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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen
käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki,
mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh.
5:3, 4.
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Kokonainen pyhitys
Rakkaat veli ja sisar K.: Viime näyssäni minulle näytettiin jotakin
teidän perheestänne. Herralla on teistä armon ajatuksia, eikä Hän hylkää
teitä, ellette te hylkää Häntä. L ja M ovat penseässä tilassa. Heidän on
noustava ponnistelemaan pelastuakseen tai he jäävät vaille iankaikkista
elämää. Heidän on tunnettava henkilökohtaista vastuuta ja saatava
itselleen omaa kokemusta. Jumalan Pyhän Hengen täytyy saada vaikuttaa
heidän sydämessään, niin että he rakastavat Jumalan kansan seuraa ja
valitsevat sen ennen mitään muuta, erottautuen niistä, jotka eivät yhtään
rakasta hengellisiä asioita. Jeesus vaatii kokonaista uhria ja täyttä
pyhittymistä.
L ja M, te ette ole käsittäneet, että Jumala vaatii sydämenne
jakamattoman kiintymyksen. Teidän tunnustuksenne on pyhä, mutta olette
vajonneet tavallisten tunnustajien hengettömälle tasolle. Rakastatte niiden
nuorten seuraa, jotka eivät lainkaan välitä teidän tunnustamistanne pyhistä
totuuksista. Te olette esiintyneet samanlaisina kuin toverinnekin ja
tyytyneet sen vertaiseen uskontoon, mikä saa kaikki hyväksymään teidät
eikä johda ketään moittimaan teitä.
Kristus vaatii kaiken. Jos Hän vaatisi vähemmän, niin Hänen uhrinsa
olisi liian kallis ja liian suuri saattamaan meidät vain sellaiselle tasolle.
Pyhä uskomme huudahtaa: Erotkaa! Meidän ei tulisi mukautua maailman
tai hengettömien, sydämettömien tunnustajien mukaisiksi. »Muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta.» Room. 12:2. Tämä on itse kieltäymyksen
tie. Ja kun pidätte tietä liian kaitana ja tämän kaidan polun itse
kieltäymystä liian paljona, kun sanotte: Miten vaikeaa on luopua kaikesta,
kysykää silloin itseltänne: Mistä Kristus luopui minun tähteni? Tämä
kysymys saattaa varjoon kaiken muun, mitä voimme kutsua itse
kieltäymykseksi.
Katsokaa Häntä, kun Hän yrttitarhassa hikoilee suuria veripisaroita.
Erikoinen enkeli lähetetään taivaasta vahvistamaan Jumalan Poikaa.
Seuratkaa Häntä Hänen matkallaan oikeussaliin, tuon raivoisan
roskajoukon pilkatessa, ivatessa ja herjatessa Häntä. Katsokaa Häntä
pukeutuneena tuohon vanhaan kuninkaalliseen purppuraviittaan. Kuulkaa
tuota karkeaa pilaa ja julmaa ivaa. Nähkää, miten orjantappurakruunu
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painetaan Hänen jalolle otsalleen ja miten Häntä sitten lyödään ruo’olla,
niin että okaat tunkeutuvat Hänen ohimoihinsa ja veri virtaa tuosta pyhästä
otsasta. Kuulkaa tuon murha joukon kiihkeästi vaativan Jumalan Pojan
verta. Hänet jätetään sen käsiin ja jalo kärsijä kuljetetaan pois kalpeana,
heikkona ja nääntyvänä ristiinnaulittavaksi. Hänet oikaistaan puiselle
ristille, ja naulat tunkeutuvat Hänen herkkätuntoisten käsiensä ja
jalkojensa läpi. Katsokaa Häntä riippumassa ristillä nuo kauhistavat tuskan
tunnit, jotka saavat enkelit verhoamaan kasvonsa tuolta kauhunäytelmältä
ja auringon kätkemään valonsa ja kieltäytymään katselemasta. Ajatelkaa
näitä ja sitten kysykää: Onko tie liian kaita. Ei, ei.
Jakaantuneet harrastukset
Jakautuneessa, puolisydämisessä elämässä tapaatte epäilystä ja
pimeyttä. Ette voi nauttia uskonnon lohtua, ettekä liioin maailman antamaa
rauhaa. Älkää istuutuko Saatanan vähän tekemisen lepotuoliin, vaan
nouskaa ja tavoitelkaa sitä ylevää tasoa, jonka saavuttaminen on teidän
etuoikeutenne. On siunattu etuoikeus luopua kaikesta Kristuksen tähden.
Älkää katselko toisten elämää, älkääkä jäljitelkö heitä nousematta sen
ylemmäksi. Teillä on vain yksi todellinen, erehtymätön esikuva. On
turvallista seurata vain Jeesusta. Päättäkää, että jos toiset vaipuvat
hengelliseen velttouteen, te erkanette heistä ja käytte eteenpäin
saavuttaaksenne
kristillisen
luonteen
jalouden.
Muodostakaa
taivaskelpoinen luonne. Älkää nukkuko vartiopaikalla. Suhtautukaa
uskollisesti ja oikeudenmukaisesti omaan sieluunne.
Te annatte myöten pahalle, mikä uhkaa hävittää hengellisyytenne. Se
himmentää pyhän kirjan koko kauneuden ja kiintoisuuden. Jumalan
palvelukseen jollakin tavoin pyhittäneeseen mieleen ei mieltymys
romaaneihin ja muihin tarukertomuksiin vaikuta hyvää. Väärällä tavalla ja
epäterveesti se kiihdyttää mielen, tekee mielikuvituksen kuumeiseksi,
turmelee mielen käyttökelpoisuuden ja tekee sen kykenemättömäksi
mihinkään hengelliseen toimintaan. Se vieroittaa sielun rukouksesta ja
hengellisten asioiden rakastamisesta. Lukeminen, joka valaisee Pyhää
Kirjaa ja elvyttää teidät haluamaan ja tutkimaan sitä ahkerasti, ei ole
vaarallista vaan hyödyllistä.
Teidät esitettiin minulle katse käännettynä pois Pyhästä Kirjasta ja
kiinteästi kohdistettuna kiihottaviin kirjoihin, jotka merkitsevät kuolemaa
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uskonnolle. Mitä useammin ja ahkerammin tutkitte Raamattua sitä
kauniimpana se näyttäytyy ja sitä vähemmän viehätytte lukemaan kevyttä
kirjallisuutta. Raamatun päivittäinen tutkiminen vaikuttaa pyhittävästi
mieleen. Hengitätte taivaallista ilmaa. Kätkekää tämä kallis kirja
sydämeenne. Se on oleva ystävänne ja oppaanne ahdistuksissa.
Teillä on ollut päämääriä elämässänne, ja miten vakavasti ja kestävästi
olettekaan työskennelleet saavuttaaksenne nuo päämäärät! Olette
laskelmoineet ja suunnitelleet, kunnes toiveenne ovat täyttyneet.
Edessänne on nyt päämäärä, joka on sitkeän, väsymättömän ja
elämänpituisen tavoittelun arvoinen. Se on sielunne pelastus —
iankaikkinen elämä. Ja tämä vaatii kieltäytyvää, uhrautuvaa ja tarkkaa
tutkistelua. Teidän täytyy puhdistua ja jalostua. Teiltä puuttuu Jumalan
Hengen pelastava vaikutus. Te liikutte ystävienne parissa ja unohdatte
tunnustaneenne Kristuksen nimeä. Käyttäydytte ja pukeudutte heidän
tavallaan.
Lähtekää ulos ja pysykää erossa
Sisar K., näin että sinulla on työ tehtävänä. Sinun on kuoletettava
ylpeytesi ja suunnattava koko harrastuksesi totuuteen. Ikuinen kohtalosi
riippuu nykyisestä menettelystäsi. Jos mielit saavuttaa iankaikkisen
elämän, on sinun elämässäsi tavoiteltava sitä ja kiellettävä itsesi. Lähde
ulos maailmasta ja pysy siitä erossa. Elämäsi täytyy olla raitista, valvovaa
ja rukoilevaa. Enkelit tarkkaavat luonteen kehitystä ja punnitsevat sen
siveellisen arvon. Kaikki sanamme ja tekomme tulevat Jumalan
katseltaviksi. Se on pelottavaa, vakavaa aikaa. Iankaikkisen elämän toivoa
ei pidä pystyttää löyhille perusteille; se on selvitettävä Jumalan ja sinun
oman sielusi välillä. Jotkut nojautuvat toisten mielipiteeseen ja
kokemukseen mieluummin kuin vaivautuisivat tarkoin tutkimaan omaa
sydäntään, ja niin he vaeltavat kuukausia ja vuosia vailla mitään todistusta
Jumalan Hengestä tai siitä, että heidät on hyväksytty. He pettävät itseään.
He luulevat omistavansa toivon, mutta heiltä puuttuvat kristityn oleelliset
perusedellytykset. Ensiksi on sydämessä tapahduttava perusteellinen työ,
ja sitten heidän käytöksensä tulee yleväksi ja jaloksi, niin kuin Kristuksen
tosi seuraajille on ominaista. Uskomme mukaisesti eläminen vaatii
pyrkimystä ja siveellistä rohkeutta.
Jumalan kansa on omalaatuista. Sen mieli ei voi sekoittua maailman
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mielen ja vaikutuksen kanssa. Ethän halua kantaa kristityn nimeä olematta
kuitenkaan sen arvoinen. Ethän halua kohdata Jeesusta omaten vain
tunnustuksen. Ethän halua pettyä niin tärkeässä asiassa. Tutki tarkoin
toivosi perusteita. Suhtaudu rehellisesti omaan sieluusi. Luuloteltu toivo ei
koskaan pelasta sinua. Oletko laskenut kustannukset? Pelkäänpä, ettet ole.
Päätä nyt, tahdotko seurata Kristusta, maksoi mitä tahansa. Et voi tehdä
tätä ja samalla seurustella niiden kanssa, jotka eivät vähääkään välitä
jumalallisista asioista. Teidän mielenne eivät voi sekoittua keskenään sen
paremmin kuin öljy ja vesi.
On suurta olla Jumalan lapsi ja Kristuksen kanssaperillinen. Jos tämä on
etuoikeutesi, niin tunnet osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Jumala
katsoo sydämeen. Näin, että sinun täytyy etsiä Häntä vakavasti ja kohottaa
hurskautesi taso korkeammaksi, tai muutoin et varmastikaan pääse
iankaikkiseen elämään. Saatat kysyä: Näkikö sisar White tämän? Kyllä, ja
olen koettanut esittää sen sinulle ja antaa siitä sen käsityksen, mikä minulle
annettiin. Auttakoon Herra sinua ottamaan siitä vaarin!
Rakas veli ja sisar, valvokaa lapsianne tarkoin huolehtien heistä.
Maailman henki ja vaikutus hävittävät heistä kaiken halun olla tosi
kristittyjä. Vetäkää te vaikutuksellanne heitä pois sellaisten nuorten
seurasta, jotka eivät ole yhtään kiinnostuneita jumalallisista asioista.
Heidän täytyy tehdä uhraus voidakseen lopulta voittaa taivaan.
Kummanko tahdotte valita, sanoo Kristus, minut vai maailman? Jumala
kehottaa ehdoitta alistamaan sydämen ja kiintymyksen Hänelle. Jos
rakastat ystäviä, veljiä tai sisaria, isää tai äitiä, taloja tai maita, enemmän
kuin minua, sanoo Kristus, et ole minulle sovelias. Uskonto velvoittaa
sielun mitä tarkimmin noudattamaan vaatimuksiaan, ja vaeltamaan
periaatteiden mukaan. Samoin kuin salaperäinen magneetti osoittaa
pohjoista, niin viittaavat uskonnon vaatimukset Jumalan kirkkautta kohti.
Kastelupauksesi sitoo sinut kunnioittamaan Luojaasi ja päättävästi
kieltämään itsesi ja ristiinnaulitsemaan mieltymyksesi ja halusi sekä
saattamaan ajatuksesikin kuuliaisiksi Kristuksen tahdolle. — 1872, osa III,
s. 45.
Maailmallisuutenne ei saata teitä avaamaan selko selälleen kovan
sydämenne ovia Jeesuksen kolkutukselle, joka koettaa päästä sinne sisälle.
Kirkkauden Herra, joka on lunastanut teidät omalla verellään, odotti
ovillanne sisäänpääsyä, mutta te ette avanneet niitä auki, ettekä lausuneet
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Häntä tervetulleeksi sisälle. Jotkut avasivat oven raolleen ja päästivät
hiukan Hänen läsnäolonsa valoa sisään, mutta eivät toivottaneet
taivaallista vierasta tervetulleeksi. Jeesukselle ei ollut tilaa. Paikka, mikä
olisi pitänyt olla varattuna Hänelle, oli täynnä muita asioita. Jeesus sanoi
teille: »Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.» Ilm.
3:20. Teidän tehtävänne oli avata ovi. Jonkin aikaa te tunsitte haluavanne
kuunnella ja avata oven, mutta sitten menetitte tämän halun ja jäitte vaille
taivaallisen vieraan seuraa, mikä olisi ollut etuoikeutenne. Jotkut kuitenkin
avasivat oven ja lausuivat Vapahtajansa sydämellisesti tervetulleeksi. —
1869, osa II, ss. 216, 217.” Ta. I, 74-78.

Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni,
sanoo Herra Sebaot.
Sак. 4:6
Väkivalta on lähtöisin saatanasta. Jumala ei pakota ketään! Pakottaminen
on Hänen luonteensa vastaan ja sitä Hän ei voi käyttää. “Jumala olisi
voinut tuhota Saatanan ja hänen kannattajansa yhtä helposti, kuin me
viskaamme kiven maahan, mutta Hän ei sitä tehnyt. Kapinaa ei ollut
kukistettava väkivalloin. Pakkoa käytetään vain Saatanan hallituksessa.
Herran periaatteet eivät ole senkaltaisia. Hänen valtansa perustana ovat
hyvyys, armo ja rakkaus, ja Hän käyttää keinonaan näitä periaatteita.
Jumalan hallitus on siveellinen, ja sen vallitsevat voimat ovat totuus ja
rakkaus.” AT. 731.
Miten Jeesus voitti koko maailman?
”Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei
sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru,
kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen
opetustansa.” Jes. 42:2, 4.
Tämä ennustus täsmällisesti toteutui Jeesuksen elämässä. Vaikka
Vapahtajalla olisi ollut voima pakottaa ihmisiä ottamaan totuuden vastaan
ja palvella Jumalaa, mutta sitä Hän ei käyttänyt, koska tämä keino on
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vieras taivaalliselle Isälle. Kristuksen tehtävänä oli esittää Jumalan
rakkauden laki maan päällä. Usein suuria joukkoja kulki Hänen perässään,
ja vetovoimana oli Hänen rakkautensa ja hyvyytensä. Hänen läpitunkeva
katseensa näki jokaisen sielun kaipauksen päästä synnistä vapauteen ja
Hän ei kulkenut ohi vaatimattomimmankaan ihmisen. Suurista syntisistä
tuli uusia luomuksia, mutta ”ei sotaväellä eikä voimalla, vaan” Jumalan
Hengellä.
Ihmiset yrittävät saada oikeutta maanpäällä asevoimalla ja sotimisella,
mutta niillä keinoilla, ei koskaan tulee rauhaa ja oikeutta. Sitä vastoin
Vapahtaja on vastustanut pahuutta ilman fyysisiä aseita ja väkivaltaa ja
voitti monia puoleensa, jotka saivat ihmeellinen muutoksen ja taivaallisen
rauhan sydämeen. Jeesus voitti jopa ristillä riippuvan sydämen puolelleen,
koska Hän on maksanut sen omalla verellään ja Hänen rakkautensa
valloitti koko maailman!
”…Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä…”
Vapahtajamme sanoi: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon
sielullenne.” Matt. 11:29. Tässä Hän antaa lupauksen, milloin voimme
saada levon sielullemme? Ainoastaan jos opimme Hänestä! Siinä on
salaisuus. Haluammeko oppia Hänestä? Kaikki haluavat saada levon
sielulleen, mutta vähän on niitä, jotka haluavat oppia Kristuksesta. Juudas
ei halunnut oppia Hänestä ja menetti rauhansa ja elämänsä.
Ennen kuin voimme oppia taivaalliselta Opettajalta, meidän pitää ottaa
Hänen ikeensä päällemme, muuten emme pysty käsittämään Hänen
läksyänsä. Hän odottaa, että tekisimme sitä vapaehtoisesti ja rakkaudesta
Häneen. Mikäli ilolla otamme sen päällemme, silloin voimme oppia
nöyryyttä ja hiljaisuutta, niin lopussa saamme levon sielullemme.
Ainoastaan Hän, joka on kokenut kaikki voi opettaa meille nöyryyttä ja
hiljaisuutta. Kun Vapahtajamme oli Pilatuksen edessä tuomittavana, koko
kansa oli kuin kuohuva meri, vain yhdessä sydämessä oli rauha ja se oli
Jeesuksen sydän. ”»Kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että
meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi:
'Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne.'» Pelon ja
itsesyytösten vallassa Pilatus katsoi Vapahtajaan. Koko laajassa
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ihmismeressä Hänen kasvonsa olivat ainoat rauhalliset. Hänen päänsä
ympärillä näkyi himmeä valokehä.” AT. 712.
Haluammeko, että meilläkin olisi rauha sydämessä ja pysyisimme
tyynenä silloinkin kun meitä tuomitaan epäoikeuden mukaisesti? Kyllä, ja
jos meissä ei nousee viha niitä kohtaan, jotka toivovat meille pahaa ja
kuolemaa, se tarkoittaa, että olemme oppineet Jeesuksesta. Auttakoon Hän
meitä, ettei näin olisi kohdallamme.
Miten voimme auttaa lähimmäistämme?
Parhaimmalla tavalla voimme auttaa toisia, jos todella olemme oppineet
Jeesuksesta. Meidän pitää täsmällisesti seurata Opettajamme esimerkkiä.
Hän ei pakottanut ketään ottamaan Hänen apuansa vastaan. Hän osoitti
rakkautta jokaiselle, se oli avain joka avasi monia suljettuja sydämiä ja
niin he olivat valmiit ottamaan Hänen apunsa vastaan. Tämä on tie, jota
meidän pitää seurata. Me emme voi käyttää keinoja, joita sielunvihollinen
käyttää.
Apostoli Paavalin on sanonut: ”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te
täytätte Kristuksen lain.” Gal. 6:2. Emme voi auttaa toista, jos emme
kanna hänen kuormaansa. Mitä tämä tarkoittaa? Meidän pitää osallistua
hänen tuskistaan ja vaikeuksistaan, nähdäksemme ongelman todellisuuden.
Tämä olisi mahdollista meille, jos kannamme Jeesuksen iestä. Silloin me
pystyisimme näkemään asiat hänen näkökulmastaan ja käsittäisimme mitä
pitää tehdä. Osoittamalla rakkautta ja ystävällisyyttä sanoilla ja teoilla
lähimmäistämme kohtaan, Pyhä Henki voi vaikuttaa ihmeellisellä tavalla,
niin, että hänen sydämensä avautuu ymmärtämään, että todella haluamme
hänen parastaan. Silloin ihminen on taipuvainen seuraamaan Raamatullisia
ohjeita ja pyrkii tulemaan Jeesuksen kaltaiseksi. Meidän tulee aina
muistaa, että olemme vain välikappaleita Jumalan kädessä, ja ettei
”sotaväellä eikä voimalla, vaan” Jumalan Hengellä voi tapahtua suuria
ihmeitä ihmissydämessä. Pelastuksen työssä lähimmäistemme puolesta
tarvitaan paljon kärsivällisyyttä. Meidän tulee tehdä sitä uskossa. Jumalan
Hengen johdolla psalmista on kirjoittanut: ”Jotka kyynelin kylvävät, ne
riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he
palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.” Ps. 126:5, 6. Meidän tulee
kylvää kyyneliin, riemu tulee myöhemmin, kun saadaan hedelmiä.
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Kolme ja puoli vuotta Jeesus antoi kärsivällisesti läksyjä
opetuslapsilleen, ja myönteisiä tuloksia ei tullut heti, Hän rukoili ja itki
paljon heidän edestä. Kaikki opetukset saivat aikaan ihmeellisen
muutoksen, vasta kun Jeesus meni taivaaseen, sen jälkeen yläsalissa he
saavuttivat yksimielisyyden ja luvattu Puolustaja, Pyhä Henki tuli heidän
päälleen.
”…minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”
Jumalan Henki toimii hiljaisuudessa ihmissydämessä ja muutokset
näkyvät hänen elämässään. ”Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi
poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään
tekemään työtä minun viinitarhaani.' Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo';
mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.” Matt. 21:28, 29. Ei mikään muu saa
ihmistä katumukseen kuin Pyhä Henki. Se on Jumalan ”ääni”, joka
puhuttelee meitä menemään takaisin Isän luokse. Se on ”sade” taivaasta,
joka kostuttaa kuivuneet sielumme ja kylvetty Jumalan sanan siemen alkaa
kasvamaan. Se on kuin ”tuuli”, joka puhaltaa ja tuo suuria siunauksia
sielulle, joka on antautunut Jumalan johdatukseen. Se on pyhä ”tuli”, joka
sytyttää sydämen ja täyttää sen pyhällä innolla levittämään sitä valoa,
jonka on saanut. Se on kuin taivaasta lähetetty ”sähkövirta” meille, joka
vaikuttaa meissä, että täytämme Jumalan tahdon elämässämme. Hänellä on
suuri voima, mutta se ei tule sydämeen pakottamalla, vaan silloin kun
Hänet pyydetään.
Meidän pitää luottaa, että Jumala ei jätä työtänsä kesken ja muutos voi
tulla, ainoastaan jos Pyhä Henki saa muutoksen aikaan ihmissydämessä ja
sitä meidän tulee rukoilla paljon.
”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä,..”
Apostoli Paavali on kirjoittanut Jumalan Hengen johdolla: ”Älkääkä
saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu
sinetiksi lunastuksen päivään saakka.” Ef. 4:30.
Miten voimme saada Pyhän Hengen murheelliseksi? Silloin kun
olemme kuuroja Hänen pyynnöilleen, emmekä anna tilaisuutta, että Hän
jatkaisi työtänsä sydämissämme. Kun luemme Jumalan sanaa ja
kuuntelemme sitä, kun saamme neuvoja ja kokemuksia uskon tiellä, niiden
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kautta Pyhä Henki puhuttele meitä tekemään korjauksia elämässämme.
Usein olemme valmiit hylkäämään lähimmäistemme neuvot, unohtaen,
että he saattaisivat olla Jumalan lähettiläitä, ja heidän kautta Pyhä Henki
kolkuttaa sydäntemme ovella.
On kauhea tapaus jos loukkaamme Pyhää Henkeä, silloin katkaisemme
yhteytemme taivaaseen.
”Ellei sydän pysy jatkuvasti Jumalan valvonnassa ja ellei Pyhä Henki
toiminnallaan tee luonnetta jatkuvasti hienostuneemmaksi ja jalommaksi,
vanhat tavat näyttäytyvät elämässä. Ihmiset voivat tunnustaa uskovansa
evankeliumiin, mutta ellei se pääse pyhittämään heitä, ei heidän
tunnustuksestaan ole mitään hyötyä. Elleivät he voita syntiä, voittaa synti
heidät.” Kr. v. 29.
Voimme täyttää Jumalan tahdon elämässämme, vain jos nöyrällä
mielellä otamme kaikki läksyt vastaan, jotka Hän lähettää meille ja
antaudumme Pyhän Hengen muuttavaan voimaan ja olemme valmiit
työskentelemään yhdessä Hänen kanssaan, silloin meistä tulee uusia
luomuksia. Silloin evankeliumi ei ole pelkkää teoriaa meille, vaan tulee
käytäntöön ja elämään. Silloin me heijastamme Kristuksen kuvaa ja niin
tulemme valmiiksi kohtamaan Hänet taivaan pilvissä. Kaikki ajan merkit
osoittavat, että tämä suuri tapahtuma toteutuu pian! Herra meitä auttakoon
tässä. Aamen.
Teidän veljenne Vladimir Marinov

Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne,
sanoo Herra
Jes. 55,8
Ajatuksesi kiertävät usein samaa rataa; jos olisin tehnyt toisin, jos olisin
jättänyt sen tekemättä, niin kaikki olisi paremmin, olisin onnellisempi …
Tunnetko tällaista? Et varmasti ole ainoa, joka miettii menneisyyttään.
Eihän mitään pahaa siinä ole, ei ainakaan niin kauan, kun tulet johonkin
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tulokseen. Ja johdatat tekosi sen mukaan. Sinulla on ehkä vielä
sovittamista Jumalan tai ihmisten kanssa. Raamatussa sanotaan: Tänä
päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.
Hebr. 3, 7 Korjaa kaikki asiat, mikä on mahdollista, ihmisten kanssa se ei
aina ole mahdollista, mutta taivaan isän kanssa aina. Sen jälkeen voit
asettaa ajatuksesi paremmin tähän hetkeen ja sen tarpeisiin. Menneiden
ainainen ajatteleminen on yksi ihmisen tuskallisemmista ominaisuuksista.
Tyhjä ajattelu on usein kielteistä ja vähentää energiaa tämän hetken
ratkaisuille ja töille.
Mutta entä jos ajatuksesi kiertävät aina vain tulevaisuudessa. Miten
pärjään vanhana, mitä tapahtuu, jos eurokriisissä menetän kaikki säästöni
tai meille sattuu jokin onnettomuus. Eikö tulevaisuutesikin ole Herran
kädessä. ” Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, harmaan
harmaantumiseenne saakka minä kannan.” Jes. 46,4 Kaiken, mitä
tapahtuu, meidän tulisi ottaa Herran kädestä. ” Mutta me tiedämme, että
kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.”
Rom.8,28
Se ei tarkoita, ettei minun tarvitse huolehtia asioistani, myös vanhuuden
ja sairauksien varalta. Ajoilta, jolloin en enää voi järjestää mitään. Tehdä
testamentti ja laittaa kaikki asiani kuntoon.
Mutta ennen kaikkea opetella antamaan anteeksi. Se auttaa pääsemään
irti myös noista kielteisistä ajatuksista. Sillä, kun tiedän, että Jumala antaa
minulle kaiken anteeksi, kun minä annan lähimmäiselleni anteeksi, se
auttaa ajattelemaan , että kaikella on merkitys, jokin viesti ja opetus. Sen
oikea ymmärtäminen tuo rauhaa ja poistaa tarpeesta takertua aina samoihin
ajatuksiin. Sisar White kirjoittaa kirjassa ”elämä ja työ”, että aina silloin,
kun Martin Luther sai masentavia tietoja, hän sanoi: Laulakaamme
neljäskymmeneskuudes psalmi. Tämä psalmi alkaa sanoilla: Jumala on
meidän turvamme ja väkevyytemme. Meilläkin on ihania adventtilauluja,
jotka auttavat meitä toisille ajatuksille: Joka aamu on armo uus, miksi
huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa antaa.
(laulu numero 532 ) Miksi siis ajatukseni kiertäisivät tulevaisuuden
huolissa!
Hyvä mahdollisuus katkaista ajatuskierros on myös mennä ulos
luontoon. Katsele siellä ympärillesi, miten ihana luonto on, synnin jäljistä
huolimatta. Kuuntele luonnon ääniä, lintujen lauluja ja katsele eläinten
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puuhia. ”Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä
kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon
suurempiarvoisia kuin ne?” Matt.6,26 ”Kristuksen elämän päivittäinen
muistelu seimestä Golgatan ristille saakka tekisi meille kaikille hyvää” on
sisar Whiten neuvo meille tämän kiireisen ajan ihmisille. Herra antakoon
meille kaikille siihen aikaa ja uusia ajatuksia.
Birgitta-sisar

Täällä kotona, mutta yksin
Oli mukava jälleen olla kotona. Täällä ei ole kieliongelmia, on oma koti
ja sänky. Lähellä lastani ja omaisiani, vaikka joskus katson hengellisen
sukulaisuuden arvokkaammaksi kuin fyysisen, mutta kaikki on suhteellista
tässä maailmassa.
Valitettavasti vaimoni sairastui ja piti viedä hänet sairaalaan. Kun hän
taas pääsi pois sairaalasta anoimme sairausvakuutukselta osakorvausta
kylpylähoidon hinnasta, joka hyväksyttiin. Parantolassamme “Elim” hoito
oli tosi hyvää ja paranemista tapahtui. Valitettavasti hän sai
virtsatietulehduksen ja taas piti olla kuusi päivää sairaalassa. Olimme vielä
jonkun aikaa parantolassamme ja sitten lähdimme Roetgeen kotiimme.
Valitettavasti ei kestänyt kauaa, kun tuli vasemman puolen halvaus. Tästä
lähtien käveleminen oli vaikeaa. Eräänä päivänä ruumiin lämpö nousi ja
piti viedä hänet sairaalaan. Keuhkojen kanssa tilanne tuli paremmaksi,
mutta syöminen jatkuvasti huonontui. Keho kuihtui aina enemmän.
Lääkärien mielestä olisi syytä aloittaa letkuruokinta, pidentääkseen
elämää. Seisoimme vaikean ratkaisun edessä. Elämän pidentämistä tai
kärsimysten pidentämistä. On vaikea menettää vaimo ja äiti. Me ja rakas
vaimoni hyväksyimme sen. Vaihto luonnollisesta syömisestä
ruokintaletkuun tapahtui helposti ja vaimoni yskiminen lakkasi syömisen
aikana. Tämä oli potilaalle ja hoitajille helpotus. Hyvä ravinto, joka
annettiin hänelle rakensi kehoa jälleen ja rakas kärsivä vaimoni sai rauhan.
Valitettavasti kasvava kasvain sai aikaa negatiivisia vaikutuksia eri
elimiin, esimerkiksi: nielemisongelmia, halvaus, puheen menetys ja ym.
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Hoitaminen ei ollut helppoa. Kun minun vielä yksin piti hoitaa häntä
yötä päivää, olin ruumiillisesti ja henkisesti ylirasittunut. Yötä päivää ei
ainoastaan fyysiset voimani vähenivät, vaan myös psyyke ja henki
joutuivat kärsimykseen, tämä vaikutti paljon mielenterveyteeni. Kun hätä
oli suurimmillaan mielessäni liikkui ajatus, että pitää jättää jäähyväiset
vaimostani. Luonamme kävi lähetyskoulun englanninkielen opettaja, ja
kun hän näki vaimoni, jolle hänen piti usein kääntää saksaksi Unkarissa,
hän sanoi: ”Minä jään tänne ja autan teitä.” Tämä kuulosti korvissani kuin
taivaalliselta säveleltä. Minulle tuli selväksi, että Herra näki kurjuuteni ja
lähetti tämän sisaren. Hiljakseen painoni alkoi nousta ja päivittäin vaimoni
ei saanut ainoastaan hyvää ruumiillista hoitoa, vaan myös se, mikä on
hyvin tärkeä, hengellistä ravintoa. Me lauloimme, rukoilimme ja
kuuntelimme Herran sanaa.
Potilas vahvistui ei ainoastaan ruumiillisesti vaan myös henkisesti.
Vaikka se ei ollut hänen ammattinsa, hän on oppinut hoitotaidon niin
nopeasti, että lääkärit ihmettelivät. Tietysti hänen on kiitettävä miniääni ja
poikaani, jotka ovat ammatiltaan tällä alalla asiatuntijoita.
Kesäkuu oli lähestymässä ja oli vaara, että elämänlanka katkeaisi.
Potilas tuli aina hiljaisemmaksi. Kahdeksantena päivänä kesäkuuta 2001,
olimme juuri sapatinaloituksessa ja poikamme jakoi elämän leipää.
Lauloimme lauluja ja rukoilimme. Toivotimme toisillemme siunattua
sapattia. Poikamme laittoi lapset nukkumaan. Sisar Teresa ja minä
pidimme vaimoani käsistä kiinni ja hän hengähti kolme kertaa ja nukkui
rauhallisesti pois. Se oli niin rauhallisesti, että näin kuoleman kuin
pelastuksena, eikä kuin kauhistuksena.
”Herrassa nukkunut, siunattu yö…!”
Valitettavasti poikamme ei saanut nähdä tätä kaunista ja rauhallista
poisnukkumista, mikä toi hänelle surua.
On ihania ajatuksia, että Jumalan lapset näkevät toisensa jälleen. ”Ja
minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen
vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja!
Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä
Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja
hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se
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liina on pyhien vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat
ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle:
"Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat." Ilm. 19:6-9.
*****

Oikea tie pelastukseen
”Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää
muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te
löydätte levon sieluillenne…” Jer. 6:16.
I. Kysymme itseltämme, miten tämä tie on valmistettu?
1. Se on vanhin tie jossa Aabel, Eenok, Aabraham, Mooses ja muita
patriarkkoja ja profeettoja vaelsivat.
2. Se on nöyryyden, parannuksen, uskon, tottelevaisuuden ja rakkauden
tie.
3. Pelastuksen tie, joka johtaa hyvyyteen ja osoittaa hyviä hedelmiä.
II. Millä ehdoilla voimme astua tälle tielle?
1. Katsokaa ja kysykää! On kaksi joiden kautta löydämme ja
tutustumme Jumalaan. Se on Jumalan luominen - Luonto ja Pyhät
Kirjoitukset - Raamattu!
Luomisessa näemme suuruuden, kaikkivaltiuden, moninaisuuden ja
kauneuden.

Jeesus on pelastuksen ainut tie
”Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte." Tuomas sanoi hänelle:
"Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän
tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:4. 6.
Pelastuksen tie pitää etsiä. Jeesus on tie, ja vain tällä tiellä voimme
saada parannuksen, pelastuksen ja ikuisen elämän kirkkaudessa Jeesuksen
Kristuksen uhrin kautta. Getsemane ja Golgata ovat kumoamattomia
todisteita, että Jumala rakastaa ihmisiä, koska Luoja kuoli luotujen edestä,
ostaakseen heille pelastuksen tien hänen vuodatetun verensä kautta.
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Jeesus Kristus oli - on - ja pysyy ainoana toivona minulle ja kaikille
syntisille, jotka ansaitsevat kuoleman, mutta Jumalan Pojan ja Hänen
isänsä käsittämättömän uhrin kautta, jonka osti meille Hänen
vanhurskautensa valkoisen puvun ja niin saamme olla ikuisen valtakunnan
kansalaisia. Teksti Johanneksen evankeliumissa kolmas luku ja
kuudestoista jae on vakuutus siitä: ”Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
III. Päämäärä johon hän johtaa
1. Te löydätte rauhan sielullenne jo maallisessa elämässä ja todella
saatte olla onnellisia
2. Tämän tien päämäärä on ikuinen elämä Jumalan luona. Se, joka ei
tahdo kulkea tätä niin käsittämättömän kalliisti ostettu pelastuksen
tie, hänen tulee kärsiä ikuinen kuolema. Sen vuoksi suuri apostoli ja
Sanansaattaja Kristuksen puolesta: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen
puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa
itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän
tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan
vanhurskaudeksi.” 2. Kor. 5:19-21.
3.

”Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.” Ef. 1:7.

Hyvin tunnettu suora tie
Jeesus, kaikkivaltias Jumalan Poika on meidän “tie ja totuus ja elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Jeesus
osti pelastuksen tien hänen elämänsä ja kuolemansa kautta ristillä.
Profeetta Jesajan kirjassa 53:1-7 luemme: “Kuka uskoo meidän
saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran
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edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä
vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa,
johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä,
kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa
peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti,
meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä.
Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta
hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä
rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme
kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä
piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa,
joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä,
niin ei hän suutansa avannut.”
Syntiinlankeemuksen johdosta ihminen on kadottanut tien. Hän lähti
oman tottelemattomuuden, kapinan ja jumalattomuuden tielle.
Jeesus tuli alas, koska hän on luonut meidät ja ojensi meille hänen
johtavan ja pelastavan kätensä. “"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Jumalan
poika maksoi hinnan. Hän kuoli puolestamme, että voisimme elää. Jeesus
tarjoaa meille hänen vanhurskautensa pukua. Luoja maksoi kauhean
kuolemansa kautta kiitämättömyydestämme ja epäuskollisuudestamme.
Jumalan armon löytäminen on kaiken rakkauden Isä. - “Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.” Joh. 3:16. Tämä on ainut mahdollisuus pelastua synnistä ja
kuolemasta.
Herra antakoon meille suuren kaipauksen vaeltaa tätä pelastustietä ja
saavuttaa toivottu päämäärä rakkauden ja armon, ristiinnaulitun Jeesuksen
kautta.

Varmuus ja turvallisuus
Tienosoitus: “Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun
totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun
nimeäsi pelkäisin.“ Ps. 86:11.
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Jumalan suoja: “Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee
sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja
iankaikkisesti.” Ps. 121:7, 8.
Taivaan puhelinnumero ei ole koskaan varattu, taivas on aina saatavilla:
“Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle. Ja avuksesi
huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
kunnioittaman minua." Ps. 50:14, 15.
Kutsu minut: “Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja
ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.” Jer. 33:3.
Eräs Bestsellerien kirjoittaja New Yorkista tuli miljonääriksi. Hän ei
ollut vielä naimisissa. “Haluan tytön, jolla on pitkät hiukset ja pitkä
mekko”, sanoi hän ystävälleen. “Tällaisen löydät ainoastaan jostakin
kirkosta”, tämä mainitsi. Nuori mies otti yhteyttä erääseen seurakuntaan ja
jonkun ajan kuluttua aloitti tuttavuuden erään tytön kanssa, joka vastasi
hänen toiveitaan. Niin hän teeskenteli olevansa kristitty. He menivät
naimisin, kuitenkin häätilaisuuden jälkeen kirjailija näytti oikean kantansa.
”Minä en ole kristitty, vaan ateisti”, sanoi hän nuorelle vaimolleen. Suuri
surun aalto uhkasi nielaista hänet. Kuitenkin hän meni sitten ystävänsä
luokse ja molemmat toivat surunsa Jumalan eteen ja rukoilivat Häntä
avuksi. Aikaa kului ja lapsi syntyi. Mies pysyi ateistina ja hänen vaimonsa
kristittynä. Eräänä yönä kun hän tuli kotiin, näki makuhuoneessa valon.
Hän löysi vaimonsa polvillaan lausumassa Jeremian kirjan lupausta. Mies
sai Jumalan Hengen kosketuksen. Hän polvistui vaimonsa viereen ja
kääntyi Jumalan puoleen. (Kertomus Gustav Wink’ista)
Siegmund Gutknecht

Vuosi toisensa jälkeen menee ikuisuutta kohti
”Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti.” Ps. 106:1
On aika hyvästellä vuosi, jona Herra siunasi meitä niin runsaasti. Eikö
kaikilla meillä ole syytä kiittää Herraa? Hän osoitti meille runsain määrin
ystävällisyyttä ja rakkautta ja meidän pitää jälleen tunnustaa: Kuinka
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monessa hädässä Herra levitti suojaavat siivet yllemme! Koko vuoden
aikana hän on huolehtinut meistä. Päivittäin hän kattoi pöydän, samalla
kun miljoonat kärsivät nälkää. Eikö meidän pitäisi kysyä: Herra mikä
vaikutti sinussa, että vedit minua puoleesi? Ottaen huomioon Jumalan
huolenpidon, meidän pitää huudahtaa: ”Kiittäkää Herraa, sillä hän on
hyvä!” Emmekö tunnista Herran hyvyyttä myös siinä, että Hän antaa
meille voimaa työskennellä? Kun ajattelet kulunutta vuotta, eikö Herra
antanut sinulle terveyttä, että sinun pitää huudahtaa: ”Kiitä Herraa, minun
sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt?” Ps. 103:2.
Toivoni ja rukoukseni uudelle vuodelle on: Pysy siellä, missä Jumala
voi sinua siunata! ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu
omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi
tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.”
Snl. 3:5, 7.
Missä Jumala voi meitä siunata?
1. Jumalanpalveluksessa
Mikä pyyntö Daavidilla oli? “Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä
pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella
Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.” Ps. 27:4. “Herra,
minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijaasi, sitä paikkaa, jossa sinun
kirkkautesi asuu.” Ps. 26:8.
Jeesus sanoo Matt. 18:20. “Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut
minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."
“Pienilläkin ryhmillä, jotka ovat kokoontuneet palvelemaan Jumalaa
hänen pyhänä päivänään, on oikeus vaatia osakseen Herran runsasta
siunausta. Niissä tulisi uskoa siihen, että Herra Jeesus on kunniavieraana
kokoontuneiden joukossa. Jokaisen totisen Jumalan palvelijan, joka
pyhittää sapatin, tulisi vedota lupaukseen: »Pitäkää minun
sapattini---------------------------------------------- tietääksenne, että minä
olen Herra, joka pyhitän teidät» (2 Moos. 31:13).” Ta. III, 22, 23.
”Koti on perheen pyhäkkö, kammio tai metsikkö puolestaan rauhallisin
paikka yksityistä hartaudenharjoitusta varten; mutta kirkko on
seurakunnan pyhäkkö.” Ta. II, 196.
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”Laulu on yhtä paljon osa jumalanpalveluksesta kuin rukous. Moni
laulu on todellakin rukousta.” S. n. 286.
Apostoli Paavali kirjoittaa Heprealaisille10:24, 25: ”Ja valvokaamme
toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutamien on
tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän
näette tuon päivän lähestyvän.”
2. Lähetystyö
Jeesus lähetti opetuslapsensa työhön ja kun tulivat takaisin, Hän kysyi
heiltä: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä,
puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään." Luuk. 22:35.
”Olemme saaneet Herralta sanoman vietäväksi maailmalle, sanoman,
jota on vietävä Hengen voiman runsaassa täyteydessä.” Ta. III, 77.
Olen niin kiitollinen Herralle, että meillä on nyt kirja “Messias”
(Aikakausien Toivo”. Voimme lahjoittaa kirjan sukulaisille, tuttaville ja
naapureille. “Kun työntekijä omistautuu varauksettomasti Herran
palvelukseen, hän saa kokemusta, joka auttaa häntä työskentelemään yhä
menestyksellisemmin Mestarin hyväksi.” Ta. III, 79.
“Kaikki, jotka ovat vihityt elämään Kristuksen yhteydessä, ovat vihityt
tekemään työtä lähimmäistensä pelastuksen hyväksi. Sama sielun halu,
jota hän tunsi kadotettujen pelastamista kohtaan, tulee ilmetä heissä. Eivät
kaikki kykene tekemään samaa työtä, mutta kaikille on paikkansa ja
tehtävänsä. Kaikkien, joille Jumalan siunauksia on suotu, tulee tämän
johdosta palvella käytännön toimin; jokaista lahjaa on käytettävä hänen
valtakuntansa edistämiseen.” Ta. III, 200.
Jokainen kyky pitää käyttää Hänen valtakuntansa edistämiseksi.
Seurakunnan jäsenten pitää tehdä viikon aikana lähetystyötä ja sapattina
kertoa kokemuksensa.
3. Sairaiden hoito
Mitä Jeesus teki puolestasi? “Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut;
minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja
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te tulitte minun tyköni.' Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan
vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' Niin Kuningas vastaa ja sanoo
heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Matt.
25:36, 39, 40.
Keillä on nykyisin myötätuntoa ihmisten puolesta? Miksi Herralla on
keskuudessamme köyhiä, onnettomia, sairaita ja kärsiviä ihmisiä? Jumala
koettelee meitä, ja sitä kautta tulee ilmi, mitä meissä on. “Me emme voi
poiketa pois periaatteistamme, me emme voi rikkoa oikeudenmukaisuutta,
me emme voi laiminlyödä armeliaisuutta ilman että siihen liittyisi vaaraa.
Kun näemme veljemme sortuvan, emme saa välttää hänen kohtaamistaan
vaan meidän tulee heti ryhtyä päättäviin ponnistuksiin hänen
auttamisekseen Jumalan sanan mukaisesti.” Ta. II, 490.
Meidän pitää auttaa köyhiä, sairaita ja vanhuksia. “Mikään muu ei anna
niin paljon hengellistä voimaa eikä lisää vakavuutta ja syvällisyyttä kuin
käynti sairaiden ja masentuneiden luona palvelemassa heitä ja
kiinnittämässä heidän uskoaan Jeesukseen.” Ta. I, 441.
4. Rukouskammiossa
6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile
Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.”
Matt. 6:6.
Siellä meidän pitää tunnusta syntimme. Meidän pitää painiskella
Jumalan kanssa niin kuin Jaakobin: “En päästä sinua, ellet siunaa minua.”
1. Moos. 32:26. Jaakob sai siunauksen, sen jälkeen kun hänen sielunsa
kaipasi sitä. Nöyrtymisen, rauhan ja itsensä antautumisen kautta tämä
syntinen voitti, erehtyvä kuolevainen voitti taivaan Majesteetti. “Älä
laiminlyö salaista rukousta, sillä se on uskonnon ydin. Ano sydämen
puhtautta rukoillen hartaasti ja palavasti. Rukoile yhtä hartaasti ja
innokkaasti kuin jos ajallinen elämäsi olisi kysymyksessä. Viivy Jumalan
edessä siihen asti, että sinussa herää sanoin kuvaamaton pelastuksen
kaipuu ja että saat suloisen varmuuden syntiesi anteeksi saamisesta.” Ta. I,
49.
“Mutta jos vaarassa oleva avuttomuudessaan jatkuvasti turvautuu
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Kristuksen veren ansioon, niin Vapahtajamme kuuntelee harrasta uskon
rukousta ja lähettää väkeviä henkilöitä vapauttamaan hänet.” Ta. I, 111.
5. Pyhien Kirjoitusten ja Profetian Hengen tutkistelussa
“Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat
tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen
vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi,
kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen,
kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” 2. Tim. 3:15-17.
“Mitä useammin ja ahkerammin tutkitte Raamattua, sitä kauniimmalta
se näyttää ja sitä vähemmän tunnette halua kevyeen lukemiseen. Sitokaa
tämä kallis kirja sydämeenne. Se on oleva teidän ystävänne ja oppaanne.”
S. n. 268. Jumala ei rakenna valtakuntaansa järjestyksien kautta, vaan
Hengellä täytettyjen henkilöiden avulla.
Jumala kunnioitetaan ja ylistetään hengellisellä musiikilla ja kristillisillä
lauluilla. “Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä
lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa
ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa
toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” Ef. 5:19-21.
Kuka voi sitten puhua psalmeilla? Vain se, joka tuntee ne. Meidän pitää
tuntea Raamattua hyvin. Miten paljon tietämättömyyttä on uskovilla
Raamatun suhteen. Miten vähän he ottavat aikaa Jumalan sanaa varten.
Usein maailman ihmiset esittävät yksinkertaisia kysymyksiä ja kuitenkaan
Jumalan lapset eivät osaa vastata. Haluammeko kestää päiviemme
eksytyksiä vastaan, silloin meidän pitää tuntea hyvin Jumalan sana ja
todistuksia.
Mitä suuret miehet sanoivat Raamatusta: “Jos minut heitättäisin
vankilaan ja saisin ottaa vain yhden kirjan, minä valitsen Raamatun.”
Goethe
“Raamattu ei ole antiikkia, ei ole myöskään nykyaikainen, vaan se on
ikuinen.” Luther
“Raamattu on kirja, joka vastaa lapsen kysymyksiin ja pilkkaa viisaiden
viisautta.” Prof. Bettex
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Walter Scott, eräs kuuluisa englantilainen kirjailija, joka on monien
maailman kuuluisien kirjojen kirjoittaja sanoi kuolinvuoteellaan
vanhimmalle pojallensa: “Anna minulle kirja.” Poika vastasi, mitä kirjaa,
isä tarkoittaa. Scott vastasi: “On olemassa vain yksi kirja, jota kutsutaan
Raamatuksi!”
Spurgeon luki Raamattua sata kertaa ja sanoi: “Sadannen kerran löysin
sen äärettömästi kauniimpana, kuin ensimmäisellä kerralla.”
Georg Müller Bristolista kirjoitti kirjan otsikolla: “Ei koskaan petetty”
Hän perusti monia orpokoteja. Hän sanoi kerran: “Päävoimani lähde
elämässäni on Raamattu, Jumalan sana!” Päivittäin hän sai voimaa, kun
hän kunnioituksella luki Raamatusta. Hän suositteli seuraavia ohjeita
Raamatun tutkimista varten: Lue säännöllisesti, lue rukouksella, lue
mietiskellen, lue sitä katsoen itseäsi. Lue uskoen, eikä kritisoiden. Lue,
toteuttaaksesi se käytännössä. Lue, löytääksesi koko Raamatusta Kristus.
Suuri evankelista Moody sanoi kerran eräästä erinomaisesta Amerikan
oikeudentutkijasta, joka osallistui moniin yleisiin kokouksiin ja
istuntoihin. Kun hän kerran tuli kotiin hänen pieni tyttärensä tuli vastaan ja
huusi: “Isä, isä tiedätkö, että minä osaan jo lukea? “En” hän sanoi, “lue
ääneen!” Hän avasi pienen Raamattunsa ja luki: “Sinun pitää rakastaa
Jumalaa sinun Herraasi koko sydämestäsi!” Tämä oli kuin nuoli, joka osui
isän sydämeen. Hän meni kammioonsa; ja kun eräs ystävä kävi hänen
luonaan löysi hänet itkevänä Raamattunsa äärestä. Hän oli 40-vuotta
vanha, jätti poliittisen elämän ja oikeuden tutkijan työnsä ja tuli
evankeliumin saarnaajaksi. Menestyksekkäästi hän oli 30-vuotta Jumalan
palvelijana.
Eikö Jumalan Sana tullut myös tämän henkilön elämässä eläväksi
todistettua?
Löysin listan, jonka mukaan vuoden aikana saadaan luetuksi koko
Raamattu.
“Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä” pitäisi johdattaa meitä
itse tutkisteluun.
Tänään asetan teidät niin kuin Mooses siunauksen ja kirouksen eteen.
Hyvää ja pahaa, “siunauksen, jos te tottelette Herraa, teidän Jumalaanne,
käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette
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tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota
minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te
ette tunne.” 5. Moos. 11:27, 28.
Minä kehotan teitä Jeesuksen tähden rakkaat lapset ja nuoret, vaeltakaa
valossa! Asettakaa oma tahtonne Jumalan tahdon alle! “Poikani, jos
synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.” Sananl. 1:10.
Me emme saa leikkiä synnin kanssa, koska eräänä päivänä se leikkii
meidän kanssamme. Eräs käärmeen kesyttäjä esiintyi sirkuksessa
käärmeen kanssa. Se pyöritti itsensä miehen kehon ympäri ja nosti päänsä
miehen pään ylläpuolelle ja katsoi katsojiin. Kansa aplodeerasi. Seuraavan
päivän sanomalehti ilmoitti tästä tapahtumasta. Monet ihmiset tulivat
telttaan, nähdäkseen näytelmän. He näkivät jälleen miten käärme kääriytyi
kehon ympäri. Kun käärme katseli miehen pään ylläpuolelta tuli aplodeja.
Mutta yhtäkkiä kuultiin kova romahdus. Käärme puristi miehen vartaloa ja
huutaen hän kaatui maahan. Kauan hän oli leikkinyt käärmeen kanssa ja
nyt se tappoi hänet. Eikö tämä ole vakava esimerkki! Ilmeisesti vuosien
aikana olet leikkinyt jonkun synnin kanssa ja sen johdosta et voi tulla
uskoon. Nyt pyydän sinua, lopeta leikkiminen synnin kanssa, ennen kuin
on liian myöhäistä!
Schleswigs’tin länsirannalla asui köyhässä talossa eräs leski. Hänen
poikansa ei tullut laivamatkalta takaisin kotiin. Merellä oli ollut kova
myrsky. Naapuri sanoi: “Sinun ei tarvitse enää odottaa poikasi paaluta.
Hän ei tule enää” Mutta äidin rakkaus on hyvin suuri, hän toivoo
silloinkin, kun kaikki toivo on mennyt. Öisin hän laittoi valon
ikkunalaudalle. Sillä tavalla hän halusi ilmoittaa pojalle, että hän odottaa
häntä.
Niin Jeesus odottaa meitä. Jokainen saarna, jokainen kirjoitus, joka
osoittaa selvästi tien Jeesuksen luo on sellainen valo, joka osoittaa tien
Isän kotiin. Hengen hedelmä on rakkaus. Jumalan rakkaus on suuri. Se on
syvempi kuin kaikkein syvin meri. Äidinrakkaus on kaikkein puhtain,
koska se on kaikkein epäitsekkäin. Mutta Jumalan rakkaus on suurempi
kuin äidinrakkaus. Maailma kärsii aidon rakkauden puutetta.
Kerran luin eräästä teologian opiskelijasta Amerikassa, jonka piti
tenttityönä
kirjoittaa
seuraavasta
aiheesta:
“Ajatus
Jumalan
kaikkivaltiudesta ja paholaisen oleellisuudesta.” Aikaa oli annettu neljä
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tuntia. Tämä nuorimies oli kristitty, ja hänen sydämensä ilahtui
kirjoittamisen aikana. Hän kirjoitti niin kauan Jumalan kaikkivaltiudesta,
Hänen suuruudestaan, rakkaudestaan, hyvyydestään, ettei jäänyt aikaa
kirjoittaa mitään paholaisesta. Niin hän päätti lauseensa yksinkertaisesti
sanoilla: “Ei ole aikaa paholaista varten.”
Tämä loppu puhutteli minua paljon. Koko kirjoitus Jumalasta, joka
koko sydämestä seuraa ja palvelee häntä, hänellä ei ole aikaa pahaa varten.
Sen vuoksi rakkaat veljet, sisaret ja nuoriso: Pysy siellä, missä Jumala voi
sinua siunata! Aamen.
Kurt Barath

Oikea Оnni
Vuorisaarnassaan Kristus antoi opetuslapsilleen kalliita opetuksia
Jumalaan luottamisen välttämättömyydestä. Näiden opetuksien
tarkoituksena oli rohkaista Jumalan lapsia kaikkina aikoina ja ne ovat
antaneet opetusta ja valoa meidän aikaamme saakka. Vapahtaja osoitti
seuraajilleen lintuja, jotka huolettomina visertelivät kiitoslaulujaan, sillä
“eivät he kylvä eivätkä niitä”. Taivaallinen Isämme antaa niille kuitenkin
kaikki, mitä ne tarvitsevat. Vapahtaja kysyy; ”Ettekö te ole paljon
suurempiarvoiset kuin ne”?(Matt.6:26.)
Ihmisten ja eläinten suuri Luoja avaa kätensä ja täyttää luotujensa
tarpeet. Hän ei jätä taivaan lintujakaan huomioimatta. Hän ei laske ruokaa
niiden nokalle, mutta hän huolehtii niiden tarpeista.
Niiden täytyy rakentaa pieni pesänsä ja koota jyvät, joita Hän on
sirotellut niille, sekä ruokkia poikasensa. Ne menevät laulaen työhönsä,
sillä taivaallinen Isämme ruokkii ne. Ja “ettekö te ole paljon
suurempiarvoiset kuin ne”? Ettekö te, järkevät, hengelliset
jumalanpalvelijat, ole paljon arvokkaammat kuin taivaan linnut? Eikö
Luojamme ja elämämme Ylläpitäjä, Hän joka teki meidät omaksi
kuvakseen, pidä huolta tarpeistamme, jos vain luotamme Häneen?
Kristus näytti opetuslapsilleen kedon kukkia, jotka kasvavat
moninaisina, loistaen taivaallisen Isän antamassa yksinkertaisessa
ihanuudessa. Nekin ovat Isän rakkauden ilmauksia. Hän sanoi; “Katsokaa
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kedon kukkia, kuinka ne kas-vavat”. Näiden kukkien kauneus ja
yksinkertaisuus on paljon suurempi Salomon loistoa. Taiteellisen neron
valmistamaa, komeintakaan pukua ei voida verrata Jumalan luomien
kukkien luonnolliseen suloon ja säteilevään kauneuteen.
Jeesus kysyy; “Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö Hän paljon ennemmin vaateta
teitä, te heikkouskoiset”?(Matt.6:28,30.)
Jos Herra, jumalallinen Taiteilija, antaa yksinkertaisille, yhdessä
päivässä katoaville kukille niiden ihanat, vaihtelevat värit, niin kuinka
paljon suurempaa huolta Hän pitääkään niistä, jotka ovat luodut Hänen
kuvakseen? Tämä Kristuksen opetus on nuhde epäuskoisen sydämen
tuskalle, hädälle ja epäilyksille. Herra tahtoisi, että kaikki Hänen poikansa
ja tyttärensäolisivat onnellisia, levollisia ja kuuliaisia.
Jeesus sanoo; “Minun rauhani minä annan teille; en minä anna teille
niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen,
älköönkä peljätkö.”Tämän olen puhunut teille, että minun iloni olisi teissä
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.”(Joh.14:27,15:11)
Onni jota etsitään itsekkäistä vaikuttimista, velvollisuuden tien
ulkopuolelta, on epävakainen ja lyhytaikainen; se katoaa ja täyttää sielun
yksinäisyydellä ja surulla. Mutta Jumalan palvelemisessa oan iloa ja
tyydytystä; kristityn ei tarvitse vaeltaa epävarmaa tietä; häntä ei ole jätetty
toivottoman kaipauksen ja pettymyksen valtaan. Jos ei meillä ole iloa tässä
maailmassa, voimme kuitenkin iloita katsellessamme tulevaista elämää.
Mutta jo tässäkin elämässä kristityt voivat tuntea Hänen rakkautensa ja
läsnäolonsa ainaisen lohdutuksen. Jokainen elämän askel voi tuoda meidät
lähemmä Jeesusta, antaa meille syvemmän kokemuksen Hänen
rakkaudestaan sekä viedä meidät askeleen lähemmäksi rauhan ihanaa
kotia.
Älkäämme sen tähden luopuko luottamuksestamme, vaan olkaamme
lujia, lujempia kuin koskaan ennen. “Tähän asti on Herra auttanut
meitä”(1Sam:7:12)
Ja Hän auttaa meitä loppuun saakka. Katselkaamme muistopylväitä,
kokemuksiamme, jotka kertovat siitä, mitä Herra on tehnyt meitä
lohduttaakseen ja pelastaakseen meidät turmeluksesta.
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Pitäkäämme tuoreessa muistissa kaikki Jumalan hellät armonosoitukset
meitä kohtaan----- kyyneleet, jotka Hän on pyyhkinyt pois, kivut jotka Hän
on lievittänyt, epäilykset, jotka Hän on karkottanut, pelon, jonka Hän on
poistanut, tarpeet, jotka Hän on täyttänyt, siunaukset, joita Hän on suonut
----vahvistaen siten itseämme kohtaamaan kaikkea, mikä on edessämme
jäljellä olevalla matkallamme.
Emme voi katsella ainoastaan eteenpäin tulevaisen taistelun
vaikeuksiin, vaan me voimme katsela menneisyyttä yhtä hyvin kuin
tulevaisuuttakin ja sanoa; “Tähän asti on Herra meitä auttanut.”
“Niin kuin sinun ikäsi, niin olkoon voimasi.”(5.Moos.33:25)
Koettelemukset eivät ole suurempia kuin voima, minkä Hän antaa niitä
kestämään. Ryhtykäämme siis tehtäväämme missä hyvänsä olemmekin
uskoen, että mikä hyvänsä meitä kohdanneekin, annetaan meille
koettelemustamme vastaava voima. Pian avataan taivaan portit Jumalan
lapsille ja kunnian Kuninkaan lausuma siunaus kaikuu heidän korvissaan
suloisempana soittona ;”Tulkaa Isäni siunatut, omistakaa se valtakunta,
joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” (Matt.
(25:34.)
Veljenne Olavi Ihala

Elon Virta
Mä tänään ihanan Elim-järven rannalla,
Palmujen suojassa väsynyt vaeltaja lepää.
Eilen seisoin Maran luona,väsynyt, vaiti hiljainen mä olin.
Aurinko paahtoi kuumaan aron hietaan.
Mutta- ovathan samassa erämaassa kumpikin
Ja sama vuori heidät sylihinsä sulkee.
Sama aurinko kumpaistakin paahtaa
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Ja kuuma tuuli kumpaistakin lyö.
Elämän kohtalo se on, sen hyvin tiedän,
Ja niin on ollut kautta aikojen;
Katkeruus ja sulo, suru, ilo,
Ain´ vuorotellen vaihtuu ,päivän, kahden pästä.
Herra usein kyyneleet riemuks´ muuttaa
Ja johtaa askeleemme tyyneen rantaan;
Paksut pilvet joskus taivaan peittää,
Mutta tuolla häämöttää jo kirkas koi.
Mitäpä tuosta! Kiireesti kulkee elon virta,
Elim sekä Mara unholaan jo jäi;
Kuuma erämaa on jo taakse jäänyt,
On edessämme Herran kirkas kaupunki.
Oi kultamaa, sä joka kaukaa meille kangastat.
Ja jossa elonvirran kirkkaat laineet lyö!
Oi pyhä kaupunki, Karitsan puhdas morsian,
Pitkän vaelluksen kaunis määränpää!
H.Bonar/Olavi Ihala
____________________________________________________________
“Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa
Herraan, Jumalaansa,.” Ps. 146:5.
____________________________________________________________
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- Ilmoituksia Kevätjuhlat 16-18.3.2012
Bulgariasta saapuu kahden lapsen
perheen äiti - silmälääkäri
Tanya Pancheva-Takens luennoimaan
16-18.3.2012
Sampolantie 3, Toijala

Sydämellisesti tervetuloa!
Kokous kutsu
Seitsemännen päivän adventistien
Kansainvälinen lähetysseurakunta
Uskonpuhdistusliike
Suomem lähetysyhdistys ry.
Sääntömääräinen vuosikokous
Toijalassa
Mastotie 10, 37800 Toijala
Sunnuntaina 18.03.2012 alkaen klo. 15.00
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa jäsenet,
läsnäolollasi vaikutat päätöksiin!

Nuorisosapatteja
Hyvän ja pahan tunteminen 3.3.2012
Kasvatus ja maailman pelastaminen 7.4.2012

Sydämellisesti tervetuloa!
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EFESOLAISTEN ESIMERKKI
”Kun efesolaiset kääntyivät, heidän tapansa ja elämänsä
muuttuivat. Jumalan Hengen vakuuttavan voiman vaikutuksesta he
toimivat nopeasti ja paljastivat kaikki noituutensa salaisuudet. He
tunnustivat ja kertoivat pahat tekonsa, ja heidän sielunsa tulivat
täyteen pyhää kiivautta, koska he olivat olleet niin kokonaan
noituuden vallassa ja pitäneet niin suuressa arvossa niitä kirjoja,
joissa saatana oli viekkaasti esittänyt ohjeita, joiden avulla he
saattoivat harjoittaa noituutta. He olivat päättäneet kääntyä
paholaisen palveluksesta, ja he toivat kallisarvoiset kirjansa ja
polttivat ne julkisesti. Täten he osoittivat vilpittömästi
kääntyneensä Jumalan puoleen . . .
Efesolaiset olivat aikaisemmin iloinneet niistä kirjoista, jotka he
kääntymykseen tullessaan heittivät tuleen, ja he olivat sallineet
niiden hallita omaatuntoaan ja ohjata ajatuksiaan. He olisivat
voineet myydä ne, mutta tällä teollaan he olisivat vain levittäneet
pahaa. Jälkeenpäin heitä kauhistuttivat saatanan salaisuudet ja
taikatemput, ja he ajattelivat inhoten niistä saamaansa tietoa.
Haluan kysyä teiltä, nuoret, jotka olette oppineet tuntemaan
totuuden: Oletteko polttaneet taikakirjanne?”
S. n. 269.

”Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet,
kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden;
ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan
viisikymmentä tuhatta hopearahaa.” Apt. 19: 19.
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette
todellisesti vapaiksi.” Joh. 8:36.
Sapatin Vartija
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