Alkusanat
Ei voi olla huomaamatta maailman hämästyttävää moraalista ja
hengellistä tilaa yhteiskunnassa. Mihin ikinä katsomme – kaikkialla on
nähtävissä synnin kauheat seuraukset. Olkoon yhteiskunnan elämässä tai
yksityisessä elämässä, vanhusten tai nuorten kesuudessa, rikkaiden tai
köyhien keskuudessa, koulutettujen tai oppimattomien seassa – ei
ainoastaan, että synti on siellä, vaan myös tekee sen turmelevaa työtä. Me
kohtaamme sen myös omassa elämässämme, koska se aiheuttaa kipuja,
pilaa tunteet ja yhteydet, vaikuttaa luonteeseen, sen mukaan itse se henkilö
ei ole onnellinen, eikä ne jotka ovat sen ympärillä. Kuinka monet voivat
sanoa, että ovat tyytyväisiä omaan luonteeseensa ja elämäänsä?
Perhe-elämän suhteen tilanne ei ole parempi. Joissakin maissa perheiden
määrä, jotka elävät keskenään riidassa ja ovat antaneet pyynnön oikeuteen
eroamisestaan on 50% koko väestöstä ja kaikki tämä tuo mukanansa
harmia ei ainoastaan puolisoille, vaan myös lapsille, riistettynä
turvallisesta suojasta, lämmöstä ja sovusta kodin ilmapiirissä. Vaikka perhe
ei turmeltuisi eroamisen johdosta, tämä ei ole vielä todistus, että siellä
hallitsee sopu ja onni. Ongelmat vanhempien välillä, ongelmat lapsien
keskellä, vaikeudet vanhempien ja lapsien välillä on seurauksena monissa
perheissä. Sillä tavalla jopa kaikkein pienin solu yhteiskunnassa kokee
vaikeuksia ja on vaarassa.
Mietikkäämme seurakuntaa, tämä siunattu ja rauhan paikka, mihin
jokainen pyrkii mennä, odottaen tätä mahdollisuutta päivästä päivään, että
löytäisi siellä rauhaa, veljellistä neuvoa ja siunausta. Minkälainen ilmapiiri
on seurakunnassa tietyissä tapauksissa? Ero koulutuksen, kokemuksen,
luonteeen ja mentaliteetin suhteen, ero ymmärtämisessä ja selittämisessä
ovat syynä, että tässäkin pyhässä paikassa syntyy epäsopua. Sielläkin
missä ihmiset etsivät parantumista omista sydämen haavoista, he eivät
löydä aina sitä, mitä odottavat. Huolestuneina heidän ongelmiensa
johdosta tulevat tyhjinä jumalanpalvelukseen, ja tyhjinä myös lähtevät
takaisin.
Alkaen aivan ihmiskunnan historian alusta näemme ihmisiä, jotka
todella pyrkivät vapautumaan synnin vihollisuudesta ja turmelevasta
orjuudesta. Aabel, joka oli syntynyt toisena ihmisenä maan päälle, oli
etsinyt syntien anteeksiantamusta ja vapausta ja sitä varten toi uhrin
katsoen uskossa tulevaan Vapahtajaan. Aivan sama ilmoitus oli myös
Nooalta ja Aabrahamilta siitä, miten he rukoilivat ja toivat uhrinsa
Jumalalle. Ottaen huomioon Vanhan Testamentin aikana päivittäiset

uhrimenot, jotka pitivät tuoda kansan syntien poistamiseksi, ja juhlijen
aikana uhrit ja annit olivat vielä suuremmat. Selvää on, että vuoden
lopussa oli sovitusjuhla päivä, joka koski sekä omien että kansan syntien
puhdistautumista.
Rakkaat veljet ja sisaret, meidän tulee ymmärtää, että synti on kaiken
pahan ja vaikeuden juuri. Sen mukaan on myös vaara, että syntiä ei
tunnusteta keskuudessamme, tai sitä katsotaan huolimattomasti.
Älkäämme unohtako, että synti on niin vieras elementti, jota varten kerran
piti antaa kaikkein suurin ja kallein uhri. Meidän pitää tietää miten
voimme vastustaa sitä, käyttäen kaikki siunatut keinot, jotka Herra on
antanut meidän käytettäväksemme. Juuri sitä varten, että auttaisimme
toinen toisiamme tässä suuressa taistelussa, lukemiset tällä viikolla ovat
keskittyneet erilaisiin ongelmiin, jotka synti aiheuttaa, voidaksemme
löytää oikean ratkaisun. Osoittaen tätä jumalallista keinoa ja aarretta
parannukseksi, joka auttaa meitä voittamaan, Profetian Henki ilmoittaa:
”Jumala on valmistanut kaikki tarpeelliset keinot omalle kansalleen,
ja jos se luottaa Hänen voimaansa, silloin se ei koskaan tule olemaan
olosuhteiden vanki. Kaikkien voimakkain kiusaus ei voi vanhurskauttaa
syntiä. Miten vaikea tahansa sielun painotus voi olla, synti on meidän oma
tekomme. Kaikenlaiset maailman ja helvetin voimat eivät pysty
pakottamaan ihmisiä tekemään pahaa. Saatana hyökkää meidän
heikoimpiin puoliimme, mutta me voimme selviytyä voittajiksi. Tulee
mikä tahansa voimakas tai odottamaton kisaus, Jumala on valmistanut
avun meille, ja Hänen voimallaan voimme voittaa.” – Conflict and
courage, 110.
”Olkoon mikä tahansa ihmistä tuomitseva synti, ja mikä tahansa
katkera ja turmeleva into hyökätä ottamaan valtaa häneen, hän voi voittaa,
jos valvoo ja taistelee niitä vastaan Israelin Auttajan nimessä ja voimassa.”
– God’s Amazing grace, 242.
”Kristityn pitää olla aina valvomassa, katsoen jokaista kanavaa, joka
johtaa hänen sieluunsa päin, ettei saatana löytäisi millään keinoilla
kosketusta häneen. Hänen pitää rukoilla jumalallista apua ja samaan aikaan
päättäväisesti taistella jokaista pyrkimystä vastaan tehdä syntiä. Kulkien
tietä innolla, uskossa ja tehden työtä ahkerasti hän voi voittaa. Mutta hän ei
saa unohtaa koskaan, että voidakseen saada voiton, hänen pitää olla
Kristuksessa, ja Kristus hänessä... Vain henkilökohtaisella yhteydellä
Kristukseen, ja päivittäisellä ja hetkittäisellä yhteydellä Hänen kanssaan
voimme tuoda Pyhän Hengen Hedelmiä.” The Fayth and Live By, 135.
Rukousviikko, joka on melkein vuoden lopussa, pitää olla eikoisena

syynä meille kaikille kiitää Jumalaa kaikista siunauksista ja suojeluksesta,
jotka olemme saaneet tällä armon kaudella. Mikä ei ole ollut Jumalan
tahdon mukaan, mitä pitää karttaa tulevaisuudessa? Mitä on puutunut
hengellisestä
kokemuksestamme?
Nyt
meidän
pitää
etsiä
anteeksiantamusta ja pyytää uusia voimia tulevan vuoden edestä.
Yhtykäämme Häneen tulevan elämämme aikana, että ikämme
lisääntymisen myötä, voisi lisääntyä myös kokemuksemme Jumalan
kanssa.
Neuvomme veljillemme ja sisarillemme kaikkialla maailmassa on
tänä erikoisena rukousviikkona, että tekisimme kaiken mahdollisen, jotta
seurakunnan jäsenet kokoontuisivat yhteen ja yhdessä rukoilisivat Herraa,
esittäen lakkaamatta rukouksia ja erikoisia pyyntöjä, muistaen sairaita ja
käyden heidän luonansa, ja miettien Jumalan työn tarpeita koko
maailmassa. Kun joku apostoleista ottettiin vangiksi, seurakunta ei ollut
tekemättä mitään: Kirjoituksissa on sanottu ”Niin pidettiin siis Pietaria
vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa...” Apt. 12: 5.
Kun koko seurakunta rukoili yhdessä, vankilan ovet aukenivat ja Pietarille
lahjoitettiin vapaus. Samankaltainen kokemus voi toistua myös meidän
aikanamme, jos yhdymme yhteen rakkauden henkeen Herrassa.
Tänä vuonna rukousviikko on 4 - 12 joulukuuta. Viimeinen sapatti
tulee olemaan rukouksen ja paaston päivä, jossa uskovat kokoontuvat
yhteen ja tuovat myös erikoisen lahjan Herralle Hänen työnsä
menestymiseksi, joka myös tullaan käyttämään Hänen työnsä
menestymiseksi Pääkonferenssin ohjeman mukaan erilaisissa projekteissa.
Toivomme, että Herra voisi siunata lapsensa runsaasti ja yhdistää heitä
rakkauden ja rukouksen hengessä, että valmistautuisivat suurella ilolla
kohtamaan Herraa Hänen pikaisen tulemuksensa päivänä.
–

Pääkonferenssin veljet ja sisaret

1. Lukeminen, Perjantaina 4. Joulukuuta

Synti ja Jumalan lupaukset
Ellen G. White
”Rikkomuksensa jälkeen Aadam aluksi tunsi olonsa kohoavan
ylemmälle tasolle. Mutta pian hän kauhistui ajatellessaan syntiään. Ilma,
joka siihen saakka oli ollut lauhkeaa ja tasaisen lämmintä, tuntui viluttavan
syyllistä ihmisparia. Heidän tuntemansa rakkaus ja rauha olivat poissa, ja
tilalle he saivat synnin tunnon, tulevaisuuden pelon ja sielun

alastomuuden.” PP. s. 36.
”Mutta tottelemattomuuden tähden kaikki tämä menetettiin. Synti
turmeli ja miltei hävitti Jumalan kaltaisuuden. Ihmisen ruumiilliset voimat
heikkenivät, hänen henkiset kykynsä vähenivät, hänen hengellinen
näkönsä himmeni. Ihminen joutui kuoleman alaisuuteen. Ihmiskuntaa ei
jätetty kuitenkaan toivottomuuteen. Ikuinen rakkaus ja armo oli laatinut
pelastussuunnitelman, ja ihmiselle suotiin koeaika. Lunastustyön tehtävänä
tuli olemaan Luojan kuvan uudistaminen ihmisessä, hänen palauttamisensa
siihen täydellisyyteen, johon hänet luotiin, ruumiin, mielen ja sielun
kehityksen edistäminen, jotta ihmisen luomisessa ilmennyt Jumalan
suunnitelma voisi toteutua. Tämä on … elämän suuri tarkoitus.” EK. s.
16.
”Kun Aadam teki syntiä, ihminen irtautui taivaallisesta keskuksesta.
Paholaisesta tuli keskeinen voima maailmassa. Sinne, missä piti olla
Jumalan valtaistuin, Saatana asetti oman valtaistuimensa. Maailma antoi
uskollisuudenvalansa vapaana uhrauksena vihollisen jalkojen juureen.
Jumalan lain rikkominen toi mukanaan kärsimystä ja kuolemaa.
Tottelemattomuuden kautta ihmisen voimat kääntyivät päinvastaisiksi, ja
itsekkyys tuli rakkauden sijaan. Hänen luontonsa tuli niin heikoksi, että
hänen oli mahdotonta vastustaa pahan voimia;
ja kiusaaja näki
tarkoituksensa täyttyneen, tehdä tyhjäksi jumalallinen ihmisen
luomissuunnitelma ja täyttää maa kurjuudella ja lohduttomuudella. Ihmiset
olivat valinneet hallitsijan, joka sitoi heidät vankeina hänen
voittokulkueeseensa.” CPTS.
Fyysinen ja hengellinen rappeutuminen
”Ihmiset eivät epäile jumalallista totuutta todisteiden puutteessa; he
eivät ole epäuskoisia tietämättömyyden tähden Jumalan sanan luonteen
suhteen. Mutta synti on sekoittanut koko ihmiskunnan, mieli on
nurinkurinen, mielikuvitus turmeltunut. Ihminen on kiusattu, kun ei löydä
oikeaa sointua sydämestään, ja hänen jalkansa lipeävät huomaamattomasti
syntiin. Ja niin monet vihaavat Raamattua. Monet eivät välittäisi yhtään,
vaikkei koko Raamattua olisi olemassakaan.” CPTS.
”Synti ei vain erota ihmistä Jumalasta vaan lisäksi tekee ihmissielun
haluttomaksi ja kyvyttömäksi tuntemaan häntä. Synti aiheuttaa häiriöitä
ihmisen koko elimistössä, mieli kieroutuu, mielikuvitus turmeltuu ja
sielunkyvyt rappeutuvat. Ihminen menettää uskonsa puhtauden ja
sydämensä pyhyyden. Jumalan käännyttävä voima ei ole päässyt
muuttamaan luonnetta. Sielu on heikentynyt ja päässyt siveellisen

voittovoiman puutteessa saastumaan ja rappeutumaan.” PK. s. 162, 163.
Jumalan apukeino
”Lunastussuunnitelma ei ollut mikään perästäpäin tullut ajatus, Aadamin
lankeemuksen jälkeen laadittu suunnitelma. Se oli sen salaisuuden ilmaisu,
'joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta'.… Jumala… valmistui
tämän kauhean tapauksen varalle. Niin suuresti Hän rakasti maailmaa, että
lupasi antaa ainoan Poikansa, 'ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä'. Joh. 3:16...
Syntien
anteeksiantamus voidaan saada vain Kristuksen ansioiden avulla. …
Jeesuksen nimi on ainoa nimi taivaan alla, ihmisille annettu, jossa meidän
on pelastuminen. Apt. 4:12. …Kun sielu jättäytyy Kristukselle, uusi voima
valtaa uuden sydämen. Tapahtuu muutos, jollaista ihminen ei koskaan voi
itse suorittaa. Se on yliluonnollista työtä, joka tuo yliluonnollisia aineksia
ihmisluontoon. Sielusta, joka jättäytyy Kristukselle, tulee Hänen
linnoituksensa, jota Hän pitää hallussaan tässä kapinallisessa maailmassa,
ja Hänen tarkoituksensa on, ettei siellä tunnusteta muuta valtaa kuin
Hänen. Sielua, joka näin on taivaallisten voimien vallassa, ei Saatana
hyökkäyksillään voi voittaa. Mutta ellemme jättäydy Kristukselle,
joudumme paholaisen hallittaviksi. Meidän on välttämättömästi oltava
näiden jommankumman suuren voiman vallassa, jotka kamppailevat
maailmanherruudesta. Meidän ei tarvitse vapaaehtoisesti valita pimeyden
ruhtinaan palvelemista joutuaksemme hänen valtaansa. Riittää, jos
laiminlyömme liittyä valon valtakuntaan. Ellemme ole yhteydessä taivaan
voimien kanssa, Saatana valtaa sydämemme ja tekee sen asunnokseen.
Ainoa puolustuskeino pahaa vastaan on Kristuksen asuminen sydämessä
uskon kautta Hänen vanhurskauteensa. Ellemme ole elävässä yhteydessä
Jumalaan, emme koskaan voi vastustaa itserakkauden, itsekorostuksen ja
kiusausten epäpyhää vaikutusta. Voimme luopua monista pahoista tavoista
ja joksikin aikaa jättää Saatanan seuran, mutta ellei meillä ole elävää
yhteyttä Jumalan kanssa, ellemme hetkittäin jättäydy Hänelle, meidät
voitetaan. Ellemme henkilökohtaisesti tunne Kristusta ja ole jatkuvassa
yhteydessä Hänen kanssaan, olemme vihollisen armoilla ja loppujen
lopuksi tottelemme hänen käskyjään.” AT. s. 12,772,302,303.
Ei muuta tietä pelastua synnistä
”Mutta älköön kukaan pettäkö itseään ajatuksella, että Jumala suuressa
rakkaudessaan ja laupeudessaan pelastaa nekin, jotka hylkäävät hänen
armonsa. Synnin ylenpalttinen synnillisyys on tajuttavissa vain ristin

valossa. Kun ihmiset väittävät, että Jumala on liian hyvä hylätäkseen
syntisen, Heidän tulee suunnata katseensa Golgatalle. Kristus otti päälleen
tottelemattomien syyllisyyden ja kärsi syntisen puolesta. Koska ihminen ei
ollut pelastettavissa millään muulla tavoin, koska ilman tätä uhria
ihmissuvun oli mahdotonta välttyä synnin turmiolliselta voimalta ja päästä
jälleen yhteyteen pyhien olentojen kanssa - mahdotonta päästä osalliseksi
hengellisestä elämästä, sen vuoksi Kristus otti päälleen tottelemattomien
syyllisyyden ja kärsi syntisen puolesta. Jumalan Pojan rakkaus ja kärsimys
ja kuolema todistavat kaikki synnin suuresta kauhistavuudesta ja julistavat,
ettei sen vallasta ole muuta pääsyä eikä paremmasta elämästä ole muuta
toivoa kuin sielun antautuminen Kristukselle.” TKL. s. 25
Taivaallinen vaikutus tahtoon
”Meidän täytyy ymmärtää paljon paremmin tähän suureen taisteluun,
johon mekin olemme joutuneet, liittyvät aiheet. Meidän täytyy ymmärtää
paljon täydellisemmin niiden totuuksien arvo, jotka Jumala on antanut tälle
ajalle, ja se vaara, mille asetumme alttiiksi, jos annamme suuren pettäjän
johtaa mielemme pois niistä. …Niin kuin meidän hyväksemme suoritettu
uhri oli täydellinen, niin myös meidän ennalleen asettamisemme synnin
vaikutuksesta täytyy olla täydellinen. Ei ole mitään pahaa tekoa, jota laki
puolustaisi; ei ole mitään epävanhurskautta, joka välttäisi tuomionsa.
Kristuksen elämä oli jokaisen lainkohdan täydellistä täyttämistä. Hän
sanoi: 'Minä olen pitänyt Isäni käskyt'. Joh. 15:10. Hänen elämänsä on
kuuliaisuuden ja palveluksen mittapuu meille. Jumala yksin voi uudistaa
sydämen. 'Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että
tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.' Fil. 2:13.” T. 8.
Jumalan sanan mukainen elämä
”Kun ihmiset Saatanan kiusaamina lankeavat erheeseen, ja heidän
sanansa ja käytöksensä eivät ole Kristuksen kaltaisia, he eivät ehkä
tunnista tilaansa, koska synti on pettävää ja pyrkii turruttamaan moraalisen
käsityskyvyn. Mutta itsetutkistelun kautta, Raamattua tutkien ja nöyrän
rukouksen kautta he pystyvät Pyhän Hengen avulla näkemään virheensä.
Jos he sitten tunnustavat syntinsä ja kääntyvät niistä pois, kiusaaja ei enää
ilmesty heille valon enkelinä, vaan pettäjänä, niiden syyttäjänä, joita
Jumala haluaa käyttää kunniakseen. Ne, jotka eivät tunne nuhtelemista
eikä oikaisua Jumalalta tulleina, eivät voi nähdä ja korjata virheitään,
mutta he oppivat tärkeitä läksyjä jopa virheistään. Heidän näennäinen
epäonnistumisensa muuttuu voitoksi. He seisovat luottaen, ei omaan

voimaansa, vaan Jumalan voimaan. Heillä on vakavuutta, intoa ja
kiintymystä yhdistyneenä nöyryyteen, ja Jumalan ohjeet hillitsevät heitä.
He kantavat vanhurskauden sopuisia hedelmiä. Herra voi opettaa heille
tahtonsa, ja he tuntevat opinkohdat, onko oppi Jumalasta. He eivät kulje
horjuen vaan turvallisesti polulla, jolla loistaa taivaan valo.” RH.
”Sydän, joka vastaanottaa Jumalan sanan, ei ole kuin haihtuva lammikko
tai särkynyt vesisäiliö, joka menettää kalliin sisältönsä. Se on vuoripuron
kaltainen, joka saa vetensä ehtymättömistä lähteistä ja hyppelehtii viileänä
ja helmeilevänä kalliolta toiselle virvoittaen väsyneitä, janoisia ja
raskautettuja. Se on kuin alati virtaava joki, joka edetessään syvenee ja
levenee, kunnes se ulottaa elämää antavat vetensä yli kaiken maan. Virta
joka solisten etenee uomassaan, jättää jälkeensä lahjanaan vehreyttä ja
hedelmällisyyttä. Sen reunoilla on ruohokin tuoreemman vihreää, puiden
lehvät rehevämmin vihannoivia ja kukkien väriloisto runsaampaa. Missä
maa on paljasta ja auringonpaahteen ruskeaksi korventamaa, siellä
ilmaisee vihervyöhyke joen suunnan.
Samoin ilmenee Kristuksen uskonto Jumalan tosi lapsessa
elähdyttävänä, läpitunkevana periaatteena sekä elävänä ja toimivana
hengellisenä voimana. Kun sydän avautuu vastaanottamaan totuuden ja
rakkauden taivaallista vaikutusta, nämä periaatteet tulvivat esille kuin
erämaahan etenevät virrat, jotka saavat kuivaksi ja hedelmättömäksi
käyneenkin runsaana versomaan.
Anna ja ota vastaan
”Kun ne jotka Raamatun totuuden tuntemus on puhdistanut ja
pyhittänyt, osallistuvat sydämestään sieluja pelastavaan toimintaan, heistä
tulee todella elämän tuoksu elämäksi. Kun he juovat päivittäin armon ja
tiedon ehtymättömästä lähteestä, he saavat todeta omankin sydämensä
täyttyvän ylitse vuotavasti Mestarinsa Hengestä ja oman epäitsekkään
palveluksensa hyödyttävän monia ruumiillisesti, henkisesti ja hengellisesti.
Uupuneet virvoittavat, sairaat tervehtyvät ja synnin rasittamat huojentuvat.
Kaukaisissa maissa avaavat huulensa kiitokseen ne, jotka ovat
sydämestään kääntyneet synnin palvelemisesta vanhurskauteen. 'Antakaa,
niin teille annetaan', sillä Jumalan sana on 'yrttitarhojen lähde, elävien
vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten'.” PK. s. 163,164.
Tarkkaavaisuus ja lakkaamaton rukous
”Kun yhteys Kristuksen kanssa on muodostunut, se voi säilyä vain
hartaan rukouksen ja väsymättömän ponnistelun kautta. Meidän täytyy

kestää, meidän täytyy kieltäytyä, meidän täytyy voittaa itsemme.
Kristuksen armon, rohkeuden, uskon ja tarkkaavaisuuden avulla me
saavutamme voiton.” T.5.
”Jeesus sanoo: 'Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne,
niin se teille on tuleva.'. Tällä lupauksella on ehto: meidän on rukoiltava
Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta Jumala nimenomaan tahtookin
puhdistaa meidät synnistä, tehdä meidät hänen lapsikseen ja auttaa meitä
elämään pyhää elämää. Niinpä voimme pyytää näitä siunauksia ja uskoa,
että ne saamme, sekä kiittää Jumalaa siitä, että olemme ne saaneet. Meidän
etuoikeutenamme on mennä Jeesuksen tykö ja tulla puhdistetuksi ja seistä
lain edessä tuntematta häpeää tai omantunnon tuskia. 'Niin ei nyt siis ole
mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.'”
TKL. s. 44.
”Niin kauan, kun me olemme maailmassa, me kohtaamme vihamielistä
vaikutusta. On koettelemuksia, jotka testaavat luonteenlaatuamme; ja kun
kohtaamme ne oikeassa hengessä, se kasvattaa kristillisiä hyveitä. Jos
Kristus asuu meissä, me olemme kärsivällisiä, ystävällisiä , kestäviä ja
iloisia siellä, missä kohtaamme kiukkua ja ärtymystä. Päivä päivältä ja
vuosi vuodelta meidän tulee voittaa itsemme ja kasvaa jaloon
sankaruuteen. Se on meille määrätty tehtävämme, mutta me emme pysty
siihen ilman Jeesuksen apua, lujaa päättäväisyyttä, sinnikkyyttä, jatkuvaa
tarkkaavaisuutta ja lakkaamatonta rukousta. Jokaisella on oma
henkilökohtainen taistelunsa. Ei edes
Jumala voi tehdä meidän
luonteestamme jaloa ja elämästämme hyödyllistä, ellemme tee yhteistyötä
Hänen kanssaan. Ne jotka kieltäytyvät taistelusta, menettävät voimansa ja
voiton ilon.” GW.
Ankara taistelu, voiton mahdollisuus
”'Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin
helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen'.
Kateus, ilkeys, pahansuopaisuus, panettelu, ahneus - siinä sellaista
painolastia, mikä kristityn on hylättävä, mikäli hän haluaa
menestyksellisesti kilvoitella kuolemattomuudesta. Jokainen tottumus tai
tapa, joka johtaa syntiin ja tuottaa häpeää Kristukselle, on hylättävä
hinnalla millä hyvänsä. Taivaan siunaus ei voi seurata ketään, joka rikkoo
oikeuden iankaikkisia periaatteita. Yksikin hellitty synti riittää
turmelemaan luonteen ja johdattamaan muita harhaan. …Vääryyksiä ei
saada korjatuiksi eikä uudistuksia saada luonteessa aikaan tarmottomilla,

satunnaisilla ponnistuksilla. Voitto saavutetaan vain pitkällisellä,
sinnikkäällä uurastuksella, lujalla itsekurilla ja ankaralla taistelulla. Emme
tiedä yhtenäkään päivänä, kuinka kova on taistelumme oleva seuraavana.
Niin kauan kuin saatana hallitsee, meillä on oma minämme
alistettavanamme, helmasynnit voitettavanamme; niin kauan kuin elämä
jatkuu, ei ole pysähdyspaikkaa, ei vaihetta, jonka saavuttaessamme
voisimme sanoa: nyt olen lopullisessa päämäärässäni. Pyhitys on tulos
elinikäisestä kuuliaisuudesta.” Ap. t. s. 237,431.
Toisten auttaminen voittamaan
”Herra on tehnyt kaikkensa, jotta korotettu Vapahtaja voitaisiin ilmaista
syntisille. Vaikka he ovat kuolleet rikoksiinsa ja synteihinsä, heidän
huomionsa pitää kiinnittää saarnaamalla Kristusta ristiinnaulittuna. Ihmiset
pitää saada vakuuttuneiksi synnin pahuudesta. Lainrikkojien silmät pitää
avata. Kertokoon jokainen, jota Kristus vetää puoleensa, kertomuksen
Hänen rakkaudestaan. Tehköön jokainen, joka itse on tuntenut Kristuksen
muuttavan voiman sielussaan, kaiken voitavansa Herran nimessä. Sen
uhrin ääretön arvo, joka vaadittiin meidän lunastamiseksemme, ilmaisee
synnin hirvittävän pahuuden. Jumala olisi voinut pyyhkiä pois tämän
luomistyönsä häpeätahran pyyhkäisemällä syntiset pois maan päältä. Mutta
Hän on niin paljon 'rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä'. Mutta mikseivät kaikki, jotka väittävät rakastavansa
Jumalaa, pyri valistamaan lähimmäisiään, että he eivät enää kieltäisi tätä
suurta pelastusta?
Kristus antoi itsensä häpeälliseen, kidutuskuolemaan, osoittaen suurta
sielun tuskaa pelastaakseen kadotetut. Kristus pystyy, Kristus haluaa,
Kristus kaipaa pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen tykönsä! Puhukaa
sieluille, jotka ovat vaarassa, ja koittakaa saada heidät katsomaan ristillä
riippuvaan Jeesukseen, joka tekee kuolemaa, jotta voisi antaa anteeksi.
Puhukaa syntisille sydämestänne tulvivalla Kristuksen hellällä, säälivällä
rakkaudella. Vaalittakoon syvää vakavuutta, mutta karkeita, äänekkäitä
huomautuksia älköön kuultako keneltäkään, joka yrittää voittaa sieluja
katsomaan ja elämään.
Pyhittäkää ensin oma sielunne Jumalalle. Kun katsot taivaalliseen
Välittäjään, anna sydämesi murtua. Sitten pehmentyneenä ja alistuneena
voit osoittaa katuvalle syntiselle, että ymmärrät lunastavan rakkauden
voiman. Rukoile näiden sielujen kanssa, tuo heidät uskon kautta ristin
juurelle; kanna heidän sydämiään omassasi ja kiinnitä heidän silmänsä

siihen, mihin sinäkin katsot, Jeesukseen, syntien kantajaan. Koita saada
heidät olemaan katsomatta kurjaan, syntiseen itseensä, vaan katsomaan
Vapahtajaan, ja niin he saavat voiton. He katsovat Jumalan Karitsaan, joka
ottaa pois maailman synnin. He näkevät Tien, Totuuden ja Elämän.
Vanhurskauden Aurinko levittää kirkkaita säteitään sydämeen. Voimakas
lunastavan rakkauden virta tulvii kuivaan, janoiseen sieluun, ja syntinen on
pelastettu Jeesukselle Kristukselle.” T.6. Aamen
2. lukeminen, sapattina 5. joulukuuta 2009

Synnin alkuperä ja sen seuraukset
ihmiskunnalle
Tzvetan Petkov, Ruotsi/USA
”Monille ihmisille tuottavat synnin alkuperä ja syy sen olemassaoloon
paljon päänvaivaa. He näkevät pahuuden toiminnan kauheine kurjuutta ja
tuhoa tuottavine seurauksineen ja he kysyvät, kuinka tätä kaikkea voi olla
olemassa, jos ylimpänä hallitsijana on olento, jonka viisaus, voima ja
rakkaus ovat äärettömät. Tämä on salaisuus, johon he eivät löydä selitystä.
Epävarmuudessaan ja epäilyissään he ovat sokeita Jumalan sanassa
selvästi ilmaistuille tärkeille pelastustotuuksille. On sellaisia, jotka
etsiessään syytä synnin olemassaoloon koettavat tutkia asioita, joita
Jumala ei koskaan ole ilmoittanut. Tällä tavalla he eivät saa vaikeuksiaan
ratkaistuksi; ja ne, joilla on taipumusta epäilyyn ja moittimiseen, käyttävät
tätä puolustuksena Raamatun todistusten hylkäämiselle. Mutta on myös
niitä, jotka eivät saa pahuuden vaikeaan pulmaan tyydyttävää selitystä sen
tähden, että perimätiedot ja väärät selitykset ovat himmentäneet Raamatun
opin Jumalan luonnosta, hänen hallituksensa luonteesta ja niistä
periaatteista, joiden mukaan hän käsittelee syntiä.” ST. s. 484.
Pelastussuunnitelman, ennalleen asettamisen ja meidän sielumme
pyhityksen oikea ymmärtäminen riippuu siitä, ymmärrämmekö oikein
synnin, sen alkuperän ja seuraukset. ”On mahdotonta selittää synnin
alkuperää siten, että ilmoitettaisiin syy sen olemassaoloon. Kuitenkin
voidaan ymmärtää sekä synnin alkuperää että sen lopullista hävittämistä
niin paljon, että voidaan nähdä Jumalan oikeudenmukaisuus ja laupeus
kaikissa hänen toimenpiteissään synnin suhteen.” ST. s. 484.
Synnin luonnoton alkuperä

Jumala loi ihmiskunnan täydelliseksi. Ihmisluonto oli pyhä, ja se oli
täydellisessä sopusoinnussa Jumalan hallituksen ja lain kanssa. Siksi
synnin alkuperä ei ole ihmisluonnossa. Synnillä ei ole luonnollista
luonnetta, eikä Jumalaa voida syyttää synnin ilmestymisestä
maailmankaikkeuteen tai meidän planeetallemme. Synti tuli ihmissukuun
ulkopuolelta kuin sairaus, kuin virus, joka tartutti meidän luontomme ja
muutti sen. Saatana on synnin alullepanija. ”Raamattu opettaa hyvin
selvästi, että Jumala ei ole millään tavoin vastuussa synnin tulosta. Ei
mikään Jumalan armon mielivaltainen pois ottaminen tai puutteellisuus
hänen hallituksessaan ollut syynä kapinan puhkeamiseen. Synti on
tunkeilija, jonka läsnäoloon ei voida esittää mitään syytä. Se on
salaperäinen, selittämätön;
sen näennäinen selittäminen on sen
puolustamista. Jos sitä voitaisiin puolustaa tai esittää syy sen
olemassaoloon, se lakkaisi olemasta syntiä. Ainoa synnin määritelmämme
on se, mikä on Jumalan sanassa: 'Synti on laittomuus'. Se on Jumalan
hallituksen perustuksena olevaa suurta rakkauden lakia vastustava
periaate.” ST. s. 485.
Synnin seurauksena ihmisluonnosta tuli langennut. Saatanan voima
käyttää hyväkseen langennutta ihmisluontoa ja tuo vaivihkaa synnillisiä
haluja, kapinaa Jumalaa vastaan ja Hänen lakiensa rikkomista, mikä
aiheuttaa surua ja onnettomuutta. ”Teidän vastustajanne, perkele, käy
ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.” 1. Piet.
5:8.
Kaikki meidän ponnistelumme Saatanan vaikutuksen vastustamiseksi
ovat turhia, ellei Jumala vapauta meitä tästä orjuudesta ja anna meille
toista mahdollisuutta olla vapaita ja onnellisia ja saada iankaikkinen elämä.
”Tilamme on muuttunut synnin vuoksi luonnottomaksi, ja sen voiman,
joka palauttaa meidät ennalleen, on oltava yliluonnollinen, sillä muuten
siitä ei ole hyötyä. On vain yksi voima, joka voi irrottaa pahan otteen
ihmissydämistä, ja se on Jumalan voima Jeesuksessa Kristuksessa.
Synnistä voi puhdistua vain Ristiinnaulitun verellä. Ainoastaan hänen
armonsa voi auttaa meitä vastustamaan ja hillitsemään langenneen
luontomme taipumuksia.” Ta. 3. s. 261.
Meidän täytyy ymmärtää, että taistelu käydään Saatanaa ja hänen
enkeleitään vastaan. ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan
hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.” Ef.6:12.
Kun Henki johdatti meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen erämaahan,

Saatana ilmestyi Hänelle kiusatakseen Häntä. Kun Jeesus oli ihmislihassa,
nälän heikentämänä paastottuaan 40 päivää, kiusaus tuli viekkaalla tavalla,
jota Saatana yritti käyttää kietoakseen Hänet pauloihinsa.
Kun apostoli Pietari alkoi nuhdella Herraa sanoen: 'Jumala varjelkoon.
Herra, älköön se sinulle tapahtuko'. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille:
'Mene pois minun edestäni, saatana.'
Matt. 16:22,23. Tästä me
ymmärrämme, että meidän sielujemme vihollinen kätkeytyi Pietarin
sanojen taakse. Usein me emme tunne kiusausten alkuperää, vaan otamme
liian kevyesti kysymyksen vaikuttimiemme ja syntiemme alkuperästä.
Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kun teemme syntiä tahallamme, se ei
tarkoita mitään vähempää, kuin että annamme itsemme Saatanan
omistukseen, että hän saa vallan meidän mielessämme ja luonnossamme.
'Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa
kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä.' Matt. 12:45. Meidän tulee
kiittää Jumalaa Hänen äärettömästä armostaan, kun Hän tekee meistä
vapaita ja antaa meille Henkensä kautta voiman voittaa sielunvihollisen,
muuttaa elämämme ja tulla Jumalan lapsiksi, jumalallisen luonnon ja
iankaikkisen elämän perillisiksi, sen sijaan että olisimme vääryyden
orjuudessa.
Synti ei ole perittyä
Muinaisella Israelilla oli väärä käsitys synnistä. Uskomus, että isien
synnit siirrettiin lapsille, ja heitä rangaistiin tai pidettiin vastuussa isiensä
synneistä, oli voimissaan myös aikana, jona Jeesus saarnasi
kansanjoukoille. Herra puhui profeettojensa välityksellä poistaakseen
tämän väärän näkemyksen synnin luonteesta. Mooseksen kautta Hän
sanoi: ”Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia
isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.” 4.
Moos. 24:16. Hän puhui selvästi profeetta Hesekielin välityksellä,
ilmoittaen, että ketään ei voitu pitää vastuullisena tai rangaista toisten
syntien tähden, vaan pelkästään omien rikostensa tähden: ”Se sielu, joka
syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä
kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen
vanhurskautensa,
ja
jumalattoman
ylitse
on tuleva
hänen
jumalattomuutensa.”
Hes. 18:19,20.
Innoitettu kirjoittaja sanoo:
”Juutalaisten keskuudessa oli vielä monia, jotka eivät tunteneet Kristuksen
luonnetta ja hänen työtään. Ja lapsilla ei ollut samoja tilaisuuksia tai samaa
valoa, jonka heidän vanhempansa olivat hyljänneet. … Lapsia ei tuomittu
heidän vanhempiensa syntien perusteella, mutta kun he, tietoisina

vanhempiensa saamasta valosta, hylkäsivät myös heille itselleen suodun
lisävalon, he osallistuivat vanhempiensa synteihin ja täyttivät
syntimittansa.” ST. s. 30.
Samalla tavoin me olemme perineet kuoleman Aadamin synnin
seurauksena; mutta me emme ole perineet Aadamin syntiä, ennen kuin
olemme itse tehneet samaa syntiä kuin Aadam. On kirjoitettu: ”Sen
tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin
kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska
kaikki ovat syntiä tehneet.” Room. 5:12. Periytyvyyden laki tuo meille
tiettyjä epäedullisia asioita isiemme syntien tähden, mutta me kärsimme
myös omien syntiemme seurauksista. Luonto, jonka saamme
syntymässämme, on heikkouden, synnillisten taipumusten ja halujen
rasittama. Mutta meitä ei voida panna vastuuseen peritystä luonnosta. Me
olemme vastuussa omista ajatuksistamme, päätöksistämme ja teoistamme,
jotka lisäksi rasittavat perittyä synnillistä luontoa. Langennut luonto, joka
meillä nyt on, ei ole samassa tilassa, kuin Aadamin langennut luonto oli.
Vähitellen, sukupolvi sukupolvelta, ihmisen luonto, joka kerran oli
täydellinen, on alentunut nykyiseen tilaansa. ”Jumalan laki oli aikoinaan
kirjoitettu miesten ja naisten sydämiin. Mutta heidän hellityt syntinsä ovat
hämärtäneet ja melkein pyyhkineet pois sen kirjoituksen. Vaikutus, jonka
synti sai aikaan, kulutti vähitellen pois lain vaikutuksen.” MR.9.
Meidän ei tule unohtaa, että ”meidän ainoa määritelmämme synnille on
se, mikä on annettu Jumalan sanassa; sen on lain rikkomus.” TIH. Lain
rikkomus voi tapahtua ulkoisesti ja näkyvällä tavalla, tai sisäisesti meidän
ajatuksissamme, mutta kumpikin, niin kuin kaikki rikkomukset, ovat
seurausta henkilökohtaisesta suostumuksesta ja päätöksestä. ”On ajatuksia
ja tunteita, joita Saatana nostattaa mieleen; mutta jos niitä ei vaalita, jos ne
hylätään vihattavina, sielu ei saastu syyllisyydestä eikä kukaan muu
tahraannu niiden vaikutuksesta.” TIH. Koska päätökset eivät voi olla
perittyjä vaan osa meidän omaa vastuutamme, opetus synnin
periytymisestä on epäraamatullinen.
Meidän täytyy ymmärtää ja uskoa, että, Jumalan armon kautta, meitä ei
voida pakottaa syntiin. ”Ketään ei voida pakottaa lain rikkomiseen, ensin
pitää saada hänen suostumuksensa; sielun pitää ensin aikoa tehdä syntiä,
ennen kuin himot voivat hallita järkeä tai vääryys voittaa tietoisuuden.”
T.5.
Innoitettu sana sanoo, että, valitettavasti, me teemme syntiä, koska
rakastamme syntiä enemmän kuin Herraa ja omaa pelastustamme. ”Jos
haluat olla kristitty, nyt on sinun aikasi; nyt on kultainen tilaisuus. Voit

vaeltaa puhtaudessa vain katsomalla ja uskomalla Jeesukseen ja
rukoilemalla Häntä hetki hetkeltä. Olet elänyt aviorikoksessa niin kauan,
että synti ei näyttäydy sinulle inhottavana. Sinä rakastat syntiä. Jos nyt
haluat jättää synnin, sinun on luovuttava siitä lopullisesti.”
Kristuksen armon, rakkauden ja äärettömän voiman kautta orjuuden
kahleet voidaan murtaa. Jumalan Henki voi uudistaa meidän mielemme ja
tehdä meidät kykeneviksi vastustamaan kiusausta ja jättämään pahan.
”Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” Jaak. 4:7. ”Ette vielä ole
verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan.” Hebr. 12:4.
Jumalan armon avulla me emme ainoastaan tule kykeneviksi vastustamaan
kiusausta ja voittamaan heikkoutta, jonka olemme perineet isiltämme, vaan
koemme suuria muutoksia langenneessa ihmisluonnossamme. ”Monet
kärsivät vanhempiensa rikkomusten seurauksista; heitä ei voida moittia
vanhempiensa synneistä, mutta heidän velvollisuutensa on vakuuttua siitä,
missä heidän vanhempansa ovat rikkoneet olemassaolon lakeja, ja missä
heidän vanhempiensa tavat ovat olleet vääriä, heidän tulisi muuttaa
suuntaa jaa saada parempi terveys oikeilla elintavoilla.” HL.
Jos meidän elämämme on asetettu Kristuksen valvonnan alle ja
jumalalliset periaatteet ohjaavat sitä, monet heikkoudet, sairaudet ja
luontaiset taipumukset voidaan voittaa ja naulita ristille, ja me voimme
jättää paremman perinnön lapsillemme. Etsikäämme taivasten valtakuntaa.
Antakaamme Jeesuksen käydä sisään sydämemme ovesta. Hänellä on
lääke meidän epäilyksiimme;
Hän antaa meille voimaa
vanhurskaudessaan.
Synti ja sen seuraukset
Synnin lopullinen seuraus on kuolema. Jumalan sana puhuu kahdesta eri
kuolemasta - ensimmäisestä ja toisesta. ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa
ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole
valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja
hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” Ilm. 20:6. Ensimmäinen
kuolema on Aadamin synnin seurausta, joka tuli koko ihmiskunnan osaksi
ja teki meidät kuolevaisiksi. Toinen kuolema ei liity perittyyn
ihmisluontoon, vaan se on seurausta meidän omista synneistämme, jos
niitä ei ole tunnustettu ja peitetty Herramme Jeesuksen armolla. Sen
tähden ennen lopullista tuomiota tapahtuu tutkiva tuomio. ”Ja meri antoi
ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet,
jotka niissä olivat ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan.” Ilm.
20:13.

”Aadamin synnin seurauksena tuli kuolema kaikkien ihmisten osaksi.
Kaikki menevät erotuksetta hautaan. Ja pelastussuunnitelman perusteella
kaikki tulevat nousemaan ylös haudoistansa. 'On oleva ylösnousemus, …
sekä vanhurskasten että vääräin.' Apt. 24:15. 'Sillä niin kuin kaikki
kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.' 1.
Kor. 15:22. Mutta on oleva ero niiden kahden luokan välillä, jotka tulevat
nousemaan ylös. 'Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja
tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen,
mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.' Joh.
5:28,29. Jokainen niistä, jotka
'katsotaan arvollisiksi'
elämän
ylösnousemukseen, on 'autuas ja pyhä'. 'Heihin ei toisella kuolemalla ole
valtaa.' Ilm. 20:6. Mutta niiden, jotka eivät ole katumuksen ja uskon
kautta saaneet syntejänsä anteeksi, täytyy vastaanottaa rikoksistaan
rangaistus - 'synnin palkka'. Heidän rangaistuksensa vaihtelee kestoajan
ja tuskallisuuden suhteen heidän 'tekojensa mukaan', mutta päättyy
viimein toiseen kuolemaan.” ST. s. 532.
Jokaisella synnillä on hirvittäviä seurauksia meille, meidän
luonnollemme, ympäristölle, meidän perheillemme ja meidän
yhteiskunnallemme. Jos samaa syntiä on tehty useammin, siitä tulee tapa,
ja se vaikuttaa meidän luontoomme ja luonteeseemme. Kun synnilliset
tavat tulevat osaksi luonnettamme, ne eivät vain vaaranna meidän
pelastustamme, vaan niillä on uskomaton vaikutus niihin, keiden kanssa
olemme tekemisissä. Tietoisesti tai tiedostamattomasti välitämme väärää
vaikutusta sanoillamme, eleillämme ja ilmauksillamme. ”Salomo katui
vilpittömästi, mutta hänen huonon esimerkkinsä haitallisia vaikutuksia ei
voitu tehdä mitättömiksi. Hänen luopumuksensa aikana valtakunnassa oli
miehiä, jotka eivät pettäneet saamaansa luottamusta vaan pysyivät
nuhteettomina ja uskollisina. Mutta monet joutuivat harhateille, eikä
katuvan kuninkaan ollut helppo pysähdyttää niitä pahuuden voimia, jotka
epäjumalanpalveluksen käytäntöön ottaminen ja maailmallisten tapojen
omaksuminen olivat päästäneet liikkeelle.” ST. s. 60.
Meidän vastuumme
Meidän vastuumme taivaallisessa oikeudessa on verrannollinen meidän
tietoomme totuudesta. ”Noita tietämättömyyden aikoja on Jumala
kärsinyt...” Apt. 17:30. Se tarkoittaa, että mitä enemmän meillä on tietoa,
sitä korkeammat odotuksen Jumalalla on meidän suhteemme. Siksi tuomio
alkaa ”Jumalan huoneesta”. 1. Piet. 4:17. ”Ja sitä palvelijaa, joka tiesi
herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa

mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta
teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla
lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan;
ja jolle on paljon uskottu, siltä enemmän kysytään.” Luuk. 12:47,48.
”Jos saadaan valoa, mutta se pannaan syrjään tai hylätään, tulee
Jumalan tuomio ja viha; mutta ennen kuin valo tulee, ei ole syntiä, sillä
heillä ei ole valoa, jonka voisivat hylätä.” T.1.
Jumala odottaa uskollisilta lapsiltaan, että he elävät sen valon mukaan,
jonka Hän on heille antanut. Koska on mahdollista, että syntiä tehdään
tietämättömyydestä, kaikkein vanhurskainkaan ihminen ei voi väittää, että
olisi saavuttanut synnittömän tilan. Kuitenkin me voimme saavuttaa
pyhyyden ja täydellisyyden siinä ympäristössä, mihin Herra on armossaan
meidät asettanut.
Meidät on kutsuttu olemaan taivaan valtakunnan sanansaattajia, olemaan
pylväitä Hänen jumalallisessa temppelissään, osoittaen tietä iankaikkiseen
elämään. Se on mahdollista vain Kristuksen jumalallisen voiman avulla.
Kaikkia synnin seurauksia ei poisteta vielä; mutta Kristuksen toisessa
tulemisessa, kun meidän ruumiimme muutetaan ja kun vanhurskaiden
ylösnousemus tapahtuu, kaikki synnin seuraukset poistetaan lopullisesti.
Paholainen, synnin suunnittelija ja alkuunpanija, heitetään tuliseen järveen.
Iankaikkinen elämä ja onni odottavat niitä, jotka ovat antaneet elämänsä
Kristukselle. Mikä tahansa, mitä rakastamme tässä maailmassa enemmän
kuin Vapahtajaamme, tulee epäjumalaksi ja erottaa meidät elämän
lähteestä, mutta Jeesuksen armon kautta meidät voidaan vapauttaa.
”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin
teille avataan.” Matt. 7:7. Jumalan lupaukset ovat kyllä ja aamen, ja Hän
tulee pian. Siunatkoon Herra kansaansa, on minun rukoukseni. Aamen.
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Onnellisten ja terveiden perheiden salaisuudet
Henry Dering U.S.A
Avioliitot ovat vakavissa ongelmissa! Perherakenteisiin hyökätään. Niitä
horjutetaan ja ne ovat nopeasti hajoamassa osiin. Avioerot,
avioliittovaikeudet, puolison hyväksikäyttö ja väkivalta nykyisin ovat
lisääntyneet Yhdysvaloissa, kuten myös Englannissa, Suomessa,
Belgiassa, Itävallassa, Kanadassa, Australiassa ja Venäjällä. Korkeat
avioeroluvut ovat hälytysmerkkejä, että jotain on tapahtunut toivottomasti

väärin yhteiskunnassa. Nancy L. Van Pelot on perheasiantuntija
Yhdysvaloissa. Hän on kirjoittanut seuraavasti: “Vaikka ihmiset haluavat
avioitua, niin on vaikea pysyä avioliitossa. Nykyisin avioeroluvut pyörivät
noin 50 prosentissa. Kun molemmat puolisot ovat alle 21- vuotiaita tai
ovat jättäneet lukion kesken mennäkseen naimisiin, niin avioeroluvut
nousevat 80 prosenttiin. Huolimatta tuollaisista synkistä luvuista, me
jatkamme avioitua nopeasti.” -Highly Effective Marryge. 10.
Tässä on toinen lainaus, joka saattaa hämmästyttää sinua: “Avioliitto
kuolee vähitellen Skandinaviassa. Suurin osa Ruotsissa ja Norjassa
syntyvistä lapsista syntyvät aviottomina. Kuudellakymmenellä prosentilla,
ensimmäisenä syntyvistä lapsista Tanskassa, ei ole naimisissa olevia
vanhempia. Näissä maissa ei ole varmasti sattumatta, että homoliitot ovat
olleet jo noin vuosikymmenen ajan. Samaa sukupuolta olevien liitot ovat
vahvistaneet skandinaavista suuntausta avioeroihin ja vanhemmuuden
heikkenemiseen.
Pohjoismainen perherakenne, joka sisältää homoliitot, on levinnyt halki
Euroopan. Stanley kurtz. The End of the Marriage in Scandinavia,
www.weeklystandard.com
Tuleeko perherakenne selviämään vihollisen hyökkäyksestä? Miten
pienet lapset reagoivat avioeroon? Vahingoittuvatko he psyykkisesti
elämän ajaksi? Liian usein juuri lapset kärsivät eniten. He ovat häviäjiä!
Seuraavatko myös he vanhempiensa esimerkkiä? Avioero on rumaa ja se
vahingoittaa hyviä ja huonoja.
Jumalallisen
moraalin
rikkomisen
ja
nykyihmisten
sanoinkuvaamattoman sekasorron ja toivottomuuden välillä on yhteys.
Jumalan lain rikkomista seuraa hirvittäviä seurauksia.
Onko mitään toivoa ja ratkaisua? Avioliiton onnellisuus ja täyttymys
voidaan palauttaa parien elämässä, jos he palaavat jumalallisen avioliiton
ohjeisiin. Jopa kristityt parit, sekä adventistit, joilla on näennäisesti hyvät
avioliitot, voivat saada paremmat ja terveemmät ihmissuhteet.
Mistä voidaan löytää hyväksi todettu ohje terveeseen ja elähdyttävään
avioliittoon? Vastaus löytyy Pyhästä Raamatusta. Tämä kirjojen kirja
sisältää salaisuudet tyydyttävään ja hyvään avioliittoon. Ne ovat
välittömästi sinun saatavilla.
Perherakenteet ja yleiset periaatteet, kun ajattelet ihanteellista suhdetta
aviomiehen ja vaimon välillä, niin muista heidän välisen rakkauden
symboloivan rakkautta Kristuksen ja morsiamen - seurakunnan välillä.
Tämä rakkaus on epäitsekäs ja rajaton. Se etsii aina toisen parasta ja
onnellisuutta.

Vaimo: Apostoli Paavali kirjoittaa Uudessa Testamentissa: “Vaimot,
olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle; sillä mies on
vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin
vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin
olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.” Ef. 5:22-24. “Se ei
ollut Jumalan suunnitelma, että aviomiehen pitäisi hallita perheen päänä,
kun hän ei itse ole antautunut Kristukselle. Aviomiehen tai vaimon ei tulisi
hallita toista mielivaltaisesti. Älä yritä pakottaa toista täyttämään sinun
toiveitasi. Et voi tehdä sitä ja säilyttää keskinäisen rakkauden.” Kodin
hyvinvointi 104, 105.
Aviomies: “Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti
seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi,
puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä
kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään
muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee
myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan; joka
rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä… ‘Sen tähden mies luopukoon
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi
lihaksi.’” Ef. 5:25-28, 31.
Kuten Kristus rakastaa seurakuntaa, niin aviomies rakastaa vaimoansa.
Hän tulee runsaasti siunatuksi todellisen rakkauden kautta. Mitä on tosi
rakkaus? Onko se ihastumista? Ei! Ellen White kirjoittaa: “Tosi rakkaus on
ylevä ja pyhä periaate, luonteeltaan täysin toisenlainen kuin hetkellisen
mielijohteen synnyttämä rakkaus, joka kovaan koetukseen jouduttuaan
sammuu helposti.” Kodin ihanteita 45. Rakkaus on erityinen lahja
Jeesukselta. Apostoli Paavali kuvasi rakkauden ihmeellistä lahjaa
seuraavin kuvaavin ja koskettavin sanoin: “Rakkaus on pitkämielinen,
rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei
käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden
kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä
puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.” 1. Kor. 13:4-8.
Lapset: “Lapset ovat Herran valittuja, ja heidän pelastuksensa kuuluu
lunastussuunnitelmaan aivan samoin kuin meidän toistenkin. Heidät on
uskottu vanhempiensa huostaan, jotta heitä kasvatettaisiin Herran kurissa
ja nuhteessa ja he siten oppisivat tekemään oman työnsä tässä ajassa ja
ikuisuudessa… Jo lapsena ja nuorena voit saada kokemuksen Jumalan
palveluksessa. Tee sitä, minkä tiedät oikeaksi. Tottele vanhempiasi.

Noudata heidän neuvojaan, sillä jos he rakastavat ja pelkäävät Jumalaa
heillä on vastuu sielusi kasvattamisesta, opettamisesta ja harjoittamisesta
ikuista elämää varten.” Kodin ihanteita 262, 279.
Ÿ Käytännön ohjeita menestyksekkääseen avioelämään
Vartioi sanojasi Viisas Salomo kirjoi: “Leppeä vastaus taltuttaa kiukun,
mutta loukkaava sana nostaa vihan. Pitkämielinen on parempi kuin
sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja.”
Sanl. 15:1; 16:32.
Älkää vahingoittako toisianne terävällä katseella tai vihaisilla sanoilla.
Älkää tuoko esiin menneisyyden virheitä. Se ei todellakaan ratkaise tämän
päivän ongelmia. Älkää koskaan menkö nukkumaan selvittämättömän
vihan kanssa. Jos olette molemmat vihaisia, niin vihan tunteen kipinät
voivat polttaa teidät. Epäystävälliset sanat missä tahansa tilanteessa
haavoittaa syvältä. On vaikea korjata vahinkoa. Se jättää tavallisesti arven.
Se voidaan antaa anteeksi, mutta se on vaikea unohtaa.
Vuosia sitten viimeisten päivien profeetta kirjoitti seuraavasti: “Kun alat
puhumaan vihaisesti, sulje suusi. Älä lausu sanaa. Rukoile ennen kuin
puhut. Taivaalliset enkelit tulevat avuksi ja ajavat pahat enkelit pois.”
Testimonies for the Church vol. 2, 82.
“Ottakaa kaikki Kristus esimerkiksi. Hän ei koskaan puhunut hätäistä ja
epäkohteliasta sanaa eikä käyttäytynyt epäkohteliaasti.” Signs of the
Times, toukokuu 7, 1894.
Monen avioliittoneuvojan mielestä suurin syy perheongelmiin on
epäonnistunut kommunikaatio aviomiehen ja vaimon välillä. Ota aikaa
kommunikaatiolle. Ota aikaa ymmärtää kumppaniasi. Ota aikaa puhua
rakkaudessa. Sananlaskut 16:24 sanotaan: “Lempeät sanat ovat mesileipää;
ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.” Eikö tämä ole ihmeellinen
totuus? Kohtelias sana vie pitkälle kohti onnellista ratkaisua. Ota aikaa
myös olla hyvä kuuntelija. Päätä hyväksyä puolisosi ehdoitta, vaikka
löytäisit heikkouksia ja luonteen vikoja. Onnellisen ja menestyksekkään
avioliiton salaisuus ei ole oikea puoliso, mutta ITSE OLLA OIKEA
PUOLISO!
Ota tavoitteeksi sanoa jotain rakastavaa aviopuolisollesi ainakin kerran
päivässä. Sinun vilpittömät rakkauden ja kunnioituksen ilmaisut
vahvistavat tavat ja rikastuttavat avioliittoasi.
Pidä yllä seurustelua, äläkä anna rakkauden tulen sammua. Jotta
aviomies ja vaimo voisivat onnistua tässä, heidän tarvitsee edistää toinen
toisensa onnellisuutta. On monta tapaa tehdä aviopuolisosi onnelliseksi.

Ellen White kirjoitti sata vuotta sitten: “Huolehtikaa toisistanne, niin kuin
teitte suhteenne alkuvaiheessa. Rohkaiskaa toisianne elämän taistelussa.
Miettikää, miten voisitte parhaiten edistää toistenne onnea.” Kodin
ihanteita 95.
Tämä on hyvän avioliiton avain. Yllättäkää toisenne silloin tällöin
pienillä lahjoilla. Minkä tahansa lahjan annat, niin se on tapa sanoa:
“’Minä rakastan sinua.’ Muistakaa syntymäpäivät, hääpäivät ja muut
‘erityiset päivät.’ Pienet huomaavaisuudet, lukuisat pikku tapahtumat ja
yksinkertaiset kohteliaisuudet onnellistavat elämää.” Kodin ihanteita 97.
Älä unohda sellaisia parhaita ei materialistisia lahjoja, kuten itsensä
antaminen. Sinun vaimosi saattaa pyytää lasillisen vettä keskellä yötä.
Sinun aikasi on täydellisen antautumisen lahja. Toinen esimerkki
itsekkäästä lahjasta on rukoilla toisen puolesta. Noin 2000 vuotta sitten
apostoli Paavali sanoi: “Autuaampi on antaa kuin ottaa.” Apt. 20:35.
Tunnusta virheesi ja puutteesi. Kun olet tehnyt jotain väärin, ole valmis
myöntämään se ja pyydä anteeksi. Yksinkertaiset sanat, kuten “Olen
pahoillani” tai “Anna anteeksi” saavat aikaan muutoksen. Haavat voidaan
parantaa, jos löytyy nöyryyttä, rehellisyyttä ja halua myöntää virhe. Ole
halukas antamaan anteeksi, kuten Jeesus antoi anteeksi vainoojilleen.
Ristillä Jeesus sanoi: “Anna heille anteeksi he eivät tiedä, mitä tekevät.”
Jeesus ilmaisi rakkautta jopa vihamiehilleen. Ihana nainen, jonka Jumala
on valinnut aviomiehelle ei ole vihollinen, vaan rakastettu seuralainen. Jos
vaimosi tekee virheitä, oletko halukas antamaan anteeksi hänelle? Vaimot,
oletteko halukkaita antamaan anteeksi aviomiehillenne, kun he tekevät
virheitä, jopa 70 kertaa 7? Laita tämä käytäntöön. Anteeksianto on
kypsyyden ja kääntymyksen merkki.
Tehkää asioita yhdessä ja jakakaa velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa
työskennellä, syödä, rentoutua, vierailla masentuneiden luona, lohduttaen
tarpeessa olevia, olla siunauksena naapureille ja auttaa Jumalan perhettä
yhdessä. Vietä niin paljon aikaa yhdessä kuin mahdollista. Tehden asioita
yhdessä saat rikkaan yltäkylläisen avioliiton.
Sitoutukaa toisiinne koko elämän ajaksi. Avioliitto on liitto Jumalan ja
toinen toisenne kanssa. Se on elämänpituinen liitto. “Mikä Jumala on
yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Matt. 19:6. Paavali kirjoittaa
myös avioliiton pysyvyydestä lyhyesti: “Vaimo on sidottu, niin kauan kuin
hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään
naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.” 1. Kor.
7:39.
Älä luovuta, kun ongelmat nousevat. Joinakin päivinä aurinko ei paista.

On pilvistä ja myrskyistä. Kohdatkaa maailma yhdessä ja odottakaa
Herraa. Älä sano koskaan: “Tein virheellisen valinnan aviopuolisoni
suhteen. Vaikka vaikeuksia ja pulmia tulee ja mieli masentuu, eivät mies ja
vaimo saa hautoa ajatusta, että heidän liittonsa on erehdys tai pettymys.”
Kodin ihanteita 94.
Usko että Jumala asettaa ihmiset yhteen. Jumala valitsi Eevan
Aadamille. Avioliitto kesti satoja vuosia. Oliko avioliitto ilman ongelmia?
Ei! Ne ilmaantuivat heidän kodissaan. Yksi poika tuli murhaajaksi… He
selvisivät ja olivat uskollisia toinen toisilleen, koska he olivat sitoutuneet
toisiinsa.
Tee Jeesus Kristus elämäsi keskipisteeksi ja sydämesi ja kotisi Herraksi.
Kun vuodet kuluvat, Herra Jeesus kohtaa sinun ilosi ja ongelmasi, naurusi
ja päänsärkysi. Elämässäsi saattaa olla pelon päiviä ja epävarmuuden
tunteja, sekä olosuhteita, jolloin maailma näyttää pelottavalta ja
toivottomalta. Jumala lupasi sinulle, että olet turvassa aina Hänen
rakkaudessaan, jos kuljet käsi kädessä Hänen kanssaan. Erityinen laulu
sanoo tästä:
Siipeinsä suojassa turvattu olen,
Öisetkään myrskyt ei haitata voi,
Hän kun mun omaksi lapsekseen otti,
Autuaan leponsa minulle soi.
Kun ristiriidat ja ongelmat nousevat, mene oikean avioliittoneuvojan luo,
Herran luo. Hän on paras, joka on helposti saattavilla. Sinun ei tarvitse
viettää paljon aikaa löytääksesi Hänet tai odottaa tunteja toimistossa
keskustelua varten. Hän ei kysy sinulta rahaa auttaessaan sinua. Lisäksi
Hänellä on enemmän viisautta kuin kellään muulla. Hän ymmärtää sinun
erityisiä ongelmia paremmin kuin kukaan muu maailmassa.
Kuinka löydät tämän Avioliittoneuvojan? “Anokaa, niin teille annetaan;
etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matt. 7: 7.
Jumalan Sana opettaa selvästi, että ongelmat voidaan viedä Jeesukselle.
Voimme tulla Hänen luokseen uskossa ja pyytää häntä avaamaan tiukat
vaikeuksien solmut. “Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut, niin minä annan teille levon.” Matt. 11:28. Tule sellaisena kuin
olet - heikkona, syntisenä, saastutettuna ja arvottomana ja riipu ainoastaan
Kristuksen ansioissa.
Älä unohda pitää ilta- ja aamuhartauksia perheesi kanssa. Lasten tulee
muistaa Vapahtajan rakkaus. Tämä yhteys Jumalan kanssa vahvistaa
kristittyjä. “Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.” Matt.

22: 37.
On hyväksi aviomiehille ja vaimoille rukoilla ongelmissa, mutta on
parempi rukoilla yhdessä päivittäin. Monilla perheillä on niin kutsuttu
“Perhealttari”. Muista sanonta: “Perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy
yhdessä.”
Muista myös sapatin päivä ja tapaaminen uskovien kanssa. Rakastaa
Jeesusta ja palvella Häntä pyhien seurakunnan kanssa. Kun aviomies ja
vaimo tulevat lähemmäksi Jeesusta, heille tulee myös suurempi rakkaus
toisiaan kohtaan. Toisin sanoin Jeesuksen rakkaus heijastuu automaattisesti
sydämestä puolisoon ja lapsiin. Meidän ihana Herra ja Vapahtaja saa
aikaan ihmeitä muuttaen ihmisten elämää.
Jos teet Kristuksen perheesi perustukseksi, hän on ensimmäinen ja
viimeinen ja paras kaikessa, Hän siunaa ja ohjaa avioliittoasi. Pitäkää
yhteyttä Häneen jatkuvasti ja hänen rakkautensa kasvaa ja syvenee
päivittäin. Saakoon Jumala Siunata perheitämme. Tämä on rukoukseni.
Aamen.
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Nuoria ihmisiä, jotka seuraavat parasta
esimerkkiä
Jose Vicente Giner, Espanja/USA
Olla nuori on sekä etuoikeus että vakava vastuu. Se on etuoikeus, koska
se on se elämänvaihe, jolloin ruumiilliset kykymme ovat huipussaan.
Nuori ihminen voi tehdä raskasta työtä väsymättä aikuisen tavoin; hän voi
juosta, hyppiä, kävellä ja hänellä on vielä voimia tehdä muutakin. Rakkaat
veljet ja sisaret, tarkkailkaa omia lapsianne tai muiden lapsia. Miten paljon
energiaa heistä löytyykään luontoretkillä tai juhlilla tai telttakokouksissa!
Mitä intoa! Se on ihmeellistä, koska heillä on paljon mahdollisuuksia
tehdä hyvää!
Nuoruus on haasteiden, pyrkimysten, jalojen ihanteiden ja voittojen
aikaa. Tämän päivän menestyvät aikuiset ovat yleensä olleet kerran
laajakatseisia, eteenpäinpyrkiviä, tunteikkaita ja hellittämättömiä nuoria.
He ovat käyttäneet kaiken voiman päämääränsä saavuttamiseen. Voi
todellakin sanoa, että nuoruus on elämämme kevätaikaa.
Mutta niin kuin jo sanoimme, tähän ikään liittyy myös suuri vastuu.
Miksi? Koska se on suurimpien muutosten aika. Nuoruus on siirtymävaihe

alaikäisyydestä
aikuisuuteen,
kypsyyteen,
kokemattomuudesta
kokemukseen. Nuoruudessa tehdyt teot asettavat ehtonsa ja lyövät
leimansa ihmisen elämään loppuiäksi. Eikö se olekin vakava ja ahdistava
ajatus, rakkaat nuoret? Salomo, joka epäilemättä oli aikansa viisain mies,
mutta kuitenkin vajosi mitä syvimmälle synnin saastaan, saattoi kehottaa
nuoria oman kokemuksensa tähden: "Muista Luojaasi nuoruudessasi."
Saarn. 12:1.
Sana "muista" on hyvin tärkeä. Se tarkoittaa jonkun ihmisen tai asian
mieleen palauttamista. Tässä Salomo kehotti nuoria ihmisiä muistamaan
Jumalaa nuoruudessaan, etteivät he unohtaisi, että Hän on luonut heidät ja
että he siksi kuuluvat Hänelle. Sananlaskujen 11:9 näyttää siltä kuin tämä
viisas mies sallisi nuorten tekevän niin kuin heitä miellyttää: "Iloitse,
nuorukainen nuoruudessasi, ja sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruusikäsi
päivinä. Vaella sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan;" mutta hän
lopettaa jakeen sanomalla: "mutta tiedä: Jumala tuo sinut tuomiolle
kaikesta tästä." Tämä "mutta" on varoitus, punainen valo - "Varo!" On
oikein pitää hauskaa ja nauttia elämästä, mutta älä unohda, että se mitä
ajattelet ja mitä teet, kutoo elämäsi kangasta. Sinä ohjaat sukkulaa
kangaspuissa; siksi sinä olet vastuussa tekojesi lopullisista seurauksista.
Älä unohda, että kerran teet tiliä Jumalalle.
Kysyn itseltäni, mitä ystävästäni Vicentestä olisi tullut, ellei hän olisi
nuoruudessaan päättänyt astua alkoholismin maailmaan. Nykyään näen
hänet joskus vaeltelemassa kaupunkinsa katuja näyttäen 80-vuotiaalta
mieheltä silmissään etäinen katse ja niin kuin hän ei tietäisi, mitä tehdä
tuhoutuneella elämällään. Entä se nuori mies, joka kävi seurakunnan
tilaisuuksissa silloin kun minut oli juuri vihitty saarnaajaksi? Hän oli hyvin
miellyttävä, ja tytöt olivat hänestä kiinnostuneita, kunnes hän ei enää
voinut hillitä himojaan. Nyt hän on skitsofreenikko. Tapasin hänet
hiljakkoin monen vuoden kuluttua. Hän näytti somalta pikkulapselta 27vuotiaana, mutta ei kyennyt elämässään mihinkään. Tunnen muitakin
tarinoita nuorista ihmisistä, jotka ovat lähteneet elämässään väärään
suuntaan ja siten kutoneet vastenmielistä kuvaa vääristyneestä elämästä.
Millaista kuvaa sinä olet kutomassa? Kannattaa miettiä apostoli Paavalin
sanoja Galatalaiskirjeen 6:7,8: "Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä
pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa
kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se
Hengestä iankaikkisen elämän niittää."
Vääriä esimerkkejä

Olen hyvin surullinen ihmisistä, joihin olen joskus tutustunut ja jotka
ovat olleet ystäviäni jonkin aikaa. Olen kuluttanut aikaa heidän seurassaan
ja meillä on ollut samoja pyrkimyksiä; mutta he päättivät lähteä toiselle
tielle. Minulla on ollut myös nuoria ystäviä, joilla on ollut jaloja ihanteita
ja korkeita tavoitteita; nykyään he ovat tohtoreita tai juristeja tai jonkun
ammatin harjoittajia ja heillä on miellyttävät yhtenäiset perheet. Mutta
nämä tapaukset ovat valitettavasti hyvin harvoja.
Etsiessäni syytä siihen, miksi nykyinen yhteiskuntamme on niin
rappeutunut, huomaan Jumalan sanan opettavan meille, että hirvittävä
olento pimeyden maailmasta työskentelee tuhotakseen meidät. Hänen
tärkeimpänä maalitaulunaan ovat nuoret ihmiset, koska hän tuntee heidän
suuret mahdollisuutensa. Raamattu nimittää häntä kiljuvaksi jalopeuraksi
(1. Piet. 5:8), lohikäärmeeksi (Ilm. 12:7), murhaajaksi ja valheen isäksi
(Joh. 8:44), vanhaksi käärmeeksi, Perkeleeksi, Paholaiseksi ja Saatanaksi.
Ilm. 12:9.
Millaisia aseita ihmisen vihollinen käyttää? Niitä on monta, mutta
erityisesti nykyaikana hän käyttää yksilöitä, jotka näyttävät väärää
esimerkkiä seurattavina malleina. Saatana tietää, että jos hän esittää itsensä
nuorelle sellaisena kuin hän todellisuudessa on ja käskee häntä tekemään
pahaa, nuori ihminen - varsinkin jos hän on kristitty - torjuu hänet
kokonaan. Suora lähestymistapa ei yleensä onnistu. Siksi Saatana käytti
käärmettä kiusaamaan Eevaa ja tuli Jeesuksen eteen valon enkelinä.
Nykyään hän tulee pukeutuneena pukuun ja solmioon tosi-TV
-ohjelmissa,
elokuvissa
ja
saippuaoopperoissa
hyvännäköisten
näyttelijöiden muodossa. Hän näyttäytyy myös radiossa ja lehdissä
miellyttävänä "ennustajana" edistäen suosituimpia televisiokanavia. Hän
verhoutuu rockiin, heviin, salsaan, tangoon ja pop-musiikkiin. Hän on
myös kehittänyt valepuvun, jossa hän näyttää huomaamattomalta, ja hyvin
harvoilla ihmisillä on aavistustakaan siitä, mitä sen takana todellisuudessa
on. Viittaan musiikkiin, joka puhuu Jeesuksesta, mutta sanat on yhdistetty
samaan turmeltuneeseen musiikkiin. Hän esiintyy yhteiskunnassamme
kätkeytyneenä kumppanilleen uskottomaan aviopuolisoon. Hän piiloutuu
myös pinnallisiin ystäviin, joilla on alentava vaikutus. Hän kätkeytyy
huumeisiin, alkoholiin, laittomaan seksiin tai romanttisuuteen. Ansa on
asetettu ja monet huolettomat nuoret ja jopa aikuiset lankeavat siihen.
Syy siihen on hyvin yksinkertainen. Miettikää Raamatun periaatetta
(Matt. 6:21), jonka Profetian Henki vahvistaa: "Katselemalla me
muutumme". (Our Father cares, 340; edellä mainittua raamatunkohtaa
selvemmin 2. Kor. 3:18, suomentajan huom.)

On luonnonlaki: Jos joku seuraa yhteiskuntamme näyttämää
turmeltunutta esimerkkiä, hän itsekin turmeltuu. Israelin kansa kohtasi
saman tilanteen, ja Jumala varoitti heitä etukäteen: "Ja älkää vaeltako sen
kansan tapojen mukaan, jonka minä karkotan teidän tieltänne; sillä kaikkia
näitä he ovat tehneet ja nostaneet minun inhoni." (3. Moos. 20:23.) On
murheellinen totuus, että he eivät välittäneet tästä varoituksesta.
Miksi abortteja tehdään niin paljon Espanjassa niin kuin muissakin
maissa? (Puhun omasta maastani, koska se on esimerkki, jonka tunnen
parhaiten.) Syynä on se, että tiedotusvälineet esittävät hyvin paljon
seksuaalista hillittömyyttä, avioeroja, tilapäisiä suhteita vakavien liittojen,
pidättyvyyden ja siveyden sijaan naimattoman nuorison keskuudessa.
Vuonna 2006 Espanjassa tehtiin noin 40 000 aborttia, ja murheellista on,
että suurin osa abortin valinneista naisista oli iältään 15 ja 20 vuoden
väliltä. Vuonna 2003 jaettiin 300 000 "katumuspilleriä". Nämä pillerit
aiheuttavat kirurgisen abortin tapaisen keskenmenon. Mutta suurin
ongelma on, että paha - tässä tapauksessa abortti - on laillistettu, ja sitä
pidetään normaalina ja kunniallisena. Sama asia tapahtuu kun ollaan
alastomina uimarannoilla, kun teini-ikäiset ovat sukupuolisessa
kanssakäymisessä, juovat alkoholia yms. Kun nämä tavat tulevat
yhteiskuntaan ja niitä pidetään normaaleina, niitä tietenkin harjoitetaan.
Mutta nuoria ei varoiteta niistä hirveistä seurauksista, joita he jonakin
päivänä niittävät näistä asioista.
Vuonna 2003 enemmän kuin 34 000 ihmistä teki itsemurhan Japanissa.
Se oli eräs suurimpia lukuja maailmassa, ja on todella surullista, että uhrit
ovat olleet enimmäkseen nuoria ihmisiä ja jopa kouluikäisiä lapsia.
Japanin viranomaiset yrittävät löytää ratkaisun ongelmaan.
Meidän pitäisi kysyä itseltämme: Millaisia esimerkkejä nuorilla ihmisillä
Japanissa on? Itsemurhaluvut ovat hyvin korkeita myös muissa
teollistuneissa maissa. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että syyllisiä
ovat suurelta osin TV-ohjelmat yhdessä periaatteiden puuttumisen kanssa
yhteiskunnassa ja koulussa. Mitä opetusohjelmissa itse asiassa opetetaan
nykyisin?
Lapsipsykiatri Frank Lindbland sanoo: "On osoitettu ja on kiistatonta,
että paljon väkivaltaa TV:stä katsovat ihmiset kehittävät aggressiivista
käytöstä.… Heillä on korkea riski kehittää rikollista käytöstä. Raja
virtuaalitodellisuuden ja todellisen maailman välillä on epäselvä ja
vaarallinen." Amerikan lapsi- ja nuorisopsykiatrinen akatemia sanoo, että
kun lapsi näkee ohjelman jossa väkivalta on hyvin todellista, hän saattaa
matkia sellaista käytöstä heti tai myöhemmin elämässä, jopa silloinkin jos

hänen kotonaan ei ole mitään väkivaltaan viittaavaa. Nämä asiantuntijat
vahvistavat periaatteen, että me muutumme katselemalla.
Videopelikauppa tuottaa enemmän kuin 10 miljardia dollaria vuodessa
USA:ssa. Tämä on todella huolestuttavaa, koska Michael Richin,
Amerikan kasvatustieteellisen akatemian jäsenen mukaan videopelejä
pelaavat ihmiset harjoittelevat käytösmalleja, joita he luultavasti käyttävät
todellisessa elämässä. Valitettavasti useimmat videopelit ovat täynnä
väkivaltaa.
Tutkimus väkivallasta televisiossa ja videopeleissä puhuu
"mallioppimiseksi" kutsutusta ilmiöstä. Mitä se on? Se viittaa käytökseen,
jota opitaan katselemalla, tallennetaan aivoihin, ja hyvin todennäköisesti
ilmaistaan myöhemmin samanlaisessa tilanteessa. Tämä on totta nuorten
ihmisten kohdalla, jotka katsovat ohjelmia, sarjafilmejä ja elokuvia joissa
seksuaalista turmelusta, petosta, varastamista ja valheita näytetään
vapaasti. Se koskee myös internetiä.
Paras esimerkkimme
Tulee yhä vaikeammaksi välttää tätä ilmiötä, koska on olemassa
kirjaimellinen hengellisen kompassin puutteessa olevasta yhteiskunnasta
johtuva kuvien, turmeltuneen musiikin ja huonojen esimerkkien virta.
Mutta meillä kristittyinä on jotakin tehtävää. Voimmeko vain istua ja sallia
näiden tuhoavien esimerkkien tuhota itsemme? Mitä ajattelet, nuori mies,
nuori nainen? Nuoren ei ole helppoa säilyttää vilpittömyyttään ajassa jossa
elämme, ymmärrän sen. Mutta sinulla on etuoikeus tehdä niin todellisuudessa se on ainoa mahdollisuutesi, jos haluat olla onnellinen
tässä elämässä.
Mieti hetki sitä, miten monista kahleista Herra vapauttaa sinut, jos
päätät, ettet hyväksy näitä käytösesimerkkejä! Miten paljon katkeruutta,
miten lukuisia kyyneleitä ja vammoja voitkaan välttää, jos annat elämäsi
Jeesukselle ja päätät seurata ja totella Häntä! Katso millaisen neuvon
Salomo antaa sinulle: "Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä
elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten
vääryys. Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi
luotu." Snl. 4:23,25. Profeetta Jesaja vahvistaa tämän neuvon Jes. 33:15,
16: "joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka
halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii
korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, hän on
asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle annetaan
hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy."

Nuori mies, nuori nainen, en halua antaa sinulle sellaista vaikutelmaa,
että kristillisyys on pitkä, ikävä luettelo normeista, jotka kieltävät sitä tai
tätä. Minäkin olin kerran nuori, enkä arvostanut sitä kun ihmiset kiskoivat
sulkia vapauteni siivistä. Mutta myönnän, että ellei niin olisi ollut
Jeesuksen tähden, minulla olisi nyt monta asiaa kaduttavana. Katso asioita
toisesta näkökulmasta: Evankeliumi ei rajoita vapauttasi, se vapauttaa
sinut orjuudesta.
Jeesus on paras esimerkki seurattavaksi kaikkina aikoina, ja erikoisesti
nykyisenä moraalisen rappion aikana. Jeesus antaa sinulle etuoikeuden olla
onnellinen tässä elämässä, vapaana maailman syntisistä tavoista.
Rappiossa ei ole iloa. Älä anna kenenkään riistää itseltäsi onnellisuuden
etuoikeutta.
Tiedän ettei ole helppoa säilyttää puhtauttaan, kun ympärillämme oleva
maailma on sortumassa synnin painon alla. Herra Jeesus sanoi itse:
"Maailmassa teillä on ahdistus" (Joh. 16:33), mutta Hän antoi myös
esimerkin seurattavaksemme niin että voimme löytää pelastuksen ilon.
"Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän
valkeus." Joh. 8:12. Tänään Jeesus kutsuu sinua, rakas nuori, tulemaan
hänen luokseen juuri sellaisena kuin olet. Hän haluaa ottaa sinut vastaan ja
olla esimerkkisi. "… sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos."
Joh. 6:37. Haluatko katsoa Häneen?
Jos sydämesi on täynnä Jeesuksen läsnäoloa, elämäsi on siunaus
ympärilläsi oleville. "Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Joh. 7:38. Sano "Ei!"
synnille! Älä anna toisten sekoittaa ja manipuloida elämääsi tehden sinusta
sätkynukkea joka päätyy jäljittelemään maailmaa. (Katso Joh. 2:15,16).
Jos päätät jäljitellä Jeesusta, olla Hänen seuraajansa ja rakastaa Häntä,
jos teet rakkauden liiton Hänen kanssaan, et ole yksin tässä hengellisessä
pyrkimyksessä. Jeesus auttaa sinua Pyhän Hengen kautta niin että kykenet
sanomaan "Ei!" paholaiselle. Päätä kulkea Jeesuksen kanssa jokaisena
elämäsi päivänä rukoillen ja tutkien Hänen sanaansa, sillä Häntä
katselemalla sinä muutut.
Lopuksi haluaisin jakaa kanssasi tämän todistuksen: "Kenelle tahansa
meistä on mahdotonta omalla voimallamme tai omilla ponnistuksillamme
aikaansaada tätä muutosta itsessämme. Pyhä Henki, Lohduttaja, jonka
Jeesus lupasi lähettää maailmaan, muuttaa luonteemme Kristuksen kuvan
kaltaiseksi; ja kun tämä on tehty, me heijastamme kuin peilistä Herran
kirkkautta. Tämä tarkoittaa, että sellaisen ihmisen luonne, joka siten katsoo
Jeesukseen, on siinä määrin Hänen luonteensa kaltainen, että kun joku

katsoo häneen, hän näkee Kristuksen oman luonteen loistavan kuten
peilistä. Huomaamattamme muutumme päivä päivältä omista tavoistamme
ja tahdostamme Kristuksen tapojen ja tahdon kaltaiseksi, Hänen
luonteensa kauneuteen. Siten kasvamme Kristukseen ja tietämättämme
heijastamme Hänen kuvaansa.… " (In Heavenly Places, 337.)
"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki." 2. Kor.
3:18. Vilpitön toivomukseni on, että jokainen nuori päättäisi astua
kokosydämisesti uskon ihmeelliseen kokemukseen, tietoisesti seuraten
parasta Esimerkkiä tässä maailmassa.
Jumala siunatkoon jokaista rukousviikkolukemisten lukijaa tällä viikolla.
Aamen.
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Seurakunnan ongelmat ja yhteinen
edistyminen
Parmenas Shirima, Tansania
Jumalan seurakunta on nyt suuremmassa vaarassa kuin milloinkaan
menneisyydessä. Jokaisen uskovan ja Jumalan jäännösseurakunnan
jäsenen olisi hyvä ymmärtää todellinen hengellinen tilanne, jossa
joudumme elämään, niin että olisimme varuillamme. Tutkikaamme ensiksi
tilannetta Jumalan sanan valossa.
Ilmestyskirjan 12:12 luemme: "Sen tähden riemuitkaa, taivaat ja te, jotka
niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän
luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän
aikaa!"
Ja 1. Piet. 5:8,9: "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele,
käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy
teidän veljiennekin maailmassa kestää."
Myös 2. Tim. 3:1-5: "Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva
vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita,
kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia,

kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita,
hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä,
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta."
Tärkein johtopäätös joka meidän pitäisi tehdä yllä olevista jakeista on se
tosiasia että kaikki taivaan älylliset olennot ovat hyvin huolissaan tämän
maailman asukkaiden kohtalosta, koska paholainen on tullut alas tälle
planeetalle ja hänen ainoa tavoitteensa on tuhota heidät. Raamattu sanoo
selvästi, että kaikki uskovat kaikkialla maailmassa riippumatta siitä keitä
tai missä he ovat, ovat alttiina tälle vaaralle.
Jumalan jäännöskansan velvollisuus
Luemme taas Ilm. 12:17: "Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti
käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus."
Tässä meillä on vielä selvempi kuva paholaisen viimeisestä
maalitaulusta. Hän haluaa päättäväisesti saada valtaansa koko maailman,
myöskin sen pienen jäännöksen, joka pitää Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen
todistus.
Tämä
kohdistuu
jokaiseen
Jumalan
jäännösseurakunnan jäseneen ja kaikkia varoitetaan meitä kohtaavista
hengellisistä vaaroista. Tämän pitäisi olla tärkeää meistä jokaiselle, joka
pyrkii saavuttamaan taivaan ja iankaikkisen elämän, ja meidän pitäisi
ryhtyä puolustustoimiin niin kuin kehotetaan Ef. 6:10,11: "Lopuksi,
vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa päällenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet." Me
olemme sodassa! Raamattu kertoo meille, että seurakunta on ollut sodassa
luomisesta asti läpi kaikkien kuluneiden aikakausien meidän aikaamme
asti. Sota on Jeesuksen, jota Hänen uskolliset seuraajansa edustavat, ja
Saatanan ja hänen liittolaistensa välillä. Voimme nähdä, että Saatana pitää
vallassaan suurinta osaa tämän maailman asukkaista. Vain pieni jäännös ei
ole vielä hänen valtansa alla. Tilanne ympärillämme vahvistaa tämän
hälyttävän tiedon, jonka voimme saada Raamatusta. Siksi jäännökseen
kuuluvien harvojen pitää olla varustautuneita, jos he aikovat kestää pahan
voimakkaan painostuksen.
Sodankäynnissä tarvittavia strategioita ja varusteita
Voittaakseen taistelun jokaisen armeijan täytyy ennen taistelukentälle
astumista ottaa joitakin tärkeitä askeleita, kuten:
(1)Tunne vihollisesi. Tutkimusryhmät keräävät kaiken tarpeellisen

tiedon
selvittääkseen vihollisen vahvuuden, millaisia aseita he käyttävät, niin kuin
myös ne taktiikat ja strategia, joita he soveltavat sodankäynnissä. Tämä
antaa kuvan taistelun tuimuudesta ja laajuudesta ja siitä mitä tarvitaan
siihen valmistautuessa.
(2)Tee tarkoituksenmukaiset valmistelut taistelun voittamiseksi.
Tähän kuuluu
asianmukainen sotilaallinen koulutus ja sopivien aseiden ja varusteiden
hankkiminen sekä kunnollisten suunnitelmien tekeminen taisteluun
vihollista vastaan. Samoin meidät kristittyinä ja Jumalan seurakunnan
jäseninä on merkitty taistelijoiksi taistelussa saatanaa ja hänen liittolaisiaan
vastaan. Monet ovat kaatuneet paholaisen juonien uhreina, koska
liityttyään seurakuntaan he eivät välittäneet tai tienneet tekemänsä
ratkaisun vakavuudesta. He eivät ymmärtäneet, että Saatana mahtavana
vihollisena käyttää hyödykseen jokaisen hänelle antamamme
mahdollisuuden viekoitella meidät.
Tarkastelkaamme lyhyesti niitä keinoja ja välikappaleita, joita
paholainen käyttää hyökätessään Jumalan lapsia kohden ja voittaessaan
heidät siten saattaen heidät rikkomaan Jumalan lakia. Myöhemmin
tutkimme miten voimme vastustaa häntä ja voittaa hänet, niin että hän
pakenee luotamme.
Saatana itse ja langenneiden enkeleiden suuri joukko ovat etulinjassa.
Niin luemme Ilm. 12:9,13: "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota
perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin
maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." "Ja kun
lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa,
joka oli poikalapsen synnyttänyt."
Saatana itse hyökkää seurakuntaa vastaan lukuisilla tavoilla aiheuttaen
vastoinkäymisiä, ongelmia ja vainoa uskoville. Hän saa aikaan sotia ja
verenvuodatusta sekä tuottaa sairautta ja koettelemuksia, mikä johtaa
jotkut vetäytymään uskosta. Toisia hän johtaa epäuskoon ja ateismiin,
syvään lankeemukseen ja pahuuteen.
Oma minä tai ”ego” on sisäänpääsykohta. Saatana käyttää hyväkseen
itsekkyyttämme ja itsekeskeisyyttämme. Kun Jeesus kutsui opetuslapsiaan,
hän osoitti tätä heikkoutta opetuslapseutensa kokeena. Niinpä luemme
Mark. 8:34-37: "Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi
heille: ´Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja
ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä,
hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin

tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän
voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä
mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?`" Tässä meillä on suuri
taistelukenttä, jossa tapaamme paholaisen. Monet meistä seurakunnassa
tunnustavat ottaneensa Herran Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan,
eikä todellisuudessa kuitenkaan ole tapahtunut itsensä kieltämistä. Silloin
Saatanan ja hänen lähettiläittensä ampuessa vihan, pahansuopuuden,
mustasukkaisuuden, kateuden, epäluuloisuuden, panettelun, ilkeyden,
ahneuden, ylpeyden, erimielisyyden ja kaikkinaisten sentapaisten syntien
nuolia, me lankeamme helposti heidän ansoihinsa.
Muita hyvin suunniteltuja menetelmiä ja lähestymiskeinoja, joita Saatana
käyttää houkutellakseen ja kietoakseen pauloihinsa Jumalan kansaa ja
horjuttaakseen heidän uskoaan, ovat aineellinen menestys, vaikutusvalta ja
maalliset saavutukset, jotka nostattavat ylpeyttä ja itse tärkeyttä. Myös
maailmalliset halut ja itsehillinnän puute lihallisten himojen suhteen ovat
aiheuttaneet monille uskon haaksirikon. 1. Piet. 4:1-5, 19. Saatana ei säästä
mitään kohtaa elämässämme. Meitä koetellaan siinäkin, mitä syömme ja
juomme, mitä katselemme ja kuuntelemme ja mistä puhumme. Jokaista
koetellaan
uskonnollisissa,
poliittisissa,
taloudellisissa
ja
yhteiskunnallisissa asioissa. Saatana koettelee meitä jokaista kotona,
perheessä ja niiden ihmisten parissa, joiden kanssa asioimme. Myös
meidän seurakuntayhteyttämme, uskoamme ja lujuuttamme Kristuksessa
koetellaan. Rakkauttamme ja yhteyttämme toistemme kanssa sekä
luottamustamme, kuuliaisuuttamme ja uskollisuuttamme Jumalaa kohtaan
koetellaan. Kaikkia luonteenpiirteitämme tutkitaan ja koetellaan, jotta
nähtäisiin, palvelemmeko Jumalaa vai Saatanaa.
Hengellinen sodankäynti, jossa nyt olemme, on todellisempaa ja
hirveämpää kuin mikään muu aineellinen sota, jota milloinkaan on käyty
tässä maailmassa. Miljardit ovat jo kuolleet Saatanan vankeina. Jopa
heidän haudoillaan on Saatanan lippu. Nykyisin miljardit tämän planeetan
asukkaat palvelevat Saatanaa. Vain pieni merkityksetön jäännös palvelee
Jumalaa hengessä ja totuudessa. Kysymys kuuluu siis, olemmeko todella
päättäneet voittaa Prinssi Immanuelin lipun alla? Kirkkaat kruunut
taivaassa odottavat voittajia. 1. Piet. 5:4; 2. Tim. 4:8.
Tarpeellinen valmistautuminen
Niin yksilöinä kuin yhdessäkin, yhtenäisen armeijan tavalla, tarvitsemme
uudestisyntymiskokemusta seurakunnassa. "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
´Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei

voi nähdä Jumalan valtakuntaa`. Nikodeemus sanoi hänelle: ´Kuinka voi
ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja
syntyä?` Jeesus vastasi: ´Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei
synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan
valtakuntaan." Joh. 3:3-5.
"Sydän on luonnostaan paha, ja ´syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei
yhden yhtäkään.` Job 14:4. Ei mikään ihmiskeksintö voi löytää pelastusta
syntiselle sielulle. ´Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei
alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.` ´Sillä sydämestä lähtevät pahat
ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset,
jumalanpilkkaamiset.` Room. 8:7; Matt. 15:19. Sydämen lähteen täytyy
puhdistua, ennen kuin sen virrat voivat tulla puhtaiksi. Joka koettaa päästä
taivaaseen omin teoin pitämällä lain, yrittää mahdotonta. Pelastusta ei ole
kellään sellaisella, jolla on vain lakiuskonto, jumalisuuden muoto.
Kristityn elämä ei ole vanhan muovailemista tai parantelemista, vaan
ihmisluonnon uudesti luomista. Oman minän ja synnin on kuoltava ja
uuden elämän alettava. Tämä muutos voidaan saada aikaan vain Jumalan
Hengen tehokkaalla työllä." (Aikakausien Toivo, 151.)
Joh. 1:12 luemme: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä."
Meillä täytyy olla vahva Jeesukseen perustuva usko ainoana toivonamme
(Apt. 4:12, 16:31, Tiit. 2:11-14), ja uskoen saamme Jumalan armon
lahjaksi (Ef. 2:5-8). Juoskaamme kärsivällisinä uskomme kilpailu, niin
kuin meitä kehotetaan Hebr. 12:1,2; Juudaan 3; 1. Kor. 9:24,25.
"Sanoma Laodikean seurakunnalle on hyvin sovellettavissa meihin
kansana. Se on asetettu eteemme kauan sitten, mutta siitä ei ole otettu
vaaria niin kuin olisi tullut. Kun katumuksen tekeminen on vakavaa ja
syvällistä, silloin seurakunnan yksityiset jäsenet ostavat taivaan runsaita
aarteita. (Lainattu Ilm. 3:18.) Oi, miten monet näkevätkään asiat väärässä
valossa, sellaisessa valossa missä Saatana toivoo heidän näkevän.
"Saatat ilmaista suurta intoa lähetystyössä, ja kuitenkin, koska itsekkyys
turmelee sen, ja siinä on vahva itsekkyyden maku, se on tyhjän arvoista
Jumalan silmissä, sillä se on saastutettu, turmeltu uhri." (Käsikirjoitus 33,
1894) (Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol 7, 961.)
"Puolisydämiset kristityt ovat pahempia kuin uskomattomat, sillä heidän
petolliset sanansa ja pidättyväinen asenteensa johtavat monia harhaan.
Uskomaton näyttää värinsä. Laimea kristitty pettää molempia puolia. Hän
ei ole hyvä maailmallinen eikä hyvä kristitty. Saatana käyttää häntä
tekemään työtä, jota ei kukaan muu voi tehdä." (kirje 44, 1903) (Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 7, 963.)
"Mutta ellei Jumalan nykyisen seurakunnan jäsenillä ole elävää yhteyttä
kaiken hengellisen kasvun Antajaan, he eivät ole valmiita kun
sadonkorjuuaika tulee. Elleivät he kunnosta lamppujaan ja pidä niitä
palavina, he eivät tule saamaan lisäarmoa erikoisen tarpeen aikoina."
(Apostolien teot, 44.)
"Minä näin monien laiminlyövän tuiki tarpeellisen valmistautumisen ja
odottavan ´virvoitusta` ja ´iltasadetta` tullakseen niiden kautta soveliaiksi
kestämään Herran päivänä ja elämään hänen edessään. Oi, kuinka monen
minä näinkään olevan ilman suojaa ahdistuksen ajalla! He olivat
laiminlyöneet välttämättömän valmistuksen eivätkä siitä syystä voineet
saada virvoitusta, mikä kaikkien niiden täytyy saada, jotka tahtovat tulla
soveliaiksi elämään pyhän Jumalan edessä. … Minä näin, ettei
´virvoituksesta` tullut osalliseksi kukaan, joka ei saanut voittoa jokaisesta
helmasynnistä, ylpeydestä, itsekkyydestä, maailman rakkaudesta ja
jokaisesta väärästä sanasta ja teosta. Sen vuoksi meidän tulisi vetäytyä yhä
lähemmäksi ja lähemmäksi Herraa ja vakavasti etsiä tätä välttämätöntä
valmistusta kestääksemme taistelussa Herran päivänä. Muistakoon kukin
että Jumala on pyhä ja että ainoastaan pyhät olennot voivat asua hänen
läheisyydessään." (Hengellisiä kokemuksia, 81, 82.)
"Tänään meidän tulee varoa hairahtumasta sanassa tai teossa. Tänään
meidän tulee ylistää ja kunnioittaa Jumalaa. Omaamalla tänään elävää
uskoa meidän tulee voittaa vihollisemme. Meidän tulee tänään etsiä
Jumalaa ja olla järkähtämättömät siinä, ettemme heittäydy rauhaan
tyytyväisinä välittämättä Hänen läsnäolostaan. Meidän tulee valvoa, tehdä
työtä ja rukoilla, ikään kuin tämä olisi viimeinen meille uskottu päivä."
(Tod.aart. II, 56.)
Luvattu apu ja vakuutus Jumalan voimasta
Joh. 14:16, 17; Luuk. 11:9-13; Hebr. 2:17, 18. "Pyhittynyttä työntekijää
lohduttaa suuresti tietoisuus siitä, että Kristuskin eläessään maan päällä
lähestyi Isäänsä päivittäin saadakseen tarvitsemaansa tuoretta armoa; ja
tästä yhteydestä Jumalan kanssa hän lähti vahvistamaan ja siunaamaan
toisia. Katso Jumalan Poikaa, joka kumartuu rukoilemaan Isäänsä! Vaikka
hän on Jumalan Poika, hän vahvistaa uskoaan rukoilemalla ja saa olemalla
yhteydessä taivaaseen itselleen voimaa pahuuden vastustamiseen ja
ihmisten tarpeiden täyttämiseen. Sukumme vanhimpana Veljenä hän tietää
niiden kipeät tarpeet, jotka heikkoutensa ahdistamina ja eläessään synnin
ja kiusausten maailmassa kuitenkin haluavat palvella häntä. Hän tietää,

että sanansaattajat, jotka hän hyväksyy lähetettäviksi, ovat heikkoja ja
erehtyviä ihmisiä, mutta kaikille, jotka antautuvat kokonaan hänen
palvelukseensa, hän lupaa jumalallista apua. Hänen oma esimerkkinsä
vakuuttaa, että harras, kestävä jättäytyminen Jumalalle uskossa, mikä
johtaa täydelliseen riippuvaisuuteen Jumalasta ja varauksettomaan
pyhittäytymiseen hänen työhönsä, tuottaa ihmisille Pyhän Hengen avun
taistelussa syntiä vastaan.
"Antaessaan opetuslapsilleen lupauksen Hengestä Kristus lähestyi
maallisen toimintansa loppua. Hän seisoi ristin varjossa ja käsitti täysin
syyllisyyden taakan, mikä tulisi painamaan häntä synnin kantajana. Ennen
jättäytymistään uhrattavaksi hän selosti opetuslapsilleen erittäin oleellista
ja täydellistä lahjaa, jonka hän oli antava seuraajilleen - lahjaa, joka toisi
hänen armonsa äärettömät varat heidän ulottuvilleen. ´Minä olen rukoileva
Isää`, hän sanoi, ´ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet,
sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva` (Joh. 14:16,17.)
Vapahtaja viittasi eteenpäin siihen aikaan, jolloin Pyhä Henki tulisi
suorittamaan voimallista työtä hänen edustajanaan. Pyhän Hengen
jumalallinen voima tulisi vastustamaan vuosisatojen aikana kerääntynyttä
pahuutta.
"Ellei lupaus pääse täyttymään siinä määrin kuin se voisi, se johtuu siitä
ettei lupausta arvosteta siinä määrin kuin pitäisi. Jos kaikki haluaisivat,
kaikki täytettäisiin Hengellä. Missä tahansa Pyhän Hengen tarpeeseen
kiinnitetään vain vähän huomiota, siellä havaitaan hengellistä kuivuutta,
hengellistä pimeyttä sekä hengellistä rappeutumista ja kuolemaa. Aina kun
vähäisemmät asiat valtaavat mielen, puuttuu jumalallinen voima, joka on
välttämätön seurakunnan kasvulle ja menestykselle ja joka tuo kaikki muut
siunaukset tullessaan. Kuitenkin tuo voima on tarjona äärettömän
runsaana.
"Koska me saamme voimaa vain tällä tavalla, miksi emme isoa ja janoa
Hengen lahjaa? Miksi emme puhu siitä rukoile sitä ja saarnaa siitä? Herra
on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen kuin vanhemmat
ovat halukkaita antamaan hyviä lahjoja lapsilleen. Jokaisen työntekijän
tulisi anoa Jumalalta päivittäistä Hengen kastetta. Kristittyjen
työntekijöiden tulisi ryhminä kokoontua pyytämään erikoista apua,
taivaallista viisautta, voidakseen tietää, miten suunnitella ja toimia
viisaasti. Heidän tulisi erikoisesti rukoilla Jumalaa kastamaan
lähetyskentillä toimivat valitut lähettiläänsä runsaasti Hengellään. Hengen

läsnäolo Jumalan työntekijöissä antaa totuuden julistukselle voiman, mitä
kaikki maailman kunnia ja loisto ei voisi antaa." (Apostolien teot, 45, 39,
41.)
"Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla
uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta."
Room. 15:13. "Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että
hamaan iankaikkisuuden päivään." 1. Piet. 3:18.
"Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta
Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme
tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän
Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja
iankaikkisesti! Amen." Gal. 1:3-5. Aamen.
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Vapaaksi kuparinauloista
Pablo Hunger, Itävalta/USA
Eräänä päivänä saarnan päätyttyä saarnaajan luo tuli nuori mies, jonka
kasvoilla kuvastui huoli, ja sanoi: "Pastori, sinä pyydystit minut. Minua
hävettää myöntää se, mutta minun täytyy korjata asennettani. Kuten tiedät,
olen laivanrakentaja, ja työnantajani ei ole uskovainen. Monta kertaa olen
puhunut hänelle, miten hän tarvitsee Kristusta, ja kutsunut häntä kirkkoon,
mutta hän pilkkaa hengellisiä asioita. Nyt kuultuani saarnasi tunnen
syyllisyyttä eräästä asiasta, joka tapahtui työpaikkani yhteydessä ja joka
tuhoaa maineeni ainiaaksi, jos tunnustan sen työnantajalleni."
Nuori mies jatkoi selittäen, että hän oli alkanut rakentaa laivaa omalla
pihallaan. Hän kertoi käyttävänsä työssään kuparinauloja, koska ne eivät
ruostu. Nämä naulat olivat hyvin kalliita, ja nuori mies oli vienyt kotiinsa
suuria määriä nauloja työpaikaltaan. Hän tiesi, että se oli varastamista,
mutta hän yritti vaientaa omantuntonsa sillä ajatuksella, että hänen
työpaikallaan oli monia työntekijöitä, jotka eivät saaneet ansaitsemaansa
palkkaa. Mutta saarna oli vakuuttanut hänet siitä, että se mitä hän teki, ei
ollut oikein, ja että hänen täytyi antaa takaisin, mitä hän oli varastanut.
Ongelmana oli, että jos hän tunnustaisi työnantajalleen, mitä oli tehnyt, ja
maksaisi naulat, hän näyttäisi tekopyhältä.
Muutamien päivien kuluttua nuori mies palasi ja selitti huojentuneena:
"Pastori, nuo kuparinaulat painoivat omaatuntoani, ja tiesin, etten
milloinkaan saisi rauhaa, ennen kuin olen järjestänyt tämän asian. Olen

ratkaissut naulojen ongelman, ja vihdoinkin minulla on puhdas omatunto
ja iloitsen rauhasta."
Synti tuhoaa meidän kristillisen lujuutemme ja jopa elämämme. Kun
annamme Jumalan Hengen johtaa itseämme, Hän vetoaa omaantuntoomme
ja nuhtelee meitä samalla tavalla kuin kuparinaulat tuomitsivat nuoren
miehen synnin. Vain tunnustamalla syntimme saamme anteeksi ja
saavutamme rauhan.
"Omatunto on Jumalan ääni, joka kuuluu ihmisten intohimojen keskellä;
kun sitä vastustetaan, murehdutetaan Jumalan Henkeä." (Testimonies for
the Church, 5, 120.)
Kaikissa liiketoimissamme, jokaisessa sanassa ja teossa, meillä täytyy
olla puhtaat aikomukset ja puhdas omatunto. Meidän täytyy tehdä työmme
Jumalalle ja sitten jättää ne Hänen käteensä. Työmme täytyy tehdä
ehdottoman rehellisesti. Meidän ei pidä vaalia mitään sellaista, mitä emme
voi viedä taivaalliseen oikeuteen. Työskennellessämme pyytäkäämme
Jumalan apua, ymmärtäen, että se on ainoa asia, joka voi pitää työmme
vapaana itsekkyydestä." (That I May Know Him, 290.)
Synnintunnustus ja anteeksianto
Emme tiedä, milloin nimemme otetaan esille tuomiolla Jumalan edessä,
ainoa varmuus siitä että meille on annettu anteeksi ja että kerran saamme
asua ikuisissa majoissa lunastettujen joukossa, on siinä, jos tunnustamme
syntimme koko sydämestämme luottaen Kristuksen sovitusuhriin. Herra
Jeesus ristiinnaulittiin meidän lunastamiseksemme syyllisyydestä; hän
asettui meidän sijaamme, koska me olemme syyllisiä syntiin, niin että
meillä olisi elämä.
On surullista, että monesti emme ymmärrä virheittemme vakavuutta; ja
niin kuin nuori mies kuparinaulojen suhteen, teemme syntiä ja
puolustelemme tekojamme niin ettemme kuule Jumalan nuhtelevaa ääntä
tai tunne tuskaa omaantuntoomme syöpyneistä nauloista. Miten vaarallista
onkaan leikkiä synnin kanssa ja ajatella ettei meissä ole syytä, sillä sen
vuoksi voimme menettää pelastuksen! "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.
12:13. Kuolema on kaiken synnin palkka.
"Ei ole turvallista sulkea silmiämme ja kovettaa omaatuntoamme niin
ettemme näe tai ymmärrä syntejämme. Meidän täytyy varjella synnin
vihattavasta luonteesta saamaamme opetusta, jotta todella tunnustaisimme
ja hylkäisimme syntimme. "Jos me tunnustamme syntimme, on hän

uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1. Joh. 1:9. Haluatko tulla
puhdistetuksi kaikesta vääryydestä?" (That I May Know Him, 242.)
"Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja
hylkää, se saa armon." Snl. 28:13.
Usein ajattelemme, että jos tunnustamme syntimme, menetämme
toisten kunnioituksen, että menetämme kaiken vaikutuksen mikä meillä
voisi olla niihin, jotka kuulevat tunnustuksemme, tai että menetämme
hyvän maineemme ympärillämme olevien joukossa. Nuoren
kuparinaulamiehen kokemuksessa hänen vilpittömyytensä tunnustaessaan
syntinsä, sen sijaan, että tunnustus olisi aiheuttanut tuskaa, johti hänen
työnantajansa selittämään: "Olen aina ajatellut että sinä olet ollut vain
tekopyhä, mutta nyt alan ajatella, että kristittynä olemisessa on kuitenkin
jotain. Jos kristittynä oleminen saa epärehellisen työntekijän myöntämään
varastaneensa kuparinauloja ja tarjoamaan maksua niistä, silloin
kristillisyydellä on arvoa." Siten tulos oli aivan päinvastainen kuin oli
odotettu. Syntien tunnustaminen saa aikaan voiton pahasta; se nostaa
päämme lankeemuksemme jälkeen niin että voimme jatkaa eteenpäin. Kun
tunnustamme syntimme koko sydämestämme, Jumala antaa meille
anteeksi ja antaa meille voittovoimaa - saadaksemme voiton pahasta.
"Veljet ja sisaret, me tarvitsemme sellaista uskonpuhdistusta, joka
kaikilla lunastetuilla täytyy olla, sen kautta että mieli ja sydän puhdistetaan
kaikista tahroista. Niiden elämässä, jotka on lunastettu Kristuksen verellä,
on jatkuvaa itsensä uhraamista. Hyvyys ja vanhurskaus näkyvät. Hiljainen
sisäinen kokemus täyttää elämän hyvyydellä, uskolla, nöyryydellä,
kärsivällisyydellä. Tästä tulee meidän jokapäiväinen kokemuksemme.
Meidän tulee muodostaa synnistä vapaa luonne, joka vanhurskautuu
Kristuksen armon kautta. …Meidän sydämemme täytyy puhdistaa kaikesta
epäpuhtaudesta veressä, joka vuodatettiin syntien poisottamiseksi."
(Counsels on Health, 633, 634.)
Sen jälkeen kun nuori mies koki katumuksen ja tunnustuksen, hän tunsi
varmuuden anteeksiannosta ja sen seurauksena rauhaa, iloa ja rohkeutta
voittaa muita kiusauksia. Hän tunsi armahtavaisuutta muita langenneita
kohtaan ja iloa maksaessaan kuparinauloista niiden korkeasta hinnasta
huolimatta.
Monet vanhemmat saavuttaisivat parempia tuloksia, jos he kertoisivat
teini-ikäisilleen kokemuksia omista taisteluistaan ja voitoistaan. Tällä
tavalla he voittaisivat lastensa sydämet ja auttaisivat heitä heidän omissa
ristiriidoissa.

Synnin tunnustaminen koko sydämestämme sisältää todellisen
katumuksen, joka menee pelkkiä sanoja syvemmälle. Se muodostuu
tuskasta teon tähden ja lujasta päätöksestä ja muuttua niin ettei enää tee
samaa virhettä, koska se on ensisijaisesti hyökkäys Jumalaa kohtaan.
"Ne, jotka eivät ole nöyryyttäneet sydäntään Jumalan edessä tunnustaen
syntinsä, eivät ole vielä täyttäneet ensimmäistä Jumalalle kelpaamisen
ehtoa. Jollemme ole kokeneet parannusta, jota ei tarvitse katua, jollemme
ole todella nöyrin ja murtunein sydämin, pahuuttamme inhoten
tunnustaneet syntejämme, niin emme ole koskaan todella pyytäneet
anteeksi syntejämme; ja jollemme ole koskaan etsineet Jumalan rauhaa,
emme ole sitä koskaan löytäneetkään. Ainoa syy, miksi emme ole saaneet
vanhoja syntejämme anteeksi, on se, ettemme halua nöyryyttää
sydäntämme emmekä alistua totuuden sanan ehtoihin. …
Synnintunnustuksen, olkoonpa se sitten julkinen tai yksinäinen, tulee olla
sydämestä lähtenyt ja vapaaehtoinen. …Psalmista sanoo: ´Lähellä on
Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut
mieli.` (Ps. 34:19)." (Tie Kristuksen luo, 33.)
Varokaa, vaara!
Voimme verrata synnin tuntoa auton kojelaudan punaisiin
varoitusvaloihin. Ne syttyvät osoittamaan, että on vakava ongelma josta
pitää huolehtia heti. Ajon jatkaminen tästä valosta välittämättä voi johtaa
moottorin rikkoutumiseen ja että autosta tulee lopullisesti käyttökelvoton.
Samoin meidän pitäisi varoa, ettemme jätä huomaamatta niitä merkkejä,
joita Jumala antaa meille elämässämme.
Jumalan palvelija kirjoitti: "Tunnen niiden vaaran, jotka kieltäytyvät
vaeltamasta valossa sellaisena kuin Jumala antaa sen. He saattavat päälleen
sen hirveän kriisin, että heidät jätetään seuraamaan omaa tietään,
toimimaan oman arvionsa mukaan. Omatunto tulee yhä heikommaksi.
Jumalan ääni näyttää kuuluvan yhä kauempaa, ja väärintekijä jätetään
omaan lumoukseensa. Itsepäisesti hän vastustaa jokaista vetoomusta,
halveksii kaikkia ohjeita ja neuvoja, ja torjuu kaikki pelastuksensa hyväksi
osoitetun huolehtimisen, eikä Jumalan sanansaattajan ääni tee mitään
vaikutusta hänen mieleensä. Jumalan Henki ei enää vaikuta hillitsevällä
voimallaan häneen, ja niin lausutaan: ´(Hän) on liitossa epäjumalain
kanssa - anna hänen olla.` Hoos. 4:17. Oi, miten pimeää, miten synkkää,
miten itsepintaista on hänen riippumattomuutensa! Kuoleman
tunnottomuus näyttää lepäävän hänen sydämellään. Näin tapahtuu sille
sielulle, joka hylkää Pyhän Hengen toiminnan." (The Review and Herald,

29.6.1897) (Ye Shall Receive Power, 32.)
Muistan mitä koki eräs nainen, joka ei halunnut hillitä ruokahaluaan.
Sen sijaan että olisi harjoittanut kohtuutta ja siten ratkaissut painoongelmansa, hän alkoi ostaa isompikokoisia vaatteita ja päästi
mielihalunsa täysin valloilleen. Kun aikaa kului, tohtori varoitti häntä, että
hänen täytyi pudottaa painoa, koska hän painoi nyt 105 kiloa. Hän oli
hyvin yllättynyt ja kysyi: "Oletteko varma, että painan niin paljon?"
Tohtori yksinkertaisesti pyysi häntä katsomaan vaakaa, jonka päällä hän
seisoi. Hän ei halunnut tunnustaa omaa syntiään ja sen hälyttäviä
seurauksia.
"Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon,
niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä." Hebr. 10:26. Joka kerta
kun hylkäämme omalletunnollemme tehdyn vetoomuksen, suljemme ovea
vähän enemmän Pyhän Hengen vaikutukselta. Hänen varoitustaan ei
kuulla yhtä selvästi kuin aikaisemmin. Kadotamme herkkyytemme ja
kykymme ymmärtää, mitä synti on. Olkaamme herkkiä ja vastatkaamme
Pyhän Hengen ääneen, niin Jumalan armo voi edelleen johtaa meitä.
"Sillä sinä, Herra olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille,
jotka sinua avuksensa huutavat." Ps. 86:5. "Ennen kuin he huutavat, minä
vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." Jes. 65:24. "Hän, joka
antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi." Ps.
103:3. "Ja minä puhdistan heidät kaikista heidän pahoista teoistansa, joilla
he ovat rikkoneet minua vastaan, ja minä annan anteeksi kaikki heidän
pahat tekonsa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta
luopuneet." Jer. 33:8.
"Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin
että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä." 1. Joh. 1:9. On paljon muitakin samanlaisia armon
lupauksia, mutta ne ovat todellisuutta ja hyödyksi vain sellaiselle, joka
tunnustaa syntinsä.
Pelastus kadonneille
"Jos… sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se
jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun
kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän
kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä,
mutta sinä olet sielusi pelastanut." Hes. 33:8,9. Mikä valtava vastuu
lepääkään jokaisen meidän päällämme, meidän, jotka tunnemme totuuden
Jumalasta ja Hänen tahtonsa! Meidän pitäisi olla vartijoita, jotka

varoittavat tulevasta vaarasta. Saatana haluaa meidän tekevän syntiä
tuhotakseen meidät.
"Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan eikä
kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on
hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan
kädestä." Hes. 33:6.
On erehdys ajatella, että rakkauden pitäisi johtaa meidät suvaitsemaan
syntiä, niin ettemme menetä hyviä suhteitamme toisiin. Meidän pitäisi olla
kärsivällisiä syntistä kohtaan, mutta varoittaa häntä hänen synnistään.
Todellinen rakkaus tekee kaiken mahdollisen suojellakseen toisia tuholta.
Todellinen rakkaus ei voi nähdä muulla tavalla kun ihminen vahingoittaa
itseään tekemällä syntiä. Todellinen rakkaus johtaa meidät puhumaan
kyseisen henkilön kanssa ollen niin tahdikas kuin mahdollista, mutta selvin
sanoin, niin että hän näkee erehdyksensä. Muista sellaisina hetkinä, että
sinäkin olet langennut ja tarvinnut armollista kättä auttamaan itseäsi. Nyt
hän pyytää sinua ojentautumaan jotakuta muuta tarpeessa olevaa kohden.
Kristus ei milloinkaan tehnyt rauhaa minkään kompromissin avulla.
Jumalan palvelijoiden sydämet tulvivat rakkautta ja myötätuntoa erehtyviä
kohtaan, niin kuin on osoitettu vertauksessa kadonneesta lampaasta, mutta
he eivät kohtele syntiä lempeästi. He osoittavat mitä vilpittömintä
ystävyyttä niitä kohtaan, jotka katuvat erehdyksiään ja syntiään ilman
puolueellisuutta ja tekopyhyyttä. Jeesus eli turmeltuneen ja syntisen
sukupolven keskuudessa. Hän ei voinut olla sovinnossa maailman kanssa,
jos jättäisi heidät varoittamatta, nuhtelematta, eikä se olisi myöskään
sopusoinnussa lunastussuunnitelman kanssa." (Letter 12, 1890)
(Evangelism, 368. )
"Kaikkien, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä, tulee pukea päälleen
koko sota-asu ja hartain pyynnöin ja varoituksin koettaa voittaa sieluja
synnistä. Johdattakaa kaikki, jotka suinkin voitte, kuulemaan totuutta
Jumalan huoneeseen. Meidän tulee tehdä paljon enemmän kuin tähän asti
olemme tehneet temmataksemme sieluja tulesta." Todistusaarteita II, 199.
Kruunut, katoamattomat kruunut, ovat voitettavina. Taivaan valtakunta
on saavutettavana. Synteihin hukkuvaa maailmaa on valaistava. Kadonnut
helmi on löydettävä. Kadonnut lammas on tuotava takaisin turvaan
lammastarhaan. Kuka tahtoo liittyä etsintään? Kuka tahtoo viedä valoa
niille, jotka vaeltavat erehdyksen pimeydessä?" (The Review and Herald,
23.7.1895) (Evangelism, 16.)
Entä jos hän olisi veljeni?

Herra ei toivo lastensa keskuuteen eikä seurakuntaansa mitään syntiä,
mikä vaikuttaa heidän rauhaansa ja sopusointuunsa. Hän on antanut
Raamatun neuvot auttamaan ja pelastamaan ihmistä, joka ei ymmärrä
vaaraansa ja joka on tehnyt syntiä veljeään kohtaan. Matteuksen 18:14-17
meille sanotaan: "Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole,
että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. Mutta jos veljesi rikkoo
sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken; jos hän sinua
kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota
vielä yksi tai kaksi kanssasi, ´että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai
kolmen todistajan sanalla`. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita
seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän
sinulle, niin kuin olisi pakana ja publikaani."
Kristuksen seuraajina älkäämme milloinkaan salliko synnin asua
sydämessämme. Jokainen kristitty, joka on läpikäynyt luonteen
muutoksen, tuntee sääliä syntistä kohtaan.
Toinen paha tapa on puhua toisille veljen erehdyksestä seuraamatta
Raamatun ohjetta puhua ensiksi kahden kesken henkilön kanssa hänen
auttamisekseen. "Älä liiku panettelijana kansasi keskellä äläkä vaani
lähimmäisesi verta. Minä olen Herra.
"Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet
joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi." 3. Moos. 19:16, 17.
Innoitettu sanansaattaja kirjoittaa: "Vaikeuksia aiheuttavat usein
juoruilijat, joiden kuiskaamat vihjaukset ja kertomukset myrkyttävät
hyväuskoisten mieliä ja erottavat toisistaan lähimpiä uskovia. Monet joilla
on avoimet korvat ja paha sydän kannattavat näitä vahingon tekijöitä
heidän pahassa työssään, ja sanovat: ´Kertokaa, … ja me kerromme sen.`
Tätä syntiä ei pitäisi sallia Kristuksen seuraajien joukossa." (Test. 5, 241,
242.)
"Sinä et ehkä pidä syntinä juoruamista ja hölynpölyn puhumista, mutta
se surettaa Vapahtajaasi ja murehduttaa taivaan enkeleitä." (Fundamentals
of Christian Education, 457.)
Päinvastoin Kristuksen seuraaja haluaa olla välikappaleena auttamassa
syntistä. Meidän pitää muistaa, miten paljon me olemme saaneet anteeksi,
ja silloin haluamme kohdella lähimmäistämme samalla rakkaudella kuin
Jumala on osoittanut meitä kohtaan.
Jumalan palvelija kirjoittaa, miten meidän tulee tehdä tätä työtä: "Osoita
Kristuksen kaltaista rakkautta veljeäsi kohtaan ja pyri selvittämään vaikeus
´kahden kesken`. Puhukaa rauhallisesti yhdessä. Älköön yksikään vihainen
sana pääskö huuliltasi. Esitä asia tavalla, joka vetoaa hänen parhaaseen

arvostelukykyynsä. Ja jos hän haluaa kuunnella sinua, olet voittanut hänet
ystävänä." (The Upward Look, 106.)
Miten monta kertaa perheenjäsenet ovatkaan olleet epäsovussa monia
vuosia ilman että heillä olisi ollut mitään yhteyttä tai vaihtamatta
sanaakaan! Isä tai äiti tietää heti kun heidän lastensa välillä on vaikeuksia,
koska he osaavat lukea sen heidän kasvoiltaan. Onko mahdollista huomata
milloin hengellisessä perheessä joku asia ei ole järjestyksessä?
"Koe että on velvollisuus ja etuoikeus tehdä tämä Kristuksen sydämelle
hyvin rakkaan seurakunnan yhtenäisyyden ja rauhan tähden. Hän ei tahdo,
että yksikään haava jäisi hoitamatta kenessäkään seurakuntansa jäsenessä.
Koko taivas on kiinnostunut keskustelusta loukatun jäsenen ja sen välillä,
joka on syyllistynyt erehdykseen. Kun ongelma on korjattu, rukoilkaa
yhdessä, ja Jumalan enkelit tulevat luoksenne ja siunaavat teitä. Taivaassa
on musiikkia tämän yhdistymisen yllä." (The U. L., 106.)
"Entä jos he eivät kuuntele mitään hyvää tarkoitusta ja jatkavat ja
jatkavat huonolla tiellään jolle ovat lähteneet? Sitä tapahtuu usein. Joskus
mitä lempeimmällä ja hellimmälläkään nuhteella ei ole mitään hyvää
vaikutusta. Silloin se siunaus, jonka toivoit toisen saavan kulkemalla
vanhurskauden tietä, lakkaamalla tekemästä pahaa ja oppimalla tekemään
hyvää, palaa omaan rintaasi. Jos erehtyneet pysyvät itsepäisesti synnissä,
kohtele heitä ystävällisesti ja jätä heidät taivaallisen Isäsi huomaan." (Test.
2, 53, 54.)
Eräs noin yhdeksänvuotias poika vieraili äitinsä syntymäpäivänä
poliisipäällikön luona, joka oli määrännyt hänen vanhempansa
pidätettäväksi ja kristittyjä kohtaan tuntemansa vihan ajamana syyllistynyt
heidän murhaansa. Kukkakimppu kädessään lapsi sanoi: "Kapteeni, annoin
aina kukkakimpun äidilleni hänen syntymäpäivänään. Olkaa hyvä ja
ottakaa tämä kimppu, jonka haluaisin antaa teidän vaimollenne, koska
äitini ei enää elä." Tuon julman kapteenin sydän murtui tämän pienen
lapsen anteeksiantavan asenteen tähden ja muutamia päiviä myöhemmin
hän antoi sydämensä Kristukselle tuloksena tuosta valtavasta
anteeksiannosta. Tuon lapsen rakkaus oli koskettanut kapteenin sydäntä
osoittaessaan mitä todella merkitsee olla kristitty. Veljet ja sisaret,
seuratkaamme tätä esimerkkiä kaikkien niiden ihmisten kohdalla, jotka
ovat loukanneet meitä, ja voitamme sieluja Kristukselle.
Elää Jumalan rauhaa
Saatana haluaa kaikin tavoin saada Jumalan lapset lankeamaan syntiin
voidakseen tuhota heidät. Meidän pitäisi elää elämäämme tarrautuen

Jeesukseen. "Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän
tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas." 1. Joh. 2:1.
"Jos he ovat loukanneet toisia, he jatkavat tehden katumusta, tunnustaen
ja korvaten, ja sairaus paranee. He ovat täysin asennoituneet tekemään
hyvää toisille. Tämä on Kristuksen lain täyttämistä." (The U. L., 106.)
Jumala puhuu omalletunnollemme, koska Hän haluaa auttaa ja siunata
meitä. "Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole
minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy
tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä
tähden te kuolisitte, Israelin heimo! Hes. 33:11.
Daavid selitti: "Sillä minä olen kaatumaisillani, ja minun tuskani on aina
minun edessäni; sillä minä tunnustan pahat tekoni, murehdin syntieni
tähden." Ps. 38:18, 19.
Aivan niin kuin tapahtuu kotona, erehdyksiä tunnustetaan ja
anteeksiantoa etsitään - yhteyden siteet vanhempien ja lasten välillä
voimistuvat - niin Jumala toivoo rauhan ja yhteyden vallitsevan
hengellisen perheensä jäsenien kesken.
Miten ihmeellinen onkaan se rauha, jonka Jumala antaa, kun
tunnustamme syntimme! Meillä on vakuutus anteeksiannosta, ja hän antaa
meille vapauden noista kuparinauloista. Veljet ja sisaret, tunnustakaamme
syntimme, ja meidät julistetaan vapaaksi syyllisyydestä silloin kun meidän
nimemme otetaan esille korkeimmassa oikeudessa. Aamen.
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Jeesus, ainoa ratkaisumme
Idel Suarez, USA
"Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli
minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta
liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni."
Ps. 40:1, 2.
Synnin alentava voima
Monta vuotta sitten minulla oli tilaisuus käydä Jukatanin niemimaalla ja
matkustaa joillekin muinaisten mayojen kaupunkeihin ja pyramideihin.
Lähellä mayojen Chichen-Itza -kaupunkia on monia maanalaisia luolia,
jotka ovat täynnä vettä. Niitä sanotaan cenote`iksi. Niistä luolista
arkeologit ovat löytäneet naisten ja tyttöjen luurankoja, iältään

vastasyntyneistä noin kaksikymmenvuotiaisiin. Heidät on viety
pyramidien huipulle, uhrattu pakanajumalille ja sitten haudattu noihin
luoliin.
Luolat olivat pyhiä mayoille. Noiden luolien kautta he ajattelivat
voivansa saavuttaa "veden täyttämän alamaailman Xibalban, Kauhun
Paikan … hirviömäisten yliluonnollisten olentojen asuinpaikan mutta
myös elämää antavan sateen ja maissin lähteen, ja heidän rakkaitten
kuolleittensa kodin." David Roberts, National Geographic, marraskuu
2004.
Yhdeksännen vuosisadan vaiheilla valtava katastrofi järkytti koko
mayojen sivilisaatiota läpikotaisin. Ehkä kuivuus oli aiheuttanut epätoivon,
joka näkyi uhrikaupungeissa. Mayat koettivat lepyttää sateenjumalaa
Chacia, toivoen hänen pelastavan heidät, mutta heidän rukouksiaan ei
kuultu. Eräs sinetöity luola, jonka nimi on Balankanche eli "jaguaarin
valtaistuin", löydettiin vuonna 1959 läheltä Chichen-Itzaa, ja se oli täynnä
uhreja Tlalocille, jumalalle, jota palvelivat toiset ihmiset melkein tuhannen
mailin päässä. Oli nähty paljon vaivaa luolan kätkemiseksi, mikä voisi
merkitä, että mayat olivat tehneet uskollisuudenvalan. Heidän sokea
antautumisensa pakanajumalille, jotka eivät voineet auttaa heitä, on
saattanut johtaa maya-kulttuurin mystiseen häviämiseen. Hylätyt
kaupungit ja hirveät ihmisuhrien jäännökset todistavat näkyvästi ja
dramaattisesti, että ilman oikeaa Jumalaa katumattomia syntisiä odottaa
vain tuho ja kuolema. "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on
kansakuntien häpeä.” Sananl.14:34.
Tullessamme kristillisen aikakauden kolmannen vuosituhannen
ensimmäisen vuosikymmenen viimeiseen vuoteen apostoli Paavalin sanat
pätevät yhä: "Ja … teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan
hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen
vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja
olimme luonnostaan vihan lapsia niin kuin muutkin." Ef. 2:1-3.
"Synti ei ainoastaan sulje meitä pois Jumalan luota, vaan myös tuhoaa
ihmissielusta
sekä halun että kyvyn tuntea Hänet. Kristuksen tehtävä on tehdä tyhjäksi
kaikki tämä pahan työ. Hänellä on voimaa elvyttää ja palauttaa
entiselleen synnin, pimentyneen mielen ja vääristyneen tahdon
halvaannuttamat sielunkyvyt….
"Jokaisessa sydämessä on älyn voiman lisäksi myös hengellistä voimaa,

käsitys oikeasta, halu hyvyyteen. Mutta näitä periaatteita vastaan taistelee
vastakkainen voima. … Hänen luonnossaan on taipumus pahaan, voima,
jota hän ei ilman apua voi vastustaa. Päästäkseen voitolle tästä voimasta,
saavuttaakseen sen ihanteen, jota hän syvimmällä sielussaan pitää
ainoana arvokkaana, hän voi löytää apua vain yhdeltä voimalta. Tuo
voima on Kristus." (Reflecting Christ, 106.)
Jeesus on ainoa vastaus
"Yksi (on) välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä." 1. Tim. 22:5,6. Jeesus sanoo:
"Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon. … minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne." Matt. 11:28,29.
Vain Jeesus puhdistaa meidät synnistä. Vain Jeesus vapauttaa meidät
tuskallisista muistoista ja mielipahasta. Vain Jeesus innoittaa ja opettaa
meidät elämään uutta elämää. Vain Jeesus antaa meille voiman tulla
Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Vain Jeesus pelastaa. "Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Apt. 4:12.
Nimi Jeesus tarkoittaa kirjaimellisesti: "Jehovah pelastaa." "Ja sinun
on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän
synneistänsä." Matt. 1:21. Jeesus pelastaa meidät jatkuvan välittäjätyönsä
kautta. Menneisyydessä pitämässään rauhan neuvottelussa Jumala ja
Kristus tekivät niin hienon ja kuitenkin yksinkertaisen suunnitelman, että
se täyttäisi pyhän lain vaatimukset ja pelastaisi jokaisen syntisen, joka
haluaa ottaa vastaan Jumalan ratkaisun. Sitä jumalallista ratkaisua
kutsutaan sovitukseksi.
"Synti erotti toisistaan Jumalan ja ihmisen. Vain Kristuksen sovitus
saattoi silloittaa kuilun ja avata siunauksen ja pelastuksen yhteydet
taivaasta maahan." (Patr. ja Prof., 48.)
Sovituksen määrittely
Mitä sovitus tarkalleen on? Englanninkielinen sovitusta vastaava sana
"atonement" määritellään "olla yhtä mieltä/sovussa Jumalan kanssa:" (1)
Syömällä kielletystä puusta Adam ja Eeva syöksivät koko ihmiskunnan
sellaisiin syyllisyyden ja surun syvyyksiin, että vain se, joka on rikkonut
Jumalan lakia, voi ymmärtää sen. Kerran, silloin kun Adam ja Eeva
kantoivat kasvoillaan Jumalan kuvaa, he nauttivat jokaisesta Luojansa
kanssa vietetystä hetkestä. He katselivat Hänen kirkkauttaan. Nyt heidän

koko ihmiskunnalle jättämänsä perintö on ero Jumalasta. "Sillä niin kuin
yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi,
niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi."
Room. 5:19. Kristuksen kuuliaisuus Hänen ollessaan ihmisenä ja
ihmislihassa silloitti ihmisen ja Jumalan välisen kuilun.
Kreikan kielessä sovitusta merkitsevä sana on katallage (2) joka
merkitsee sovinto, sovittelu (engl. "reconciliation") (3). Se tuo mieleen
kuvan kahdesta ihmisestä, jotka ovat vihamiehiä, jotka riitelevät jatkuvasti
eivätkä kestä edes toistensa katsetta. Kuitenkin ajan kuluessa
aikaisemmista toistensa vastustajista tulee ystäviä ja liittolaisia. Oltuaan
toisistaan vieraantuneita hyvin kauan he ovat nyt sovinnossa. Jumala
haluaa sovittaa meidät itsensä kanssa ja tekee sen Ihmisen Pojan ja
Jumalan Pojan - Jeesuksen Kristuksen - välityksellä. "Sillä jos me silloin,
kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi Hänen kanssaan
hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen
elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; …jonka kautta me nyt olemme
sovituksen saaneet." Room. 5:10, 11.
Kuitenkin hepreankielinen sovitusta merkitsevä sana antaa meille
syvällisimmän näkemyksen siitä, miten Jumala vastaa meidän
synnintunnustukseemme ja katumukseemme Jeesuksen nimessä. Se on
kipurrim, joka tarkoittaa "peite". Kun Jeesus antaa anteeksi meidän
syntimme, Hän ehdollisesti peittää syntimme verellään. Tämä merkitys
sisältää eräänlaisen viitan, joka peittää meidät. Hänen vanhurskautensa ja
sovintoverensä peittävät meidän syntimme eräillä ehdoilla, kun me
kadumme. Se on, niin kuin me kätkeytyisimme elävän temppelin
peitteiden alle synnin autiomaassa.
"Kun katuva syntinen särkyneenä Jumalan edessä näkee Kristuksen
hänen puolestaan tekemän sovitustyön ja ottaa vastaan tämän sovituksen
ainoana toivonaan tässä ja tulevassa elämässä, hänen syntinsä annetaan
anteeksi. Tämä on vanhurskauttaminen uskon kautta." (Reflecting Christ,
74.)
Hepreankielinen sovitustyötä merkitsevä verbi (teonsana) kapar esiintyy
ensimmäisen kerran 1. Moos. 6:14, missä Nooaa käsketään arkin
rakennettuaan "tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa" (vuonna 1992
käyttöön otettu suomennos). Piellä peittäminen niin sisä- kuin
ulkopuoleltakin oli yhtälailla elintärkeää, jotta laiva pysyisi veden pinnalla
tulvaveden noustessa ankarien rajuilmojen aikana. Yksi pikeämätön alue
olisi voinut johtaa koko laivan menettämiseen. Nooan arkin tavoin
meidätkin täytyy peittää sisä- ja ulkopuolelta tuolla pyhällä piellä,

Jeesuksen omalla verellä, niin ettemme hukkuisi synnin ja julmuuden
vesiin. Me tarvitsemme läpikotaista pesua, puhdistamista ja syntien
sovitusta niin sisäpuolelta - sydämemme, mielemme, omatuntomme
henkemme - kuin myös ulkopuolelta - vaatetuksemme, sanamme,
ilmeemme, toimintamme ja tapamme.
Ehdonalainen sovitus: Golgata
Adventisteina uskomme, että koko totuuden keskipiste on pyhäkköoppi.
Jeesus poistaa syntimme kaksivaiheisessa toiminnassa, niin kuin Hän
opetti Israelin lapsille pyhäkön seremonioissa.
Raamatussa on monta "kahta", jotka ovat lunastussuunnitelman osana.
On kaksi kuolemaa, kaksi ylösnousemusta, kaksi liittoa, kaksi lajia syntiä
ja kaksi huonetta pyhäkössä. On jopa kaksi Jeesuksen tuloa, tai kaksi
vaihetta Hänen messiaanisessa toiminnassaan. Samalla tavalla
sovituksessa on kaksi vaihetta - ehdonalainen ja lopullinen.
"Tästä vertauskuvallisesta palveluksesta voi oppia tärkeitä sovitusta
koskevia totuuksia. Syntisen asemasta otettiin vastaan sijainen, mutta
uhrieläimen veri ei pessyt pois syntiä. Siten oli varattu keino sen
siirtämiseksi pyhäkköön. Uhraamalla verta syntinen tunnusti lain
arvovallan sekä lain rikkomisesta johtuvan syyllisyytensä ja ilmaisi
toivovansa anteeksiantoa uskon kautta tulevaan Vapahtajaan; mutta hän ei
vielä ollut täysin vapaa lain tuomiosta." (Suuri Taistelu, 420.)
Ensimmäinen sovitustyön vaihe tapahtui Golgatalla. Jeesus otti
syntimme pois, siirsi ne itselleen, ja Hänet ristiinnaulittiin niiden kanssa.
Sitten Hän nousi taivaalliseen pyhäkköön jatkamaan ja päättämään
sovitustyötä - saattamaan meidät sovintoon Jumalan kanssa ja Hänen
alamaisuuteensa. Ensimmäinen vaihe sovitustyössä on ehdollinen ja
muutettavissa. Tässä vaiheessa meidän syntimme on peitetty ehdollisesti ja
siirretty Kristuksen päälle ja Hänen kauttaan taivaalliseen pyhäkköön.
"Niin kuin vanhan liiton aikana kansan synnit uskon kautta sälytettiin
uhrieläinten päälle ja niiden veren välityksellä kuvaannollisesti siirrettiin
maalliseen pyhäkköön, niin pannaan uuden liiton aikana katuvien synnit
uskon kautta Kristuksen päälle ja siirretään todellisesti taivaalliseen
pyhäkköön." (S. T., 421).
Muistatko kertomuksia Vanhan Testamentin pyhäköstä? Joka kerran kun
israelilainen teki syntiä, hänen täytyi uhrata virheetön karitsa tai vuohi
syntiuhrina. Synti, jonka hän oli tunnustanut eläimen päällä ennen sen
teurastamista, siirrettiin uhrieläimelle. Sitten pappi siirsi synnin pyhäkköön
yhdellä tai toisella tavalla. Hän joko vei eläimen verta pyhäkön sisälle ja

pirskotti sitä toiseen esirippuun, tai hän söi lihan ja vei synnin omassa
ruumiissaan pyhäkköön.
"´Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista`, sanoo apostoli.
[Hepr. 9:22]. ´Lihan sielu on veressä.` 3. Moos. 17:11. Jumalan rikottu laki
vaatii rikkojan hengen. Veren, joka edusti syntisen menettämää elämää,
sillä hänen syntinsä oli siirtynyt uhrieläimelle, pappi vei pyhäkköön ja
pirskotti sitä esiripun edessä. Esiripun takana olevassa arkissa oli se laki,
jonka syntinen oli rikkonut. Tällä tavalla synti kuvaannollisesti siirrettiin
veren avulla pyhäkköön. Muutamissa tapauksissa verta ei viety
pyhäkköön; mutta silloin täytyi papin syödä syntiuhrin lihaa, kuten
Mooses selitti Aaronin pojille ja lisäsi: ´Hän [Jumala] on antanut sen teille,
että poistaisitte kansan syntivelan.` 3. Moos. 10:17. Nämä molemmat
toimitukset kuvasivat synnin siirtämistä katuvalta syntiseltä pyhäkköön."
(S. T., 419.)
Jeesuksesta tuli vastakuva molemmille tavoille siirtää synti uskovalta
taivaan pyhäkköön. Hän oli viaton, tahraton karitsa, jonka veri vuodatettiin
alttarilla Golgatalla. Hän on myös pappi, joka vie omassa lihassaan kaikki
meidän syntimme taivaan pyhäkköön. Niinpä tämän Golgatalla vuodatetun
sovitusveren ja taivaan pyhäkössä ja yhtaikaa meidän sieluissamme
suorittamansa
sovitustyön
kautta
Jeesus
ratkaisee
meidän
syntiongelmamme.
"Golgatalla suoritettu sovitustyö osoittaa Jumalan lain olevan pyhä,
oikeudenmukainen ja todellinen, ei ainoastaan langenneen maailman
edessä, vaan myös enkelien ja lankeamattomien maailmojen edessä."
(Reflecting Christ, 53.)
Lopullinen sovitus: taivaallinen pyhäkkö
Toisin kuin useimmat nykyiset protestantit me emme usko, että
sovitustyö tehtiin kokonaan Golgatalla. Tämä selviää tutkiessamme suurta
sovituspäivää jota kuvataan kolmannen Mooseksen kirjan 16. luvussa.
Eivät ainoastaan israelilaiset tarvinneet sovitusta, vaan myös aineellinen
temppeli koko sisältöineen tarvitsi sitä. Raamattu sanoo, että pyhäkkö
tarvitsi sovitusta, koska israelilaisten synnit saastuttivat sen. Siksi
ylimmäisen papin täytyi seremoniallisesti puhdistaa pyhäkkö ja Israelin
kansa.
"Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten
saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset
tahansa; näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän
tykönänsä, keskellä heidän saastaisuuttaan." "Sitten hän lähteköön sieltä

alttarin ääreen, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sille sovituksen." (3.
Moos. 16:16, 18.)
"Kuten pappi meni kaikkein pyhimpään kerran vuodessa puhdistaakseen
maallisen pyhäkön, samoin Jeesuskin meni taivaallisen pyhäkön kaikkein
pyhimpään Daan. 8:nnessa luvussa ilmoitetun 2300 päivän päätyttyä
vuonna 1844, toimittaakseen lopullisen sovituksen kaikkien niiden edestä,
jotka ovat käyttäneet hyväkseen hänen välitystyötään, puhdistaakseen siten
pyhäkön." (Heng. Kok., 281.)
Se tosiasia, että todistukset kuvaavat lopullista sovitusta, merkitsee
sitä, että on olemassa alustava, tai ehdollinen sovitus. Sovitustyön
viimeinen vaihe tapahtuu taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmässä,
missä meidän synneistämme pidetään kirjaa. Täällä Jeesus verellään
pyyhkii syntejämme pois taivaan kirjoista. Sovitustyön toinen vaihe on
täydellinen, eikä sitä voida enää muuttaa. Se on sovituksen viimeinen
vaihe - kaikki merkinnät synneistämme puhdistetaan pois taivaasta ja
omaltatunnoltamme. Se päättää sovituksemme Jumalan kanssa.
Rabbit opettivat, että sovituspäivänä Jumala sinetöi Israelin seuraavaksi
vuodeksi. Samoin me uskomme, että tämän viimeisen taivaassa tapahtuvan
sovituksen aikana Jumala sinetöi kansansa ikuisesti.
Apostoli Pietari sanoi, ettei Jeesus tule takaisin ennen kuin Hän on
pyyhkinyt pois pelastettujen kaikki synnit taivaan kirjoista myöhäissateen
aikana. "Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, jotta Herra
antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta
valitsemansa voidellun. Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen saakka,
jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on
luvannut pyhien profeettojensa suulla." (Apt. 3, 19-21, v.1992 suomennos.)
Miten synnit pyyhitään pois? Yksinomaan Kristuksen verellä.
"Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä." (1. Joh. 1:7.) "Puhdistaminen, sekä vertauskuvallisessa että
todellisessa palveluksessa, täytyy toimittaa verellä: edellisessä eläinten
verellä, jälkimmäisessä Kristuksen verellä. Syyksi siihen, että
puhdistaminen on toimitettava verellä, Paavali sanoo, ettei ilman
verenvuodatusta tapahdu anteeksiantamista. Aikaansaatava asia on
anteeksiantaminen eli synnin poistaminen. Mutta miten voi syntiä olla
pyhäkön yhteydessä, joko taivaassa tai maan päällä? Siitä pääsee
selvyyteen, tarkastamalla vertauskuvallista palvelusta; sillä papit, jotka
toimittivat palvelusta maan päällä, palvelivat siinä, ´mikä on taivaallisten
kuva ja varjo`. Hebr. 8:5
"Niin kuin vertauskuvallisessa palveluksessa oli sovitustyö vuoden

lopussa, niin myös Kristuksen sovitustyö ihmisten pelastamiseksi päättyy
erikoiseen sovitustyöhön, jonka kautta synti poistetaan pyhäköstä. Tämä
sovitustyö alkoi 2300 päivän päättyessä. Silloin ylimmäinen pappimme
meni kaikkein pyhimpään, kuten profeetta Daniel oli ennustanut,
suorittamaan viimeistä osaa tärkeästä työstään - puhdistamaan pyhäkköä."
(S. T., 416, 421.)
"Ja hän sanoi minulle: Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua, sitten
pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa." Dan. 8:14. (Engl. Käännös: …
pyhäkkö puhdistetaan. Suoment. huom.) Kun Daniel kuuli pyhän sanovan:
"puhdistetaan", se tarkoitti, että pyhäkkö sovitetaan täydellisesti
Kristuksen verellä. Tutkivalla tuomiolla Jumala ratkaisee, ketkä on
täyttänyt pelastuksen ehdot, niin että heidän syntinsä pyyhitään pois.
"Ja niin kuin maallisen pyhäkön vertauskuvallinen puhdistus toimitettiin
poistamalla ne synnit, jotka olivat sen tahrana, niin taivaallisen pyhäkön
todellinen puhdistus toimitetaan poistamalla eli pois pyyhkimällä ne
synnit, jotka ovat sinne merkityt. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua,
täytyy tarkastaa niitä kirjoja, joihin ihmisten teot ovat merkityt, jotka
voitaisiin päättää, ketkä voivat synnistä pois kääntymisen ja Kristukseen
uskomisen kautta osallistua Kristuksen sovitusuhrin ansioista. Pyhäkön
puhdistamiseen kuuluu sen tähden tutkiminen ja tuomiopäätöksen
tekeminen. Tämä työ on tehtävä, ennen kuin Kristus tulee pelastamaan
kansansa; sillä kun hän tulee, hänellä on palkka mukanaan, antaakseen
kullekin hänen tekojensa mukaan." (S. T., 421, 422.)
Oletko maistanut Jeesustani?
Chicagon yliopistossa järjestettiin protestanttien piknik. Eräs eturivin
teologi oli kutsuttu pitämään esitelmä lounaalla. Hän esitteli monien
johtavien tiedemiesten tutkimuksia, jotka osoittivat, ettei Jeesus ole
milloinkaan todella noussut ylös. Päättäessään esitelmänsä teologi kysyi
kuulijoiltaan, oliko kysymyksiä. Hetken hiljaisuuden jälkeen eräs
vanhahko afrikkalais-amerikkalainen pastori nosti kätensä ja sanoi:
"Tohtori, minulla on yksi kysymys." Pastori otti eväslaukustaan punaisen
omenan ja alkoi purra sitä. "Tohtori, kysymykseni on yksinkertainen
kysymys." Saarnaaja jatkoi omenansa mutustelua. "Tohtori, minä en pysty
kertomaan kaikista noista tutkijoista. En pysty myöskään lukemaan
alkuperäistä kreikkaa. Mutta tahdon tietää vain tämän: Oliko juuri syömäni
omena hapan vai makea?
Teologi vastasi oppineella, itsevarmalla äänellään: "Minun ei ole
mahdollista vastata kysymykseen, koska en ole maistanut omenaasi."

Vanha pastori vastasi heti kohottaen omenankaraansa: "Et ole maistanut
myöskään Jeesustani."
Lopussa vain ne, jotka ovat maistaneet Jeesusta, ne, jotka ovat syöneet
Hänen lihaansa ja juoneet Hänen vertansa, hengellisessä mielessä,
ymmärtävät omasta kokemuksesta, että Jeesus on ainoa ratkaisumme
jokaiseen ongelmaan. Vanhan pastorin tavoin kysyn sinulta, oletko
maistanut Jeesustani? "Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on
iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." Joh. 6:54.
Aamen.
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