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Vuonna
1914
Herra
kutsui
Seitsemännen
päivän
adventistien
uskonpuhdistusliikkeen, pitämään totuuden liekkiä tulessa, puolustamaan
uskollisuutta taivaallisille periaatteille kriisin aikana ja valmistamaan ihmiset
maailman valonkantajiksi. Tänä vuonna 2014 on tuon liikkeen satavuotispäivä. Siksi
"Uudistus ja uskonpuhdistus" on päätetty sopivaksi teemaksi tutkistella ympäri
maailmaa.
Nämä Sapattikoululäksyt kirjoitti alunperin Oscar Kramer vanhempi, yksi
uskopuhdistusliikkeen uranuurtajista, joka lapsena ollessaan todisti Seitsemännen
päivän adventistien seurakunnan vakavaa kriisiä vuosina 1914-1918 Euroopassa.
Hän palveli Jumalaa uskollisesti vuosikymmeniä. Kun muut, hallituksen
komennosta, luopuivat evankeliumin rauhan periaatteesta, hän ymmärsi mitkä
uhraukset olivat tarpeen ja kaikella voimallaan sekä Jumalan avulla puolusti uskoaan
vahvasti huolimatta monen tahon vastustuksesta ja vaikeuksista.
Näihin läksyihin sisältyy (1) raamatulliset perusteet sille, mille pohjalle
uskonpuhdistus ja muutos on perustettu, (2) Jumalan muutosta tuovien johtajien
hengelliset luonteenpiirteet, (3) kirjoitetut esimerkit muinaisen Israelin
uskonpuhdistuksista, (4) historiallinen yhteys, joka synnytti uskonpuhdistusliikkeen
ja (5) mitä Jumala tekee nyt puhdistaakseen ja sinetöidäkseen kansan, joka on valmis
tapaamaan Jeesuksen riemuiten Hänen toisessa tulemisessaan.
On tärkeää etsiä niin raamatulliset kuin historiallisetkin kysymykset tähän
teemaan liittyen, ja tämä erityinen vuosi antaa meille mahdollisuuden katsoa
taaksepäin ja määrittää missä olemme nyt. Kaikki, mitä tapahtui menneisyydessä,
johtaa sydämiämme ja mieliämme siihen, mitä on edessäpäin.
"Mahtavat asiat, jotka ovat tulossa maailmaamme - kaikkien aikojen
mahtavimmat - ovat vertaamattomia meidän maallisiin mieliimme; niitä ei voi
selittää ihmistieteen keinoin. Taivaan voimat tulevat järkkymään. Kristus tulee
voimassaan ja loistossaan, mutta Hänen tulemisensa ei ole niin suuri mysteeri kun
erinäiset asiat tapahtuvat ennen sitä. Ihmisen täytyy olla osallisena jumalallisesta
luonnosta kestääkseen tämän pahan ajan, jossa saatanalliset voimat ovat työssään.
Vain jumalallinen voima yhdessä ihmisen kanssa saa sielut kestämään nämä
koetuksen ajat. Kristus sanoo: 'Ilman minua et voi tehdä mitään.' Sen vuoksi täytyy
olla paljon vähemmän omaa minää ja enemmän Jeesusta.
"Ulkoiset asiat eivät voi vallata alaa sisäiseltä hurskaudelta. Juutalaiset opettajat
julistavat itsensä vanhurskaiksi; he kutsuivat kaikkia, jotka olivat eriäviä heistä,
kirotuiksi ja sulkivat taivaan portit heiltä, selventäen, että ne jotka eivät olleet heidän
kouluissaan oppineita, eivät olleet vanhurskaita. Mutta kaikessa kriittisyydessään ja
ehdoissaan, kaikissa seremonioissaan ja ilmentymissään he olivat Jumalalle
loukkaus. He katsoivat ylhäältä alas ja halveksivat kaikkea Jumalan silmissä kallista.
Ja niiden joukossa, jotka väittävät uskovansa meidän uskomme opinkappaleisiin, on
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myös niitä, jotka ovat täynnä farisealaisuutta. Jos he eivät pitäydy joka hetki
ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan veren ansioissa, heidän saarnansa on ilman
Kristusta ja heistä tulee kompastuskivi niille sieluille, jotka etsivät tietä pelastukseen.
Inhimilliset juonet, suunnitelmat ja neuvot ovat voimattomia. Vain Kristuksessa
Jeesuksessa seurakunta voi kestää Kristuksen tulemisen ajan läheisyydessä.
Seurakunnan Lunastajaa vaatii olemaan hurskas ja että seurakunnalla on kasvava
into, ja parempi ymmärrys omassa 'Jumalan korkeassa kutsumuksessa Jeesuksessa
Kristuksessa, kun loppu lähestyy'" - The Ellen G. White Materials s. 332, 333
Yli sata vuotta sitten Herra innoitti palvelijaansa kirjoittamaan näin: "Pyhän
Hengen työn kautta tulee esiin muutos ja uskonpuhdistus. Muutos ja uskonpuhdistus
ovat kaksi eri asiaa. Muutos symboloi hengellisen elämän uudistumista, mielen ja
sydämen voimien nopeutumista, hengellisestä kuolemasta pelastumista.
Uskonpuhdistus merkitsee uudelleen järjestäytymistä, muutosta ideoissa ja teorioissa,
tavoissa ja käytänteissä. Uskonpuhdistus ei kanna vanhurskauden hyvää hedelmää,
ellei se ole yhteydessä Hengen muutokseen. Muutoksen ja uskonpuhdistuksen tehtävä
on tehdä niille osoitettua työtä ja tekemällä sitä ne myös sekoittuvat." - (Review and
herald, 25. helmikuuta 1902) Christian Service s. 42
Varastoikoot kaikki Sapattikoululäksyjen opettajat ja oppilaat Pyhän Hengen
vaikuttamat totuudet, jotka ovat tärkeitä tänään ja huomenna, mieliinsä ja sydämiinsä
rukouksin ja huolellisesti - kaikki Hänen kunniakseen.
- Pääkonferenssin lähetysosaston veljet

Tänään kerätään erikoissapattikolehti Sri Lankalle.
1
Sapattina 5. heinäkuuta 2014

Kutsu uudistukseen
"Kristittyjen pitäisi valmistautua sen varalle, mikä on pian kohtaava maailmaa
äkkiarvaamatta. Tämän valmistumisen tulisi merkitä Jumalan sanan uutteraa
tutkistelua ja elämän ja uskonpuhdistuksen." - Patriarkat ja profeetat s. 432
Määritelmä
1. Mitä on uudistuminen? Miten tämä täytyisi hengellisessä mielessä käsittää?
Room. 13:11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän
unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon
tulimme.
"Uudistuneen uskonnollisen kiinnostuksen aikakausi" -Merriam-Webster's Collegiate
Dictionary. Myös "herääminen, seurakunnassa tai yhteisössä, tai kiinnostus ja
huolenpito henkilökohtaiseen uskontoon liittyen", "uskoon uudelleen herääminen tai
uskontoon sitoutumisen uudistaminen".
"Uudistuminen merkitsee hengellisen elämän uudistamista, mielen ja sydämen
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voimien nopeutumista ja hengellisestä kuolemasta ylösnousua." -(Review and
Herald, 25. helmikuuta 1902) Christian Service s. 42
2. Mistä hengellisestä vaarasta seurakunnan täytyy aina olla tietoinen?
Ilm. 2:4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen
rakkautesi.
"Miksi emme palaisi yksinkertaisuuteemme ja palavaan elämään? Syy siihen, miksi
emme ole iloisempia, on se, että olemme menettäneet ensimmäisen rakkautemme.
Olkaamme siis katuvaisia ja innokkaita..." - Todistusaarteita (engl.) vol. 6 s. 368
"'Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi' sopii
moniin tänä aikana eläviin. Jumala vaatii välitöntä katumusta ja uudistumista. On
suuren muutoksen aika niiden keskuudessa, jotka odottavat Luojan toista
ilmestymistä. Pian tapahtuu outoja asioita. Jumala pitää meitä vastuussa siitä, miten
kohtelemme totuutta. Puhtautemme uskossa ja teoissa määrittää tulevaisuutemme.
Jumala on kanssamme vakava.... On tuleva selkeä, päätetty todistus ja kansaa
valmistetaan kohtaamaan sellaisia vaikeuden aikoja, joita ei ole koskaan ennen
ollut." - (Manuscript 136, 1902) Medical Ministry s. 37, 38
Tarve
3. Mitä niiden, jotka ovat saaneet valon, tulee tehdä?
Jes. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa
sinun ylitsesi.
"Jos meidän, jotka olemme saaneet niin suuren valon ja niin monia etuoikeuksia,
keskuudessamme ei tapahdu heräämistä, vajoamme tuhoon ja kohtalomme on
pahempi kuin Korasinin ja Beetsaidan...." - Todistusaarteita (engl.) vol. 5 s. 529
"Kaikkialla ihmiset tuhoutuvat tiedon puutteessa siitä totuudesta, joka on uskottu
meille. Seurakunnan jäsenet tarvitsevat heräämistä, jotta he ymmärtäisivät vastuunsa
osallisena näihin totuuksiin. Ne, joita totuus on valaissut, ovat maailman valon
kantajia. Valomme kätkeminen tänä aikana on kauhea virhe. Sanoma Jumalan
kansalle tänään on 'Nouse ja ole kirkas; valkeus on tullut, ja Jumalan kirkkaus loistaa
yllänne.'" - Counsels on Diet and Foods s. 455, 456
4. Mitä on tärkeää tehdä nämä näkökohdat huomioiden?
Ap.t. 17:11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan
vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.
"Loppu on lähellä ja Jumala kieltää meitä olemasta unessa tänä aikana." - Selected
Messages 1. kirja s. 362
"Joka puolella näemme niiden, joilla on paljon valoa ja tietoa, valitsevan tahallaan
pahan hyvän sijasta. Heistä tulee yhä pahempia, jos he eivät yritä saada aikaan
uskonpuhdistusta. Mutta Jumalan kansan ei tule vaeltaa pimeydessä. Heidän tulee
vaeltaa valossa, koska he ovat uskonpuhdistajia." - Counsels on Diet and Foods s.
456
"Tutkistele kirjoituksia innokkaammin; niiden aarteet ja viisaus ja tieto eivät
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näyttäydy pinnalliselle lukijalle." - Review and Herald, 4. helmikuuta 1890
Yllätys valmistautumattomille
5. Miten ja miksi kansa tulee hämmästymään Kristuksen toisessa tulemisessa?
Matt. 24:43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas
tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
Ilm. 3:3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos
et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun
päällesi tulen.
"Maailma nukkuu irstailuissaan, jumalattomissa nautinnoissaan, nukkuu lihan
turvallisuudessa. Ihmiset siirtävät Herran tulemisen kauas tulevaisuuteen. He
nauravat varoituksille. Ylpeinä he kerskailevat: »Onhan kaikki pysynyt, niin kuin se
on ollut luomakunnan alusta.» »Olkoon huomispäivä niin kuin tämäkin, ylenpalttisen
ihana.» 2 Piet. 3: 4; Jes. 56: 12. Me haluamme mennä yhä pitemmälle
nautinnonhalussamme. Mutta Kristus sanoo: »Katso, minä tulen kuten varas.» Ilm.
16: 15." - Aikakausien toivo s. 613
"Näinä viimeisinä päivinä monet punnittiin vaa'assa ja huomattiin vajavaisiksi, koska
he sallivat mielensä olla syventyneenä vähäpätöisiin asioihin, ja ikuinen totuus
jätetään huomiotta.... He epäonnistuivat kirjoitusten tutkimisessa." - Sermons and
Talks vol 2. s. 4
Kutsu ja ennustus
6. Minkä todellisen uudistuksen täytyy tulla henkilökohtaisesti ja yhteisesti
ennen aikojen loppua?
Jooel 2:12-17 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta
sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää
vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on
armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä
hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle,
teidän Jumalallenne. Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto,
kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous,
kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa
ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat
Herran palvelusta, ja sanokoot: "Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi
häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa:
'Missä on heidän Jumalansa?'"
"Huolimatta laajalle levinneestä uskon ja hurskauden rappeutumisesta, näissä
kirkkokunnissa on Kristuksen todellisia seuraajia. Ennen kuin Jumalan tuomiot
lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan keskuudessa sellainen
alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen." Suuri taistelu s. 459
"Todellisen jumalisuuden elpyminen meissä on suurin ja kiireellisin kaikista
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tarpeistamme. Tämän etsimisen pitäisi olla ensimmäinen tehtävämme." - Selected
Messages, 1. kirja s. 121
7. Mitä Jumalan kansan täytyy tehdä kokeakseen tämän uudistumisen? Katso
myös Luuk. 11:9-13
1 Joh. 5:15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin
tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.
Matt. 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin
teille avataan.
"Uudistusta voi odottaa vain vastauksena rukoukseen. Kun ihmiset ovat niin
kiinnostumattomia Jumalan Pyhää Henkeä kohtaan, he eivät pysty arvostamaan
Sanan saarnaamista; mutta kun Henki koskettaa heidän sydämiään, silloin saarnat
eivät jää ilman vaikutusta." - Selected Messages, kirja 1 s. 121
Vältettävät esteet
8. Millaisina Raamatun totuuksia tulisi pitää? Mitä Luoja kutsuu jokaisen
ihmisen tekemään?
Jer. 6:16 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." Mutta he vastasivat: "Emme vaella."
"Vasta sitten, kun Jumalan laki on asetettu oikeudenmukaiseen paikkaansa, voi
alkuperäinen usko ja jumalisuus elpyä Jumalan palvelijoiksi tunnustautuvien
keskuudessa. »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." - Suuri taistelu s. 472
"Vanhat lipunkantajat tiesivät, millaista on painia Jumalan kanssa rukouksessa ja
nauttia Hänen Henkensä vuodatuksesta. Mutta he siirtyvät pian pois näyttämöltä, ja
kuka silloin täyttää heidän paikkansa? Miten on kasvavan sukupolven laita? Ovatko
he kääntyneitä Herralle? Olemmeko tietoisia niistä siitä työstä, joka on meneillään
taivaallisessa pyhäkössä vai odotammeko vain jotakin mukaansatempaavaa voimaa,
joka tulee seurakunnan ylle, ennen kuin nousemme? Toivommeko näkevämme koko
seurakuntamme elpyvän? Sitä aikaa ei koskaan tule." - Selected Messages kirja 1 s.
122
9. Mikä estää uudelleen elpymisen? Kuka toimii niin näyttämön takana kuin
avoimestikin tehden tyhjäksi Jumalan tarkoituksia?
Jes. 59:1, 2 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa
kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja
teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.
1 Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
"Ei ole mitään, mitä Saatana pelkäisi niin paljon, kuin Jumalan kansan raivaamassa
tietä poistaen jokaisen esteen, niin että Herra voi vuodattaa Henkensä riutuvan
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seurakunnan ja katumattoman väkijoukon ylle. Jos Saatana saisi päättää, ei tulisi
koskaan toista heräämistä, suurta eikä pientä, aikojen loppuun asti." - Selected
Messages kirja 1 s. 124
"Näin Jumalan kansan ottavan osaa maailman henkeen, matkien sen muotivirtauksia
ja pyrkien uskomme yksinkertaisuuden yläpuolelle. Näytti, että seurakunta Battle
Creekissä alkoi livetä pois Jumalasta ja heidän järkeensä oli mahdoton vedota.
Todistukset, joita Jumala minulle antoi, olivat vähiten vaikuttavia ja vähiten
huomioonotettuja.... Tiesin, että Luoja ei ollut pettänyt kansaansa, mutta heidän
syntinsä ja epäoikeudenmukaisuutensa oli erottanut heidät Jumalasta." Todistusaarteita vol. 1 s. 596
Sanallisen vahvistuksen tärkeys
10. Mikä harras vastaus usein sanottiin Raamatun aikoina esitetyn sanoman
jälkeen?
1 Aikak. 16:36 Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta
iankaikkiseen." Ja kaikki kansa sanoi: "Amen", ja ylisti Herraa.
Neh. 5:13 Minä myös pudistin helmukseni ja sanoin: "Jokaisen, joka ei tätä sanaa
täytä, pudistakoon Jumala näin pois hänen talostansa ja vaivannäkönsä hedelmistä;
näin hän tulkoon pudistetuksi ja tyhjennetyksi." Ja koko seurakunta sanoi: "Amen",
ja ylisti Herraa. Ja kansa teki, niinkuin oli sanottu.
"Sanan 'Aamen' merkitys on 'olkoon näin'. Sitä käytettiin 'ilmaisemaan juhlallista
vahvistusta (uskon ilmaisuna) tai sydämellistä hyväksyntää (vakuutteluna)." Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
"Heprealaista 'Aman'-sanaa käytettiin 'luomaan, rakentamaan tai tukemaan,
luottamaan tai uskomaan'." - Strong's Concordance s. 539, 541
"Ylistäkää Herraa hänen kansansa keskellä. Kun Herran sanaa muinoin puhuttiin
heprealaisille, annettiin käsky: 'Ja kaikki kansa sanokoon Aamen'. Kun liitonarkki
tuotiin Daavidin kaupunkiin ja kajautettiin ilon ja riemun virsi 'kaikki kansa sanoi
Aamen ja ylisti Herraa' (Aikak. 16.36). Tämä harras vastaus oli osoituksena siitä, että
he olivat käsittäneet puhutun sanan ja ottivat osaa jumalanpalvelukseen." Todistusaarteita 2. kirja s. 108
Mietintäkysymys
Niinkuin ihmiset Raamatun aikoina vastasivat taivaallisiin sanomiin, mitä meidän
pitäisi tänä päivänä vastata kutsuun uudistua?
*****
2
Sapattina 12. heinäkuuta 2014

Piittaamattomuuden ja välinpitämättömyyden vaarat
"Pyri herättämään miehiä ja naisia hengellisestä tunnottomuudestaan. Kerro
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heille, miten löysit Jeesuksen, ja kuinka siunattu olet ollut, koska olet saanut
kokemuksen Hänen palveluksessaan. Kerro heille, mikä siunaus tulee sinulle,
kun istut Jeesuksen jalkojen juuressa ja opit arvokkaita läksyjä Hänen
Sanastaan. Kerro heille ilosta ja riemusta, jotka ovat kristillisessä elämässä.
Sinun lämpimät, hartaat sanasi vakuuttavat heidät siitä, että olet löytänyt
kallisarvoisen helmen. Osoittakoon sinun iloiset ja rohkaisevat sanasi, että
olet todella löytänyt korkeamman tien. Tämä on aitoa lähetystyötä, ja kun se
on tehty, monet heräävät kuin unesta." –Testimonies for the Church, vol. 9, p.
38 (1909).
Varoitus välinpitämättömyydestä
1. Merkitseekö se mitään, jos jotakin sanotaan hyväksi tai pahaksi? Mikä on
vaarana?
Jes. 5:20, 21 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät
pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja
makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä
omasta mielestänsä!
Matt 7:18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä
hedelmiä.
"Herra inhoaa välinpitämättömyyttä ja uskottomuutta työnsä ratkaisevina aikoina." Profeetat ja kuninkaat s. 102
"Saatana toimii petollisilla voimillaan vaikuttaakseen sydämeen ja peittääkseen
ymmärryksen, saadakseen pahan näyttämään hyvältä ja hyvän pahalta. Mitä
vahvempi ja puhtaampi on Jumalan kansan usko, mitä lujempi on heidän
päätöksensä totella Häntä, sitä raivokkaammin Saatana yrittää herättää niiden raivoa,
jotka väittävät olevansa hurskaita, mutta jotka polkevat Jumalan lakia." - Gospel
Workers s. 264
"Herra Jeesus vaatii jokaista sielua tekemään totuuden todeksi. Näytä, että uskot,
ettet ole vain puoliksi Kristuksen ja puoliksi maailman.... Velttous, huolimattomuus
ja kevytmielisyys erottavat sielun Kristuksesta, ja Saatana tulee toimimaan tahtonsa
mukaan kurjissa, maallisissa olennoissa. Meillä on suuri totuus, mutta
huolimattoman piittaamattomuuden tähden totuus menettää voimansa meihin.
Saatana on tullut sisään harhaanjohtavien houkutustensa kanssa ja on johtanut
Kristuksen seuraajiksi tunnustautuneet eroon Johtajastaan, tyhmien neitsyiden
joukkoon." - Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 120
2. Mistä vakavasta vaarasta varoitetaan kaikkia, sekä nuoria että vanhoja?
Hes. 33:31, 32 He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun
kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he
osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton
perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin
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soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan.
Stef. 1:12 Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet,
jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään: "Ei Herra
tee hyvää eikä pahaa."
Mal. 3:14, 15 Te sanotte: "Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on
ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme
vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme
julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat raketuiksi.
He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat."
"Nuoret ystävät, nousetteko ja jätättekö tämän kamalan piittaamattomuuden ja
kohmeen joka on mukauttanut teidät maailmaan? Otatteko huomioon varoituksen
äänen, joka kertoo teille että tuho on niiden polulla, jotka lepäävät tällä vaaran
hetkellä? Jumalan kärsivällisyys ei aina jää odottamaan teitä, raukat, tyhjänpäiväiset
sielut. Hänen kanssaan, jolla on kohtalomme käsissään, ei pidä leikitellä. Jeesus
selventää meille, että on olemassa suurempaa syntiä, kuin mikä aiheutti Sodoman ja
Gomorran tuhot. Se on niiden synti, joilla on kirkas totuuden valo näinä päivinä ja
jotka eivät ole tulleet katumukseen. Se on kaikkein vakavimman armonsanoman
valon hylkäämisen synti." Testimonies for the Church vol. 3 s. 380
3. Vaikka Luoja arvostaa kaunista, harmonista musiikkia ja tekoja, miksi
vaikuttavat kirkkomessut, kaunis laulu ja ihana instrumentaalinen musiikki
eivät tuo ketään Hänen luoksensa?
Aam. 5:21-24 Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän
juhlakokouksiinne. Sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne,
eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkainne,
puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi
soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro.
"Muodollisuudet ja seremoniat eivät muodosta Jumalan valtakuntaa. Seremonioista
tulee moninaisia ja liiallisia, sit' mukaa kun Jumalan valtakunnan elinvoimaiset
periaatteet häviävät. Mutta Kristus ei vaadi muodollisuuksia eikä seremonioita....
Loistelias pukeutuminen, hieno laulanta ja instrumentaalimusiikki kirkossa eivät
nostata enkelikuoron lauluja. Jumalan silmissä nämä asiat ovat kuin hedelmättömän
viikunapuun oksia, jotka eivät kanna mitään muuta kuin komeita lehtiä. Kristus etsii
hedelmää, hyvyyden, myötätunnon ja rakkauden periaatteita. Nämä ovat taivaan
periaatteet ja kun ne on paljastettu ihmisten elämässä, tiedämme että Kristus,
kirkkauden toivo, on ihmisten sydämissä. Seurakunta voi olla maan köyhin ja ilman
musiikkia ja ulospäin näyttävyyttä, mutta jos sillä on nämä periaatteet, jäsenet voivat
laulaa Kristuksen ilosta heidän sieluissaan ja tämän he voivat tarjota Jumalalle
ihanana uhrilahjana." Evangelism s. 511, 512
Välinpitämättömyyden vaarat ja seuraukset
4. Jos Kristuksen liikuttavat vetoomukset eivät herätä vastakaikua sydämessä,
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niin mikä voi olla silloin syynä?
Room. 2:4-6 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja
pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua
parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi
vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, "joka
antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":
"Syy, miksi maailmassa on niin paljon kovasydämisiä ihmisiä, on se, että todellista
rakkautta on pidetty heikkoutena, ja sitä on koetettu estää ja tukahduttaa. Näiden
ihmisten parempi luonto tukahdutettiin jo lapsena, ja ellei taivaallisen rakkauden
valo sulata heidän kylmää itsekkyyttään, he eivät koskaan voi tulla onnellisiksi. Jos
toivomme lastemme omistavan Jeesuksen rakastavan mielenlaadun ja sen
myötätuntoisuuden, jota enkelit osoittavat meitä kohtaan, meidän on vaalittava
heidän jalojen, hellien tunteittensa kehitystä." Aikakausien toivo s. 494
5. Mitä tapahtuu jos totuuden opetuksia tarkastellaan välinpitämättömästi?
Ef. 4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
"Jumala kutsuu työhönsä lujaluonteisia, horjumattomia ja päättäväisiä ihmisiä, joihin
voidaan luottaa vaaran ja koetuksenkin hetkinä, jotka ovat juurtuneet totuuteen yhtä
lujasti kuin ikuiset vuoret perustuksiinsa ja joita ei voida horjuttaa oikealle eikä
vasemmalle, vaan jotka kulkevat suoraan eteenpäin pysyen aina oikealla tiellä. On
joitakuita, jotka uskonnon joutuessa vaaraan melkein aina ovat vihollisen riveissä, ja
jos heillä on vaikutusvaltaa, se puoltaa vääryyttä." Todistusaarteita, 1. kirja s. 440,
441
6. Mikä on toinen suuri vaara? Miksi?
Matt. 24:48-50 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',
ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen
palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
"Usko Kristuksen pikaiseen takaisintuloon on sammumaisillaan. Sanoja 'Minun
herrani viipyy' ei ilmaista ainoastaan sydämessä, vaan sanoin ja kaikkein selvimmin
teoin. Turtuneisuus tänä valvomisen aikana estää Jumalan kansaa käsittämästä ajan
merkkejä. Suureen mittaan päässyt hirvittävä jumalattomuus vaatii mitä suurinta
valppautta sekä elävää todistusta poistamaan synnin seurakunnasta. Usko on
vähentynyt uhkaavasti, ja vain harjoituksen avulla se saadaan lisääntymään."
Todistusaarteita, 1. kirja s. 311
“Tieto Kristuksen tulon läheisyydestä ei saisi menettää voimaansa eivätkä kristityt
käydä huolettomiksi ja vaipua uneen - tulla välinpitämättömiksi tosiasioista.
Nukkuessamme kuljemme unimaailmassa emmekä tajua, mitä ympärillämme
tapahtuu.” Maranatha s. 237
Opetukset opetuslasten kokemuksista
7. Mitä suurta heikkoutta opetuslapset ilmaisivat vaikeana aikana? Mihin
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vaaraan tämä asetti heidät?
Matt. 26:40, 41 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi
Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! Valvokaa ja
rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."
”Opetuslapset luottivat itseensä eivätkä katsoneet voimakkaaseen Auttajaansa, kuten
Kristus oli neuvonut heitä tekemään. Niin sitten kävi, että kun Vapahtaja eniten olisi
tarvinnut heidän myötätuntoaan ja rukouksiaan, he nukkuivat sikeästi. Pietarikin
nukkui. Myös Johannes, rakastettu opetuslapsi, joka oli nojannut Jeesuksen rintaa
vasten, nukkui. Tosiaankin, Johanneksen rakkauden Mestariaan kohtaan olisi tullut
pitää hänet hereillä.” Aikakausien toivo s. 664
8. Miksi sama vaara on läsnä tänäkin päivänä?
1. Tess. 5:6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme
raittiit.
”Valvokaa, veljet, ensimmäistä valonne himmentymistä, ensimmäistä rukouksen
laiminlyömistä, ensimmäistä hengellisen horroksen oiretta. 'Se, joka pysyy vahvana
loppuun asti, pelastuu.' Uskon jatkuvalla harjoittamisella ja rakkaudella uskovaiset on
tehty loistamaan maailman valoina.... 'Valvokaa ja rukoilkaa, ettette lankeaisi
kiusaukseen.' Matt. 26:41. On tuimia taisteluja, joita sinun pitää taistella. Sinun pitää
panna päällesi koko vanhurskauden sota-asu ja todistaa olevasi vahva ja totinen
Lunastajasi palveluksessa.” Testimonies for the Church vol. 4 s. 124, 125
9. Miksi Kristus ei ole vielä tullut? Mikä on varmaa?
2. Piet. 3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä
viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että
kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
Hebr. 10:35-37 Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te
tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä
luvattu on. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä
viivyttele;
”Kristus viipyy meitä kohtaan tuntemansa pitkämielisyyden tähden 'tahtomatta
kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan että kaikki tulisivat katumukseen.' Mutta kun
me kaikkien lunastettujen kanssa seisomme lasimeren äärellä, kultaisten harppujen ja
loiston kruunujen kanssa ja edessämme ikuisuuden suunnattomuus, silloin näemme
kuinka lyhyt oli odottamisen koeaika. 'Siunattuja ovat ne palvelijat, jotka Herra löysi
valvomasta tullessaan.'” Testimonies for the Church vol. 5 s. 485
”Pysymme tässä maailmassa vielä monia vuosia tottelemattomuuden takia, niin kuin
Israelin kansa; mutta Kristuksen tähden Hänen kansansa ei pitäisi tehdä syntiä synnin
päälle syyttäen Jumalaa heidän oman väärän toimintansa seurauksista.” (Letter 184,
1901) Evangelism s. 696
Voiton saavuttaminen
10. Mikä on välttämätöntä voittoa ja pelastusta varten?
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Fil. 2:12, 13 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin
ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan
paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä
Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi.
Hebr. 12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä
vastaan,
1 Joh. 3:2,3 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee
häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
”Päivästä toiseen ja vuodesta toiseen taisteleme voitokkaasti omaa minää vastaan ja
kasvamme jaloon sankaruuteen. Tämä on Jeesuksen apua, lujaa päättäväisyyttä,
horjumatonta päämäärätietoisuutta, jatkuvaa valppautta ja lakkaamatonta rukousta.
Jokainen joutuu käymään oman taistelunsa. Ei edes Jumala voi tehdä luonnettamme
jaloksi ja elämäämme hyödylliseksi, mikäli me emme toimi yhteistyössä hänen
kanssaan. Ne, jotka kieltäytyvät taistelusta, menettävät sen voiton ja ilon, jonka
voitto tuo mukanaan.” Suuren Lääkärin seuraajana s. 427
*****
3
Sapattina 19. heinäkuuta 2014

Monien tila
”Jos meillä on oikea käsitys Kristuksen tehtävästä maan päällä ja omasta työstämme,
emme lannistu siitä, että meitä on vain muutamia. Kristus sanoi: 'Menkää sisään
ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie
kadotukseen.' Ja sitten Hän perustelee: 'Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie,
joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!' Matt. 7:13, 14.” Historical Sketches of
the Foreign Missions of the Seventh day Adventists p. 232
Yhteiskunnan yleinen tila
1. Kuka johtaa suurinta osaa ihmisiä maan päällä? Mistä sen tietää?
Ef. 2:2, 3 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
luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
1 Joh. 5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan
vallassa.
2. Mikä on yhteiskunnan yleinen tila nykyään?
Room. 3:10 18 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
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ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet
pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on,
ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät,
kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja
katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on
heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän
silmäinsä edessä."
2 Tim. 3:1-5 1. 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.
”Elämme keskellä 'rikosepidemiaa', joka kauhistuttaa kaikkia ajattelevia,
jumalaapelkääviä ihmisiä. Vallalla olevaa turmelusta ei inhimillinen kirjoitustaito
kykene sanoiksi pukemaan. Jokainen päivä tuo tullessaan uusia todisteita poliittisesta
eripuraisuudesta, lahjonnasta ja petoksesta; jokainen päivä tuo tullessaan
sydämenkäypiä tietoja väkivallasta ja laittomuudesta, välinpitämättömyydestä
inhimillisen kärsimyksen suhteen, inhimillisen elämän raakalaismaisesta,
saatanallisesta tuhoamisesta. Jokainen päivä todistaa mielisairauksien, murhien ja
itsemurhien lisääntymisestä.” Todistusaarteita 3, s. 317.
Musertavan vääryyden syy
3. Mikä on syynä, että maailmassa on niin paljon kärsimystä?
Jes. 24:5, 6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja
sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta
korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.
”Elämme suuren pahuuden aikaa. Kansanjoukot orjuutetaan syntisillä tottumuksilla ja
pahoilla tavoilla ja kahleet, jotka pitelevät heitä, ovat vaikeat murtaa. Vääryys, niin
kuin tulva, hukuttaa maata. Rikokset, melkein liian pelottavat mainittaviksi, ovat
jokapäiväisiä sattumuksia. Ja silti ihmiset, jotka väittävät olevansa Siionin muurien
vartijoita, opettavat lain olevan suunniteltu vain juutalaisille ja he menehtyivät
mahtavien etuoikeuksien mukana. Eikö olekin olemassa suhde rikoksen ja hallitsevan
laittomuuden ja sen tosiasian välillä, että papit ja ihmiset opettavat ettei laki ole enää
sitova?” Selected Messages 1. kirja s. 219, 220
”Rikkomuksen vuoksi Jumalan kirous on tullut maan ylle, Hänen sen karjan ylle ja
kaiken lihan ylle. Ihmiset kärsivät omien tekojensa vuoksi, kun he loittonevat
Jumalan käskyistä. Myös pedot kärsivät kirouksesta.” Counsels on Diet and Foods s.
411
4. Miksi synnillä on niin suuri valta koko ihmiskuntaan?
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Room. 7:14, 15, 19; 6:16 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä
olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä
teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä
teen… sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en
tahdo, minä teen… Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te
antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita,
kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
”Langenneet ihmiset ovat Saatanan laillisia vankeja. Jeesuksen Kristuksen tehtävä
oli pelastaa ihminen Saatanan voimista. Ihminen seuraa luonnostaan Saatanan
ehdotuksia eikä voi itse menestyksellisesti vastustaa niin kauheaa vihollista, jollei
Kristus, mahtava valloittaja, asu hänessä, opasta hänen halujaan ja anna hänelle
voimaa. Vain Jumala yksin voi rajoittaa Saatanan voimaa.” Messages to Young
People s. 51
Muita esityksiä suurista ihmisjoukoista
5. Mihin tätä laajalle levinnyttä tilaa verrataan?
Jes. 60:2, alkuosa Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat
Joh. 1:5; 3:19 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt… Mutta
tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
”Erehdysten nopeasti enentyessä meidän olisi pysyttävä valveilla Jumalan asiaan
nähden ja käsitettävä aika, jossa elämme. Pimeys tulee peittämään maan ja suuri
synkeys kansan. Ja koska lähes kaikki ympärillämme ovat kietoutuneet erehdysten ja
viettelysten synkkään pimeyteen, tulee meidän pyrkiä vapautumaan
välinpitämättömyydestä ja elää lähellä Jumalaa, missä jumalallisen valon ja
kirkkauden säteet Jeesuksen kasvoista voivat meihin kohdistua. Pimeyden
tihentyessä ja erehdysten lisääntyessä meidän tarvitsee hankkia perinpohjaisempaa
tietoa totuudesta sekä valmistautua puolustamaan kantaamme kirjoituksilla.”
Hengellisiä kokemuksia s. 120
6. Mikä muu vertauskuva kuvaa kansoja, kansanjoukkoja ja ihmisiä
kontrolloivaa voimaa?
Ilm. 17:1, loppuosa, 2, 15 …"Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion,
joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat
haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat
juopuneet."… Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto
istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.
”Ilmestyskirjan 17. luvussa enkeli selittää, että vedet kuvaavat »kansoja ja
väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.» Ilm. 17:15. Tuuli on sodan vertauskuva.
Ne taivaan neljä tuulta, jotka kuohuttivat suurta merta, kuvaavat kauheita
valloitussotia ja vallankumouksia, joiden kautta valtakunnat saivat valtansa.” Suuri
taistelu s. 438, 439
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”Vääryyden viini on tehty vääristä opeista, kuten sielun luonnollinen
kuolemattomuus, syntisten ikuinen piina, Kristuksen ennalta olemisen ennen Hänen
syntymäänsä Betlehemissä kieltäminen ja viikon ensimmäisen päivän ylentäminen ja
puolustaminen yli Jumalan pyhän ja pyhitetyn päivän. Nämä ja samankaltaiset
vääryydet esitetään maailmalle monissa seurakunnissa ja siksi Kirjoitukset ovat
täynnä sanontoja kuten 'Kaikki kansat ovat juoneet hänen haureutensa vihan viiniä.'”
Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 61, 62
Jäännös pelastetaan
7. Mikä onnettomuus kohtasi maan ihmiskuntaa Nooan aikana? Kuinka tätä
aikaa verrataan nykypäivään?
1 Moos. 6:5, 7, 11-13 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan
päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa
ainoastaan pahat,.. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä
loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne
tehneeni."… Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.
Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut
vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä
lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä
hävitän heidät ynnä maan.
”Kansan enemmistö ei asettunut oikean puolelle. Itse asiassa koko maailma nousi
vastustamaan Jumalan oikeutta ja hänen lakejaan, ja Nooa leimattiin kiihkoilijaksi.
Kun saatana aikoinaan kiusasi Eevaa olemaan tottelematon Jumalalle, hän sanoi:
»Ette suinkaan kuole» (l Moos. 3:4). Nyt toistivat samaa ajatusta maailman suuret,
kunnioitetut ja viisaat miehet. »Uhkauksillaan Jumala tahtoo vain pelotella», he
sanoivat, »eikä hän koskaan toteuta niitä. Älkää suotta pelästykö. Eihän Jumala ikinä
hävitä maata, jonka hän on tehnyt, eikä rankaise ihmisiä, jotka hän samoin on luonut.
Olkaa rauhassa älkääkä peljätkö. Nooa ei ole muuta kuin kiihkoileva houkka.»”
Patriarkat ja profeetat s. 75
”Syntisyys lisääntyy maailmassa niin kuin Nooan aikana.” (Letter 279, 1905) A Call
to Medical Evangelism and Health Education s. 22
”Samat synnit, jotka toivat tuomiot maan pälle Nooan aikana, esiintyvät tänäkin
päivänä. Ihmiset menevät syömisessä ja juomisessa niin pitkälle että siitä tulee
ylensyömistä ja humalaa. Tämä laajalle levinnyt synti, kieroutuneen ruokahalun
ruokkiminen, sytytti ihmisten himot Nooan aikana ja johti laajalle levinneeseen
rappioon. Väkivalta ja synti ylsi taivaaseen asti.” Christian Temperance and Bible
Hygiene s. 11
8. Vaikka Jumalan tunnustukselliseen seurakuntaan kuuluisi miljoonia ihmisiä
nykyään, kuinka pieni osa vain pelastuisi? Miksi?
Room. 9:27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat
luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.
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”Suurin osa kristityiksi tunnustautuvista, jotka todistavat elävänsä Kristukselle,
elävät kuitenkin maailmalle. He eivät pidä taivaallisia asioita ylivertaisina eivätkä
sen vuoksi voi todella rakastaa niitä. Monet todistavat olevansa kristittyjä koska
kristillisyyttä pidetään kunniallisena. He eivät havaitse, että todellinen kristillisyys
tarkoittaa ristin kantamista ja että heidän uskonnollaan on vain vähän vaikutusta
hillitä heitä maallisista nautinnoista.” - Messages to Young People s. 374
”Eivät kuitenkaan kaikki joutuisi sielunvihollisen juonien pauloihin. Kaiken
maallisen lähetessä loppuaan olisi joitakin uskollisia, jotka kykenisivät havaitsemaan
ajan merkit. Joskin suuri osa uskoviksi tunnustautuneista kieltäisi uskonsa teoillaan,
olisi jäännös, joka kestäisi loppuun asti.” Apostolien teot s. 4111
Kaita tie
9. Kun puhutaan uskosta ja totuudesta, mihin ei voi panna luottamustaan?
Miksi?
2 Moos. 23:2 Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa
niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.
1 Kor. 1:19, 20 Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja
ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi." Missä ovat viisaat? Missä
kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman
viisautta hullutukseksi?
”Oppineiden
mielipiteitä,
tieteen
johtopäätöksiä,
kirkolliskokousten
uskontunnustuksia tai päätöksiä, jotka ovat yhtä lukuisia ja ristiriitaisia kuin ne
kirkkokunnat, joita ne edustavat, enemmistön mielipidettä — ei mitään näistä eikä
näitä kaikkia yhdessä ole pidettävä todisteena uskonnollisen opinkohdan puolesta tai
sitä vastaan. Ennen kuin hyväksymme mitään oppia tai määräystä, on sen tueksi
vaadittava selvä »Näin sanoo Herra». Monet vieroksuvat Raamatun totuutta, koska
se on ristiriidassa syntisen, maailmaa rakastavan sydämen halujen kanssa; ja saatana
varustaa heidät niillä erheillä, joita he rakastavat.” Suuri taistelu s. 581, 582
10. Kuinka pelastuksen tie esitetään Raamatussa? Kuinka moni kulkee sitä
tietä?
Matt. 7:13, 14 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea,
joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on
ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
Jer. 21:8 Ja sano tälle kansalle: Näin sanoo Herra: Katso, minä panen teidän
eteenne elämän tien ja kuoleman tien.
”Jumala panee ihmisen eteen elämän ja kuoleman. Ihminen saa itse valita. Monet
haluavat elämää, mutta jatkavat yhä vaellustaan lavealla tiellä. Sellaiset kapinoivat
Jumalan hallintoa vastaan huolimatta siitä suuresta armosta ja laupeudesta, jota hän
osoitti antaessaan oman Poikansa kuolemaan heidänkin edestään. Ne, jotka eivät ota
vastaan niin kalliisti ostettua pelastusta, tulevat saamaan rangaistuksen… Kun
jumalattomat ovat hävitetyt maan päältä, sanovat kaikki taivaassa: 'Aamen!'”
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Hengellisiä kokemuksia s. 246.
”On tuhansia, jotka vaeltavat pimeyden ja vääryyden tietä, laveaa tietä, joka johtaa
kuolemaan, he onnittelevat itseään, että he ovat matkalla onnellisuuteen ja taivaaseen;
mutta he eivät koskaan löydä onnea tai saavuta taivasta.” Testimonies for the
Church vol. 3 s. 438
”Jos otamme Kristuksen oppaaksemme, Hän jothaa meidät turvallisesti mukanaan
kaitaa tietä. Se tie on ehkä vaikea ja okainen, nousut jyrkkiä ja vaarallisia, siellä on
ehkä jyrkänteitä oikealla ja vasemmalla, meidän täytyy ehkä kestää vaivaa
matkallamme, kun olemme heikkoja, meidän täytyy taistella, kun meillä ei ole
rohkeutta, meitä kutsutaan toivomaan; mutta Kristus oppaanamme emme eksy
polulta, joka johtaa ikuiseen elämään, emmekä epäonnistu etsiessämme taivasta.”
Our Father Cares s. 134, 135
*****
4
Sapattina 26. heinäkuuta 2014

Muutamien tila
”Jumalan totiset lapset, jotka sydämestään ja hengessään ovat mukana
sielujenpelastustyössä, tulevat aina näkemään synnin todellisen luonteen. He tulevat
aina puoltamaan uskollista ja päättävää tarttumista synteihin, joiden pauloihin
Jumalan lapset niin helposti joutuvat. Varsinkin viimeisessä seurakunnan hyväksi
suoritettavassa työssä, jolloin sinetti painetaan 144 000:n otsaan, joiden on
tahrattomina seistävä Jumalan valtaistuimen edessä, he ovat syvästi huolissaan
Jumalan kansan synneistä.” Todistusaarteita, 1. kirja s. 316
Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle
1. Mitä Jeesus vastasi kun Häneltä kysyttiin pelastettavien lukumäärää? Miksi
niin?
Luuk. 13:23, 24 Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?"
Niin hän sanoi heille: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä
monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.
”Meidän on mahdotonta ajelehtia taivaaseen. Yksikään vetelys ei voi päästä sinne.
Ellemme pyri sisälle valtakuntaan ja ellemme koeta vakavasti päästä selville sen
laeista, emme ole kelvollisia osallistumaan siitä. Ne, jotka kieltäytyvät olemasta
yhteistyössä Jumalan kanssa täällä maan päällä, eivät työskentelisi hänen kanssaan
taivaassakaan. Heitä ei olisi turvallista päästää taivaaseen.” Kristuksen vertaukset s.
204
”Ihmiselle on myönnetty osa tässä suuressa taistelussa ikuisen elämän puolesta;
hänen täytyy vastata Pyhän Hengen työhön. Vaatii kamppailua päästä läpi pimeyden
voimista; Henki työskentelee hänessä, jotta hän onnistuisi. Mutta ihminen ei ole
passiivinen olento eikä tule pelastetuksi saamattomana. Häntä on kutsuttu
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pinnistämään jokaista lihastaan ja harjoittamaan jokaista kykyään taistelussa
kuolemattomuuden puolesta; vaikkakin Jumala on se, joka antaa siihen voiman.
Kukaan ei tule pelastetuksi saamattomana. Herra kutsuu meitä: 'Kilvoitelkaa
päästäksenne ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle,
mutta eivät voi.' 'Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea,
joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on
ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.' Luuk.
13:24; Matt. 7:13, 14” Testimonies for the Church vol. 8 s. 65
Hyvin pieni jäännös
2. Mikä osa kansasta oli tottelevainen muinaisen Israelin aikana? Miten sitä voi
verrata nykypäivään?
Jes. 1:9; 4:3 Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt
pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi… Ja ne, jotka Siionissa
ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat
kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun Room. 11:5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan
mukaan.
”Kansan yhteiskunnallisten olojen kannalta tulevaisuus näytti erityisen synkältä.
Vääryydet olivat levinneet kaikkiin yhteiskuntapiireihin siinä määrin, että ne harvat
jotka pysyivät uskollisina Jumalalle olivat usein kiusattuja masentumaan ja
vaipumaan epätoivoon. Näytti siltä kuin Jumalan aikomukset Israelin suhteen
raukeaisivat tyhjiin ja että kapinoiva kansakunta joutuisi saman kohtalon alaiseksi
kuin Sodoma ja Gomorra.” Profeetat ja kuninkaat s. 212
”Sain nähdä salaman nopeudella kulkevan matkustajajunan. Enkeli pyysi minua
katsomaan tarkkaan. Kiinnitin silmäni junaan. Näytti siltä, että koko maailma oli
junassa ja ettei yksikään ollut voinut jäädä pois.... Kysyin enkeliltä, oliko ketään
jäänyt jäljelle. Hän pyysi minua katsomaan päinvastaiseen suuntaan ja minä näin
pienen joukon vaeltavan kaidalla polulla. He olivat kaikki lujasti toinen toisiinsa
yhdistetyt, sidotut totuuden siteillä lyhteiksi eli joukoiksi.” Hengellisiä kokemuksia
s. 100, 101
3. Kuinka moni miljoonista pelastui Nooan aikana?
1 Piet. 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti
Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on
kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
”Ennen vedenpaisumusta eläneestä koko maan väestöstä vain kahdeksan sielua uskoi
ja noudatti Nooan julistamaa Jumalan sanaa. Sata kaksikymmentä vuotta tuo
vanhurskauden saarnaaja varoitti maailmaa tulevasta tuhosta, mutta hänen
sanomaansa väheksyttiin ja halveksittiin. Samoin käy nytkin.” Patriarkat ja profeetat
Jumala voi toimia muutamien kautta
4. Tarvitaanko suuria joukkoja, jotta Jumalan työ saavuttaa voittoja? Miksi tai
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miksi ei?
Tuom. 7:6, 7 Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli kolmesataa miestä;
kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi
Gideonille: "Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja
annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa."
1. Sam. 14:6, loppuosa ‘…sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen
kautta yhtä hyvin kuin monien.’
”Nuo kolmesataa valittua eivät olleet vain rohkeita ja itsensä hillitseviä, vaan myös
uskon miehiä. He eivät olleet langenneet palvomaan epäjumalia. Jumala saattoi
johtaa heitä, ja heidän avullaan hän voi vapauttaa Israelin. Menestys ei riipu
lukumäärästä. Jumala voi vapauttaa muutamien avulla yhtä hyvin kuin monien.
Suuret lukumäärät eivät tuota hänelle niinkään paljon kunniaa kuin niiden luonne,
jotka palvelevat häntä.” Patriarkat ja profeetat s. 535
5. Miksi ei ole oikein verrata Jumalan seurakunnan kokoa muiden
organisaatioiden kokoon?
5. Moos. 7:7 Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte
lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja
vähälukuisemmat,
Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
”Jos vaatimustasoa alennetaan suosion ja lukumäärän parantamisen turvaamiseksi ja
tästä kasvusta tehdään ilon aihe, se osoittaa suurta sokeutta. Jos lukumäärät olisivat
menestyksen mittari, Saatana olisi tässä etevämpi, koska tässä maailmassa hänen
seuraajansa ovat lukuisampia.” Counsels on Education s. 42
”Israelia koskien Herra selvensi: 'Kansat tulevat olemaan yksin eikä heitä tunnusteta
kansakuntien joukkoon.' 4. Moos. 23:9. Meihin, kuten muinaiseen Israeliin, nämä
sanat sopivat. Jumalan kansa on yksin.” Testimonies for the church vol. 7 s. 109
”Älä koskaan häpeä uskoasi, älä koskaan asetu vihollisen puolelle. 'Te olette
maailman valo.' Uskosi tulee paljastamaan kalliin totuuden, totuuden joka kaikilla
pitäisi ja pitää olla jos he pelastuvat. Ihmisistä olemme vähemmistö. Emme ole
suosittuja. Vihollisemme valvovat meitä, pettääkseen meidät ja tuhotakseen
sielumme. He eivät arvosta vaikuttimiamme.” Testimonies for the church vol. 5 s.
520, 521
Jäännös, joka tekee Jumalan tahdon
6. Riittääkö se, että ihminen kastetaan, ja hän on seurakunnan jäsen? Mikä on
ajatuksesi tästä?
Matt. 22:14; 7:21 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."… Ei jokainen,
joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
”Jumalan sana kertoo meille selkeästi että muutamat meistä tulevat pelastumaan ja
Sapattikoululäksyt

19

3 neljännes 2014

että suurempi luku niitä, jotka jopa kutsutaan, todistavat, että ovat tarpeettomia
ikuisessa elämässä. Heillä ei ole osaa taivaassa, mutta heillä on osansa Saatanan
kanssa ja he kokevat toisen kuoleman.” Testimonies for the church vol. 2 s. 293, 294
“Pelkästään se, että ihminen tunnustaa uskovansa Kristukseen tai kerskuu tuntevansa
totuuden, ei tee häntä kristityksi. Uskonto, joka pyrkii ainoastaan miellyttämään
silmää, korvaa ja suuta tai joka hyväksyy itsekkäät nautinnot, ei ole Kristuksen
uskontoa. Ei riitä, että uskomme totuuden teoreettiseen puoleen, että sanomme
uskovamme Kristukseen... »Jos sanomme», Johannes toteaa, erottamatta itseänsä
veljistään, »ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole
meissä.» »Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet
valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.» »Jos me tunnustamme syntimme, on
hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä» (lJoh. 1:8,10,9).” Apostolien teot s. 241, 432
7. Millaisessa hengellisessä tilassa tulevat todelliset uskovat olemaan aikojen
lopussa?
Sef. 3:12, 13 Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan,
ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu
valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa
ja makaavat kenenkään peloittelematta.
Ilm. 14:5 eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.
”Jokainen ihminen, jonka kautta Jumala työskentelee, on oppiva, että elävä, aina
läsnä oleva, aina toimiva Jumala on ylivoimainen kaikkea ylempi, ja Hän on
lainannut meille lahjojaan käytettäväksi – Hänestä juontuvan älyn, sydämen Hänen
valtaistuimensa paikaksi, kiintymyksen siunauksena vuotaviksi kaikkiin niihin,
keihin olemme yhteydessä, omantunnon, jonka kautta Pyhä Henki voi tuomita
synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta.... Ennen kunniaa on nöyryys. Täyttääkseen
korkea arvoisen paikan ihmisessä, Taivas valitsee työntekijän joka... ottaa alentuvan
paikan Jumalan edessä. Kaikista lapsenkaltaisin opetuslapsi on Jumalalle vaikuttavin
työntekijä.” My Life Today s. 332
”Oi, kuinka monen minä näin olevan ilman suojaa ahdistuksen ajalla! He olivat
laiminlyöneet välttämättömän valmistuksen eivätkä siitä syystä voineet saada
virvoitusta, minkä 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. … Muistakoon kukin,
että Jumala on pyhä ja että ainoastaan pyhät olennot voivat asua hänen
läheisyydessään. Hengellisiä kokemuksia s. 82
8. Mitkä erityiset luonteenpiirteet kuvaavat jäännösseurakuntaa?
Hes. 9:4 ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki
niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen
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keskuudessa tehdään."
Matt. 5:4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
”Ihmisjoukko, joka ei murehdi omaa hengellistä rappeutumistaan eikä huokaa toisten
syntien tähden, jätetään ilman Jumalan sinettiä.... Silloin kun seurakunnan vaara ja
lamaannustila on suurimmillaan, pieni joukko, joka pysyy valossa, huokaa ja valittaa
kauhistuksia, joita maassa tehdään. Mutta erikoisesti he rukoilevat seurakunnan
puolesta, koska sen jäsenet jäljittelevät maailman tapoja.” Todistusaarteita 2. kirja s.
61, 60
Jäännös, joka huokaa syntiä
9. Miksi jokaisen ihmisen täytyisi surra ja huoata syntejään?
Jaak. 4:7-10 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se
teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te
syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja
murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää
Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
”Todellinen synninsuru on Pyhän Hengen työn tulos. Henki paljastaa sydämen
kiittämättömyyden, joka on ylenkatsonut ja murehduttanut Vapahtajan, ja vie meidät
katuvina ristin juurelle. Jokaisella synnillämme ristiinnaulitsemme Jeesuksen
uudelleen, ja kun katsomme Häntä, jonka olemme lävistäneet, suremme syntejä, jotka
ovat tuottaneet Hänelle tuskaa. Tällainen murhe johtaa synnin hylkäämiseen.”
Aikakausien toivo s. 278
10. Mikä kokemus opetuslasten täytyi kokea? Mikä samanlainen kokemus on
välttämätön meille tänä päivänä?
Ap.t. 1:13, 14 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa
he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja
Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja
Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen
kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
”He poistivat kaikki erilaisuudet ja kaiken ylivallan tavoittelun, ja näin he lähentyivät
toisiaan kristillisessä yhteydessä. He pääsivät myös yhä lähemmäksi Jumalaa.”
Apostolien teot s. 31
”Herätys merkitsee hengellisen elämän uudistumista, mielen ja sydämen voimien
nopeutumista, hengellisestä kuolemasta ylösnousua.” (Review and Herald, 25.
helmikuuta, 1902) Selected Messages, 1. kirja s. 128
”Olen ollut syvästi vaikuttunut tapahtumista, jotka ovat kohdanneet minua yöllisessä
näyssä. Meneillään näytti olevan suuri liikehdintä – herätystyö – monissa paikoissa.
Meidän joukkomme liikkuivat linjaan, vastaten Jumalan kutsuun. Veljeni, Luoja
puhuu meille. Emmekö seuraisi Hänen ääntään?” (General Conference Bulletin, 19.
toukokuuta, 1913 s. 34) Selected Messages, 2. kirja s. 402
*****
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5
Sapattina 2. elokuuta 2014

Varokaa vääriä, tunteellisia herätyksiä
”On olemassa ihmisluokka, joka on aina valmis menemään sivupoluille, jotka
tahtovat aina saada jotakin uutta, outoa ja hienoa; mutta Jumala haluaa meidän
liikkuvan rauhallisesti, harkiten, valiten sanamme olemaan sopusoinnussa tämän ajan
totuuksien kanssa. Totuus on esitettävä mielelle tunteellisuudesta niin erillään kuin
mahdollista, silti tuoden mukana sen luonteeseen sopivan innokkuuden ja
vakavuuden. Meidän täytyy olla varuillamme, ettemme rohkaise ääriliikkeitä, jotka
ovat joko tulessa tai vedessä.” Evangelism s. 611
Oikeat ja väärät herätykset
1. Mitä on ennustettu nousevista profeetoista, jotka tekevät jopa merkkejä ja
ihmeitä? Mikä väärä uskonnollinen herätys kulkee maan läpi viimeisinä
päivinä?
Matt. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria
tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
5 Moos. 13:1-3 alkuosa "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä
ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se
tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan
muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen
profeetan puhetta tai sitä unennäkijää,…
”Minä näin, että Jumalalla on vilpittömiä lapsia nimiadventistien ja langenneiden
seurakuntien joukossa, ja ennenkuin vitsaukset vuodatetaan, kutsutaan sekä
saarnaajia että kansaa ulos näistä seurakunnista, ja he ottavat iloiten totuuden
vastaan. Saatana tietää tämän, ja ennen kolmannen enkelin voimakkaan huudon
kaikumista, hän synnyttää herätystä näissä uskonnollisissa ryhmissä, jotta totuuden
hylänneet sielut luulisivat Jumalan olevan heidän kanssaan. Hän toivoo voivansa
eksyttää vilpittömiä heidän seassaan ja johtaa heitä ajattelemaan, että Jumala
edelleenkin toimii näissä seurakunnissa.” Hengellisiä kokemuksia s. 261
2. Kun on Jumalan todellisen herätyksen aika, mitä Saatana tekee? Millaisia
hänen petoksensa ovat?
2 Kor. 11:13-15 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka
tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden
enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden
palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
”Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan
keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty
apostolien ajan jälkeen. Sielunvihollinen haluaa estää tätä työtä; ja ennen kuin tämän
liikkeen aika tulee, hän koettaa ehkäistä sen, synnyttämällä väärän liikkeen. Niissä
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ilmenee sellaista, mitä pidetään suurena uskonnollisena harrastuksena. Kansanjoukot
riemuitsevat siitä, että Jumala toimii ihmeellisesti heidän hyväkseen, ja kuitenkin
toinen henki on toimimassa. Uskonnollisessa valepuvussa saatana koettaa ulottaa
vaikutuksensa yli kristillisen maailman.” Suuri taistelu s. 459, 460
Tunteellisuuden ja sensaation välttäminen
3. Miksi yliluonnolliset ilmiöt toimivat väärän herätyksen hyväksi?
Ilm. 13:13, 14 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan
maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita
sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen
pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
”Pelottavia, yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla pahojen henkien
ihmeitä tekevän voiman merkkeinä. Riivaajain henget menevät maan kuningasten luo
ja kaikkeen maailmaan, kietoakseen ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä
liittymään saatanaan hänen viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan.
Näiden välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi.” Suuri
taistelu s. 605
4. Mitä keinoja pahan voimat käyttävät saavuttaakseen petoksensa kohteen?
Onko tunteellinen tai sensaatiomainen saarnaaminen Jumalan Hengen
suosittelemaa?
Matt. 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
2 Piet. 2:1, 3 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin
keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia
harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen
äkillisen perikadon…. ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä
hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän
perikatonsa torku.

”'Olkaa sanan tekijöitä, älkää vain kuulijoita, jotka pettävät itseään.' On
helppoa mennä virran mukana ja huutaa Hoosianna kansanjoukon mukana;
mutta jokapäiväisen elämän rauhassa, kun ei ole erityistä jännitystä tai
hurmiota, tulee todellisen kristillisyyden testi. Silloin sydämestäsi tulee kylmä
ja kiihkosi laantuu ja uskonnollisista harjoitteista tulee epämieluisia. Saatat
laiminlyödä Jumalan tahdon tekemisen. Kristus sanoo: 'Te olette minun
ystäviäni, jos teette, mitä minä ikinä käsken.' Tämä on testi, joka osoittaa
ihmisten luonteet. Tunteet ovat usein kavalia, eivät lainkaan varmoja turvia,
koska ne ovat muuttuvia ja vaihtuvat ulkoisien olosuhteiden mukaan. Koetus
on: Mitä teet Kristukselle? Mitä uhrauksia teet? Mitä voittoja saavutat? Itsekäs
henki voitettuna, velvollisuuden laiminlyömisen houkutus vastustettuna,
intohimot alistettuina, ja halukkaan, iloisen tottelevaisuuden osoittaminen
Kristuksen tahdon mukaisesti ovat paljon suurempia todisteita siitä, että olet
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Jumalan lapsi, kuin tunteellinen uskonto.” Testimonies for the church vol. 4
s. 188
5. Mitä sanotaan siitä, joka ei voi hallita tunteitaan? Miksi tunteet eivät
ole luotettavia?
Sananl. 25:28; 16:32 Kuin kaupunki, varustukset hajalla, muuria vailla, on
mies, joka ei mieltänsä hillitse… Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja
mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja.
”Sanaa 'tunne' ei käytetä Raamatussa, sen sijaan tämä ilmaistaan ihmisen
'henkenä', tarkoittaen hänen sisäistä herkkyyden kykyään. Tunteet ovat usein
kavalia, eivät lainkaan varmoja turvia, koska ne ovat muuttuvia ja vaihtuvat
ulkoisien olosuhteiden mukaan. Monet tulevat petetyiksi luottaessaan
tunteellisiin ilmauksiin.” Testimonies for the church vol. 4 s. 188
”Uskonto ei ole pelkästään tunnetta. Se on periaate joka on nivoutunut
kaikkiin päivän velvollisuuksiin ja toimiin.” Testimonies for the church vol.
2 s. 506
”Saatana johtaa ihmisiä ajattelemaan niin, että koska he ovat tunteneet
hurmoksen, he ovat kääntyneitä. Mutta heidän kokemuksensa ei muuta
mitään. Heidän tekonsa ovat samoja kuin ennenkin. Heidän elämänsä ei
kanna hyvää hedelmää.... He ovat petettyjä. Heidän kokemuksensa ei pääse
syvemmälle kuin tunne. He rakentavat hiekalle ja kun epäsuotuisat tuulet
tulevat, heidän talonsa pyyhkiytyy pois.” Messages to Young People s. 71
Petolliset ansat
6. Niin kuin ensimmäisessä petoksessaan, minkä aistin kautta Saatana
usein kontrolloi ihmisten mieliä?
5. Moos. 3:6 Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin
Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä
hän pelkäsi katsoa Jumalaa.
”Useissa viime vuosikymmenien aikana esiintyneissä herätyksissä on
suuremmassa tai pienemmässä määrässä ollut vaikuttamassa asioita, jotka
ilmenevät laajaperäisemmissä liikkeissä tulevina päivinä. On tunteiden
kiihotusta ja totuuden sekoittamista valheeseen, joka on omiaan viemään
harhaan. Mutta kenenkään ei tarvitse pettyä. Jumalan sanan valossa ei ole
vaikea päättää, mistä nämä liikkeet ovat lähtöisin. Missä hyvänsä ihmiset
syrjäyttävät Raamatun todistuksen ja kääntyvät pois niistä selvistä, sydäntä
koettelevista totuuksista, jotka vaativat itsensä kieltämistä ja maailmasta
luopumista, sieltä varmasti puuttuu Jumalan siunaus. Kristuksen itsensä
antaman ohjeen mukaan: »Heidän hedelmistään te tunnette heidät» (Matt. 7:
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16) on ilmeistä, että nämä liikkeet eivät ole Jumalan Hengen aikaansaamia.”
Suuri taistelu s. 460
”Saatana koettaa aina vaikuttaa ihmisiin sekoittaakseen heidän järkensä,
kääntääkseen heidän mielensä kaikkeen pahaan ja kiihottaakseen heitä
väkivaltaan ja rikoksiin. Hän veltostuttaa ruumiin, pimentää mielen ja
turmelee sielun. Aina kun ihmiset hylkäävät Vapahtajan kutsun, he jättäytyvät
Saatanan valtaan. Lukemattomat tekevät näin nytkin elämän eri aloilla, —
kodissaan, liike elämässä, vieläpä seurakunnassakin. Tämän tähden väkivalta
ja rikokset ovat levinneet kautta maan, ja siveellinen pimeys peittää ihmisten
asuinsijat kuoleman varjon tavoin.” Aikakausien toivo s. 321
7. Mikä on viimeisinä päivinä silmiinpistävää ja mitä puuttuu?
2 Tim. 3:1, 5 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita
aikoja... heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.
Senkaltaisia karta.
Matt. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Luuk. 6:46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä
sanon?
”Ei riitä että sanomme vain 'Minä uskon', vaan totuus on sovellettava elämään.
Mukautumisellamme Jumalan tahtoon sanoissamme, käyttäytymisessämme,
luonteessamme me todistamme yhteytemme Häneen. Milloin tahansa ihminen
hylkää synnin, joka on lain rikkomista, hänen elämänsä saatetaan
sopusointuun lain kanssa, täydelliseen kuuliaisuuteen. Tämän työn tekee Pyhä
Henki.... Rajaviiva niiden välillä, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät Hänen
käskynsä, ja niiden, jotka eivät Häntä rakasta ja väheksyvät Hänen käskyjään,
on selvä.” Todistusaarteita 2. kirja s. 386
8. Mitkä keinot, joita käytetään väärissä herätyksissä, eivät ole
Jumalasta?
Aam. 5:23 Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun
harppujesi soittoa.
”Asiat joita olet kuvaillut ovat ottamassa paikkaansa.... Herra on näyttänyt
minulle että ne tapahtuisivat juuri ennen koetusajan loppua. Jokainen
omituinen asia tulee esitetyksi. On huutamista, rummutusta, musiikkia ja
tanssia. Järjellisten olentojen tunteet tulevat olemaan niin sekaisin, että heihin
ei voi luottaa oikeiden päätösten tekemisessä. Ja tätä kutsutaan Pyhän Hengen
liikutukseksi.... Pyhä Henki ei koskaan ilmaise itseään tuollaisilla keinoilla,
niin kuin melun sekasorrolla. Tämä on Saatanan keksintö, jolla hän peittää
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huonot keinonsa tehdäkseen hyödyttömäksi puhtaan, vilpittömän, ylevän,
jalon ja pyhittävän ajankohtaisen totuuden.... Melun sekasorto järkyttää mieltä
ja vääristää sen mikä oikein hoidettuna olisi voinut olla siunaus. Saatanan
kätyrien voimat sulautuvat meluun, ja tätä kutsutaan Pyhän Hengen työksi....
Tällaiselle palvonnalle ei tulisi antaa rohkaisua.” Selected Messages 2. kirja
s. 36, 37
Petokselta suojautuminen
9. Minkä muutoksen on tapahduttava ihmisen mielessä, ennen kuin hän
voi tiedostaa taivaan vaatimukset?
Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
”Monien mielet ovat niin alhaisella tasolla, ettei Jumala voi toimia niiden
hyväksi tai niiden kanssa. Heidän ajatustensa suunnan täytyy muuttua, heidän
moraaliset kykynsä herättää, ennen kuin he voivat tuntea Jumalan
vaatimukset.” Counsels to Health s. 22
”Jokainen todellinen uskonpuhdistus alkaa sielun puhdistamisella. Se
tapahtuu mielen elvyttämisen ja uudistamisen kautta Pyhän Hengen voiman
avulla, että muutos toteutuu elämässä. Katsomalla Kristukesen me
muutumme. Jos mieli pysyy ajallisissa asioissa jatkuvasti, näistä asioista tulee
kaikki kaikessa, vaikuttaen luonteeseen niin, että Jumalan kirkkaus katoaa
näkyvistä ja unohtuu. Tilaisuudet, jotka ovat saavutettavissa taivaallisiin
asioihin tutustumiseksi, ovat ylenkatsottuja. Hengellinen elämä kuolee....”
Sons and Daughters of God s. 105
10. Mikä yksin voi estää kristityn lankeamasta viimeisten päivien
petosten keskellä?
2. Piet. 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään
kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan
lankea;
1. Kor. 10:12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
”Sielusi hyvinvointi ja ikuinen onnesi riippuu siitä, onko perustuksesi
rakennettu Kristukselle. Kun muut haluavat maallisia nautintoja, halutkaa te
Jumalan rakkauden erehtymätöntä vakuutta, vakavina, palavasti huutaen:
'Kuka näyttäisi minulle, kuinka tehdä kutsumuksestani ja valinnastani
varman? Yksi viimeisten päivien merkki on, että tunnustautuvat kristityt
rakastavat enemmän nautintija kuin Jumalaa.. Kohtele sieluasi
totuudenmukaisesti. Etsi huolellisesti. Kuinka muutamat uskollisen etsimisen
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jälkeen voivat katsoa taivasta ja sanoa 'En ole yksi näistä kuvailluista! En
rakasta enemmän nautontoja kuin Jumalaa!” Kuinka muutamat voivat sanoa:
'Olen maailmalle kuollut....'” Testimonies for the church vol. 2 s. 145
*****

6
Sapattina 9. elokuuta 2014

Todellinen uudistuminen Jumalan Hengen avulla
”Uudistumista voidaan odottaa vain vastauksena rukoukseen. Kun ihmisiltä
puuttuu Jumalan Pyhää Henkeä, he eivät voi arvostaa sanan saarnaamista,
mutta kun Hengen voima koskettaa heidän sydämiään, silloin pidetyt saarnat
eivät jää vaikutusta vaille. Jumalan Sanan ohjaamina, Hänen Henkensä
vaikuttaessa, ne jotka osallistuvat kokouksiimme, saavat kallisarvoisen
kokemuksen, ja palatessaan kotiin he levittävät tervehdyttävää vaikutusta.”
Selected Messages kirja 1. s. 121
Pyhän Hengen työ
1. Mikä on jokaisen todellisen uudistumisen takana oleva vetoava voima?
Ef. 3:16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen
ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
1. Kor. 2:4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja,
vaan Hengen ja voiman osoittamista,
”Ainoastaan Hengen pyhityksessä puhdistunut mieli ja sydän kykenevät
ymmärtämään taivaallisia. Veljet, Herran nimessä kehotan teitä heräämään
täyttääksenne velvollisuutenne. Antautukoon sydämenne Pyhän Hengen
valtaan, niin se on tuleva vastaanottavaiseksi sanan opetukselle. Silloin
kykenette ymmärtämään Jumalan syvyydet. Saattakoon Jumala kansansa
Henkensä syvälliseen vaikutuksen piiriin! Saattakoon hän heidät heräämään,
huomaamaan uhkaavan vaaran ja valmistautumaan siihen, mikä on kohtaava
maata.” Todistusaarteita, 3. kirja s. 270
2. Voiko kukaan olla luonnostaan kristitty? Miksi tai miksi ei? Mikä saa
aikaan muutoksen pimeydestä valoon?
1. Kor. 2:14, 11 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan
Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on
tutkisteltava hengellisesti… Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi
ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on,
paitsi Jumalan Henki.

”Meidän on mahdotonta pelastua omin voimin synnin kuilusta, johon olemme
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vajonneet. Sydämemme on paha, emmekä me voi muuttaa sitä....
Kasvatuksella, sivistyksellä, tahdonvoimalla ja inhimillisellä ponnistelulla on
kullakin oma vaikutusalansa, mutta tässä ne ovat voimattomat.... Tarvitaan
sisältä päin vaikuttava voima, ylhäältä tuleva uusi elämä, ennen kuin ihmiset
voivat muuttua syntisistä pyhiksi.” Tie Kristuksen luo s. 13
Aiemmat ja myöhemmät sateet
3. Mitä Jeesus teki, ennen kuin Hän lähetti Pyhän Hengen koko
täyteydessään?
Joh. 20:21, 22 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on
lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Ja tämän sanottuaan hän
puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.
”Ennen kuin Kristus poistui opetuslastensa luota, 'hän puhalsi heidän
päällensä ja sanoi heille: ottakaa Pyhä Henki' (Joh. 20:22. Hän sanoi lisäksi
'Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut' (Luuk.
24:49). Mutta tuo lahja saatiin täyteydessään vasta Kristuksen
taivaaseenastumisen jälkeen. Vasta kun opetuslapset uskoen ja rukoillen olivat
kokonaan antautuneet hänen työhönsä, he saivat kokea Hengen
vuodatuksen.... Lahjat ovat jo meidän Kristuksessa, mutta niiden varsinainen
haltuunsaaminen riippuu Jumalan Hengen vastaanottamisestamme.”
Kristuksen vertaukset s. 239
4. Ennen kuin Pyhä Henki vuodatetaan täyteydessään ehtoosateessa,
mikä on täytynyt ottaa jo vastaan? Mitä tämä viimeistelee?
Hoos. 6:3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen
nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin
kevätsade, joka kostuttaa maan.
Joel 2:23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän
Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan,
vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
”Moni on suuresti epäonnistunut aiemman sateen vastaanottamisessa. He
eivät ole saavuttaneet kaikkia etuja, jotka Jumala on heille tarjonnut. He
uskovat, että ehtoosateessa tullaan täyttämään nämä puutteet. Kun rikkain
armon paljous lahjoitetaan, he pyrkivät avaamaan sydämensä saadakseen sen
vastaan. He tekevät suuren virheen.... Syntien tunnustamisen ja hylkäämisen
kautta, totisen rukoilemisen ja itsensä omistamisen kautta Herralle
ensimmäiset opetuslapset valmistautuivat Pyhän Hengen vuodatukseen
helluntaipäivänä. Sama, vain suuremmassa mittakaavassa, on tehtävä nyt.”
Testimonies to Ministers and Gospel Workers s. 507
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Pyhän Hengen vastaanottaminen
5. Mitä hartaan Laodikeaan uskovan täytyy tehdä saadakseen selkeän
hengellisen näkökyvyn?
Ilm. 3:18, loppuosa … ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
”Siksi meidän täytyy olla erittäin varovaisia ja vaeltaa Jumalan edessä
nöyrinä, jotta meillä olisi hengellistä silmävoidetta, jolla voimme erottaa
Jumalan Pyhän Hengen työn siitä työstä, joka johtaa fanaattisuuteen.
'Hedelmistä te siis tunnette heidät' Matt. 7:20. Ne, jotka todella katsovat
Kristukseen, muutetaan Jumalan kuvan kaltaisiksi, Herran Hengen avulla, ja
kasvavat täyteen mittaansa miehinä ja naisina Kristuksessa Jeesuksessa.
Jumalan Pyhä Henki innoittaa ihmisiä rakkaudella ja puhtaudella ja heidän
luonteissaan ilmenee uudistumista.” Selected Messages 1. kirja s. 142
”Silmävoide on se viisaus ja armo joka mahdollistaa meidän kykymme
erottamaan pahan ja hyvän ja havaita synti missä tahansa valeasussa. Jumala
on antanut seurakunnallensa silmät, joita Hän vaatii heidän käyttävän
viisaudella, jotta he näkisivät selkeästi.... Jumalallinen silmävoide antaa
ymmärrykselle selkeyden.... Voi, jos te yksilöinä käyttäisitte silmävoidetta,
jotta näkisit luonteenne viat ja huomaisitte, millaisena Jumala pitää teidän
maailmanrakkauttanne, joka ajaa pois Jumalan rakkauden.” Testimonies for
the church vol. 4
s. 88, 89, 615
6. Mitä muuta ihmisen täytyy tehdä saadakseen Pyhän Hengen?
Luuk. 11:13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä
lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille,
jotka sitä häneltä anovat!"
"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." Apostolien teot s. 41
Pyhän Hengen työn vaikutukset
7. Mikä tuo Pyhän Hengen ihmisen elämään? Onko sinulla ollut tällaista
kokemusta?
Joh. 3:3, 5-8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
… Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä
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lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä
ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä,
mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä
syntynyt."
"Vaikka tuuli itsessään onkin näkymätön, sen aikaansaamat vaikutukset sekä
näkyvät että tuntuvat. Samoin Hengen työ sielussa ilmenee sen henkilön
jokaisessa teossa, joka on tuntenut sen pelastavaa voimaa. Kun Jumalan
Henki valtaa sydämen, se muuttaa elämän. Synnilliset ajatukset pannaan pois,
pahoista teoista luovutaan, rakkaus, nöyryys ja rauha tulevat vihan, kateuden
ja riidan tilalle. Murheen sijaan tulee ilo, ja kasvot loistavat taivaan valoa.
Kukaan ei näe kättä mikä kohottaa taakan, eikä havaitse valon laskeutuvan
taivaan saleista. Siunaus tulee kun sielu uskossa antautuu Jumalalle. Silloin
tuo voima, mitä mikään ihmissilmä ei voi nähdä, luo uuden olennon Jumalan
kuvaksi." Aikakausien Toivo s. 152
"Hengen vaikutus ihmisen mielessä säätelee sitä taivaan sääntöjen mukaan.
Mutta Henki ei toimi ihmisen vastustaessa sitä." (Letter 10, 1897) Seventh
Day Adventist Bible Commentary vol. 4 s. 1159
8. Kuinka nähdään, että Pyhä Henki asuu ihmisessä?
Gal. 5:22-24 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista
vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
“Kun saat Kristuksen hengen – epäitsekkään rakkauden ja toisten hyväksi
työskentelyn hengen – niin kasvat ja tuotat hyvää hedelmää. Hengen
armolahjat kypsyvät luonteessasi. Uskosi lisääntyy, vakaumuksesi syventyy ja
rakkautesi täydellistyy. Yhä enemmän heijastat Kristuksen kaltaisuutta
kaikessa, mikä on puhdasta, jaloa ja rakastettavaa.” Kristuksen vertaukset s.
42
Pyhän Hengen välttämättömyys sielujen tavoittamisessa
9. Jos Pyhä Henki innoittaa sielua, miksi mikään ei voi estää häntä
todistamasta siitä?
Ap.t. 4:19, 20 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat:
"Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin
Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja
kuulleet."
Room. 8:14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
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”Totuutta on julistettava Pyhän Hengen voimassa. Ainoastaan tämä tekee
sanamme vaikuttaviksi. Vain Hengen voimalla voitto saavutetaan ja
säilytetään. Jumalan Hengen on muokattava inhimillistä voimaa.”
Todistusaarteita vol. 6 s. 396
"Jos ihmiset kieltävät meitä tekemästä tätä työtä, me voimme sanoa apostolien
tavoin: »Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän
kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet
ja kuulleet.»" Apostolien teot s. 55
10. Mitä jokaisen kristityn pitää tehdä, kun maailman historia lähenee
loppuaan? Miksi?
Kol. 4:5 Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa
vaari oikeasta hetkestä.
Ef. 5:15, 16 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan
niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
"Kolmannen enkelin sanoma paisuu voimakkaaksi huudoksi, eikä sinun pidä
luulla, että olet vapaa jättämään tämänhetkisen tehtäväsi huomiotta ja ajatella,
että joskus tulevaisuudessa olet suuren siunauksen vastaanottajissa ja että
ilman ponnisteluasi ihana uudistuminen koskettaa sinua. Tänään annat itsesi
Jumalalle, jotta Hän voisi tehdä sinusta astian Hänen kunniakseen ja Hänen
palveluksensa alaisuuteen. Tänään annatte itsenne Jumalalle, jotta tyhjenisitte
itsestänne, kateudestanne, mustasukkaisuudestanne, pahoista oletuksistanne,
kiistoistanne ja kaikesta mikä ei tuo Jumalalle kunniaa." Selected Messages
1. kirja s. 190, 191
*****

7
Sapattina 16. elokuuta 2014

Uudistuksen tarve
"Valosta, jonka Herra on minulle antanut, tiedän että Hän ei ole tyytyväinen
moniin asioihin, jotka koskevat työntekijöitä. Jumala ei ole paljastanut kaikkia
yksityiskohtia mnulle, mutta monia varoituksia on tullut siitä, että moni asia
tarvitsee uskonpuhdistusta." Counsels on Health s. 312
Viittauksia uskonpuhdistukseen
1. Mihin "uudistuminen" yleisesti viittaa?
Jer. 6:16 Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää
muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te
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löydätte levon sieluillenne." Mutta he vastasivat: "Emme vaella."
Mal. 3:7 isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä
noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne,
sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte: "Missä asiassa meidän on
käännyttävä?"
Hoos. 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
"Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä
ajoista!" Jer. 6:16 “Älköön kukaan pyrkikö repimään uskomme perustuksia –
perustuksia, jotka laskettiin työmme alkaessa hartaalla sanan tutkiskelulla ja
ilmoituksella. Näille perustuksille olemme rakentaneet viimeiset
viisikymmentä vuotta. Ihmiset luulevat, että he ovat löytäneet uuden tien ja
että he voivat laskea lujemman perustuksen kuin mitä laskettu on. Tämä on
kuitenkin suuri harhaluulo.” Todistusaarteita 3. kirja s. 266
“Olemme vaeltaneet kauas vanhoista maamerkeistä. Palatkaamme. Jos Herra
on Jumala, palvelkaa Häntä, jos Baal on Jumala, palvelkaa häntä. Kumman
puolella sinä tulet olemaan?” Testimonies for the Church vol. 5 s. 137
"Uskonpuhdistus merkitsee uudelleen järjestäytymistä, muutosta ajatuksissa,
teorioissa, tavoissa ja käytännöissä. Uskonpuhdistus ei kanna vanhurskauden
hyvää hedelmää, jos sitä ei yhdistetä Hengen uudistamiseen. Uudistuminen ja
uskonpuhdistus ovat tarkoitetut tekemään työtään yhdessä." (Review and
Herald, 25. helmikuuta 1902) Christian Service s. 42
Jumalan asettaminen ensimmäiselle sijalle
2. Mitä ensimmäiset kaksi käskyä opettavat? Mistä me joskus teemme
Jumalan?
2. Moos. 20:3-5 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi
jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa,
älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä
maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun
Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen
ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
"Iankaikkisena, itsestään olemassa olevana, luomattomana Olentona Herra on
itse kaiken alkulähde ja ylläpitäjä ja sellaisena ainoa oikeutettu saamaan
osakseen ylimmän kunnioituksen ja palvonnan. Ihmistä kielletään antamasta
ensijäisesti rakkauttaan tai palvelustaan millekään muulle kohteelle. Jos
hellien vaalimme mitä tahansa sellaista, mikä on omiaan vähentämään
rakkauttamme Jumalaan tai ehkäisemään hänelle kuuluvaa palvelusta,
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teemme siitä itsellemme jumalan. Jos iankaikkista Olentoa yritetään kuvata
esineellisesti, se vain alentaa ihmisen käsitystä Jumalasta." Patriarkat ja
profeetat s. 283, 284
3. Kuka odottaa ihmiseltä uskollisuudenvalaa ja palvelusta?
Matt. 4:8, 9 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja
näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle:
"Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua."
“Sen jälkeen kun evankeliumia on julistettu maailmalle lähes kahden tuhannen
vuoden ajan, saatana esittää vielä ihmiselle saman näyn, jonka hän esitti
Kristukselle. Ihmeellisellä tavalla hän esittää heille panoraamana maailman
valtakunnat loistossaan. Niitä hän tarjoaa kaikille, jotka lankeavat maahan ja
kumartavat häntä. Sillä tavalla hän koettaa saada ihmiset valtaansa.”
Todistusaarteita 3. kirja s. 366
Ei kompromissia pimeyden kanssa
4. Mikä on kaikille mahdotonta tehdä? Miksi?
Matt. 6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava
ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella
Jumalaa ja mammonaa.
"Maallisen ihmisen ja uskollisesti Jumalaa palvelevan ihmisen välillä on suuri
kuilu. Kaikkein tärkeimmissä asioissa Jumalassa ja ikuisuuden totuuksissa
heidän ajatuksensa, tunteensa ja ymmärtämyksensä eivät ole sopusoinnussa.
Yksi ryhmä kypsyy kuten vehnä Jumalan pellossa ja toinen taas kasvaa
lustetta tuhon tulille. Kuinka näiden välillä voisi olla tarkoituksen tai tekojen
yhteys?" Selected Messages, 2. kirja s. 127
5. Kenen kanssa emme sen takia voi päästä yksimielisyyteen?
2. Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä
uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?
Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen
Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme
elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä
asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat
minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät
huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni,
sanoo Herra, Kaikkivaltias."
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“Jotkut nojaavat jatkuvasti maailmaan. Heidän näkemyksensä ja tunteensa
ovat enemmän sopusoinnussa maailman hengen kansa, kuin Jumalan itsensä
kieltävien seuraajien kanssa. On täysin luonnollista, että he pitävät enemmän
niiden seurasta, keiden henki sopii parhaiten yhteen heidän omansa kanssa. Ja
heillä on aivan liikaa vaikutusvaltaa Jumalan kansan parissa. He ottavat
osansa, heillä on nimensä ja tekstinsä epäuskoville ja seurakunnan heikoille ja
keskittymättömille. Näillä ihmisillä, joilla on kaksi mieltä, on aina vastustus
valmiina selviin osoitettuihin todistuksiin, jotka moittivat ihmisten
vääryyksiä. Tänä puhdistuksen aikana nämä henkilöt joko kääntyvät
kokonaan, ja heidät pyhitetään kuuliaisuuden kautta, tai he jäävät maailmaan,
jonne kuuluvat saadakseen palkkionsa.” Testimonies for the church vol. 1 s.
288
6. Onko Jumalan kansalla vaaraa langeta pois totuudesta? Miten?
Hebr. 3:12; 12:25 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha,
epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,… Katsokaa,
ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan
hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä
pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka
ilmoittaa sen taivaista.
“Varokaamme laiminlyömästä tässä sanassa annettuja varoitusmerkkejä. Ellei
näistä varoitusmerkeistä välitetä ja luonteenvirheitä voiteta, nämä virheet
voittavat ihmisen vieden hänet eksyksiin, luopumukseen ja avoimeen syntiin.
Mieli, jota ei saateta korkeimmalle tasolle, ei ajan mittaan pysty säilyttämään
sitäkään, mitä se joskus on omistanut. 'Joka luulee seisovansa, katsokoon,
ettei lankea'”. Todistusaarteita 2. kirja s. 210
7. Kuinka seurakunnat yleisesti ottaen voivat langeta pois totuudesta?
Jes. 1:4 Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin
siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin
Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois.
"Saatana ei vain levitä valtaansa maailmassa vaan hapattaa petoksillaan
Herraamme Jeesusta Kristusta tunnustavia kirkkojakin. Suuri luopumus
kehittyy keskiyön syvän pimeyden kaltaiseksi synkeydeksi. Jumalan kansalle
se on oleva koetusten ja itkun yö, jolloin sitä vainotaan totuuden tähden."
Profeetat ja kuninkaat s. 497
“Olen täynnä surua kun ajattelen tilaamme kansana. Herra ei ole sulkenut
taivasta meiltä, mutta oma perääntymisemme on erottanut meidät Jumalasta.
Ylpeys, ahneus ja rakkaus maailmaan on elänyt sydämissämme pelotta
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karkotuksesta tai kadotuksesta. Vakavat ja röyhkeät synnit ovat
keskuudessamme. Ja silti yleinen mielipide on, että seurakunta kukoistaa ja
että rauha ja hengellinen menestys ovat kaikilla sen rajoilla. Kirkko on
kääntänyt selkänsä Kristuksen seuraamiselle ja on vetäytymässä kohti
Egyptiä. Vain muutamat ovat tuoneet esille halunsa hengelliseen voimaan.
Epäilys ja jopa epäusko Jumalan Hengen todistuksia kohtaan on kohoamassa
kaikkialla seurakunnissamme. Saatana toimii näin.” Testimonies for the
Church vol. 5 s. 217
Varoitus penseyttä ja luisumista vastaan
8. Mikä on lankeemuksen luonto tänä päivänä? Miten se on ilmennyt
adventistien keskuudessa?
Ilm. 3:17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea
ja alaston.
“Et tiedä etsikkoaikaasi. Juutalaisten suuri synti oli jättää huomiotta ja torjua
senhetkiset tilaisuudet. Kun Jeesus katselee tunnustautuneiden seuraajiensa
tilaa tänään, Hän näkee kiittämättömyyttä, tyhjää muodollisuutta, tekopyhää
vilpillisyyttä, farisealaista ylpeyttä ja Jumalasta luopumista.... Seuraat samaa
polkua kuin muinainen Israel. On kyseessä sama pyhästä kutsusta lipeäminen
kuin Jumalan erityisen kansan keskuudessa.” Testimonies for the Church vol.
5 s. 72, 75, 76
“Ellei seurakunta, joka on parastaikaa oman luopumuksensa hapattama, tee
parannusta ja käänny, se on syövä itse synnyttämäänsä hedelmää, kunnes se
on itsekin kauhistuva itseään. Kun seurakunta vastustaa pahaa ja valitsee
hyvän, kun seurakunta etsii Jumalaa nöyryydessä ja yltää korkeaan
kutsumukseensa Kristuksessa seisten iankaikkisen totuuden korokkeella ja
tarttuen uskossa sille valmistettuihin mahdollisuuksiin, se on tervehtyvä. Se on
esiintyvä Jumalan sille suomassa yksinkertaisuudessa ja puhtaudessa, erillään
maailmallisuuksista ja on osoittava, että totuus on tehnyt sen todella vapaaksi.
Silloin sen jäsenet ovat todella Jumalan valittuja, hänen edustajiaan.”
Todistusaarteita 3. kirja s. 246
9. Miksi lankeemuksen vaara on uskonpuhdistajillakin olemassa?
Room. 2:21-23 niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat,
ettei saa varastaa, itse varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet
huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; joka
laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa?
1 Kor. 10:12 Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
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“Vain kuuliaisuus taivaan vaatimuksille varjelee ihmistä luopumukselta.
Jumala on runsaasti valistanut ja siunannut ihmistä, mutta ellei tätä valoa ja
näitä siunauksia vastaanoteta, ei niistä ole mitään suojaa tottelemattomuutta ja
luopumusta vastaan. Taistelun loppuun asti tulee olemaan niitä, jotka luopuvat
Jumalasta. Emme voi olla hetkeäkään turvassa, ellemme luota Jumalaan ja
ellei elämämme ole kätkettynä Kristuksessa. Valvomalla ja rukoilemalla
säilymme puhtaina.” Profeetat ja kuninkaat s. 59
”Meidän ei koskaan ole turvallista luottaa itseemme tai tuntea tässä elämässä
olevamme
kiusauksen
saavuttamattomissa.
Olkootpa
vapahtajan
vastaanottaneet miten vilpittömästi kääntyneitä tahansa, ei heitä koskaan
pitäisi opettaa sanomaan tai tuntemaan olevansa pelastettuja. Tämä on
harhaanjohtavaa. Jokaista pitäisi kyllä opettaa pitämään toivonsa ja uskonsa
vahvana, mutta vaikka antaudummekin Kristukselle ja tiedämme hänen
hyväksyvän meidät, voi kiusaus silti vielä tavoittaa meidät. Jumalan sana
julistaa: 'Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan' (Dan. 12:10). Vain
koetuksen kestänyt on saava elämän kruunun. (Jaak. 1:12).
Kristuksen
vertaukset s. 155
10. Mikä virheellinen viisaus johtaa usein luopumukseen?
1 Kor. 1:20, 21 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän
maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta
hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden
avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa
hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
2 Piet. 1:16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja
tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja
tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.
”Nykyään vallitseva luopumus on sen kaltaista, mikä profeetan päivinä levisi
kaikkialle Israeliin. Kansanjoukot seuraavat tänä aikana Baalia korottamalla
inhimillistä jumalallisen yläpuolelle, ylistämällä suosittuja johtajia,
kumartamalla mammonaa ja korvaamalla jumalallisen ilmoituksen totuudet
tieteen opetuksilla. Epäily ja epäusko turmelevat ihmisten mielen, ja monet
vaihtavat Jumalan sanat ihmisten teorioihin.” Profeetat ja kuninkaat s. 117
”Ei ole merkitystä sillä kuka olet tai mitä elämäsi on ollut, voit pelastua vain
Jumalan osoittamalla tavalla. Sinun täytyy katua, kaatua avuttomana
Kallioon, Kristukseen Jeesukseen. Sinun täytyy tietää lääkärin tarve ja ainoa
synnin parannuskeino, Kristuksen veri. Tämä parannuskeino voidaan
varmistaa vain katumuksella, joka osoitetaan Jumalalle, ja uskomalla Herraan
Sapattikoululäksyt

36

3 neljännes 2014

Jeesukseen Kristukseen. Monien kohdalla, jotka sanova olevansa kristittyjä,
työ on vasta alussa.... Kristuksen veri ei hyödytä ketään muuta kuin sitä, joka
tuntee tarpeensa sen puhdistavaan voimaan.” Todistusaarteita vol. 5 s. 218,
219
*****
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Sapattina 23. elokuuta 2014

Raamatulliset uskonpuhdistukset
”Pyhässä historiassa on useita kuvauksia oikean kasvatuksen tuloksista. Siinä
on monta ylevää esimerkkiä miehistä, joiden luonne oli muodostunut Jumalan
ohjeiden mukaan. , miehistä, joiden elämä oli siunaukseksi heidän
lähimmäisilleen ja jotka toimivat Jumalan edustajina maailmassa. Tällaisia
olivat Joosef ja Daniel, Mooses, Elia ja Paavali – suurimmat valtiomiehet,
viisain lainsäätäjä, yksi uskollisimmista uskonpuhdistajista ja Jeesuksen
jälkeen loistavin opettaja, mitä tämä maailma on tuntenut.”
Elämä ja
kasvatus s. 50.
Epäjumalanpalvonta on suuri riski
1. Mikä vakava rangaistus kohtasi niitä, jotka vetivät toiset pois Jumalan
palvelemisesta? Mitä meidän ei tule koskaan tehdä?
5 Moos. 13:6-10 Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai
tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma
sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: 'Käykäämme palvelemaan muita
jumalia', joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet - niiden kansojen
jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta,
maan äärestä toiseen - niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä;
älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostansa, vaan tapa
hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen
hänet, ja sitten koko kansan käsi. Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti
saada sinut luopumaan Herrasta, sinun Jumalastasi, joka vei sinut pois
Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
”Jumalan kansan tulee noudattaa ajan loppuun asti niitä periaatteita, jotka on
esitetty 5. Mooseksen kirjassa Israelin opetukseksi. Todellinen onni on
riippuvainen siitä, että liittosuhteemme Jumalaan jatkuu. Meillä ei koskaan ole
varaa tinkiä periaatteistamme liittoutumalla niiden kanssa, jotka eivät pelkää
Jumalaa. Kristityiksi tunnustautuvat ovat alati vaarassa luulla, että
vaikuttaakseen maailmallisiin heidän on tietyssä määrin mukauduttava
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maailmaan. Mutta vaikka tällainen menettely näyttäisi hyvinkin edulliselta, se
päättyy aina hengelliseen tappioon.” Profeetat ja kuninkaat s. 392
2. Mitä syntiä hengellisen Israelin on erityisesti varottava? Miksi?
3 Moos. 26:1 "Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö
itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne
kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän
Jumalanne.
”Jumala inhosi epäjumalanpalvelusta ja kaikkea siihen liittyvää syntiä, ja hän
kielsi kansaansa sekaantumasta muihin kansoihin sekä tekemästä »niinkuin he
tekevät» ja unohtamasta häntä. Hän kielsi heitä menemästä naimisiin
epäjumalanpalvelijoiden kanssa, jotteivät he vieraantuisi hänestä. Jumalan
kansan oli silloin yhtä tärkeää kuin nytkin »varjella itsensä niin, ettei maailma
saastuta». Sen on pysyttävä erossa sen totuutta ja vanhurskautta vastustavasta
mielestä.” Patriarkat ja profeetat s. 349
3. Voiko viimeisinä päivinä odottaa olevan epäjumalanpalvontaa?
Jes. 2:2, 6-8 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana,
ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat
virtaavat sinne… Sillä sinä olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he
ovat täynnä Idän menoa, täynnä ennustelijoita niinkuin filistealaiset, ja lyövät
kättä muukalaisten kanssa. Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa,
eikä heidän aarteillaan ole määrää; heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä
heidän vaunuillaan ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he
kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet.
Ilm. 9:20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla,
eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet
kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja
puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
”Aikamme ihmiset eivät ehkä kumarra pakanajumalia, mutta tuhannet kyllä
palvovat saatanan alttarilla yhtä todellisesti kuin tuo Israelin kuningas.
Nykymaailma on altis palvomaan epäjumalia, vaikka tieteen ja valistuksen
vaikutuksesta ehkä hienostuneemmin ja miellyttävämmin kuin niinä aikoina,
jolloin Ahasja kääntyi Ekronin jumalan puoleen.” Profeetat ja kuninkaat s.
145
”Tänä päivänä on tarve samanlaiseen todelliseen sydämen uskonnon
uudistamiseen kuin oli muinaisessa Israelissa. Katumus on ensimmäinen
askel, joka täytyy ottaa jos haluaa palata Jumalan yhteyteen. Tätä ei voi
kukaan tehdä toisen puolesta. Meidän täytyy yksilöinä nöyrryttää sielumme
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Jumalan edessä ja panna pois epäjumalamme. Kun olemme tehneet kaiken
voitavamme, Herra ilmaisee meille pelastuksensa....” Conflict and Courage s.
145
Suuret uskonpuhdistajat
4. Mikä oli Mooseksen kutsu Israelille, kun kansa lankesi
epäjumalanpalvontaan?
2 Moos. 32:26 niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi: "Joka on Herran
oma, se tulkoon minun luokseni." Silloin kokoontuivat hänen luoksensa kaikki
leeviläiset.
”Herra inhoaa välinpitämättömyyttä ja uskottomuutta työnsä ratkaisevina
aikoina. Hän siunaa erityisesti niiden toimen miesten tekoja, jotka eivät suostu
poikkeamaan velvollisuuden suoralta tieltä vaan sanovat jumalallisen
tarmokkaasti: »Joka on Herran oma, se tulkoon minun luokseni» (2 Moos. 32:
26); miehiä jotka eivät tyydy vain kysymään, kuka on Herran oma ja tahtoo
kuulua Jumalan kansaan, vaan jotka vaativat näitä myös astumalla eteenpäin
ilmaisemaan selvästi uskollisuutensa kuningasten Kuninkaalle ja herrain
Herralle. Sellaiset miehet alistavat tahtonsa ja suunnitelmansa riippuvaisiksi
Jumalan laista.” Profeetat ja kuninkaat s. 102
5. Minkä päätöksen suuri uskonpuhdistaja Elia kutsui ihmisiä
tekemään? Mikä oli hänen kokemuksensa?
1 Kun. 18:21, 22 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te
onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta
jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään.
Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta,
mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä.
”Miten outoon lopputulokseen Elia olisikaan tullut laskiessaan Israelin
väkilukua siihen aikaan, jolloin Jumalan rangaistukset kohtasivat hänestä
luopunutta kansaa! Herran puolella olevia Elia saattoi löytää vain yhden.
Mutta kun hän sanoi: »Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin
henkeäni he väijyvät», hämmästyi hän Herran vastauksesta: »Mutta minä jätän
jäljelle Israeliin seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet
Baalille» (1 Kun. 19: 14, 18). minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille»
(Matt. 10: 40, 42). Kuivuuden ja nälänhädän pitkinä vuosina Elia rukoili
hartaasti, että israelilaiset kääntyisivät epäjumalanpalveluksestaan kuuliaisiksi
Jumalalle. Kärsivällisesti profeetta odotti Herran käden levätessä raskaana
lyödyn maan yllä. Nähdessään puutteen ja kurjuuden lisääntyvän joka taholla
hän oli pakahtua surusta. Hän kaipasi voimaa, joka nopeasti aikaansaisi
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uskonpuhdistuksen. Usko elävään sanaan aikaansai uskonpuhdistuksen Elian
ja Joosian päivinä.” Profeetat ja kuninkaat s. 131, 91, 92, 322
6. Kuinka uskollinen kuningas Aasa toi mahtavan uskonpuhdistuksen?
2 Aikak. 14:5; 15:1 Ja kaikista Juudan kaupungeista hän poisti uhrikukkulat
ja auringonpatsaat, ja valtakunnassa oli rauha hänen aikanansa… Niin
Jumalan henki tuli Asarjaan, Oodedin poikaan.
”Suuresti
rohkaistuneena
näistä
sanoista
Aasa
aloitti
toisen
uskonpuhdistuksen Juudassa. Hän »toimitti pois iljetykset koko Juudan ja
Benjaminin maasta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin
vuoristosta, ja uudisti Herran alttarin, joka oli Herran eteisen edessä.”
Patriarkat ja profeetat s. 78
7. Miksi muinainen Israel joutui vankeuteen 70 vuodeksi?
Jer. 17:27; 25:11 Mutta jos ette kuule minua ettekä pyhitä sapatinpäivää,
vaan kannatte kantamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatinpäivänä,
niin minä sytytän tuleen sen portit, ja tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit,
eikä se ole sammuva."… Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja
nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.
2 Moos. 4:25 28-25. Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois
poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi: "Sinä olet
minun veriylkäni." Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi:
"Veriylkä ympärileikkauksen kautta." Ja Herra sanoi Aaronille: "Mene
Moosesta vastaan erämaahan." Ja hän meni ja kohtasi hänet Jumalan
vuorella ja suuteli häntä. Ja Mooses kertoi Aaronille kaikki, mitä Herra oli
puhunut lähettäessään hänet, ja kaikki ne tunnusteot, jotka hän oli käskenyt
hänen tehdä.
”Mooses viittasi kaikkeen siihen pahaan, mikä aiheutuisi siitä että he
poikkeaisivat Herran säädöksistä. Hän kutsui taivaan ja maan todistajiksi ja
julisti, että jos kansa kauan asuttuaan Luvatussa maassa omaksuisi
turmeltuneita jumalanpalvelusmenoja ja kumartaisi jumalankuvia sekä
kieltäytyisi ryhtymästä jälleen palvelemaan oikeaa Jumalaa, herättäisi se
Herran vihan, ja heidät vietäisiin pois vankeina ja hajotettaisiin pakanoiden
keskuuteen.” Patriarkat ja profeetat s. 205
Uskonpuhdistajat Israelin jäännöksen keskuudessa
8. Kun he palasivat vankeudesta, kuka johti heidät läpikotaiseen
uskonpuhdistukseen? Kuinka tämä saatiin aikaan?
Esra. 7:10 Sillä Esra oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen,
Sapattikoululäksyt

40

3 neljännes 2014

seuratakseen sitä ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta.
”Monet synnintekijät liikuttuivat syvästi. »Kansakin itki katkerasti» (Esra
10:1). He alkoivat rajoitetusti käsittää synnin kataluutta ja sitä inhoa, jolla
Jumala suhtautuu siihen. He ymmärsivät Siinailla julistetun lain pyhyyden, ja
monet vapisivat ajatellessaan rikkomuksiaan. Tämä oli alkuna suurenmoiselle
uudistukselle. Äärettömän kärsivällisesti ja tahdikkaasti sekä ottaen tarkoin
huomioon kunkin yksilön oikeudet ja hyvinvoinnin Esra ja hänen työtoverinsa
pyrkivät johtamaan katuvaa Israelia oikealle tielle.” Profeetat ja kuninkaat s.
429
9. Kuka Esran lisäksi todisti olevansa uskollinen uskonpuhdistaja
Babylonian vankeuden jälkeen? Mitä hän teki?
Neh. 1:6-11; 4:16; 9:1, 2 olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin
kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun
edessäsi palvelijaisi, israelilaisten, puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit,
jotka me olemme tehneet sinua vastaan; sillä minäkin ja minun perhekuntani
olemme syntiä tehneet! Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan; emme ole
noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi
Moosekselle. Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle,
sanoen: 'Jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan;
mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte
niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät
sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut
nimeni asuinsijaksi.' Ovathan he sinun palvelijasi ja sinun kansasi, jotka sinä
vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Oi Herra, tarkatkoon
sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijaisi rukousta, jotka
tahtovat peljätä sinun nimeäsi! Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen
menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä." Minä olin näet
kuninkaan juomanlaskija… Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun
palvelijoitani työtä, ja toinen puoli oli asestettuna keihäillä, kilvillä, jousilla
ja rintahaarniskoilla; ja päämiehet seisoivat kaikkien niiden juutalaisten
takana,… Mutta saman kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä
israelilaiset kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja
Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti
syntinsä ja isiensä rikkomukset.
”Nykyään suoritettavassa uskonpuhdistustyössä tarvitaan Esran ja Nehemian
kaltaisia miehiä, jotka eivät kaunistele tai puolustele syntiä vaan puolustavat
pelottomasti Jumalan kunniaa. Ne jotka ovat vastuussa tästä työstä, eivät jää
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katselemaan sivusta, kun menetellään väärin, eivätkä peittele pahuutta
väärällä armeliaisuudella. He muistavat, ettei Jumala katso henkilöön ja että
muutamille osoitettu ankaruus voi koitua armoksi monille.” Profeetat ja
kuninkaat s. 467
Todellisten uskonpuhdistajien henki
10. Kenen henkeä kaikki todelliset uskonpuhdistajat ilmaisevat?
Ainoastaan kuinka tämä on mahdollista?
Fil. 2:5-8, 15; 4:8, 9 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme,
eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen
kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin
Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa
ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa
Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne
kautta - se on Jumalan lahja - … kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi
käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi
ihmiseksi, tehden rauhan,… Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös
korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille." Mutta
että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan
alimpiin paikkoihin?
”Uudistajat eivät ole tuhoajia. He eivät koskaan pyri hävittämään niitä, jotka
eivät ole sopusoinnussa heidän suunnitelmiensa kanssa eivätkä liity heidän
joukkoonsa. Uudistajien on mentävä eteenpäin, he eivät saa perääntyä.
Heidän täytyy olla horjumattomia, lujia, päättäväisiä, pelottomia; mutta lujuus
ei saa ilmetä rappeutuneessa muodossaan: määräilevänä henkenä. Jumala
toivoo kaikkien häntä palvelevien olevan periaatteiltaan niin lujia kuin kallio,
mutta sydämeltään nöyriä ja sävyisiä niin kuin Kristus. Karkea, tuomitseva
henki ei kuulu tämän ajan uudistusten sankaruuteen.” Todistusaarteita vol. 6
s. 151
Tänään luetaan lähetyskertomus Gambiasta ja Senegalista
9
Sapattina 30. elokuuta 2014

Uskonpuhdistukset kristillisellä aikakaudella
”Ankarimpienkin vainojen aikana nämä Jeesuksen todistajat säilyttivät
uskonsa tahrattomana. Vaikka heiltä riistettiin elämän välttämättömimmätkin
ehdot, vieläpä auringonvalokin, ja heidän oli pidettävä maan pimeää, mutta
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ystävällistä helmaa kotinaan, he eivät lausuneet yhtäkään valituksen sanaa.
Uskon, kärsivällisyyden ja toivon sanoilla he rohkaisivat toisiaan kestämään
puutetta ja kärsimyksiä. Kaikkien maallisten lahjojen menetys ei saanut heitä
kieltämään uskoaan Kristukseen. Koettelemukset ja vainot johtivat heitä vain
lähemmäksi luvattua lepoa ja palkintoa.” Suuri taistelu s. 44, 45
Lankeemuksen edellä oleva näkymä
1. Mitä
apostoli
Paavali
ennusti
tapahtuvan
kristilliselle
alkuseurakunnalle?
Ap.t. 20:29, 30 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne
tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne
nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset
mukaansa.
2 Tess. 2:3, 7 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä
se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen
ilmestyy, kadotuksen lapsi,… Sillä laittomuuden salaisuus on jo
vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
”Monet olivat jo joutuneet osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, ja pian
seurakunta oli kokeva hirvittävän vainon kauden. Aivan muutaman vuoden
kuluessa monet niistä, jotka olivat toimineet seurakunnassa opettajina ja
johtajina, uhraisivat henkensä evankeliumin tähden. Pian ilmaantuisivat
raatelevat sudet, jotka eivät laumaa säästäisi. Mutta mikään tällainen ei
masentaisi niitä, joiden toiveet olisivat kohdistuneina Kristukseen.”
Apostolien teot s. 404, 405
”Kun alkuseurakunta turmeltui luopumalla evankeliumin yksinkertaisuudesta
ja omaksumalla pakanallisia menoja ja tapoja, se kadotti Jumalan Hengen ja
voiman; ja voidakseen hallita kansan omaatuntoa se etsi maallisen vallan
tukea. Seurauksena oli paavinvalta, kirkko, joka ohjasi valtiovaltaa ja käytti
sitä omien tarkoitustensa edistämiseen, erikoisesti harhaoppisten
rankaisemiseen. Jumalasta luopuminen johti varhaisseurakunnan etsimään
apua yhteiskunnalliselta hallitukselta, ja tämä valmisti tietä paavinvallalle eli
pedolle.” Suuri taistelu s. 441, 442
2. Mikä johti tähän luopumukseen? Kuinka tämä sopii ekumenian
henkeen, joka on valloillaan maailmassa? Miten ajankohtainen totuus
liittyy tähän?
Ilm. 2:2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet
voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi,
eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;
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”Epäjumalanpalvelijat omaksuivat osan kristillisestä uskosta, vaikka he
samalla hylkäsivät toisia tärkeitä totuuksia. He tunnustivat vastaanottavansa
Jeesuksen Jumalan Poikana ja uskovansa hänen kuolemaansa ja
ylösnousemukseensa, mutta heillä ei ollut todellista synnintuntoa eivätkä he
tunteneet tarvitsevansa parannusta tai sydämen muutosta. Tehtyään omalta
puoleltaan myönnytyksiä he ehdottivat, että kristityt tekisivät samoin, jotta
kaikki voisivat yhtyä uskossaan Kristukseen. Hirvittävä vaara uhkasi nyt
seurakuntaa. Tämän rinnalla vankeus, kidutukset, tuli ja miekka olivat olleet
siunauksia. Muutamat kristityistä seisoivat lujina. He selittivät, etteivät
voineet ryhtyä sovitteluihin. Useimmat kristityistä suostuivat lopulta
alentamaan tasoa, ja kristinusko ja pakanuus solmivat keskenään liiton.
Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien joukossa on aina ollut kaksi luokkaa.”
Suuri taistelu s. 46, 47
Tarve eroon
3. Minkä päätöksen pieni määrä uskollisia ihmisiä teki niin kristillisessä
alkuseurakunnassa kuin myös keskiajalla?
Room. 16:17 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka
saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette
saaneet; vetäytykää pois heistä.
2 Kor. 6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä,
sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
”Pitkän ja ankaran taistelun jälkeen nuo harvat uskolliset päättivät katkaista
kaiken yhteyden luopuneeseen kirkkoon, mikäli se edelleen kieltäytyisi
puhdistautumasta valheesta ja epäjumalanpalveluksesta. He näkivät eron
ehdottoman välttämättömäksi, mikäli halusivat seurata Jumalan sanaa. He
eivät uskaltaneet suvaita harhaoppeja, jotka olisivat kohtalokkaita heidän
omille sieluilleen, tai näyttää esimerkkiä, mikä vaarantaisi heidän lastensa ja
lastensa lasten uskon. Rauhan ja yhteyden turvaamiseksi he olivat valmiit
tekemään mitä tahansa myönnytyksiä, kunhan ne eivät koskisi heidän
uskollisuuttaan Jumalaa kohtaan; mutta he tajusivat, että rauhakin olisi liian
kalliisti ostettu, jos sen vuoksi olisi uhrattava periaatteet. Jos yhteys voitaisiin
säilyttää vain totuuden ja vanhurskauden kustannuksella, valitsivat he
mieluummin erimielisyyden ja vaikkapa taistelun.” Suuri taistelu s. 48
”Tänä nykyisenä aikana on suuri tarve varoitukselle.... Kuunnelkaamme
varoitusta: 'Rukoilen teitä, veljet, merkitkää ne, jotka aiheuttavat eroa ja
loukkausta opeista, jotka olette oppineet, ja välttäkää heitä. He eivät palvele
Herraa Jeesus Kristusta,... ja hyvillä sanoilla ja kauniilla puheilla pettävät
Sapattikoululäksyt

44

3 neljännes 2014

yksinkertaisten sydämet.'” Testimonies for the Church vol. 8 s. 167
4. Mitä ennustus seurakunnasta erämaassa paljastaa? Mitä sen ajan
uskonpuhdistajista tiedetään?
Ilm. 12:6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama
paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.
”Niistä, jotka vastustivat paavinvallan tunkeutumista eteenpäin, olivat
valdolaiset huomattavimmat. Monen vuosisadan ajan Piemonten seurakunnat
säilyttivät riippumattomuutensa; mutta viimein tuli aika, jolloin Rooma
vaatimalla vaati niiden alistumista. Oli kuitenkin muutamia, jotka kieltäytyivät
tunnustamasta paavin tai prelaatin arvovaltaa. He olivat päättäneet pysyä
uskollisina Jumalalle ja säilyttää uskonsa puhtauden ja yksinkertaisuuden. Tuli
ero. Ne, jotka pysyivät vanhassa uskossa, vetäytyivät nyt syrjään.” Suuri
taistelu s. 67
Voiman ja Hengen miehet
5. Kuka ennustusten mukaan nousee monien opettajaksi? Kuka suuri
uskonpuhdistaja nousi Englannissa 1300 luvulla? Mitä tästä valon
säteestä voidaan sanoa?
Dan. 11:33, 34 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä
sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. Ja keskellä
sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen.
”Neljännellätoista vuosisadalla nousi Englannissa »uskonpuhdistuksen
aamutähti». John Wycliff ei ollut uskonpuhdistuksen edelläkävijä ainoastaan
Englannissa vaan myös koko kristikunnassa. Hänen suotiin julistaa Roomaa
vastaan niin voimakas vastalause, ettei se ollut milloinkaan unohtuva. Tällä
vastalauseella alkoi taistelu, joka oli tuova vapauden yksilöille, seurakunnille
ja kansoille.” Suuri taistelu s. 84, 85
6. Mitä muita sankarillisia uskonpuhdistajia historia mainitsee
keskiajalta? Listaa joitakin heidän tekemiään asioita.
Dan. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka
monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
”Ilmaantui työntekijöitä, jotka taitavasti puolustivat sitä uskoa, joka kerta
kaikkiaan on pyhille annettu. Historia todistaa näiden ihmisten lujuudesta ja
sankaruudesta. Valdolaiset, John Wycliffe, Hus ja Hieronymus, Martti Luther
ja Zwingli, Cranmer, Latimer ja Knox, hugenotit, John ja Charles Wesley ja
lukemattomat muut toivat perustukselle rakennusaineita, jotka kestävät iäti.”
Apostolien teot s. 458, 459
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7. Mikä lupaus annettiin Husille ja Hieronymukselle uskonpuhdistajina
hyvin vaikeana aikana?
Ilm. 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä
muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on
oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin
minä annan sinulle elämän kruunun.
”Tähän asti Hus oli työskennellyt yksin; mutta nyt Hieronymus, joka
Englannissa ollessaan oli vastaanottanut Wycliffin opetukset, tuli hänen
työtoverikseen. Jumala antoi suuren valon loistaa näille valitsemilleen
miehille.... Päivästä päivään lisääntyvällä rohkeudella Hus piti jyliseviä
saarnoja niitä ilkitöitä vastaan, joita sallittiin uskonnon nimessä; ja kansa
syytti julkisesti katolisen kirkon johtajia siitä kurjuudesta, johon kristikunta
oli joutunut.” Suuri taistelu s. 105, 106
Uskonpuhdistuksen valo leviää
8. Minkä
suuri
totuus
sai
Martti
Lutherin
tekemään
uskonpuhdistustyötään yhä rohkeammin? Mitä hän teki?
Ef. 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten
anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
Kol. 1:14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
”Tetzel nousi saarnatuoliin ja ylisti anetta Jumalan arvokkaimpana lahjana.
Hän selitti, että hänen anekirjojensa nojalla kaikki ne synnit, joita ostaja
myöhemmin halusi tehdä, annettaisiin hänelle anteeksi, »eikä katumuskaan
ollut välttämätön»” Merle D'Abigné History of the Reformation, 3. kirja, 1.
luku
“Kun Tetzel yhä jatkoi kaupankäyntiään ja häpeällisten vaatimustensa esittämistä,
päätti Luther ryhtyä voimakkaammin vastustamaan näitä huutavia väärinkäytöksiä.
Tilaisuus ilmaantui pian. Liittyen juhlakansaan Luther jo edellisenä päivänä meni
kirkolle ja naulasi sen ovelle paperin, jossa oli yhdeksänkymmentäviisi väitettä
aneoppia vastaan.” Suuri taistelu s. 133

9. Mikä oli Lutherin järkähtämätön todistus, kun hän oli Keisarillisten
valtiopäivien edessä?
Ps. 40:10 Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa; katso, en
minä sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät.
Matt. 10:18 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni,
todistukseksi heille ja pakanoille.
”'Jos näin ollen minulle ei Raamatun todistuksilla tai selvillä järkisyillä
näytetä, että olen erehtynyt, ottaen huomioon myös minun lainaamani kohdat,
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ja näin sidota minun omaatuntoani Jumalan sanalla, minä en voi enkä tahdo
peruuttaa, sillä kristityn on vaarallista puhua omaatuntoaan vastaan. Tässä
seison, muuta en voi. Jumala minua auttakoon. Amen.' D'Aubigné, History of
the Reformation, 7. kirja, 8. luku” Suuri taistelu s. 159
10. Mikä on lähes aina ollut todellisten uskonpuhdistajien ja Jumalan
lasten osana?
Hebr. 11:36-40 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä
kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla
surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa,
puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian hyviä
tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja
maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet,
eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; sillä Jumala oli
varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi
täydellisyyteen.
”Jumalan perilliset ovat tulleet ullakkokamareista, mökeistä, vankiloista,
mestauslavoilta, vuorilta, erämaista, maan luolista ja meren kätköistä. Maan
päällä he olivat »puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä». Miljoonat
menivät halveksittuina hautaan, kun he järkähtämättä kieltäytyivät
myöntymästä saatanan petollisiin vaatimuksiin. Maalliset tuomioistuimet
tuomitsivat heidät pahimmiksi rikoksentekijöiksi. Mutta nyt »Jumala on
tuomari». Ps. 50:6. Nyt maalliset tuomiot kumotaan.” Suuri taistelu s. 628
”Kaikkina aikoina Jumalan valittuja sanansaattajia on herjattu ja vainottu,
mutta heidän kärsimyksensä ovat vain levittäneet tietoa Jumalasta. Jokaisen
Kristuksen opetuslapsen velvollisuus on astua riveihin ja jatkaa samaa työtä
tietäen, että viholliset voivat ainoastaan edistää totuuden leviämistä, eivät
estää sitä. Jumalan tarkoitus on, että totuus tuodaan esille, että sitä tutkitaan ja
siitä keskustellaan vaikkapa vain siihen kohdistuvan pilkan vuoksi. Ihmiset
pitää ravistella hereille. Jokainen taistelu, jokainen halveksunnan osoitus ja
jokainen yritys rajoittaa omantunnon vapautta toimii Jumalan välikappaleena
niiden herättämiseksi, jotka muuten nukkuisivat.” Vuorisaarna s. 42
*****

Lähetyskertomus Gambiasta ja Senegalista
”Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät
tyhjene, kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi eikä
koi tee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne.” Luuk. 12:33, 34
Siunatun Lunastajamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä tervehdimme
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kaikkia veljiämme ja sisariamme ympäri maailman. Jumalan sallimuksen johdosta
Uskonpuhdistussanoma edistyy hyvin Afrikassa ja on saapunut Gambian ja
Senegalin tasavaltoihin. Nämä kaksi valtiota sijaitsevat Atlantin rannikolla läntisessä
Afrikassa. Senegal ympäröi Gambiaa kolmelta puolelta ja rajoittuu pohjoisessa
Mauritaniaan, idässä Maliin ja etelästä Guineaan ja Guinea Bissauhun. Gambia on
pienin maa koko maanosassa, vain noin 32 kilometriä leveydeltään. Tämä maan siivu
rajoittuu Gambianjoekeen, joka on noin 320 kilometriä pitkä. Näissä kahdessa
maassa puhutaan useita paikallismurteita, mutta malinke (mandinka) ja wolof ovat
yleisimmät kielet. Joka tapauksessa Senegalin virallinen kieli on ranska ja Gambian
englanti.
Gambia
Gambia itsenäistyi Isosta Britanniasta 18. helmikuuta 1965 ja liittyi
Kansainyhteisöön (josta vetäytyi lokakuussa 2013). Itsenäisyydestään lähtien maa on
nauttinut jatkuvasta poliittisesta pysyvyydestä, poikkeuksena lyhyt armeijan hallinto
vuonna 1994.
Vuonna 2011 palvellessani Sierra Leonessa otin yhteyttä sähköpostitse ystävääni
Gambiassa ja kysyin oliko hän kuullut Seitsemännen päivän adventistien
kansainvälisen lähetysseurakunnan uskonpuhdistusliikkeestä. Hän järkyttyi
kuullessaan, että maassa oli muitakin adventistiliikkeitä. Vaihdoimme
sähköpostiosoitteita ja lähetin hänelle KLY:n verkkosivun osoitteen tutkittavaksi.
Odotellessani hänen vastaustaan kirjoitin toiselle henkilölle Senegaliin – rouvalle,
joka oli entinen luokkatoverini. Hän kirjoitti takaisin ja kertoi, että oli kuullut minun
jättäneen Seitsemännen päivän adventtiseurakunnan ja halusi kuulla syyn. Lähetin
myös hänelle verkkosivuosoitteen ja myös hän kiinnostui. Valitettavasti hänen
miehensä oli adventisti ja kun hän kuuli yhteydenpidostamme, hän uhkasi lopettaa
heidän suhteensa jos hän jatkaisi yhteydenpitoaan kanssani.
Maaliskuussa 2012 Pääkonferenssiin tiedotettiin yhteydenpidostani Gambiaan ja
minut lähetettiin tänne, saapuen 1. huhtikuuta 2012. Ensimmäisenä sapattina
vierailin pääkaupungin, Banjulin, seurakunnassa. Sain sieltä ystäviä ja viikon aikana
vierailin joidenkin heidän luonaan ja kysyin mitä he ajattelivat ennustetusta
uskonpuhdistusliikkeestä adventtiliikkeen sisällä. Jotkut heistä eivät olleet koskaan
kuulleet uskonpuhdistusliikkeestä. Seuraavana sapattina menin takaisin samaan
seurakuntaan. Kuten Jumalan mielen mukaista oli, sapattikoulussa opetettiin
terveydestä ja pystyin ottamaan aktiivisen osan keskusteluun.
Seuraavana päivänä, sunnuntaina, suureksi yllätyksekseni eräs vanhimmista
seurakunnan jäsenistä tuli poliisin kanssa ja minut vietiin poliisiasemalle vastaamaan
joihinkin kysymyksiin, jotka antoivat ymmärtää että olin tullut opettamaan vääriä
oppeja heidän seurakuntaansa. Asemalla muslimivirkailija kysyi vanhemmalta: 'Jos
he (adventistit) opettivat oikeaa asiaa, mitä heillä on pelättävää?' Tuo kysymys
vapautti minut. Tämän ja muiden Jumalan kaitselmusten kautta viisitoista
kiinnostunutta sielua on myöhemmin ottanut vastaan uskonpuhdistussanoman.
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Gambiassa tähän asti suurilukuisin uskonto on ollut islam, jota harjoittaa noin 90
prosenttia maan 1,7 miljoonasta asukkaasta. Vain noin kahdeksan prosenttia on
kristittyjä, suurin osa roomalaiskatolisia; on myös anglikaaneja, metodisteja,
baptisteja, seitsemännen päivän adventisteja, jehovantodistajia ja muita evankelisia
uskontokuntia. Valtion perustuslain 25. artikla suojelee asukkaiden oikeutta harjoittaa
mitä tahansa uskontoa ja avioliitot muslimien ja kristittyjen kesken ovat yleisiä.
Sisäiset paineet muiden kristittyjen puolelta hallituksesta ovat estäneet meitä
rekisteröimästä seurakuntaamme. Siksi olemme rekisteröineet Kansainvälisen
terveysorganisaation, jonka alla toimimme. Viisi henkilöä on kastettu. Maan
viljavuuden ollessa hyvä talous on painottunut maanviljelylle ja lisäksi kalastukselle
sekä turismille. Kolmannes väkiluvusta elää köyhyysrajan alapuolella ansaiten 1,25
Yhdysvaltain dollaria päivässä. Maan avoimuuden ja vakauden tähden Gambia on
hedelmällinen maa myös evankeliumille.
Senegal
Senegal itsenäistyi Ranskasta vuonna 1963 ja tänä päivänä sillä on 13 miljoonaa
asukasta, joista 96 prosenttia on sunnimuslimeja. Kristittyjä on vain kolme prosenttia,
vaikka jotkut nimeämättömät lähteet väittävät Senegalia 'kuuluisaksi uskonnollisesta
vapaamielisyydestä'. Kolmella viidestätoista kiinnostuneesta sielusta Gambiassa on
yhteyksiä Senegaliin. Näiden kontaktien kautta jatkoin lähetystyötäni ja kävin
Dakarissa, pääkaupungissa, 19. huhtikuuta 2012. Tuloksena meillä on nyt kastettuja
jäseniä Senegalissa. Vaikka seurakuntaa ei ole vielä rekisteröity, muutama jäsen
Senegalissa työskentelee voittaakseen sieluja puolellemme. Työllä Gambiassa ja
Senegalissa on kaksi suurta haastetta. Ensimmäiseksi, meillä ei ole pysyvää
jumalanpalveluspaikkaa. Sen takia Gambian uskovaiset ovat joutuneet vaihtamaan
jumalanpalveluspaikkaansa neljä kertaa. Toiseksi, meidän täytyy olla hyvin
varovaisia siinä, miten hoidamme saarnatyötämme. Kiitämme Jumalaa, että ihmiset
vastaavat totuuteen terveyssanoman kautta. Toimipaikan ja jumalanpalvelushuoneen
lisäksi lahjoituksianne käytetään järjestämään seminaareja, tukemaan paikallisia
lahjoituksia lähetystyölle, kunnes työ alkaa elättää itsensä, kirjallisten materiaalien
turvaamiseksi ja seurakunnan rakenteen kehittämisen auttamiseksi.
Kiitämme Jumalaa tilaisuuksista, joita meille on annettu jakaaksemme
kallisarvoista ilosanomaa näihin kahteen maahan. Vetoomuksemme uskoville ympäri
maailmaa on antaa ilomielin ja anteliaasti Gambian ja Senegalin työlle, niin kuin
Pyhä Henki teihin vaikuttaa. Rukouksemme on kanssanne ja työnne kanssa.
Vangarral T. Chengbe Gambian ja Senegalin Lähetyskenttien johtaja
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Tänään kerätään erikoissapattikolehti Gambialle ja Senegalille
10
Sapattina 6. syyskuuta 2014

Uskonpuhdistus adventistien keskuudessa
”Jumala kutsuu jokaista seurakunnan jäsentä omistamaan elämänsä
varauksettomasti Herran palvelukseen. Hän kutsuu päättäväiseen
uskonpuhdistukseen. Koko luomakunta huokaa kirouksen alla. Jumalan
kansan täytyisi panna itsensä sinne missä kasvavat armossa, missä totuus
pyhittää ruumiin, sielun ja hengen. Kun he vapautuvat kaikesta terveyttä
tuhoavasta halujensa tyydyttämisestä, he saavat kirkkaamman näkemyksen
siitä, mitä todellinen jumaluus on. Uskonnollisessa kokemuksessa tullaan
näkemään mahtava muutos.” Counsels on Diet and Foods s. 34
Halkeamien korjaaminen
1. Mikä luonnehtii adventtiliikettä todellisena uskonpuhdistajana? Mille
se on perustettu?
Jes. 58:12, 13 Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä
kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva:
"halkeamain umpeenmuuraaja" ja "teitten korjaaja maan asuttamiseksi." Jos
sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi
minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän
kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja
omia asioitasi etkä puhu joutavia,
”Lopun aikana on jokainen jumalallinen säädös jälleen palautettava ennalleen.
On korjattava halkeama, joka tuli lakiin silloin kun ihminen muutti sapatin.
Jumalan jäännöskansan, joka toimii maailmassa uudistajan tehtävissä, tulee
osoittaa, että Jumalan laki on kaiken kestävän uudistuksen perustus ja että
neljännen käskyn sapatin tulee säilyä luomisen muistomerkkinä alati
muistuttamassa Jumalan voimasta. Heidän tulee selvästi ja täsmällisesti
esittää, että kymmenen käskyn lain kaikkien käskyjen noudattaminen on
välttämätöntä. Kristuksen rakkauden pakottamina heidän tulee yhteistyössä
hänen kanssaan rakentaa jälleen ikivanhat rauniot.” Patriarkat ja profeetat s.
469, 470
”Minulle näytettiin, että jos oikeaa sapattia olisi aina pidetty, ei olisi olemassa
ateistia ja epäuskoista. Sapatin pitäminen olisi säästänyt maailman
epäjumalanpalvonnalta.” Testimonies for the Church vol. 1 s. 76
2. Mitä tapahtui Israelin ja Juudan taloille Jesajan ja Jeremiaan aikana?
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Onko Jumalan tieltä poikkeaminen rajoittunut vain muinaisiin
aikoihin?
Jer. 11:10 He ovat kääntyneet takaisin ensimmäisten esi-isiensä pahoihin
tekoihin, niiden, jotka eivät tahtoneet kuulla minun sanojani, ja he ovat
seuranneet muita jumalia ja palvelleet niitä. Israelin heimo ja Juudan heimo
ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä tein heidän isiensä kanssa.
Jes. 24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait,
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
”Maa on saastunut asukkaittensa alla. He ovat melkein täyttäneet
jumalattomuutensa mitan, mutta ankarimman koston he saavat siitä
jumalattomuudesta, jota he ovat harjoittaneet jumalisuuden viitan alla.
Maailman Lunastaja ei milloinkaan ylenkatsonut todellista parannusta, olipa
syyllisyys miten raskas tahansa, mutta hän sinkoaa väkeviä uhkauksia
fariseuksia ja tekopyhiä vastaan.” Todistusaarteita 2. kirja s. 32
”Ne, jotka ovat antaneet mielensä hämärtyä siitä, mitä nimitetään synniksi,
ovat pelottavasti
petettyjä. Jos he eivät tee päättäväistä muutosta, heidät havaitaan
puutteellisiksi, kun Jumala julistaa tuomion ihmislapsille. He ovat muuttaneet
lakia ja rikkoneet ikuisen liiton, ja he saavat tekojensa mukaan.” Testimonies
for the Church vol. 9 s. 267
Sapatti, ratkaiseva kysymys
3. Mitä oli ennustettu jumalallista lakia koskien? Miksi tämä tehtiin?
Dan. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman
pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä
ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
”Ennustuksen mukaan paavikunta pyrkisi »muuttamaan ajat ja lain», Dan. 7:
25, eikä se hidastellutkaan aikeissaan. Jotta pakanuudesta kääntyneille
tarjottaisiin
jokin
vastine
epäjumalapalvelukselle....
kristilliseen
jumalanpalvelukseen liitettiin vähitellen kuvien ja pyhäinjäännösten
palvelusta.... Neljännen vuosisadan alkupuolella keisari Konstantinus julkaisi
määräyksen, jolla sunnuntai tehtiin yleiseksi juhlapäiväksi koko Rooman
valtakunnassa.7) Hänen pakanalliset alamaisensa pitivät auringon päivää
korkeassa arvossa ja kristitytkin kunnioittivat sitä. Keisarin tarkoituksena oli
yhdistää pakanuuden ja kristinuskon ristiriitaiset pyrkimykset.... Tällä tavoin
pakanallista juhlaa lopulta ruvettiin kunnioittamaan jumalallisena asetuksena,
kun taas Raamatun sapatti julistettiin juutalaisuuden jätteeksi, ja sen pyhittäjät
kirottiin.” Suuri taistelu s. 56, 57, 58
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4. Kuinka pitkälle juutalaiset menivät perinteissään Jeesuksen aikana?
Tekeekö se tosiasia, että perinne on ollut käytössä pitkään, siitä
hyväksyttävän?
Matt. 15:3-6 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan
käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita
isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla
kuoleman.' Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä
olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa
isäänsä eikä äitiänsä. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi
perinnäissääntönne tähden.
Saar. 8:12 koskapa syntinen saa tehdä pahaa sata kertaa ja elää kauan; tosin
minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin, sentähden että he häntä
pelkäävät,
”Sydämen, sielun ja tahdon tulee uudistua. Erehdykset voivat olla ikivanhoja.
Mutta ikä ei tee valheesta totuutta eikä totuudesta valhetta. Herra tahtoisi sekä
opettajien että opiskelijoiden panevan pois kaikki väärät aatteensa. Meillä ei
ole oikeutta noudattaa opetuksessamme maailman ja kirkon asettamia
normeja vain sillä perusteella, että se on yleinen tapa.” Todistusaarteita 2.
kirja s. 414
5. Mistä käskystä Jumalan kymmenessä käskyssä löydetään Jumalan
sinetti? Mitä sinetin ominaisuuksia se sisältää?
2 Moos. 20:8-11 Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita
kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti;
silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai
tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä
muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki
taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä
päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
”Jumalan lain sinetti on neljännessä käskyssä. Kymmenestä käskystä on tämä
ainoa, joka esittää Lainsäätäjän sekä nimen että arvon. Se ilmoittaa, että hän
on taivaan ja maan Luoja ja sen perusteella oikeutettu ennen kaikkia muita
vaatimaan kunnioitusta ja palvelusta. Tämän käskyn ulkopuolella ei
kymmenen käskyn laissa ole mitään, joka osoittaisi, mikä valta lain on
antanut. Kun paavinvalta muutti sapatin, se otti sinetin pois laista. Jeesuksen
opetuslapsia kehotetaan asettamaan se sinne takaisin, korottamalla neljännen
käskyn sapatin oikeudenmukaiseen asemaansa Luojan suurten tekojen
muistona ja hänen valtansa merkkinä.” Suuri taistelu s. 448, 449
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Uskonpuhdistuksen alueet
6. Mitä uskonpuhdistuksen sanomaa kuulutetaan kaikkialla maailmassa?
Ilm. 14:6, 7 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla
oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille
kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella
äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen
tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja
maan ja meren ja vetten lähteet."
”Tämä sanoma huomioonotettuna kutsuu jokaisen kansan, suvun, kielen ja
ihmisen huomion sanan läheiseen tarkasteluun ja todelliseen valoon siitä
voimasta, joka on muuttanut seitsemännen päivän sapatin vääräksi
sapatiksi. ... Sapatin muistopäivä, joka julistaa, kuka on elävä Jumala, taivaan
ja maan Luoja, on revitty alas, ja väärä sapatti on esitetty maailmalle sen
paikalle.” Selected Messages, 2. kirja s. 105, 106
7. Mitä toista uskonpuhdistussanomaa on julistettu, ja mitä tarkoitusta
varten?
1. Kor. 6:19, 20; 3:16, 17 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis
Jumala ruumiissanne… Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että
Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala
turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.
”Uskonpuhdistus, jatkuva uudistus, täytyy pitää ihmisten edessä ja
esimerkillämme meidän täytyy vahvistaa opetuksiamme. Todellinen uskonto
ja terveyden lait kulkevat käsi kädessä. On mahdotonta työskennellä ihmisten
pelastuksen puolesta esittämättä heille tarvetta murtautua ulos syntisistä
mielihaluista, jotka tuhoavat terveyden, heikentävät sielua ja estävät
taivaallisen totuuden pääsemisen mieleen. Miehiä ja naisia täytyy opettaa
katsomaan huolellisesti jokaista tapaa ja käytäntöä ja panna kerralla pois
kaikki asiat, jotka aiheuttavat epäterveellisen tilan keholle ja jotka heittävät
synkän varjon mielen ylle.” Counsels on Health s. 445
8. Minkä tyyppistä parantamista sisältyy terveysuudistukseen?
2 Kun. 20:1-3, 7 Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa; ja
profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin
sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane." Niin hän
käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen: "Oi Herra, muista,
kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja
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tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!" Ja Hiskia itki katkerasti… Ja
Jesaja sanoi: "Toimittakaa tänne viikunakakkua." Niin he toivat sitä ja
panivat paiseen päälle; ja hän parani.
Joh. 9:6 Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli
tahtaan hänen silmilleen
”On monia tapoja harjoittaa parantamisen taidetta, mutta on vain yksi tapa
jonka taivas hyväksyy. Jumalan parannuskeinot ovat luonnon tavallisia
toimintoja, jotka eivät verota tai heikennä järjestelmää voimakkaiden
ominaisuuksiensa kautta. Raikas ilma ja vesi, puhtaus, kunnollinen
ruokavalio, elämän puhtaus ja luja luottamus Jumalaan ovat parannuskeinoja,
joiden puutteessa tuhannet kuolevat; silti nämä parannuskeinot ovat tulossa
vanhanaikaisiksi, koska niiden taitava käyttö vaatii työtä, jota ihmiset eivät
arvosta.” Testimonies for the Church vol. 5 s. 443
”Instituutiomme ovat lausuneet julki, että sairas voidaan hoitaa hygieenisillä
tavoilla, jättäen pois melkein kaikki lääkkeiden käyttö.... Lääkkeet tulisi jättää
pois; jos ne eivät paranna tautia, ne heikentävät kehoa tehden sen helpommin
sairastuvaksi.” Healthful Living s. 246, 244
9. Mikä vielä on olennainen osa adventistien uskonpuhdistusta? Mikä on
kauhistus Jumalalle?
1. Tim. 2:9, 10 jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti,
niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Siitä syystä
minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden.
5 Moos. 22:5 Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies
pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus
Herralle, sinun Jumalallesi.
”Katsoessani nykymuotinmuotia korjaisin sitä; todella pitkä hame, joka
viistää maata ja myös todella lyhyt hame, joka ulottui polvien tietämille, joita
puki tietty luokka ihmisiä. Minulle näytettiin että meidän pitäisi välttää
molempia ääripäitä.... Lisääntyvä taipumus on naisten halu näyttää niin
samalta toisen sukupuolen kanssa kuin mahdollista ja pukeutua kuten mies,
mutta Jumala sanoo sen olevan kauhistus.” Testimonies for the Church vol. 1
s. 464, 457
10. Millä muulla elämän alalla tapahtuu uskonpuhdistus? Miksi?
2 Kor. 6:14, 15 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä
uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?
Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen
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Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
3 Moos. 20:24, loppuosa Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka olen
teidät erottanut muista kansoista.
Jes. 48:20 Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta; riemuhuudoin
ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, sanokaa:
"Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin."
”Jumala tahtoisi kansansa hautaavan poliittiset kysymykset. Näissä teemoissa
vaikeneminen on kaunopuheisuutta.... Emme voi turvallisesti äänestää
poliittisia puolueita; emme tiedä ketä äänestämme. Emme voi turvallisesti
ottaa osaa mihinkään poliittiseen hankkeeseen... Mitä sitten teemme?
Jättäkäämme poliittiset kysymykset rauhaan.... On virhe liittää kiinnostuksen
kohteesi mihinkään poliittiseen puolueeseen ja antaa äänesi heille.” Gospel
Workers s. 391, 393
*****
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Sapattina 13. syyskuuta 2014

Kriisi ja uskonpuhdistus
”Jumalan laki on kaiken kestävän uskonpuhdistuksen perusta. Meidän täytyy
esittää
kuuliaisuuden
tarve
maailmalle
selkeästi.
Suuren
uskonpuhdistusliikkeen täytyy alkaa kotoa. Tottelevaisuus Jumalan lakia
kohtaan on suuri virike teollisuudelle, taloudelle, totuudelle ja ihmisten
väliselle kanssakäymiselle.” Child Guidance s. 489
Raamatullinen pasifismi (rauhanaate)
1. Herran opetuksen ja esimerkin mukaan, miten vihollisia tulee
kohdella? Mitkä toimet eivät kuulu kristityn elämään?
Matt. 5:39, 44; 26:52 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle
vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle
toinenkin;… Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa
niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,… Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä
miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan
hukkuvat.
”Saatana iloitsee sodasta, sillä se herättää sielun alhaisimmat intohimot ja vie
uhrinsa rikosten ja veren tahraamina iankaikkisuuteen. Hänen tarkoituksenaan
on kiihottaa kansoja sotimaan toisiaan vastaan, sillä siten hän saa ihmisten
mielet kääntymään pois valmistautumisesta kestämään Jumalan suurena
päivänä.” Suuri taistelu s. 576
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”Minulle näytettiin että Jumalan kansa, joka on Hänen erityinen aarteensa, ei
voi liittyä tähän hämmentävään sotaan, sillä se on vastaan heidän kaikkia
uskon periaatteitaan. He eivät voi sotilaina totella totuutta ja samaan aikaan
totella heidän komentajiensa vaatimuksia. Siinä pideltäisiin pahoin
omaatuntoa jatkuvasti.” Testimonies for the Church vol. 1 s. 361
Alkuperäinen adventistinen asema
2. Minkä kannan adventistinen pääkonferenssi otti alun perin seuraten
innoitettua näkyä?
Ef. 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
2 Kor. 10:4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat
voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
“Seitsemännen päivän adventistien pääkonferenssin johtokunta osoitti
”Periaatteiden lausunnon” Michiganin hallitukselle 3. elokuuta 1864: Hänen
ylhäisyydelleen Austin Blairille, Michiganin osavallan kuvernöörille: Me,
allekirjoittaneet, Seitsemännen päivän adventistien pääkonferenssin
johtokunta, kunnioittavasti pyydämme jättää mietintäänne seuraavat
lausumat: ”kristittyjen uskontokunta, joka kutsuu itseään Seitsemännen
päivän adventisteiksi, seuraten Raamattua uskon ja käytännön sääntönään,
ollen yksimielin näkemyksessään, että sen opetukset ovat päinvastaiset sotaan
ja sen henkeen nähden; siksi he ovat aina olleet aseiden kantamista vastaan.
Jos Raamatussa on yhtään kohtaa jonka me kansana voimme osoittaa
tärkeimmäksi uskonnossamme, niin se on kymmenen käskyn laki, jota me
pidämme suurimpana lakina ja tulkitsemme jokaisen säännön sen
ilmeisimpänä ja kirjaimellisena merkityksenä. Neljäs näistä käskyistä vaatii
vapautusta työstä viikon seitsemäntenä päivänä, kuudes koskee elämän
riistämistä, joista meidän näkökulmastamme kumpaakaan ei voi toteuttaa
armeijan palveluksessa. Käytäntömme on yhdenmukaistettu näiden
periaatteiden mukaan. Siksi kansamme ole tunteneet olevansa vapaa
harjoittamaan näitä palveluksia. Emme ole yhdessäkään uskontokuntamme
julkaisussa kehottaneet tai rohkaisseet aseiden kantamiseen; ja vaatimusten
kohdatessa, pikemmin kuin olisimme laiminlyöneet periaatteitamme, olemme
joutuneet maksamaan ja auttamaan toisiamme maksamaan 300 dollarin
korvausrahan. Ja kun tämä ehto pysyi yleismaailmallisena käytäntönä, emme
tehneet mitään yleistä julkaisua tässä asiassa uskontokunnastamme.
Tahtoisimme esittää, että Seitsemännen päivän adventistit ovat tiukasti
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orjuutta vastaan, uskollisia hallitukselle ja sen puolella kapinointia vastaan.
Mutta
ilman
pitkää
olemassaoloamme
erillisenä
ryhmänä
ja
järjestäytymisemme vastikään saatuna valmiiksi, ajatuksemme eivät ole vielä
kovin tunnettuja. Lain muutoksessa tulkitsemme tarpeelliseksi, että otamme
julkisemman kannan tässä asiassa. Tästä syystä jätämme Seitsemännen päivän
seurakunnan teidän ylhäisyytenne eteen, aseiden kantamiseen liittyen, luottaen
että ette epäröi tukea vaatimustamme, että kansana jätämme kongressin
käsiteltäväksi niiden aseman, jotka omantuntonsa vuoksi ovat aseiden
kantamista vastaan ja ovat oikeutettuja lausuttujen lakien etuihin.
John Byington
J.N. Loughborough
George W. Amadon
Seitsemännen päivän adventistien pääkonferenssin johtokunta Battle Creek,
Michigan, 2. elokuuta 1864 F.M. Wilcox, Seventh day Adventists in Time of
War s. 58
3. Mikä kolmesta heille mahdollisesta provinssista oli adventisteista
mieluisin?
”Vaatimuksien kohdatessa olemme maksaneet, pikemmin kuin lyöneet laimin
periaatteitamme, ja auttaneet toisiamme maksamaan 300 dollarin
korvausrahan.” – F.M. Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War s. 58
”On sanottu, että seuraava vaatimus ottaa yhden kolmesta työkykyisestä
henkilöstä, jotka ovat alttiita vaatimukselle. Ja oletettavasti tämä määrä
otetaan seitsemännen päivän adventisteista, siis yksi kolmesta. Tässä
tapauksessa jos jokaisen täytyisi maksaa 100 dollaria rahastoon, olisi kyllin
maksaa 300 dollaria jokaisen otetun puolesta tulevan vaatimuksen
kohdatessa.” – Elder James White, Reviw and Herald, 24. tammikuuta 1865
4. Missä asiassa adventtiuskovia neuvottiin kaikkialla?
Ap.t. 4:19; 5:29 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat:
"Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin
Jumalaa;… Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän
tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
”Meidän tulee tunnustaa inhimillinen esivalta Jumalan säätämäksi ja opettaa,
että sen totteleminen sille kuuluvan laillisen toimialueen rajoissa on pyhä
velvollisuutemme. Mutta kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa Jumalan
vaatimusten kanssa, meidän on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä.
Jumalan sana on tunnustettava kaikkea inhimillistä lainsäädäntöä
korkeammaksi.” – Apostolien teot s. 55
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Kriisin aika
5. Mitä jotkut eurooppalaiset johtajat tekivät hallituksen paineen alla
tasan 50 vuotta sitten, kun ensimmäinen maailmansota alkoi vuonna
1914?
Jes. 5:20, 21 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka
tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan
makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa
silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!
”Kun tarkastelemme Pyhiä kirjoituksia ja koetamme täyttää kristillisyyden
sääntöjä, pitäen lepopäivän (lauantain), jonka Jumala loi alussa, koettaen
panna kaiken työn sivuun sinä päivänä, silti näinä rasituksen aikoina olemme
lyöttäytyneet yhteen puolustaaksemme ”isänmaata” ja näissä olosuhteissa
kannamme aseita myös lauantaina (sapattina). Tässä asetumme Raamatun
puolelle luvussa 1 Piet. 2:13-17.” – Elder H.F. Schubert, Saksan
sotilasministeriön johtaja, 4. elokuuta 1914
”Sodan hetkellä adventistiliikkeen johtajat Saksassa neuvoi kaikkia armeijan
palveluksessa olevia kaikkialla maassa tekemään velvollisuutensa maan
asukkaina paineenalaisissa olosuhteissa isänmaan puolesta, niin kuin
Raamatussa; ja lauantaina (sapattina) tekemään niin kuin muut sotilaat tekevät
sunnuntaina.” – Elders L.R. Conradi, H.F. Schubert, P.Drinhaus, Dresden, 5.
maaliskuuta 1915
Jäännös ottaa raamatullisen kannan
6. Kuinka moni adventisti johdettiin harhaan? Kuinka moni pysyi uskollisena?

”Sodan alussa uskontokuntamme jakautui kahteen osaan. 98 prosenttia
jäsenistämme otti kantansa Raamatun perusteella – että heidän tuli puolustaa
Isänmaataan asein, ja että näin täytyisi tehdä myös sapattina, ja tämä yhdistyi
johtajien aseman kanssa, jotka kerran johtivat sotilasosastoa, kuitenkin, kaksi
prosenttia ei tahtonut mukautua tähän yhdistyneeseen ratkaisuun….” – S.D.A.
statement in Dresner Neueste Nachrichten (Dresden Latest News), 12.
elokuuta 1918
7. Mitä tapahtui niille harvoille uskoville? Erosivatko he totuudesta?
Jes. 66:5 Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen
sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät
luotaan minun nimeni tähden, sanovat: "Osoittakoon Herra kunniansa, että
me näemme teidän ilonne!" Mutta he joutuvat häpeään.
Sef. 3:19 Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoistasi, joilla
olet rikkonut minua vastaan, sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi
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sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä
vuorellani.
”Kuitenkin, kaksi prosenttia ei tahtonut mukautua tähän yhdistyneeseen
ratkaisuun ja heidät täytyi sen takia erottaa epäkristillisten toimintansa
vuoksi.” – Dresner Neueste Nachrichten, 12. elokuuta 1918
”Sodan aikana oli joka tapauksessa joitakin erossa olevia jäseniä (SPA), jotka
eivät todistaneet omista omatunnollisista epäilyksistään julkisesti hallituksen
edessä, vaan mieluummin salaa vetäytyivät velvollisuuksistaan ja kiersivät
kaupungista kaupunkiin houkutellen sanoin ja kirjoituksin toisia tekemään
samoin. Heitä vaadittiin tilille seurakunnan toimesta, ja koska he olivat
asemassaan sinnikkäitä ja uhkasivat toimillaan sisäistä ja ulkoista rauhaa,
heidät täytyi erottaa seurakunnasta.” – Berliner Lokalanzeiger (Berlin Local
News), 24. elokuuta 1918
8. Kuka on vastuussa Seitsemännen päivän adventistien kriisistä?
Jes. 3:12, loppuosa; 9:16 Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat
hämmentäneet sinun polkujesi suunnan… Sentähden Herra ei iloitse sen
nuorista miehistä eikä armahda sen orpoja ja leskiä, sillä he ovat kaikki
jumalattomia ja pahantekijöitä, ja jokainen suu puhuu hulluutta. Kaikesta
tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu.
”Mikä tahansa poikkeaman ilmoitetuista säädöksistä, jonka johtajat sanoivat
olevan Jumalan tahdon mukainen, täytyi tuoda hämmennystä Hänen kansansa
keskuuteen. Rehelliset sielut hämmentyivät ja joutuivat ymmälle siitä, minkä
tulisi olla selkeää ja yksioikoista. Tällaisessa tilanteessa ihmiset valitsevat
yhden johtopäätöksen kahdesta; ei ole vaihtoehtoa. Heidän täytyi vastustaa
tällaisten johtajien toimia ja pitäytyä Herran säädöksissä ja heidän täytyi
päätellä, että jos tällaiset johtajat hyväksytään Jumalan puolesta, silloin Herra
ei varmaankaan ole niin erityinen kuin he olivat olettaneet Hänen
säädöksiensä tarkassa tottelevaisuudessa, ja niin hekin saattaisivat erkaantua
siitä ja toivoa silti, että Jumala hyväksyisi heidät.” – The Medical Evangelist
vol. 9, 2. nro s. 9
9. Mistä virheellisestä adventistien pääkonferenssin opetuksesta
Euroopan langenneet johtajat pitivät kiinni?
1 Piet. 2:16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden
verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.
”Olemme ottaneet aseman, jonka kenen tahansa täytyisi ottaa omantuntonsa
mukaan tässä asiassa.” – A.G. Daniells, Pääkonferenssin johtaja (1920),
Protokoll der Verhandlung mit der Gegenbewegung von. 21. bis 23. Juli 1920
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in Friedensau s. 36
”Annamme jokaiselle seurakuntamme jäsenelle vapauden palvella maataan,
kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa, heidän oman omantuntonsa
näkemyksen mukaan.” – Resolution of European Committee, Gland, Sveitsi,
2. kesäkuuta 1923, Review and Herald, vol. 101, nro. 10, 6. marraskuuta 1924
s. 4
10. Miksi Jumalan seurakunnan jäsenet eivät koskaan ole vapaita
”tekemään omat käyttäytymisnorminsa”? Mitkä ovat seuraukset, jos
jokainen tekee niin kuin itse näkee parhaakseen?
Room. 2:21-24 niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat,
ettei saa varastaa, itse varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet
huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; joka
laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa? Sillä "teidän tähtenne
Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on.
Tuom. 17:6 Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä,
mikä hänen omasta mielestään oli oikein.
”Jos ihmisillä olisi vapaus irtautua Herran vaatimuksista ja laatia itselleen
omat käyttäytymisnorminsa, maailma olisi täynnä erilaisia käsityksiä oikeasta
ja väärästä, ja hallintovalta riistettäisiin pois Herralta. Ihmisten tahdosta tulisi
kaiken mitta, ja Jumalan hyvä ja pyhä tahto – hänen rakkauden täyttämä
suunnitelmansa luomiaan olentoja kohtaan – tulisi häväistyksi ja pilkatuksi.”
– Vuorisaarna s. 61
11. Mikä on ehdottomasti tarpeen, jotta ihminen kestäisi tulevan kriisin?
Mikä on Jumalan tarkoitus
yksittäisten jäsenten ja koko
seurakunnan suhteen?
Ef. 4:14; 5:27 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita
viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen
kavalissa juonissa;… saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista,
vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
Hebr. 13:9, alkuosa Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne
vietellä;
”Jumala seuloo kansaansa. Hänellä tulee olemaan puhdas ja pyhä seurakunta.
Emme voi lukea ihmisen sydäntä, mutta Herra on tarjonnut keinot pitääkseen
seurakunnan puhtaana.” – Testimonies for the Church, vol. 1 s. 99
”Synti ja syntiset seurakunnassa täytyy käsitellä kunnollisesti, jotta toiset
eivät saastuisi. Totuus ja puhtaus vaativat, että teemme enemmän työtä
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puhdistaaksemme leirin Aakaneista. Älkööt ne, jotka ovat vastuullisissa
asemissa, kärsikö veljensä synnistä. Näyttäkää hänelle, että hänen täytyy joko
panna syntinsä pois tai erota seurakunnasta.” – Testimonies for the Church,
vol. 5 s. 147
*****
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Sapattina 20. syyskuuta 2014

Seulominen tai ravistelu
”Niin pian kuin Jumalan kansa saa sinetin otsaansa – se ei ole mikään näkyvä
sinetti tai merkki, vaan totuuteen asettumista, sekä hengellisesti että älyllisesti,
jotta heitä ei voi liikuttaa – niin pian kuin Jumalan kansa sinetöidään ja
valmistellaan seulomista varten, se tulee. Totisesti, se on jo alkanut; Jumalan
tuomiot ovat jo maan päällä.... jotta tietäisimme mitä on tulossa.” - The Faith I
Live By s. 287
Seulomisen merkitys
1. Mitä Jeesus kertoi Siimonille pian tulevan? Mitä tapahtuu lopun aikoina
Jumalan kansan keskuudessa?

Aam. 9:9 Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain
seassa, niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan.
Luuk. 22:31, 32 Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa,
seuloakseen teitä niinkuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi,
ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista
veljiäsi."
”Internetin sanakirjat määrittelevät 'ravistelun' 'edestakaisin liikuttamisena' tai
'vakauden menettämisenä ja heiluttamisena', 'poistaa tai irrottaa liikkeen
avulla'. 'Seulomisen' merkitys on 'erottaa jotakin jostakin tai panna siivilän
läpi'.” - Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
”Minä näin muutamien rukoilevan Jumalaa lujalla uskolla ja tuskallisin
huudoin. Heidän kasvonsa olivat kalpeat, ja niissä kuvastui syvä huoli, mikä
ilmaisi heidän sisäistä kamppailuaan. Heidän kasvoiltaan kuvastui myöskin
luja päättäväisyys ja suuri vakavuus. Suuria hikipisaroita valui heidän
otsiltaan… Pahat enkelit kokoontuivat heidän ympärilleen kietoakseen heidät
pimeyteen ja hälventääkseen Jeesuksen heidän näkyvistään, jotta heidän
katseensa kiintyisivät ympäröivään pimeyteen, ja he lakkaisivat luottamasta
Jumalaan ja nurisisivat häntä vastaan… Huomioni kääntyi joukkoon, jonka
olin nähnyt ja jota oli suuresti seulottu.” - Hengellisiä kokemuksia s. 209, 300
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2. Minkä
suuren
tapahtuman
edellä
tapahtuu
tämä
puhdistamisprosessi ? Mikä sen tarkoitus on?
Mal. 3:3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin
pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle
uhrilahjoja vanhurskaudessa.
Jes. 1:25 minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan
niinkuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn.
”Tiedän, että työ täytyy tehdä kansan vuoksi, tai moni ei tule valmistelluksi
ottamaan vastaan sen enkelin valoa, joka lähetetään taivaasta valaisemaan
koko maailma kirkkaudellaan. Älkää luulko, että teidät havaitaan
kunniallisiksi astioiksi ehtoosateen aikana vastaanottamaan Jumalan
krikkauden, jos nostatte sielunne turhuuteen, puhutte kieroon väännettyjä
asioita ja vaalitte salaa katkeruuden juuria.” - Life Sketches of Ellen G. White
s. 327, 328
”Minä näin, ettei 'virvoituksesta' tullut osalliseksi kukaan, joka ei saanut
voittoa jokaisesta helmasynnistä, ylpeydestä, itsekkyydestä, maailman
rakkaudesta ja jokaisesta väärästä sanasta ja teosta.” - Hengellisiä kokemuksia
s. 82
Totisen Todistajan todistus ja seulominen
3. Mikä Kristuksen lausuma Totisena Todistajana aiheutti seulomisen
Laodikean seurakunnassa? Miten?

Ilm. 3:14-17 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen,
se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän
sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä
oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen
rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja
kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
”Kysyin merkitystä seulomiselle, jonka olin nähnyt, ja minulle näytettiin että
laodikealaisille sen aiheuttaisi Totisen Todistajan suora todistus.” - Early
Writings s. 270
”Miesten ja naisten täytyy herätä itsensä hallitsemisen velvollisuuteen,
puhtauden tarpeeseen, vapauteen kaikista turmelevista haluista ja
rappeuttavista tavoista.” - Cousels on Diet and Foods s. 74
”Kun nämä osoitetut imartelevat itseään olevansa mahtavassa hengellisessä
kunnossa, Totisen Todistajan sanoma rikkoo heidän turvallisuutensa
hätkähdyttävällä julistuksella heidän todellisesta tilastaan, hengellisestä
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sokeudesta, köyhyydestä ja kurjuudesta. Niin viiltävä ja raju todistus ei voi
olla virhe, koska Totinen Todistaja lausuu sen, ja Hänen todistuksensa täytyy
olla oikea.” - Testimonies for the Church vol. 3 s. 253
4. Mikä on ainoa tapa olla joutumatta 'oksennetuksi ulos' tai hylätyksi
ikuisesti?

Ilm. 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua,
että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi
häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
”Totinen todistaja neuvoo meitä ostamaan Häneltä tulessa puhdistettua kultaa,
valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Tässä suositeltu tulessa puhdistettu kulta
tarkoittaa uskoa ja rakkautta. Se tekee sydämen rikkaaksi, sillä sitä on
puhdistettu, kunnes se on tullut puhtaaksi, ja mitä enemmän sitä on koeteltu,
sitä kirkkaampi on sen loiste. Valkeat vaatteet kuvaavat luonteen puhtautta,
Kristuksen antamaa vanhurskautta syntisille.Tämä puku on aitoa taivaallista
kudontaa ja se on ostettavissa ainoastaan Kristukselta kuuliaisen elämän
hinnalla. Silmävoide kuvaa sitä armoa ja viisautta, joka tekee meidät
kykeneviksi erottamaan hyvän pahasta ja huomaamaan synnin.... Kristus on
kaikkien avujen haltia. Hän sanoo: 'Osta minulta.'” - Todistusaarteita, 1. kirja
s. 455, 456
Sanoman hyväksyminen
5. Mitä sen elämässä ilmenee, joka vastaanottaa Laodikean sanoman? Mikä on
ollut oma henkilökohtainen kokemuksesi tästä?

Matt. 7:20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
Jes. 62:10 Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie, tehkää,
tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille.
”Se vaikuttaa vastaanottajan sydämessä ja saattaa hänet kohottamaan
vanhurskauden lippua ja julistamaan suoraa totuutta.” - Hengellisiä
kokemuksia s. 300
”Mitään totuuden kohtaa, jotka on tehnyt seitsemännen päivän adventistit
siksi, mitä he ovat, ei saa heikentää. Meillä on totuuden, kokemuksen ja
velvollisuuden vanhat rajamerkit, ja meidän tulee lujasti puolustaa
periaatteitamme koko maailman edessä.” - Todistusaarteita, 2. kirja s. 368,
369
”Kuolema ennemmin kuin kunniattomuus tulee olla jokaisen kristityn
tunnuslauseena. Uskonpuhdistajiksi tunnustautuvana kansana, jonka hallussa
ovat Jumalan sanan puhdistavat ja vakavimmat totuudet, meidän täytyy
korottaa mittapuuta paljon korkeammalle nykyisestään. Seurakunnassa olevia
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synnintekijöitä ja syntiä täytyy käsitellä nopeasti, ettei toisia saastuteta.” Todistusaarteita, 2. kirja s. 34
6. Mikä on Jumalan kansan suuri vaara kun kriisi tulee? Mitä ne, jotka
pysyvät uskollisina loppuun asti, saavat?

Ilm. 3:3; 2:10 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee
parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä
hetkellä minä sinun päällesi tulen… Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään.
Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin
koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole
uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
”Tulevaisuudessa joudumme käymään jatkuvaa taistelua vangitsemisen,
omaisuuden menetyksen, jopa henkemme riistämisen uhalla puolustaessamme
Jumalan lakia, jonka ihmisten säätämät lait ovat tehneet tyhjäksi. Siinä
tilanteessa maalliset hallitukset tulevat vaatimaan ulkonaista alistumista maan
lakeihin rauhan ja yksimielisyyden turvaamiseksi. On niitä, jotka vetoamalla
jopa Raamattuun, tulevat vaatimaan samaa menettelyä lukien: 'Jokainen
olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.... Sillä ne, jotka
ovat, ovat Jumalan asettamat.'” - Todistusaarteita, 2. kirja s. 318
”Ne, jotka ovat askel askeleelta taipuneet maallisiin vaateisiin ja mukautuneet
maallisiin tapoihin, eivät pidä vaikeana myös taipua näiden voimien alle
ennemmin kuin asettaa itsensä alttiiksi vankeudelle, pilkalle ja kuolemalle.
Jumalan käskyjen ja ihmisen käskyjen välillä on taistelu.” - Testimonies for
the Church vol. 5 s. 81
Jumalan työaseet
7. Keitä Jumala käyttää välineinään antaakseen ajankohtaisen sanoman
kansalleen ja maailmalle?

Jes. 43:10 Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka
minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja
ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa,
eikä minun jälkeeni toista tule.
”Lunastajamme lähettää sanansaattajansa viemään todistusta kansalleen. Hän
sanoo: 'Katso, minä seison ovella ja kolkutan; 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). Mutta monet kieltäytyvät
ottamasta häntä vastaan. Pyhä Henki odottaa saavansa pehmittää ja voittaa
sydämiä, mutta he eivät ole halukkaita avaamaan ovea ja päästämään
Vapahtajaa sisään, sillä he pelkäävät, että hän vaatii heiltä jotakin. Ja niin
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Jeesus Nasaretilainen kulkee ohi.” - Todistusaarteita, 2. kirja s. 491
8. Mikä oli Gideonin kokemus, ennen kuin voitto oli saavutettu? Miten
seurakunnan ja maailman tila on samanlainen kuin noina aikoina?

Tuom. 7:2-7 Mutta Herra sanoi Gideonille: "Sinulla on kanssasi liian paljon
väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä; muuten Israel voisi kerskua
minua vastaan ja sanoa: 'Oma käteni vapautti minut.' Julista siis kansan
kuullen näin: 'Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön
Gileadin vuorilta.'" Niin kansasta palasi takaisin kaksikymmentäkaksi tuhatta,
ja kymmenentuhatta jäi. Ja Herra sanoi Gideonille: "Vielä on väkeä liian
paljon; vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se,
josta minä sinulle sanon: 'Tämä lähteköön sinun kanssasi', se lähteköön
kanssasi; mutta jokainen, josta minä sinulle sanon: 'Tämä älköön lähtekö
sinun kanssasi', se älköön lähtekö." Niin hän vei väen alas veden ääreen. Ja
Herra sanoi Gideonille: "Aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään,
niinkuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen
juodaksensa." Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli kolmesataa
miestä; kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin
Herra sanoi Gideonille: "Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka latkivat, minä
vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi; kaikki muu väki menköön
kukin kotiinsa."
”Minulle näytettiin Jumalan kansa ja näin sitä voimakkaasti seulottavan....
Tämä joukko oli vähentynyt. Jotkut oli seulottu pois ja jätetty matkalle....” Todistusaarteita, 1. kirja s. 52
”Pian Jumalan kansa koetellaan ankarissa koetuksissa. Silloin suuri osa niistä,
jotka nyt näyttävät oikeilta ja todellisilta, tulee osoittautumaan arvottomaksi
metalliksi.... Totuuden ja vanhurskauden puolustaminen silloin kun enemmistö
jättää meidät, Herran taistelujen taisteleminen silloin kun sankarit ovat
harvassa – se on oleva koetuksemme.” - Todistusaarteita, 2. kirja s. 27
“Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen
enkelin sanoman, mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden kuuliaisuuden
kautta, tulevat luopumaan uskostansa ja liittymään vastustajiin.” - Suuri
taistelu s. 592
Jumalan palvelijoiden sinetöiminen
9. Mitä pyhät saavat Jumalan viimeisessä pelastustyössä valmistuakseen
kohtaamaan Herran?

Ilm. 7:4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä
tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:
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”Muuan enkeli, jolla oli kirjoitusneuvot lanteillaan, palasi maan päältä ja
kertoi Jeesukselle, että hänen työnsä oli sekä että pyhät oli laskettu ja
sinetöity. Sitten näin Jeesuksen.... heittävän kädestään suitsutusastian ja
kohottavan kätensä sanoen kovalla äänellä: 'Se on täytetty.' Ja koko
enkeliparvi otti kruunut pois päästänsä Jeesuksen antaessa seuraavan
julistuksen: 'Vääryyden tekijä tehköön yhä edelleen vääryyttä ja joka on
saastainen, saatukoon yhtä edelleen ja joka on vanhurskas, tehköön yhä
edelleen vanhurskautta ja joka on pyhä, pyhittyköön yhä edelleen… Jokaisen
kohtalo oli ratkaistu joko elämäksi tai kuolemaksi... Koko taivas oli yhtynyt
Jeesukseen kuullessaan nuo hirvittävät sanat: 'Se on tehty. Se on täytetty.'
Pelastussuunnitelma oli käynyt täytäntöön, mutta vain harvat olivat
vastaanottaneet pelastuksen.” - Hengellisiä kokemuksia s. 310, 312
”Elossa olevat pyhät, 144 000 luvultaan, tunsivat ja ymmärsivät äänen....” Hengellisiä kokemuksia s. 17
10. Kun seulominen, tai ravistelu, tapahtuu ennen ehtoosadetta, mikä vastuu
Jumalan kansalla on?

2 Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä
uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?
Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen
Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme
elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä
asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat
minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät
huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni,
sanoo Herra, Kaikkivaltias."
1 Joh. 3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä,
niinkuin hän on puhdas.
”Minä näin, että tulisi tehdä päättäväisiä ponnisteluja , jotta niille, jotka ovat
epäkristillisiä, näytettäisiin heidän vääryytensä, ja jos he eivät muutu, heidät
pitäisi erottaa kalliista ja pyhästä, että Jumalalla olisi puhdas kansa, johon H'n
on mielistynyt. Älkää tuottako Hänelle häpeää yhdistämällä puhdasta
epäpuhtaaseen.” - Testimonies for the Church vol. 1 s. 117, 118
”Meidän aikanamme on vain harvoja uskonpuhdistajien seuraajiksi
tunnustautuvia, joissa vaikuttaa heidän henkensä. Harvat kuuntelevat Jumalan
ääntä ja ovat valmiit ottamaan totuuden vastaan, missä muodossa sitä sitten
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esitetäänkin. Usein niiden, jotka seuraavat uskonpuhdistajain jälkiä, on pakko
erota rakastamistaan seurakunnista julistaakseen Jumalan sanan selviä
opetuksia. Ja monesti niiden, jotka etsivät valoa, on pakko samojen opetusten
tähden jättää isiensä kirkko voidakseen olla kuuliaisia Jumalalle.” Aikakausien toivo s. 208
”Ennen kuin työ on tehty ja Jumalan kansan sinetöinti saatettu loppuun,
saamme vastaanottaa Jumalan Hengen vuodatuksen. Taivaan enkelit tulevat
olemaan keskuudessamme.” - Maranatha s. 212
*****

13
Sapattina 27. syyskuuta 2014

Uskollisuuden palkkio
”Jumala kutsuu kansaansa olemaan kirkkaina valoina loistaen synnin
pimeyden keskellä maailmassa. Elämänantajan elämän eläminen antaa
palkinnon. Hän teki hyvää. Sitä tekee Hänen jokainen todellinen seuraajansa,
täynnä pyhää uskollisuutta Jumalalle ja velvollisuuttaan uskontovereitaan
kohtaan. Kautta tiedon totuudesta, jollaisena se on Jeesuksessa, kristityt
kasvavat armossa, jatkuvasti kehittäen luontoaan täydellisemmäksi.” - The
Upward Look s. 177
Herra tuo palkinnon
1. Mitä Kristus tuo tullessaan? Ketä varten?

Ilm. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani,
antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
Matt. 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä
kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
”Ennen lopullisen palkinnon antamista on ratkaistava, ketkä ovat soveliaita
osallistumaan vanhurskasten perinnöstä. Tämä ratkaisu on tehtävä ennen kuin
Kristus tulee toisen kerran taivaan pilvissä, sillä tullessaan hänellä on mukana
palkkansa 'antaakseen kullekin hänen tekojensa mukaan' (Ilm. 22:12). Ennen
hänen tulemistaan on siis tullut selvitetyksi, millaisia kunkin ihmisen teot
luonteeltaan ovat olleet, ja jokaiselle Kristuksen seuraajalle tulee hänen
palkintonsa tällöin määrätyksi hänen tekojensa mukaisesti.” - Kristuksen
vertaukset s. 229
2. Minne kaikki ilmestyvät, ennen kuin palkkio annetaan? Mitä se vaatii?

2 Kor. 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen
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eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt,
joko hyvää tai pahaa.
”Vanhurskaiden kuolleiden kohtalot on Jumala käynyt läpi. Kun se on tehty,
tuomio siirtyy eläviin. Kuinka kalliita ja tärkeitä ovatkaan nämä totiset hetket!
Kaikkien meidän kohtalomme on ratkaistu taivaan oikeudessa. Kaikki me
tulemme yksilöinä tuomituiksi sen mukaan, mitä ruumissamme olemme
tehneet.... Mikäli meillä on yhtään kiinnostusta sielumme pelastumisen
suhteen, meidän täytyy tehdä päättäväinen muutos. Meidän tulee etsiä Herraa
todellisella hartaudella; meidän täytyy tunnustaa syntimme sielun syvällä
katumuksella, jotta ne voitaisiin pyyhkiä pois.” - Selected Messages, 1. kirja
s. 125
3. Mitä katumattomat kokoavat itselleen?

Room. 2:4, 5 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja
pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua
parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat
päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
”Voi, kauheita tapahtumia tullaan avaamaan maailmalle, kertomuksia
synneistä, joita ei koskaan tunnustettu, joita ei koskaan heitetty pois! Voi, kun
nämä sieluparat näkisivät, että he kokoavat vihaa vihan päiväksi! Silloin
sydämen ajatukset, niin kuin teotkin, tullaan paljastamaan. Kerron teille,
veljeni ja sisareni, sielujenne täytyy nöyrtyä Jumalan edessä. 'Lopeta
tekemästä pahaa', mutta älä jää tähän; 'opettele tekemään hyvää'. Voit
kirkastaa Jumalaa vain kun kannat Hänen kunniansa hedelmää.” - Testimonies
to Ministers and Gospel Workers s. 146
Turvallinen säästö ja palkinto
4. Minne rikkaudet täytyisi sijoittaa?

1 Tim. 6:17-19 Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita,
etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan
Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehoita
heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja
omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen
tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.
”Kun ajattelette iankaikkisia asioita, nouskaa ja kylväkää hyvää siementä.
Sillä se, mitä kylvätte, sitä niitätte. Sadonkorjuuaika on tulossa – suuri
sadonkorjuun päivä, jolloin niitämme sitä, mitä olemme kylväneet. Sato ei
varmasti epäonnistu, se on varma. Nyt on kylvön aika. Nähkää vaivaa
ollaksenne hyvissä teoissa rikkaita, 'valmiita antamaan, halukkaita
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vaikuttamaan', kooten itsellenne hyvän perustan tulevaa aikaa varten, että
pääsisitte iankaikkiseen elämään.” - Testimonies for the Church vol. 2 s. 31
5. Mikä tulee olemaan erityinen siunaus sekä nuorille että aikuisille?

1 Kor. 3:11-13 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu
on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle,
rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin
kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka
tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
”Nuorten miesten ja naisten täytyisi pitää hyvää luonnetta arvokkaampana
kuin kultaa tai hopeaa tai pääomaa. Siihen ei vaikuta paniikki eikä
epäonnistuminen, ja se saa aikaan runsaan sadon, kun maallinen omaisuus
pyyhitään pois. Nuoriso tarvitsee korkeamman, jalomman näkökulman
kristillisestä luonteesta. Synti sokeuttaa silmät ja tahraa sydämen. Rehellisyys,
lujuus ja määrätietoisuus ovat ominaisuuksia, joita täytyisi etsiä hartaasti
jalostaakseen niitä; ne pukevat omistajansa sellaisella voimalla, joka on
vastustamatonta, voimalla joka tekee hänestä vahvan hyvän tekijän, vahvan
pahan vastustajan ja vahvan vastoinkäymisten kestäjän. Todellinen luonteen
mahtavuus loistaa kirkkaimmin.” - Testimonies for the Church vol. 4 s. 656
”Kristus ei ole mitenkään vakuuttanut meille, että luonteen täydellisyyteen
pääseminen olisi helppoa. Jaloa, avarakatseista luonnetta ei peritä eikä saada
sattumoisin. Jalo luonne saadaan hankituksi henkilökohtaisin ponnistuksin
Kristuksen ansioiden ja armon avulla. Jumala antaa leiviskät, mielen kyvyt;
me muodostamme luonteen. Se muodostuu kovissa, ankarissa taisteluissa
omaa minää vastaan. Jatkuvaa kamppailua täytyy käydä perinnöllisiä
taipumuksia vastaan. Meidän tulee tarkoin arvostella ja tutkiskella itseämme
eikä jättää yhtään haitallista luonteenpiirrettä korjaamatta.” - Kristuksen
vertaukset s. 241
6. Minkä palkinnon Kristuksen uskolliset palvelijat saavat lopussa?

Matt. 25:21, 23 Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja
uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut
paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' … Hänen herransa sanoi hänelle:
'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen,
minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
”Uskollisuus, kuuliaisuus Jumalalle ja rakastava palvelu saavat jumalallisen
hyväksymisen. Jokainen Pyhän Hengen heräte, joka johtaa ihmisiä hyvyyteen
ja Jumalan luo, merkitään taivaan kirjoihin, ja Jumalan päivänä saavat
kiitoksensa työntekijät, joiden välityksellä hän on toiminut. He pääsevät
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Herransa iloon nähdessään hänen valtakunnassaan ne, jotka ovat pelastuneet
heidän välityksellään.” - Kristuksen vertaukset s. 265
7. Minkä suuren ilon he kokevat saadessaan lopullisen palkinnon?

1 Kor. 2:9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva
kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat."
”Ihana ja kunniakas tulee olemaan uskollisten työntekijöiden palkka, kun he
saavat kokoontua Jumalan ja Karitsan valtaistuimen ympärille. Saadessaan
kuolevaisessa tilassaan nähdä Jumalan kirkkauden Johannes kaatui maahan
ikään kuin kuolleena, sillä hän ei voinut kestää tuota näkyä. Mutta silloin kun
kuolevainen on pukeutunut kuolemattomuuteen, lunastetut ovat Jeesuksen
kaltaisia, sillä he saavat nähdä hänet sellaisena kuin hän on.... He ovat
osallistuneet Kristuksen kärsimyksistä, ovat yhdessä Hänen kanssaan tehneet
työtä lunastussuunnitelmassa, ja nyt he myös saavat iloita Hänen kanssaan
nähdessään sieluja pelastettuina työnsä tuloksina ylistämässä Jumalaa
ikuisesti.” - Todistusaarteita, 2. kirja 2. 168, 169
”Kun Kristuksen seuraajat antavat Herralle takaisin Hänen omansa, he
kokoavat aarretta, joka tullaan antamaan heille silloin, kun he saavat kuulla
sanat: »Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija... Mene herrasi iloon.
"»Joka Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä,
ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.» Matt. 25:23; Hepr. 12:2. Ilo
saada nähdä lunastettuja, iankaikkiseen elämään pelastettuja sieluja, on
kaikkien niiden palkkana, jotka astuvat Hänen askeleissaan, joka sanoi :
'Seuraa minua.'” - Aikakausien toivo s. 501
8. Mikä odottaa voittajaa?

2 Tim. 4:7, 8 Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt,
uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele,
jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä
ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään
rakastavat.
”»Voittaakseen katoavaisen palkinnon kreikkalaiset juoksijat eivät säästäneet
itseään minkäänlaiselta vaivannäöltä tai kuritukselta. Me tavoittelemme
äärettömän paljon arvokkaampaa palkintoa, iankaikkisen elämän kruunua.
Kuinka paljon tunnollisempaa tulisikaan olla meidän kilvoittelumme, kuinka
paljon auliimpaa uhrautuvaisuutemme ja kieltäymyksemme!” - Apostolien
teot s. 237
”Meillä kuuluisi olla kunnioitusta palkkion saamista kohtaan. Mutta kun
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arvostamme siunauksen lupausta, meillä täytyisi olla täydellinen luottamus
Jeesukseen Kristukseen, uskoen että Hän tekee oikein ja antaa meille palkkion
tekojemme mukaan. Jumalan lahja on ikuinen elämä, mutta Jeesus ei tahdo
meidän olevan liian kiivaita tahtomaan palkkiota, vaan jotta tekisimme
Jumalan tahdon koska se on oikein, riippumatta siitä, mitä saamme.” Counsels on Stewardship s. 339
Kiusaus, voitto ja palkkio
9. Millä ehdolla iankaikkinen kruunu on luvattu?

Jaak. 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu,
on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä
rakastavat!
”Herra ei koskaan unohda sielua, joka luottaa Häneen ja etsii Häntä. Elämän
kruunu asetetaan vain voittaja päähän. Kaikilla on Jumalan vakava, juhlallinen
työ, niin kauan kuin elämä kestää.... Meillä ei vain pelkästään ole työtä
tehdäksemme oman sielumme puolesta, vaan myös velvollisuus auttaa muita
saamaan iankaikkinen elämä.” -Testimonies for the church
10. Minkä suuren ilon lunastetut saavat jakaa?

Ilm. 21:10, 11 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja
näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta
Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein
kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi;
”Raamatussa on paljastettuna näkyjä tulevasta kirkkaudesta, kuvia, jotka
Jumala on kädellään piirtänyt, ja ne ovat rakkaita hänen seurakunnalleen.
Uskossa voimme seistä ikuisen kaupungin kynnyksellä ja kuulla suloisen
tervetuliaistoivotuksen. Se lausutaan niille, jotka tässä elämässä ovat
yhteistyössä Kristuksen kanssa pitäen kunnianaan kärsiä hänen tähtensä. Kun
lausutaan sanat: »Tulkaa, minun Isäni siunatut», he laskevat kruununsa
Lunastajan jalkojen juureen ja huudahtavat: »Karitsa, joka on teurastettu, on
arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja
kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. - Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja
Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!»(Matt.25
:34;Ilm.5:12,13).´” - Apostolien teot s. 461
*****
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