Erikoissapattikolehti pääkonferenssin multimedia-keskukselle
Luetaan sapattina 27. maaliskuuta 2010
Lahjat tarkoitusta varten kerätään sapattina 3. huhtikuuta
Herran sana sanoo: "Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän
läsnä ollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin,
ainiaan, iankaikkisesti." Jes. 30:8. Tämä raamatunpaikka yhdessä
Habakukin 2:2 paikan kanssa: "Ja Herra vastasi minulle ja sanoi:
'Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa
lukea'", on innoittanut adventisti pioneereja tekemään vuodesta 1843
kartan, jossa oli kuvia ja grafiikkaa, jotka tekivät helpommaksi
saarnata sanomaa Kristuksen pikaisesta tulemuksesta.
Meidän aikanamme moderni teknologia on kehittynyt. Tietokoneet
ja Internet-yhteydet ovat tulleet osaksi elämää, eikä vain korkean
elintason maissa, vaan myös Afrikassa ja Aasiassa Audio-visuaalinen
viestintä on hyvin voimakas vaikutuslähde. Vihollinen on käyttänyt
multimedia-materiaalia vaikuttaakseen ihmismieliin johtaen niitä
syntiin ja rikkomukseen. Mutta samoja keinoja voitaisiin käyttää
menestyksekkäästi voimalliseen evankeliumin saarnaamiseen, ja
suunnata mieliä ikuiseen pelastukseen ja Kristuksen uhriin. Tässä
tarkoituksessa pääkonferenssin johtokunta päätti istunnossaan 2007,
että multimedia-keskus tulisi perustaa pääkonferenssiin. Tämä keskus
auttaisi kaikkia pääkonferenssin osastoja luomaan ääni- kuva- ja
multimedia-esityksiä, jotka olisivat kaikkien unionien, kenttien ja
jokaisen seurakunnan jäsenen käytettävissä. Kasvatuksellisia ohjelmia
tulisi tehdä ääni- ja kuvaformaattiin ja jakaa niitä kentille ja
unioneille, niin että jokainen seurakunnan jäsen voisi saada kursseja,
kasvatusta ja Raamatun opetusta, joko ilmaiseksi tai kohtuulliseen
hintaan.
Pääkonferenssin uudella web-sivulla suurin osa käsittäisi ääni- ja
kuvanauhoitteita jumalanpalveluksista, saarnoista ja kasvatuksellisista
kursseista. Tällä tavoin ei ainoastaan jäsenet, vaan kuka hyvänsä, joka
sattuu olemaan kiinnostunut meidän sanomastamme, voi helposti
saada tietoa. Lopullinen näkymä multimedia-keskuksesta ei ole vain
tuottaa audiovisuaalista materiaalia pääkonferenssin osastoille, vaan
kehittää pysyvä radiolähetyspalvelu web-sivullemme, niin että

viimeiset uutiset ja saarnat pääkonferenssin päämajasta ja muualta
ympäri maailmaa voidaan lähettää radiossa. Tällä tavoin erillään
olevat jäsenet ja kuka hyvänsä muukin voi halutessaan helposti
seurata jumalanpalveluksiamme.
Samaan aikaan hyvin valmistetut radio-ohjelmat voidaan tarjota
yleisille radio- ja televisioasemille, joiden omistajat haluavat tukea
evankeliumin levitystä. Omia radio-ohjelmia on jo valmisteltu ja
käytetty monissa Etelä-Amerikan maissa. Televisiokanavat Saksassa
ovat julkaisseet meidän jäsentemme ja työntekijöidemme ohjelmia.
Jotkut radio- ja TV-asemat Yhdysvalloissa ovat ilmaisseet
halukkuutensa julkaista meidän aineistoamme ilmaiseksi.
Voidaksemme kehittää omaa multimedia-keskustamme tarvitsemme
varusteita, jotka eivät enää ole yhtä kalliita kuin menneinä vuosina.
Lahjoituksillanne, pienillä tai suurilla, te voitte tukea tätä tärkeää
Jumalan työn haaraa ja auttaa tekemään uutta aineistoa, jolla
levitetään Kristuksen sanomaa ja Hänen korkeaa siveellistä tasoaan
jäsenillemme ja maailmalle. Ajatelkaa tulevaisuutta ja tuhansia nuoria,
jotka nauttivat hengellisistä, kohottavista multimedia-ohjelmista, jotka
on saatu aikaan teidän lahjoituksillanne.
Jumala siunatkoon iloista antajaa.
Tzvetan Petkov, multimedia-keskuksen johtaja
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Kristuksen toinen tuleminen on hyvin lähellä
Uskomme keskipiste
"...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen,
joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta
laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka
hyviä tekoja ahkeroitsee." -Tiit. 2:13, 14.

Juhlallisen tapahtuman odottaminen
1. Minkä suuren toivon pitäisi ruokkia uskomme tulta? Onko
tämä usko lisääntynyt vai vähentynyt adventtikansan
keskuudessa? Miten on sinun laitasi? Ilm. 22:20; Luuk. 18:8.
"Herran tuleminen on kaikkina aikoina ollut hänen todellisten
seuraajiensa autuaallinen toivo. Kun Vapahtaja erosi opetuslapsistaan
Öljymäellä,
hänen
takaisintulolupauksensa
valaisi
heille
tulevaisuuden, täyttäen heidän sydämensä ilolla ja toivolla, joita suru
ei voinut tukahduttaa eivätkä koettelemukset himmentää. Kärsimysten
ja vainojen keskellä 'suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen' oli heille 'autuaallinen toivo'."
-Suuri taistelu s. 291.
"Usko Kristuksen pikaiseen takaisintuloon on sammumaisillaan.
Sanoja 'Minun Herrani viipyy' ei ilmaista vain sydämessä, vaan
sanoin ja kaikkein selvimmin teoin. Turtuneisuus tänä valvomisen
aikana estää Jumalan kansaa käsittämästä ajan merkkejä. Suureen
mittaan päässyt jumalattomuus vaatii mitä suurinta valppautta sekä
elävää todistusta poistamaan synnin seurakunnasta. Usko on
vähentynyt uhkaavasti, ja vain harjoituksen avulla se saadaan
lisääntymään." -Testimonies for the Church
Penseys ja luulo rikkaudesta
2. Mikä tuomio langetettiin kerran uskollisen seurakunnan ylle
sen penseyden tähden? Ilm. 3:15-16.
"Varmaa on, että meidän keskuudessamme on tapahtunut
erkaantumista elävästä Jumalasta ja ihmisten puoleen kääntymistä,
inhimillinen viisaus on pantu Jumalan viisauden sijaan."
-Testimonies for the Church
"Heidän erkaantumisensa oikeasta asiasta on tapahtunut niin
vähitellen ja huomaamatta, että on vaikea sanoa, milloin muutos on
tapahtunut." -Testimonies for the Church
"Olen vaipunut melkein epätoivoon, kun olen nähnyt vuosi toisensa
jälkeen yhä suurempaa erkanemista siitä yksinkertaisuudesta, jonka
Jumala on näyttänyt, että sen kuuluisi olla luonteenomaista Hänen
seuraajilleen. On ollut yhä vähemmän kiinnostusta ja omistautumista

Herran asiaan. Minä kysyn: 'Missä ne, jotka tunnustavat luottavansa
Jumalaan, ovat yrittäneet elää heille annetun valon mukaan? Missä he
ovat ottaneet varoitukset huomioon?
Missä he ovat panneet
täytäntöön saamansa opetukset?" Testimonies for the Church
3. Mikä aiheutti tämän rappion? Mitä myös tapahtuu sille, joka
kadottaa uskonsa ja pitää itseään viisaana omasta mielestään?
Ilm. 3:17; Snl. 26:12; 28:11; Jes. 5:21.
"Mikä petos olisikaan ihmisille suurempi, kuin luottamus siihen, että
he ovat oikeassa, vaikka ovat täysin väärässä! Totisen Todistajan
sanoma tapaa Jumalan kansan surullisessa mutta vilpittömässä
petoksessa. Sen jäsenet eivät tiedä, että heidän tilansa on surkuteltava
Jumalan nähden. Samalla kun ne, joille Hän kirjoittaa, kuvittelevat
olevansa korkealla hengellisellä tasolla, lyö Totisen Todistajan sanoma
heidän turvallisuutensa maahan esittämällä hätkähdyttävän moitteen
heidän hengellisesti sokeasta, köyhästä ja viheliäisestä tilastaan. Suora
ja ankara todistus ei voi olla väärässä, sillä se on Totisen Todistajan
esittämä, ja Hänen todistuksensa on ehdottomasti oikea."
-Testimonies for the Church
"Sinä olet toistuvasti langennut samaan välinpitämättömyyden ja
itsekkyyden tilaan. ... Suurimman osan ajasta, jonka olet tunnustanut
olevasi kristitty, olet vaeltanut pimeydessä, koska et ole onnistunut
saamaan yhteyttä taivaaseen ja saamaan Jumalan Hengen puhdasta
valoa. ...
"Et ole ahkeroinut saavuttaaksesi joka päivä uusia kokemuksia. Sinun
pitäisi olla jo luotettava mies monellakin vastuullisella paikalla, mutta
itsekkyys on ollut tunnusomaista kaikelle, mitä olet tehnyt. Olet ollut
omasta mielestäsi viisas, mutta et ole saanut monen vuoden
kokemuksen tuomaa viisautta." -Testimonies for the Church
Nöyryys ja siunaus
4. Ketä ainoastaan Herra voi auttaa kasvamaan joka tasolla? Ps.
10:17; 147:6; 37:11.
"Hiljaiset 'saavat maan periä'. Synti tuli maailmaan itsekorostuksen
halun kautta, ja esivanhempamme menettivät tämän kauniin maailman

hallinnan. Itse kieltäymyksen kautta Kristus lunastaa sen, mikä
kadotettiin. Ja hän sanoo, että meidän on voitettava niin kuin hän
voitti (Ilm. 3: 21:). Nöyryyden ja alistumisen kautta voimme tulla
perillisiksi hänen kanssaan silloin kun 'nöyrät perivät maan'(Ps. 37:
11)." -Vuorisaarna s. 26.
5. Mitä hartaat ja todelliset uskovat ajattelevat itsestään, toisin
kuin kuvaillaan Ilmestyskirjan 3:17:ssa? 1 Kor. 2:1-4; Room.
8:26, 27.
"Taivas on avoin meidän pyynnöillemme, ja meitä kutsutaan
armoistuimen eteen, jotta me saisimme armon hädän aikana. Meidän
täytyy tulla uskossa, uskoen että saamme sen, mitä pyydämme."
-SDA
Itsensä ja toisten puolesta murehtivat
6. Miksi he tuntevat, ajattelevat ja toimivat näin? Luuk. 18:13;
Room. 7:24.
"Jumala antaa siunauksensa meille, jotta me jakaisimme niitä toisille.
Ja niin kauan, kuin me annamme itsemme kanaviksi, joiden kautta
Hänen rakkautensa voi virrata, Hän huolehtii näistä kanavista. Kun
pyydät Jumalalta jokapäiväistä leipää, Hän katsoo suoraan sydämeesi
nähdäkseen, antaisitko sinä sitä toisille, vielä enemmän hädänalaisille.
Kun rukoilet Jumalaa: 'Ole minulle syntiselle armollinen', Hän katsoo
nähdäkseen, osoitatko sinä myötätuntoa niille, joiden kanssa olet
tekemisissä. Se on todiste meidän yhteydestämme Jumalan kanssa,
että me olemme armolliset, niin kuin meidän taivaallinen Isämme on
armollinen." -Counsels on Stewardship
7. Mistä he ovat myös hyvin kiinnostunteita? Mitä he siten
tekevät? Hes. 9:4.
"Ihmisjoukko, joka ei murehdi omaa hengellistä rappeutumistaan eikä
huokaa toisten syntien tähden, jätetään ilman Jumalan sinettiä. ...
Vastahakoisesti Herra vetäytyy pois niiden keskuudesta, joita hän on
siunannut suurella valolla ja jotka ovat kokeneet sanan voiman

palvellessaan toisia. He olivat aikaisemmin hänen uskollisia
palvelijoitaan, joille oli suotu hänen läsnäolonsa ja johdatuksensa,
mutta luovuttuaan hänestä ja ruvettuaan johtamaan toisia harhaan he
ovat joutuneet Jumalan epäsuosioon." -Testimonies for the Church
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Jeesuksen tulemisen vastustaminen
"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se
teistä pakenee." Jaak. 4:7.
Vihollisen vastustus
1. Mikä oli vihollisen suunnitelma heti, kun vapahtajamme
syntyi? Ketä hän käytti ja miten pitkälle tämä vihollisen työase
meni? Ilm. 12:4, (toinen osa); Matt. 2:1-18.
"Kun Jeesus tuli maailmaan, Saatanan valta oli Häntä vastustamassa.
Siitä ajasta alkaen, kun Hän lapsena syntyi Betlehemissä, anastaja
toimi Hänen tuhoamisekseen. Kaikin mahdollisin tavoin hän koetti
estää Jeesusta esittämästä täydellistä lapsuutta, nuhteetonta miehuutta,
pyhää palvelusta ja virheetöntä uhria. Mutta hän joutui tappiolle"
-Aikakausien Toivo s. 731.
"Saatana halusi estää jumalallisen valon loistamasta maailmaan, ja hän
käytti kaiken viekkautensa tuhotakseen Vapahtajan...
Viekkaus oli pettänyt, mutta väkivalta oli jäljellä. Hän tekisi tästä
lapsikuninkaasta varoittavan esimerkin.
Sotilaita lähetettiin heti Betlehemiin, ja heidän käskettiin surmata
kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Daavidin
kaupungin hiljaiset kodit saivat olla niiden kauhunäkyjen todistajia,
jotka kuusisataa vuotta aikaisemmin oli näytetty profeetalle...
Tämä julma teko oli viimeisiä niistä teoista, jotka synkensivät
Herodeksen elämän. Pian lastenmurhan jälkeen hän itse joutui
tuomion alaiseksi, jota ei kukaan voi välttää. Hän kuoli kauhean

kuoleman." -Aikakausien Toivo s. 48, 50.
Saatanan hyökkäykset erämaassa
2. Mitä keinoja hän käytti myöhemmin kukistaakseen Vapahtajan
erämaassa? Kuinka Vapahtaja pystyi välttämään nämä
saatanalliset juonet? Matt. 4:1-10. Kuka Häntä silloin palveli?
Matt. 4:11.
"Hän tiesi, että hänen menestyksensä riippui hänen onnistumisestaan
tai epäonnistumisestaan voittaa Vapahtaja kiusauksillaan; ja hän
käytti kaikkia hallinnassaan olevia keinoja saadakseen Vapahtajan
houkuteltua pois oikeamielisyydestä.
Mitä ankarin vaino oli pantu vaimon siemenen ja käärmeen välille.
Käärme teki Kristuksesta kaikkien helvetin aseiden maalitaulun. ...
Kristuksen elämä oli yhtä taistelua Saatanan kätyreitä vastaan. Saatana
käytti kaikkea langennutta voimaansa Jumalan Poikaa vastaan.
Taistelu kasvoi kiivaudessaan ja pahuudessaan, kun kerta toisensa
jälkeen saalis oli otettu hänen käsistään. Saatana kiusasi Kristusta
kaikilla mahdollisilla kiusauksen muodoilla." SDA.
"Jeesus kohtasi Saatanan Raamatun sanoilla. Hän sanoi: 'Kirjoitettu
on.' Jokaisessa kiusauksessa Hänen sota-aseenaan oli Jumalan sana.
Saatana vaati Kristukselta ihmettä merkiksi Hänen jumaluudestaan.
Mutta se, joka oli suurempi kuin kaikki ihmeet, luja luottamus
sanoihin 'näin sanoo Herra' oli merkki, jota ei voitaisi kiistää. Niin
kauan kuin Kristus säilytti tämän asenteen, ei Saatana saisi mitään
etusijaa."
"Saatana oli pyytänyt Kristusta antamaan todisteita, että Hän oli
Jumalan Poika, ja sillä hetkellä hän sai todisteen, jota oli pyytänyt.
Kristuksen jumalallisella käskyllä häntä vaadittiin tottelemaan. Hänet
torjuttiin ja vaiennettiin. Hänellä ei ollut voimaa vastustaa tätä sitovaa
karkotusta. Hänet määrättiin sanaakaan sanomatta ja heti paikalla
lähtemään maailman Lunastajan luota." SDA
Kuinka kohdata hyökkäykset
3. Onko tilanne samankaltainen myös meille, jotka odotamme
Jeesuksen toista tulemista? Mitä meidän tulee seurakuntana
tehdä välttääksemme sen juonia, joka koettaa jatkuvasti estää

valmistautumistamme? 1 Piet. 5:8, 9; 1 Kor. 14:8.
"Jospa jokainen sananpalvelija käsittäisi virkansa ja työnsä pyhyyden
ja osoittaisi Elian kaltaista rohkeutta! Jumalan asettamina
sanansaattajina heidän asemansa on tavattoman vastuullinen. Heitä
kehotetaan: 'Nuhtele, varoita, kehota, kaikella pitkämielisyydellä' (2
Tim. 4: 2). Kristuksen asemasta heidän on toimittava taivaan
salaisuuksien huoneenhaltijoina, rohkaistava kuuliaisia ja varoitettava
tottelemattomia. Heidän ei tule pitää maailmallista taktikointia
missään arvossa. He eivät saa poiketa siltä polulta, jota Jeesus on
käskenyt heidän vaeltaa. Heidän tulee kulkea eteenpäin uskossa ja
muistaa, että heillä on suuri pilvi todistajia ympärillään. He eivät saa
puhua omiaan vaan niitä sanoja, jotka maan mahtavia suurempi on
käskenyt heidän puhua. Heidän sanomansa tulee kuulua: 'Näin sanoo
Herra.'" -Profeetat ja kuninkaat s. 98.
4. Minne meidän pitäisi ottaa Jeesus vastaan ennen kuin voimme
nähdä Hänet kasvoista kasvoihin? Ilm. 3:20; Snl. 23:26.
"Pysy iloisena. Älä unohda, että Kristuksen antama Lohduttaja, Pyhä
Henki, on kanssasi. Et ole koskaan yksin. Jos tahdot kuunnella ääntä,
joka nyt puhuu sinulle, ja jos vastaat viipymättä sydämesi ovelta
kuuluvaan kolkutukseen: 'Käy sisälle, Herra Jeesus, saadakseni
aterioida kanssasi ja sinä minun kanssani', on taivaallinen vieras tuleva
sisään. Kun tällainen Jumalasta lähtöisin oleva mieli valtaa sinut, saat
kokea rauhaa ja lepoa." -Kodin ihanteita s. 327.
Vaeltaminen uskollisesti valossa
5. Millainen asenne meillä tulisi aina olla, niin että valo voi loistaa
meissä? Jes. 8:20.
"Jumalan voima todistaa siitä, mikä on totuus, ja että totuus kestää
ikuisesti totuutena. Enää ei kuulla mitään jälkiolettamuksia, jotka ovat
ristiriidassa Jumalan valon kanssa. Ihmisillä on Raamatun tulkintoja,
jotka ovat heille totuus, mutta jotka eivät ole totuus. Jumala on antanut
meille totuuden tälle ajalle, joka on uskomme perusta. Hän itse on
opettanut meille, mikä on totuus. Tulee nousemaan miehiä ja naisia,

joilla on uutta valoa, joka on ristiriidassa sen valon kanssa, jonka
Jumala on antanut Pyhän Henkensä opastuksella. ...
Meidän ei tule hyväksyä niiden sanoja, joilla on sanoma, joka on
ristiriidassa meidän uskomme peruskohtien kanssa. He keräävät
raamatunkohtia, jotka puolustavat vain heidän omia teorioitaan. Näin
on tehty yhä uudelleen viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Ja
koska Raamattu on Jumalan sanaa ja sitä pitää kunnioittaa, sen
soveltaminen siten, että se siirtää yhdenkään peruspilarin siitä
perustuksesta, jota Jumala on pitänyt yllä nämä viisikymmentä
vuotta, on suuri virhe. Se, joka soveltaa Raamattua näin, ei tunne
Pyhän Hengen ihmeellistä toimintaa, joka antoi suuren voiman
aiemmille sanomille, jotka ovat tulleet Jumalan kansalle." -Counsels
to Writers and Editors
6. Minkä kahden asian pitäisi olla tiiviisti yhteydessä ja käydä
käsi kädessä? Room. 3:31; Ps. 119:29.
"Me olemme kansana saarnanneet lakia niin kauan, että olemme yhtä
kuivia kuin Gilboan vuoret, joilla ei ole kastetta eikä sadetta. Meidän
tulee saarnata Kristusta laissa, niin Jumalan nääntyvä lauma saa
ravintoa saarnasta. Me emme saa luottaa ollenkaan omiin
ansioihimme vaan Nasaretin Jeesuksen ansioihin. Meidän silmämme
tulee voidella voiteella. Jos me olemme lähellä Jumalaa, Hän on
lähellä meitä, jos me kuljemme Hänen viitoittamallaan tiellä. Oi
kunpa te kulkisitte eteenpäin niin kuin opetuslapset helluntaipäivän
jälkeen, niin silloin teillä on elävä todistus, ja sielut kääntyvät Jumalan
puoleen" -The Review and Herald
7. Mitä termiä käytetään Raamatussa osoittamaan näiden
molempien tekijöiden yhdistymisen tulos? Room. 1:17; 3:22;
Fil. 3:9, (viimeinen osa).
"Paavali halusi karttaa mahdollisuutta, että hän itse, joka muille
saarnasi, joutuisi hylättäväksi. Hän tajusi, että jollei hän noudattaisi
omassa elämässään periaatteita, joihin hän uskoi ja joita hän saarnasi,
hänen työstään muiden hyväksi ei olisi hänelle mitään hyötyä. Hänen
asennoitumisensa, vaikutusvaltansa, kieltäytymisensä itsekkäistä

nautinnoista tuli osoittaa, ettei hänen uskonnollisuutensa ollut
pelkkään suun tunnustusta vaan jokapäiväistä, elävää yhteyttä
Jumalaan. Päämääränä, jota hän piti alati silmäänsä edessä ja johon
hän hartaasti kilvoitteli, oli vanhurskaus, 'joka tulee Jumalasta uskon
perusteella' (Fil. 3: 9).
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Pimeyden vaara
"Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun
ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa." Jes.
60:2.
Päivä ja yö
1. Mikä erotus oli asetettu jo maailman alusta alkaen? Kuinka
kauan näin tulee olemaan? 1 Moos. 1:5; 8:22; Ilm. 10:1-6.
"Kuvatessaan maan tilaa 'alussa', Raamattu sanoo, että se 'oli autio ja
tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä'. 1 Moos. 1:2." -Suuri taistelu s.
635.
"Jokaisen luomispäivän pyhä Raamattu selittää syntyneen niin, että
'tuli ehtoo, ja tuli aamu' samaan tapaan kuin kaikkina seuraavinakin
päivinä." -Patriarkat ja profeetat s. 92.
"Hänen voimastaan kesä ja talvi, kylvöaika ja sadonkorjuu, päivä ja yö
seuraavat toisiaan säännöllisesti." -Vuorisaarna s. 83.
Valo ja pimeys
2. Mihin Raamattu vertaa päivää ja yötä? 2 Kor. 6:14.
"Jumala kutsuu meitä erottautumaan maailmasta. Aiotko totella?
Tuletko pois heidän keskuudestaan ja pysyt erossa heistä? Sillä mitä
yhteistä on vanhurskaalla ja epävanhurskaalla? Ja mitä yhteistä on
valkeudella ja pimeydellä? Sinä et voi seurustella maailmallisten
kansoja osallistua heidän hengestään, ja samalla olla Jumalan lapsi.

Jos erotat mieltymyksesi maailmasta ja pysyt puhtaana sen
saastutuksesta, pakenet sitä turmelusta, joka on maailmassa himojen
kautta, Jumala on sinun Isäsi, Hän ottaa sinut perheeseensä, ja sinusta
tulee Hänen perillisensä. Maailman sijaan Hän antaa sinulle, elämän
kuuliaisuuden kautta, taivasten valtakunnan. Hän antaa sinulle
iankaikkisen kirkkauden ja elämän, joka kestää ikuisesti."
Testimonies for the Church
3. Mitkä olosuhteet vallitsivat, kun Jeesus tuli maailmaan? Matt.
4:16, (ensimmäinen osa).
"Kun Kristus tuli maailmaan, pimeys peitti maan ja synkeys kansat.
Elävät Jumalan todistajat olivat melkein kuin kuolleita kirjeitä.
Jumalan hiljainen ääni kuului enää satunnaisesti Hänen hartaimpien
palvelijoidensa välityksellä, sillä sen olivat hiljentäneet ihmisten opit
ja perimätiedot. Pappien pitkät ja monimutkaiset selitykset olivat
tehneet selkeistä ja yksinkertaisesta asioista salaperäisiä, epäselviä ja
epävarmoja. Kilpailevien lahkojen äänekkäät väittelyt hämmensivät
ymmärryksen, ja heidän opinkohtansa olivat kaukana oikeasta
totuuden teoriasta. ...
Totuus katseli taivaasta alas ihmislapsiin, mutta ei löytänyt heijastusta
itsestään; sillä pimeys peitti maan ja synkeys kansat. Jos erheen
pimeyden, joka peitti Jumalan kirkkauden ihmisten näkyvistä, oli
määrä hälvetä, totuuden valon piti loistaa keskellä maailman
siveellistä pimeyttä." -SDA
Olosuhteet lopunaikana
4. Minkä olosuhteiden myös ennustetaan vallitsevan toisen
tulemisen aikaan? Mikä vaikutus yöllä on ihmisiin? Jes. 60:2;
Luuk. 18:8, (viimeinen osa); 2 Tim. 3:1-5; 1 Tess. 5:7; Apt. 20:9.
"Me olemme lähellä ajan loppua. Minulle on näytetty, että Jumalan
tutkiva tuomio on jo alkamassa. Jumala on antanut meille varoituksia
lähellä olevista tapahtumista. Valo loistaa Hänen sanastaan; mutta
pimeys peittää maan ja synkeys kansat. ... Meidän velvollisuutemme
on tutkia tämän hirveän pimeyden syytä, että voimme välttää sen
kirouksen, jonka kautta ihmiset ovat tulleet niin pahasti

harhaanjohdetuiksi. -Testimonies for the Church
"Kun ihmiset nukkuvat, vihollinen kylvää lustetta seurakuntaan. Kun
ihmiset ovat hengellisessä unessa, vihollinen saattaa päätökseen
vääryyden työnsä. Kun ihminen 'ei ymmärrä' vihollinen ottaa pois
taivaan kylvämän siemenen sydämestä. Kun miehet ja naiset ovat
tässä tilassa, kun heidän hengellistä elämäänsä ei ravita jatkuvasti
Jumalan Hengellä, Saatana vaikuttaa heihin omalla hengellään ja saa
heidät tekemään omia tekojaan." -Selected Messages
Sokeuden ja pimeyden seuraukset
5. Mitkä ovat sokeuden ja hengellisen nukkumisen seuraukset?
Luuk. 6:39; 2 Kun. 6:18-23.
"Jos te uhraatte kaikki voimanne ja talenttinne tämän maailman
hankkeille, niin elämäntyötänne edustavat puu, heinät ja oljet, ja tuli
on polttava ne viimeisenä päivänä. Sitä vastoin epäitsekäs työ
Kristuksen ja tulevan elämän hyväksi on niin kuin kulta, hopea ja
jalokivet, katoamatonta.
Veljeni ja sisareni, pyydän teitä hartaasti heräämään kuolonunestanne.
Ei ole enää aikaa uhrata aivojen, jäsenien ja lihaksien voimia itsensä
palvelemiseen. Älkää antako viimeisen päivän osoittaa, että olette
vailla aarretta taivaassa. Pyrkikää raivaamaan tietä ristin voittokululle,
koettakaa valaista sieluja ja toimikaa lähimmäistenne pelastamiseksi,
niin tekonne tulevat kestämään koettelevan tulen." -Testimonies for
the Church
6. Kuka epäonnistui juuri ennen suurta ristin voitonmarssia ja
miksi? Mitkä olivat seuraukset? Matt. 26:36-46, 69-75.
"Juuri ennen kuin Jeesus oli opetuslapsineen saapunut puutarhaan,
Hän oli lausunut heille: 'Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun.'
He olivat Hänelle varmasti vakuuttaneet menevänsä Hänen kanssaan
sekä vankilaan että kuolemaan. Ja itseensä luottava Pietari parka oli
sanonut: 'Vaikka kaikki loukkaantuisivat Sinuun, niin minä en koskaan
loukkaannu.' Mark. 14:27, 29. 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.
"Opetuslasten heikkous herätti Jeesuksessa sääliä. Hän pelkäsi,
etteivät he voisi kestää sitä koetusta, joka heitä kohtaisi, kun Hänet
petettäisiin ja surmattaisiin. Hän ei nuhdellut heitä, sanoi ainoastaan:
'Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.' Suurten
kärsimyksiensäkin keskellä Hän koetti puolustaa heidän heikkouttaan.
'Henki tosin on altis', Hän sanoi, 'mutta liha on heikko'." -Aikakausien
Toivo s. 664.
Vaaran välttäminen
7. Ottaen huomioon tämän vakavan vaaran, minkälaisen neuvon
Jeesus toistuvasti antoi? Matt. 26:41; Mark. 13:37; Luuk.
21:36.
"Se, että Pietari nukkui Jeesuksen pyytäessä häntä valvomaan ja
rukoilemaan, oli valmistanut tietä hänen suurelle synnilleen.
Nukkuessaan tuona ratkaisevana hetkenä kaikki opetuslapset kärsivät
suuren tappion. Kristus tiesi, mikä tulikoe heidän oli läpäistävä...
Tämän vuoksi Hän varoitti heitä. Jos puutarhassa vietetyt hetket olisi
käytetty valvoen ja rukoillen, ei Pietari olisi kieltänyt Herraansa. Jos
opetuslapset olisivat valvoneet Kristuksen luona Hänen tuskassa, he
olisivat olleet valmiit näkemään Hänen kärsimyksiään ristillä."
-Aikakausien Toivo s. 685.
"Miten julmaa olikaan, että opetuslapset sallivat unen painostaa
silmiään ja päästivät tajuntansa herpautumaan, sillä aikaa kun heidän
taivaallisen Herransa täytyi kestää sellaista kuvaamatonta
sieluntuskaa. Jos he olisivat pysytelleet valveilla, eivät he olisi
kadottaneet uskoaan nähdessään Jumalan pojan kuolevan
ristinpuulla." Testimonies for the Church
8. Mitä Herra lähettää jokaiselle vilpittömälle sielulle? Miksi? 2
Kor. 4:17-18; 1 Tess. 5:4-8.
"Missä Jumalan kansan usko on? Miksi Hänen lapsensa ovat niin
epäuskoisia, etteivät he luota Häneen, joka huolehtii heidän
tarpeistaan ja voimallaan ylläpitää heidät? Herra on koetteleva

lastensa uskoa;
Hän on lähettävä nuhteita ja niiden jälkeen
onnettomuuksia ja vastoinkäymisiä, jos he eivät välitä Hänen
varoituksistaan. Hän on keskeyttävä kohtalokkaaksi muodostuvan
synnin unen mistä hinnasta tahansa Hänen yhteydestään luopuneilta
herättääkseen heidät tuntemaan velvollisuutensa." Testimonies for the
Church
Herätkää, on jo myöhä!
"Elämme maanpiirin historian viimeisiä vaiheita. Profetia on
pikaisesti täyttymässä. Koetusaika on pikaisesti päättymässä. Meillä ei
ole aikaa hukattavana - ei hetkeäkään. Älköön meitä löydettäkö
nukkumasta vartiossa. Älköön kukaan sanoko sydämessään tai
teoissaan: 'Minun herrani viipyy.' Kristuksen pikaista paluuta
julistettakoon vakavin varoituksen sanoin. Suostutelkaamme miehiä ja
naisia kaikkialla tekemään parannus ja pakenemaan tulevaista vihaa.
Kannustakaamme heitä välittömiin valmisteluihin, sillä emme juuri
tiedä, mitä on edessäpäin. Saarnaajat ja maallikkojäsenet menkööt
tuleentuville
vainioille
ja
kehottakoot
huolettomia
ja
välinpitämättömiä etsimään Herraa, kun Hänet vielä löytää voidaan.
Työmiehet saavat itselleen satoa kaikkialla, missä he julistavat
Raamatun unohdettuja totuuksia. He löytävät niitä, jotka
vastaanottavat totuuden ja omistavat elämänsä sielujen voittamiseksi
Kristukselle." -Testimonies for the Church
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Tärkein sanoma meidän ajallemme
"Sen tähden sanotaan: 'Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista,
niin Kristus sinua valaisee." Ef. 5:14
Kutsuja pysyä valveilla
1. Minkä vakavan neuvon Vapahtaja antoi opetuslapsilleen

synkän pimeyden keskellä, hetkeä ennen kuin Hänet nostettiin
ristille? Mikä sanoma on myös niitä varten, jotka odottivat
lopullista voittoa? Mark. 14:38; Matt. 24:42; Luuk. 21:36; Ilm.
16:15.
"Mutta Hän 'tapasi heidät nukkumasta'. Jos Hän olisi tavannut heidät
rukoilemasta, Hän olisi tuntenut suurta helpotusta. Jos he olisivat
paenneet Jumalan suojaan, jotta Saatanan voimat eivät heitä voittaisi,
Hän olisi tullut lohdutetuksi heidän lujasta uskostaan. Mutta he eivät
olleet ottaneet vaarin yhä toistetusta kehotuksesta: 'Valvokaa ja
rukoilkaa.'... He eivät käsittäneet valvomisen ja vakavan rukouksen
merkitystä kiusauksen vastustamisessa." -Aikakausien Toivo s. 663.
"Koska opetuslapset olivat vaipuneina uneen, he eivät paljoa kuulleet
siitä, mitä Kristus ja taivaalliset olennot keskenään puhelivat. Kun he
eivät jaksaneet valvoa ja rukoilla, he eivät saaneet sitä, mitä Jumala
halusi heille antaa: käsityksen Kristuksen kärsimyksistä ja sen jälkeen
tulevasta kirkkaudesta. He menettivät siunauksen, jonka olisivat
voineet saada osallistumalla Hänen uhriinsa. Nämä opetuslapset olivat
hitaita sydämeltään uskomaan, ja vain vähän he osasivat antaa arvoa
niille aarteille, joilla taivas tahtoi heitä rikastuttaa." -Aikakausien
Toivo s. 425.
"Usein kun Saatanan ei ole onnistunut herättää epäuskoa, hänen
onnistuu tehdä meidät omahyväisiksi. Jos hän saa meidät
tarpeettomasti asettumaan kiusauksen tielle, hän tietää saavansa
voiton. Jumala on varjeleva kaikkia, jotka vaeltavat kuuliaisuuden
tiellä, mutta siitä poikkeaminen on astumista Saatanan alueelle. Siellä
varmasti lankeamme. Vapahtaja on kehottanut meitä: 'Valvokaa ja
rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.' Mark. 14: 38. Mietiskely ja
rukous estäisivät meitä vapaaehtoisesti syöksymästä vaaraan, ja näin
pelastuisimme monesta tappiosta." -Aikakausien Toivo s. 126.
Vartijat ja heidän velvollisuutensa
2. Kuinka Profetian Henki kuvaili työn tilannetta jo sisar Whiten
päivinä?
"Kansa tulee herättää käsittämään tämän ajan vaarat. Vartiomiehet
nukkuvat. Olemme vuosikausia jäljessä. Tuntekoot päävartijat kipeää

tarvetta ottaa vaarin itsestään, sillä muutoin he menettävät heille
suodut mahdollisuudet havaita uhkaavat vaarat." - Testimonies for the
Church
"Minut täyttää suru, kun ajattelen kansamme tilaa. Herra ei ole
sulkenut taivasta meiltä, vaan meidän oma välinpitämättömyytemme
on erottanut meidät Jumalasta. Ylpeys, ahneus ja maailmanrakkaus on
vallinnut sydämessä ilman karkottamisen tai tuomion pelkoa. Vakavat
ja tahalliset synnit ovat pesiytyneet keskuuteemme. Ja kuitenkin
yleinen mielipide on, että seurakunta kukoistaa ja että rauha ja
hengellinen menestys vallitsee siellä." - Testimonies for the Church
3. Mikä vakava velvollisuus Jumalan kansan hengellisillä
vartijoilla on? Miksi muinainen Israel lankesi? Hes. 33:6-8.
"Nämä vartijat kuvaavat saarnaajia, joiden uskollisuudesta sielujen
pelastus on riippuvainen. Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajien
tulee olla vartijoina Siionin muureilla; ja jos he näkevät miekan
tulevan, heidän tulee korottaa varoitushuuto. Jos he ovat uneliaita
vartijoita ja heidän hengelliset aistinsa ovat niin turtuneet, etteivät he
näe eivätkä käsitä vaaraa, ja ihmiset joutuvat perikatoon, Jumala vaatii
näiden veren vartijain käsistä.
...Vartijoiden täytyy elää hyvin lähellä Jumalaa voidakseen kuulla
hänen sanansa ja ollakseen hänen Henkensä vaikutuspiirissä, ettei
ihmisten tarvitsisi turhaan katsoa heihin. ... Kristuksen lähettiläiden
tulee varoa, etteivät he uskottomuudellaan kadota omaa ja kuulijainsa
sielua. - Testimonies for the Church
Vartijoille ja kansalle
4. Kuinka kutsu 'valvokaa ja rukoilkaa', josta pelastuksemme
riippuu, tehtiin tehottomaksi? Hes. 13:10.
"Nämä moitteet ja varoitukset häiritsevät nukkuvia ja mukavuutta
rakastavia, eivätkä he ole tyytyväisiä. He sanovat ainakin
sydämessään, jos eivät sanoin: 'Tämä on epäsopivaa; se on liian
ankaraa, liian kovaa. ... Miksi he eivät ennusta miellyttäviä asioita ja
huuda: Rauha, rauha? Sitten kaikki sujuisi miellyttävästi.'
Nämä ovat monien todelliset tunteet kansassamme. Ja Saatana iloitsee

menestyksestään hallitessaan niin monien sellaisten mieliä, jotka
tunnustautuvat kristityiksi. Hän on pettänyt heidät, turruttanut heidän
aistinsa ja pystyttänyt oman lippunsa heidän keskelleen, ja he ovat
niin pettymyksen vallassa, että eivät tiedä, että se on hän." Testimonies for the Church
5. Kenelle tämä kutsu valvomiseen annetaan ja kuinka kauan
heidän tulee valvoa ja rukoilla? Mark. 13:37; Luuk. 21:35-36.
"Kun otetaan huomioon ajan lyhyys, tulee meidän kansana valvoa ja
rukoilla, eikä meidän missään tapauksessa tule poiketa vakavasta
valmistautumisesta edessämme olevaa suurta tapahtumaa varten.
Koska aikaa ilmeisesti on pidennetty, monet ovat käyneet
huolimattomiksi ja välinpitämättömiksi puheessaan ja teoissaan. He
eivät huomaa vaaraansa eivätkä näe eivätkä ymmärrä Jumalan armoa
hänen pidentämässään koetusajassa, vaikka se antaa heille aikaa
luonteen muodostamiseen tulevaa, ikuista elämää varten. Jokainen
hetki on mitä tärkein. Heille on suotu aikaa - ei käytettäväksi oman
mukavuutensa etsimiseksi eikä heidän jäädäkseen asukkaiksi maan
päälle, vaan käytettäväksi heidän luonteensa jokaisen puutteen
korjaamiseksi ja toisten auttamiseksi esikuvallaan ja henkilökohtaisilla
ponnistuksillaan, jotta nämäkin näkisivät pyhyyden kauneuden.
Jumalalla on maan päällä kansa, jonka jäsenet uskossa ja pyhässä
toivossa seuraavat nopeasti täyttyviä ennustuksia ja jotka koko
sydämestään puhdistavat sielunsa olemalla kuuliaisia totuudelle, ettei
heidän havaittaisi olevan ilman hääpukua Kristuksen tullessa." Testimonies for the Church
Varokaa hämmentäviä ja vääriä sanomia
6. Mikä turmelee ja lamaannuttaa sen, joka ei lakkaamatta valvo?
Matt. 25:5; 1 Tess. 5:23.
"Veljeni, kieltäytyessänne antautumasta yhdessä lastenne kanssa
Jumalalle te hylkäätte hänen pyhimmät vaatimuksensa teihin. Monet
teistä ovat heittäytyneet väärään turvallisuuteen, antautuneet kokonaan
itsekkäisiin harrastuksiin ja kiintyneet maallisiin aarteisiin. Te ette
osaa pelätä mitään pahaa. Vaara tuntuu olevan hyvin kaukana teistä.

Te joudutte petokseen ja harhaan ikuiseksi kadotukseksenne, ellette
nouse ja palaa Herran tykö katuen ja syvästi nöyrtyen.
Kerta toisensa jälkeen taivas on lähettänyt teille sanoman. Aiotteko
totella tätä ääntä? Tahdotteko ottaa varteen Totisen Todistajan neuvon
ja ryhtyä etsimään tulessa puhdistettua kultaa, valkeita vaatteita ja
silmävoidetta? Kulta tarkoittaa uskoa ja rakkautta, valkeat vaatteet
kuvaavat Kristuksen vanhurskautta, silmävoide on hengellistä
arvostelukykyä, mikä tekee teidät kykeneviksi paljastamaan saatanan
ansat ja karttamaan niitä, huomaamaan synnin ja inhoamaan sitä sekä
näkemään totuuden ja tottelemaan sitä.
Maailman kuolettava uneliaisuus lamauttaa tuntonne. Synti ei enää
tunnu teistä vastenmieliseltä, koska saatana on sokaissut teidät. Pian
Jumalan tuomiot vuodatetaan maan päälle. 'Pakene henkesi tähden' on
Jumalan enkelien antama varoitus. - Testimonies for the Church
7. Minkä väärän vaikutelman eräät uskottomat miehet antoivat
Jeremiaan
aikoihin?
Tuleeko
meidän
päivinämme
ilmaantumaan myös vastakkaisia sanomia? Jer. 6:13, 14; 8:10,
(viimeinen osa), 11.
"Toiset äänet sanovat: 'Älkää tulko levottomiksi, sillä ei ole mitään
syytä erikoiseen huolestumiseen.' Ne jotka viettävät helppoja päiviä
Siionissa huutavat: 'Rauha, rauha, ei hätää mitään', vaikka taivas on
ilmoittanut, että äkillinen perikato on kohtaava rikkojia. ...
Monet, jotka on asetettu vartijoiksi Siionin muureille, jotta he tarkasti
valvoisivat lähestyvää vaaraa ja korottaisivat varoitushuudon, ovat itse
nukahtaneet. Juuri ne, joiden tulisi olla toimeliaimpia ja valppaimpia
tänä vaaran hetkenä, laiminlyövät tehtävänsä ja saattavat päälleen
sielujen veren. Veljeni, varokaa pahaa, epäuskoista sydäntä." Testimonies for the Churc
Jumalan Hengen johdattamana
8. Onnistuvatko pimeyden voimat saamaan kaikki uneen? Mikä
on Herran tarkoitus, kun hän kutsuu meitä valvomaan? 1
Tess. 5:6, 8; Room. 8:14; 1 Kor. 16:13.
"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. 411.
"Me elämme aikaa, jolloin saatana toimii oikealla ja vasemmalla,
edessämme ja takanamme, mutta siitä huolimatta me kansana
nukumme. Jumala toivoo huutavan äänen lähtevän liikkeelle
herättämään hänen kansansa toimintaan."
- Testimonies for the
Church
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Mikä pitäisi elähdyttää?
" Ellette usko, niin ette kestä." Jes. 7:9(viimeinen osa).
Uskon ja tekojen harjoitus
1. Mitä voidaan sanoa näinä viimeisinä aikoina tehdyistä
tunnustuksista?
Mitä erityisesti Laodikean aikakauden
uskovaisilta puuttuu? Matt. 15:8; Ilm. 3:17, 15 (ensimmäinen
osa).
"Herralle olisi mieluisampaa, jos penseät uskontunnustajat eivät olisi
koskaan maininneet Hänen nimeään. He ovat jatkuva taakka
uskollisille Jeesuksen seuraajille. He ovat kompastuskivi
epäuskoisille, ja pahat enkelit pilkkaavat Jumalan enkeleitä heidän
väärästä suunnastaan. Sellaiset ovat kirouksena Herran asialle kotona
ja ulkona. He tunnustavat Jumalaa huulillaan, kun heidän sydämensä
on kaukana Hänestä." - Testimonies for the Church
"Totinen Todistaja sanoo: 'Minä tiedän sinun tekosi.' Itsekäs,
omahyväinen sydän koetellaan. Toiset eivät ole halukkaita antamaan
Jumalalle edes pientä osaa maallisen omaisuutensa kasvusta. He
perääntyvät kauhuissaan, jos puhut heille periaatteista. Mitä he ovat
uhranneet Jumalalle? Eivät mitään. He tunnustavat uskovansa, että

Jeesus tulee pian; mutta heidän tekonsa kieltävät heidän uskonsa.
Jokainen yksilö elää sen uskon mukaisesti, joka hänellä on.
Vääräsydäminen opettaja, Jeesus tuntee sinun tekosi. Hän inhoaa
sinun kitsaita uhrilahjojasi ja vähäisiä uhrauksiasi." - Spiritual Gifts
Todistus ja usko
2. Minkä pitäisi herätä henkiin keskuudessamme, niin että
ehtoosade voi langeta? Mikä on ensimmäinen askel, joka pitäisi
ottaa, että taivas voisi herättää aidon todistuksen henkiin?
Matt. 10:32; Luuk. 12:8; Room. 8:14, 4; Hebr. 11:1, 2, 6; Ilm.
22:20.
"Jumalan Hengen tutkiva todistus erottaa Israelista ne, jotka ovat
olleet sodassa niitä välineitä vastaa, jotka Jumala on määrännyt
pitämään turmeluksen poissa seurakunnasta. Vääryyttä täytyy kutsua
vääryydeksi. Vakavia syntejä täytyy kutsua niiden omilla nimillä.
Kaikkien Jumalan kansaan kuuluvien täytyy tulla lähemmäksi
Häntä. ... Silloin he näkevät synnin oikeassa valossa ja näkevät,
kuinka loukkaavaa se on Jumalan silmissä. Puhdas, suora todistus on
se, jonka täytyy elää seurakunnassa, tai Jumalan kirous lepää Hänen
kansansa yllä yhtä varmasti, kuin se lepäsi muinaisen Israelin yllä
heidän syntiensä tähden." - Testimonies for the Church
"Kun vaikeudet koittavat, ja kun he joutuvat tiukkoihin tilanteisiin,
kun heidän uskoaan ja rakkauttaan
Jumalaan koetellaan, he
kauhistuvat koetusta ja valittavat Jumalan valitsemaa tapaa puhdistaa
heidät. Heidän rakkautensa ei osoittaudu puhtaaksi ja täydelliseksi,
joka kestäisi kaiken.
Taivaan Jumalan kansan uskon tulisi olla vahva, toimiva ja kestävä.
Sellaisen kieli on: 'Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä
minussa on, hänen pyhää nimeään', sillä Hän on jakanut hyvyyttään
minulle."- The Story of Redemption
Aidon uskon hedelmät
3. Mitä aito usko kantaa Raamatun mukaan? Jaak. 2:17, 22;
Matt. 7:21.
"Vertauksessa Kristus korottaa samarialaisen pappien ja leeviläisten

yläpuolelle, jotka tunsivat hyvin kymmenen käskyn lain kirjaimen.
Edellinen noudatti tämän lain henkeä, kun nämä jälkimmäiset
tyytyivät tunnustamaan uskoa niihin. Mutta mitä on usko ilman
tekoja? Kun lain puolestapuhujat asettavat jalkansa tukevasti sen
periaatteille, osoittaen, että he eivät noudata sitä vain nimellisesti,
vaan sydämessään, kantaen Jumalan käskyjen henkeä päivittäisessä
elämässään, silloin heillä on siveellistä voimaa muuttaa maailmaa.
Niiden, jotka väittävät noudattavansa Jumalan lakia, on mahdotonta
edustaa oikein kymmenen käskyn lain periaatteita ja samalla olla
välittämättä sen pyhästä vaatimuksesta rakastaa lähimmäistään niin
kuin itseään." - Testimonies for the Church
4. Mikä muu suuri jumalallinen lahja liittyy läheisesti aitoon
uskoon? Room. 1:17.
"Kun käännyt pois rikkinäisistä astioista, jotka eivät pidä vettä, ja tulet
Jeesuksen, Puolustusasianajajasi nimessä suoraan Jumalan tykö,
pyytäen niitä asioita, joita tarvitset, Kristuksen vanhurskaus esitetään
sinun vanhurskautenasi, Kristuksen hyvyys sinun hyvyytenäsi. Silloin
sinä ymmärrät, että vanhurskautus tulee yksin uskon kautta
Kristukseen;
sillä Jeesuksessa on ilmaistu Jumalan luonteen
täydellisyys;
Hänen elämässään näkyy pyhyyden periaatteiden
mukaisuus. Kristuksen sovintoveren kautta ihminen on vapautettu
orjuudesta ja tuomiosta;
synnittömän Korvaajan ja Takaajan
täydellisyyden kautta ihminen voi elää täydessä kuuliaisuudessa
Jumalan kaikille käskyille. Ilman Kristusta hän on lain tuomion
alainen, syntinen, mutta uskon kautta Kristukseen hänet tehdään
vanhurskaaksi Jumalan edessä." - Selected Messages
Ehtoollinen ja katumus
5. Mikä vallitsee uskovan ja Herran välillä? Ilm. 3:20; Room.
8:14.
"Jeesus on aina valmis julistamaan rauhaa sieluille, joita painavat
epäilykset ja pelko. Hän odottaa meidän avaavan sydämemme oven
Hänelle ja sanovan: Jää luoksemme." -Aikakausien Toivo s. 770.
"Minä tiedän, että monissa sydämissä nousee huoli: 'Mistä voin löytää

Jeesuksen?' On monia, jotka haluavat Hänen läsnäoloaan, Hänen
rakkauttaan ja Hänen valoaan; mutta eivät tiedä, mistä etsiä Häntä,
jota heidän sydämensä kaipaavat. Ja kuitenkaan Jeesus ei kätkeydy
heiltä; kukaan ei joudu turhaan etsimään Häntä. ... Jeesus kutsuu
meitä ottamaan vastaan Hänen läsnäolonsa; meidän tulee vain avata
sydämemme ovi ja päästää Hänet sisälle. Mutta Hän ei tule jaettuun
sydämeen. Jos se annetaan mammonan käyttöön, jos itsekkyys ja
ylpeys täyttää sen kammiot, siellä ei ole tilaa taivaalliselle Vieraalle;
Hän ei tule sinne asumaan, ennen kuin sielun temppeli on tyhjennetty
ja puhdistettu. Mutta kristillisessä elämässä ei tarvitse kuitenkaan
epäonnistua. Jeesus odottaa saadakseen tehdä suuren työn meidän
hyväksemme, ja koko taivas on kiinnostunut pelastuksestamme." Our High Calling
6. Mitä täytyy tapahtua, että tämä suhde pysyy elinvoimaisena ja
ehjänä? Ilm. 3:19; 2:5; Matt. 4:17.
"Herra on esittänyt minulle näyssä seurakunnan nykyisestä penseästä
tilasta jotakin, minkä tahdon kertoa teille. Seurakunta esitettiin
minulle näyssä. Enkeli sanoi seurakunnalle: 'Jeesus sanoo sinulle:
'Ahkeroitse ja tee parannus'. Näin, että tähän työhön olisi ryhdyttävä
tositeolla. Parannuksen syytä on. Maailmanmielisyys, itsekkyys ja
ahneus ovat jäytäneet Jumalan kansan hengellisyyttä ja elämää." Testimonies for the Church
Palava halu olla vanhurskas
7. Mikä tuhoaa seurakunnan elävän todistuksen? Ps. 66:18; Snl.
28:9.
"Jumala pitää kansaansa, niin kuin ruumista, vastuussa sen yksilöiden
vaalimista synneistä. Jos johtajat laiminlyövät velvollisuutensa etsiä
ahkerasti syntejä, jotka tuovat Jumalan epäsuosion koko ruumiille, he
joutuvat itse vastuuseen näistä synneistä. Mutta työskentely mielien
kanssa on huonovaraisinta työtä, mitä ihmisillä koskaan on ollut.
Kaikki eivät sovellu erehtyvien oikaisemiseen. Heillä ei ole viisautta
toimia oikeudenmukaisesti, mutta kuitenkin rakastavan armollisesti.
He eivät näe rakkauden ja hellän myötätunnon tarvetta olla mukana

uskollisessa nuhteessa. Jotkut ovat vieläpä tarpeettoman ankaria,
eivätkä tunne apostolin ohjeen tarpeellisuutta:
'Joillain on
myötätuntoa; ja toiset pelastavat pelolla, vetämällä heidät pois
tulesta.'
Monilla ei ole Joosuan hienovaraisuutta eikä erityistä velvollisuutta
etsiä vääryyttä ja käsitellä syntejä, joita heidän keskuudessaan on.
Älkööt sellaiset estäkö niiden työtä, joiden harteilla tämä taakka on;
älköön annettako heidän seisoa niiden tiellä, joilla on tämä
velvollisuus tehtävänään." - Testimonies for the Church
8. Mitä meiltä eniten puuttuu? Matt. 5:6, (ensimmäinen osa).
Missä muutoksen pitäisi ensimmäiseksi tapahtua? Jer. 5:24, 25.
Mitä Herra sitten tekee ilomielin? Luuk. 21:15.
"Ymmärtäkäämme ihmiskunnan heikkous, ja katsokaamme, missä
ihminen epäonnistuu itseriittoisuudessaan. Sitten meidät täyttää halu
olla sellaisia, mitä Jumala meidän tahtoo olevan - puhtaita, jaloja,
pyhittyneitä. Meidän tulee isota ja janota Kristuksen vanhurskautta.
Halu olla Jumalan kaltainen, on sielun ainoa toive.
Se toive täytti Eenokin sydämen. Ja me luemme, että hän vaelsi
Jumalan yhteydessä. Hän tutki Jumalan luonnetta. Hän ei kulkenut
omaan suuntaansa, ei pysynyt omassa tahdossaan ajatellen itse
olevansa riittävän hyvä hoitamaan asiat. Hän pyrki Jumalan
kaltaisuuteen." - SDA
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Liian myöhäistä
"Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta
eivät löydä." Snl. 1:28.
Valmistautumisen puute ja yllätys
1. Kuinka Herra tulee joillekin Jumalan kansaan kuuluville?

Matt. 24:43, 40, 41.
"Monet jotka kuulevat sanoman - jopa suurin osa - eivät usko tätä
juhlallista varoitusta. Monet havaitaan tottelemattomiksi Jumalan
käskyille, jotka on luonteen koetuskivi. Herran palvelijoita kutsutaan
haihattelijoiksi. Saarnaajat varoittavat ihmisiä olemaan kuuntelematta
heitä. Nooa sai saman kohtelun, kun Jumalan Henki vaati häntä
julistamaan sanomaa, kuuntelisivat ihmiset sitä sitten tai eivät.
Tulkoon koska hyvänsä, Kristuksen tulemus saa väärät opettajat
yllättymään, ne, jotka sanovat: 'Rauha ja turva', 'kaikki tulee
jatkumaan niin kuin se on alusta asti ollut'. Mutta Raamattu sanoo:
'Yhtäkkiä tuho kohtaa heidät'. Herran päivä tulee niin kuin varas
kaikille, jotka asuvat maan päällä. Jos talon isäntä tietäisi, milloin
varas tulee, hän valvoisi, eikä varas pääsisi murtautumaan sisään.
Jatkuva valvominen on meidän turvamme. Meidän täytyy olla aina
valmiina, niin se päivä ei yllätä meitä kuin varas." - Testimonies to
Ministers and Gospel Workers
2. Mitä ne, jotka eivät olleet valmistautuneita, eivät toivoneet?
Ilm. 16:15. Mitä he saavat sen sijasta? Ilm. 13:16-18.
"Paha palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy'. Hän ei
sano, etteikö Kristus tulisi. Hän ei pilkkaa ajatusta Hänen toisesta
tulemisestaan. Mutta sydämessään ja teoillaan ja sanoillaan hän
julistaa, että Herran tulo viipyy. Hän karkottaa toisten mielestä
varmuuden, että Herra tulisi nopeasti. Hänen vaikutuksestaan ihmiset
rupeavat huolettomina ja omahyväisinä vitkastelemaan. He tulevat
maailmallisiksi ja uneliaiksi. Maalliset ajatukset ja alhaiset intohimot
valtaavat mielen. Paha palvelija syö ja juo juopuneiden kanssa ja
syyttäen ja tuomiten niitä, jotka ovat uskollisia Mestarilleen. Hän
yhdistyy maailman kanssa. Hän muuttuu sen kaltaiseksi ja osallistuu
sen rikkomuksiin. Se on pelottavaa yhtäläistymistä. Maailman mukana
hän joutuu ansaan. 'Sen palvelijan herra tulee ... hetkenä, jota hän ei
arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin
uskottomille.'" -Aikakausien Toivo s. 635.
Valkeat vaatteet

3. Kuinka me saamme vanhurskauden valkeat vaatteet? Mitä me
tarvitsemme päivittäin pitääksemme ne puhtaina? Jes. 1:18;
Ilm. 7:14; 1 Joh. 1:9.
"Jumalan sanassa kerrotut esimerkit aidosta parannuksesta ja
nöyrtymyksestä huokuvat sellaista tunnustuksen henkeä, jossa ei
ilmene synnin puolustelua eikä yritystä esiintyä itse vanhurskaana. ...
Todellisen katumuksen murtama, nöyrä ja särjetty sydän arvostaa
Jumalan rakkautta ja Golgatan uhria; ja niin kuin poika tunnustaa
rikkomuksensa rakastavalle isälle, samoin totisen parannuksen tekijä
tuo kaikki syntinsä Jumalan eteen. Ja on kirjoitettu: 'Jos me
tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että
hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä.'" - Tie Kristuksen luo
Hetki on käsillä
4. Mitä tulee tapahtumaan sen sydämessä, joka ei huolehdi
päivittäisestä puhdistautumistyöstä? Hebr. 3:7-8; Hes. 24:13; 1
Joh. 1:6.
"Minulle näytettiin, että Aakanin tunnustus oli samanlainen, kuin
minkä jotkut meidän keskuudessamme ovat tehneet ja tulevat
tekemään. He kätkevät vääryytensä eivätkä suostu tunnustamaan
vapaaehtoisesti, ennen kuin Jumala osoittaa heidän syntinsä.
Testimonies for the Church
5. Voivatko liian myöhään tehdyt tunnustukset olla hyödyksi niin,
että voimme pitää valkeat vaatteemme? Hes. 33:18.
"Kun vaikeudet lopulta saapuvat, niin kuin ne varmasti tulevat, ja
Jumala puhuu kansansa puolesta, ne jotka ovat syntiä tehneet, jotka
ovat olleet synkkänä pilvenä ja suoranaisena esteenä Jualan työlle
kansansa hyväksi, he saattavat säikähtää siitä, kuinka pitkälle he ovat
menneet valittaen ja lannistaen; ja kuten Aakan, he huomaavat, että
ovat tehneet syntiä. Mutta heidän tunnustuksensa tulevat liian
myöhään eivätkä ole oikeanlaiset hyödyttääkseen heitä, vaikka ne
tukisivatkin Jumalan asiaa. He eivät tee tunnustustaan siksi, että

olisivat vakuuttuneita omasta tilastaan tai siitä, miten epämieluisa
heidän vaelluksensa on Jumalalle ollut." - Testimonies for the Church
"Niitä syntejä, joita ei ole kaduttu eikä hyljätty, ei anneta anteeksi eikä
poisteta kirjoista, vaan ne tulevat todistamaan syntistä vastaan
Jumalan päivänä." -Suuri taistelu s. 486.
Uskolliset ja luopiot
6. Kuka ja mikä pidättää elävää todistusta, jonka tulisi herätä
henkiin?
Tulevatko
päättämättömät
saavuttamaan
päämääränsä ja saamaan valkeat vaatteet? 2 Tim. 3:5; Room.
1:16; 1 Kor. 1:18; Matt. 10:37-39; 1 Kor. 9:24-27.
"Luopiot eivät koskaan saa voiton seppelettä. Ne, jotka ovat uskollisia
ja totisia, eivät salaa tosiasioita, vaan he tekevät kaikkensa taistelussa,
olkoon se millainen tahansa. Jumala vihaa syntiä. Ja ne, jotka
rohkaisevat syntistä sanoen, että hyvin käy, Jumala kiroaa. ... He eivät
ole sopusoinnussa oikean kanssa. He halveksivat suoraa todistusta,
joka saavuttaa sydämen, ja iloitsisivat, jos jokainen nuhteen ääni
vaiennettaisiin." - Testimonies for the Church
Kuka ei pysty vastustamaan
7. Voiko Jumalaa pettää myöhässä olevalla tunnustuksella? Gal.
5:7-9; 6:7; Hebr. 12:16, 17.
"Tottelematon kansa ei voi leikitellä Jumalan kanssa ja jättää Hänen
varoituksiaan huomioimatta. ...Jumalan epäsuosio on Hänen kansansa
yllä, eikä Hän ilmaise voimaansa sen keskuudessa, niin kauan kuin
syntejä on sen keskuudessa, ja vastuullisessa asemassa olevat
hyväksyvät ne.
Ne, jotka työskentelevät Jumalan pelossa pyrkien poistamaan esteitä
seurakunnan tieltä ja korjaamaan raskaita vääryyksiä, että Jumalan
kansa näkisi synnin hirvittävyyden ja menestyisi puhtaudessa, ja että
Jumalan nimi saisi kunniaa, tulevat aina kohtaamaan vastustusta
pyhittämättömien taholta. Sefanja kuvaa oikein tämän ihmisluokan
tilaa ja sitä kauheaa tuomiota, joka tulee heidän päälleen."
Testimonies for the Church

8. Pystyvätkö ne, jotka eivät ole taistelussaan syntiä vastaan
toimineet päättäväisesti totuuden puolesta, seisomaan
viimeisessä taistelussa? Ilm. 3:16; Matt. 25:10-12.
"Ne, joita on miltei koko heidän elämänsä ajan hallinnut Jumalan
Hengelle yhtä vieras henki kuin Aakanin tapauksessa, tulevat olevaan
hyvin passiivisia, kun tulee aika, jona tarvitaan päättävää toimintaa
jokaiselta. He eivät ole kummallakaan puolella. Saatanan voima on
niin kauan pitänyt heitä otteessaan, että he näyttävät sokeilta, eivätkä
he pysty seisomaan oikeutta puolustamassa. Jos he eivät ota
ratkaisevaa askelta väärään, se ei johdu siitä, että heillä olisi selkeä
käsitys oikeasta, vaan koska he eivät uskalla.
Jumala ei anna leikitellä itsensä kanssa. Taistelun aikana kunkin tulee
tunnustaa värinsä. Silloin jokaisen asema tulee tunnetuksi. Silloin
jokaisen sotilaan taidot oikeaan koetellaan." - Testimonies for the
Church
7
Sapattina 15. toukokuuta 2010

Harhautustaktiikoita
"Alottaa tora on päästää vedet valloilleen; herkeä, ennen kuin riita
syttyy." Snl. 17:14.
Seitsemännen pasuunan ääni
1. Mitä tapahtui taivaassa, kun seitsemänteen pasuunaan
puhallettiin? Milloin seitsemänteen pasuunaan puhaltaminen
aloitettiin? Ilm. 11:15-17; Dan. 8:14.
"Tämän maan kuninkuus ei vielä ole tullut meidän Herrallemme ja
hänen Voidellullensa. Älkää pettäkö itseänne; pysykää valveilla ja
liikkukaa nopeasti, sillä yö tulee, jolloin ei kukaan voi mitään tehdä."
- Counsels to Parents, Teachers, and Students
"Viidennestätoista jakeesta luvun loppuun meitä kuljetetaan kolme eri

kertaa seitsemännen enkelin puhaltamisesta loppuun. Tässä lainatussa
jakeessa profeetta katsoo eteenpäin Jumalan valtakunnan täydelliseen
perustamiseen. Vaikka seitsemäs pasuuna on alkanut kuulua, ei ole
vielä tosiasia, että äänet taivaasta julistaisivat, että tämän maan
kuninkuus olisi tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa,
ellei tätä ole julistettu etukäteen tapahtuman nopean etenemisen
tähden. Mutta seitsemäs pasuuna, kuten edeltävät kuusi, käsittää
aikakauden. Ja kuninkuuden siirtyminen maallisilta Hänelle, jonka
oikeus on hallita, on päätapahtuma, joka tapahtuu pasuunan
alkuvuosina. Siten tämä tapahtuma, erona kaikille muille, on profeetan
mielessä. - Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation
Uriah Smithin mukaan: "...Kolmas voi-huuto tapahtuu seitsemännen
pasuunan aikaan, joka alkoi 1844." sama
Toivon sanoman saarnaaminen
2. Mitä sanomaa on siitä lähtien julistettu koko maailmassa
adventtiliikkeen toimesta? Matt. 24:14.
"Niin kuin opetuslapset lähtivät saarnaamaan: 'Aika on täyttynyt, ja
Jumalan valtakunta on tullut lähelle', niin myös Miller ja hänen
toverinsa julistivat, että pisin ja viimeinen Raamatun ilmoittama
ajanjakso oli päättymäisillään, tuomio lähellä ja iankaikkinen
valtakunta oven edessä." -Suuri taistelu s. 337.
"Opetuslapsille annettu tehtävä on annettu myös meille. Tänä päivänä,
kuten silloinkin, ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa tulee
korottaa niille, jotka ovat ilman Jumalaa ja ilman toivoa tässä
maailmassa. Herra kutsuu saarnaajia, opettajia ja evankelistoja. Ovelta
ovelle Hänen palvelijansa kulkevat ja julistavat pelastussanomaa. ...
Sanomaa ei tule julistaa tehottomasti, vaan selkeillä, päättäväisillä
ponnisteluilla. Sadat odottavat varoitusta paetakseen henkensä edestä.
Maailman täytyy nähdä kristityissä todiste kristikunnan voimasta." Gospel Workers
3. Kuka on julistettu Kuninkaaksi innoitetun sanan mukaan? Ilm.
17:14; 22:20.
"Jokaisen kohtalo oli ratkaistu joko elämäksi tai kuolemaksi.

Jeesuksen palvellessa pyhäkössä tuomiota oli pidetty ensin kuolleisiin
vanhurskaisiin ja sitten elossa oleviin vanhurskaisiin nähden. Kristus
oli saanut valtakuntansa sovitettuaan kansansa ja pyyhittyään pois
heidän syntinsä. Valtakunnan alamaiset oli koottu. Karitsan häät olivat
päättyneet. Valtakunta ja kaiken taivaan alla olevien valtakuntien
suuruus annettiin Jeesukselle ja pelastuksen perineille. Jeesus oli
hallitseva kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana."- Early
Writings
Taivaan valtakunta
4. Missä tämä valtakunta sijaitsee Kuninkaan omien sanojen
mukaan? Minkä kolmen sanoman avulla ihmisiä on kutsuttu
taivaallisen valtakunnan alamaisiksi vuodesta 1844 lähtien?
Joh. 18:36; Ilm. 14:6-12.
"Jumalan armon valtakuntaa pystytetään nyt, kun syntisiä ja
kapinallisia sydämiä alistuu päivittäin hänen rakkautensa
kakkivaltaan. Mutta kirkkauden valtakunta pystytetään lopullisesti
vasta kun Kristus tulee toisen kerran tähän maailmaan. 'Ja valtakunta
ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan
Korkeimman pyhien kansalle' (Dan. 7: 27). He perivät valtakunnan,
joka on ollut heille 'valmistettuna maailman perustamisesta asti' (Matt.
25:34). Ja Kristus ottaa suuren voimansa ja ryhtyy hallitsemaan."
-Vuorisaarna s. 117.
"Tämä varoitus annetaan ilmestyskirjan 14. luvussa. Siinä esitetään
taivaallisten olentojen julistamana kolminkertainen sanoma, jota
välittömästi seuraa Ihmisen pojan tuleminen korjaamaan maan eloa." Suuri taistelu s. 299.
"Kristus tulee toisen kerran, ja Hänellä on voima antaa pelastus.
Valmistaakseen ihmisiä tätä tapahtumaa varten, Hän on lähettänyt
ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomat. Nämä enkelit
kuvaavat niitä, jotka ottavat totuuden vastaan ja voimalla avaavat
evankeliumin maailmalle." - SDA
5. Kuinka voidaan todeta, ovatko he todellisia alamaisia? Ilm.
14:12. Ketä he ainoastaan seuraavat ajatuksissaan, sanoissaan
ja teoissaan osoittaakseen, että he ovat oikeita opetuslapsia?

Ilm. 14:4.
"Minulle näytettiin, että kolmas enkeli, joka julisti Jumalan käskyjä ja
Jeesuksen uskoa, edustaa ihmisiä, jotka vastaanottavat tämän sanoman
ja kohottavat varoituksen äänen maailmalle pitää Jumalan käskyt ja
Hänen lakinsa kuin silmäteränsä; ja vastauksena tälle varoitukselle
moni ottaa vastaan Herran sapatin." - Christian Experience and
Teachings of Ellen G. White
"Ketkä ovat Jumalan valtakunnan alamaisia? Kaikki ne, jotka tekevät
Hänen tahtonsa. Heillä on vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä
Hengessä. Kristuksen valtakunnan jäsenet ovat Jumalan poikia, Hänen
suuren liikkeensä liikekumppaneita. Jumalan valitut ovat valittu suku,
omaisuus kansa, pyhä heimo, joka ylistää Häntä, joka on kutsunut
heidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. He ovat maan suola,
maailman valkeus. He ovat eläviä kiviä, kuninkaallinen papisto. He
ovat Jeesuksen Kristuksen kanssaperijöitä. He seuraavat Karitsaa,
minne ikinä Hän meneekin..." - Testimonies to Ministers and Bible
Workers
Suuttumus ja vihollisen työ
6. Kuka on erittäin vihainen maallisen kuninkuuden siirtymisestä
Vapahtajalle? Mitä hän tietää? Ilm. 12:12; 10:6.
"Jokainen Jumalan voiman ilmaisu kansansa hyväksi vihoittaa
saatanaa. Joka kerta kun Jumala toimii heidän hyväkseen, saatana
enkeleineen intoutuu entistä kiivaammin syöksemään heitä turmioon."
-Kristuksen vertaukset s. 120.
"Pelottavia ovat ne näkymät, jotka kirvoittavat tämän huudahduksen
taivaalliselta ääneltä. Saatanan raivo lisääntyy sitä mukaa kuin hänen
aikansa vähenee, ja hänen pettämis- ja tuhoamistyönsä saavuttaa
huippunsa ahdistuksen aikana. - Maranatha
7. Kenet hän on siitä lähtien tehnyt vihaiseksi aikeillaan vetää
heidän huomionsa pois Kristuksen tulemisesta? Ilm. 11:18,
(ensimmäinen osa). Milloin tämä viha nähtiin ensimmäistä
kertaa seitsemännen pasuunan aikaan?

"Alkaen itsestään syntyneistä vallankumouksista Euroopassa 1848,
kansojen viha toisiaan kohtaan on kasvanut jatkuvasti. Kateus ja viha
kansojen kesken on ollut enemmänkin sääntö kuin poikkeus.
Erityisesti tämä on ilmennyt kahdessa maailmansodassa 20.
vuosisadalla, kun näytti siltä, että ihmiset haluavat tuhota kokonaisia
kansakuntia vihansa hehkussa. - Uriah Smith, The Prophecies of
Daniel and the Revelation
"Kansojen viha on mainittu ensimmäisenä kaikista tapahtumista, jotka
tapahtuisivat, kun Kristus ottaa maailman herruuden. ... Kuka ei voi
nähdä, että tämä viha kasvaa koko ajan? Vuodesta 1848, tuosta niin
sanotusta myrskyisästä vuodesta, lähtien kaikki kiehuu entistä
enemmän kansojen välillä ja herättää mitä vihaisimpia ajatuksia." - L.
R. Conradi, Seers and the Future
8. Mitä Saatana yrittää saavuttaa jo syttyneiden ja syttymään
tulevien sotien avulla seitsemännen pasuunan aikaan? Minkä
tapahtuman uskottavuutta hän haluaa heikentää? Ilm. 22:12,
(ensimmäinen osa); 22:20.
"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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Saatanan voimallinen huume
"Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa
sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit. Takokaa vantaanne
miekoiksi ja vesurinne keihäiksi; sanokoon heikko: 'Minä olen
sankari.'" Jooel 3:9, 10.

Marssien kohti sotaa
1. Mitä viimeistä suurta taistelua Saatana tulee johtamaan
seitsemännen pasuunan soiton aikaan? Ilm. 20:7, 9.
"Viimein annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee
liikkeelle - sellainen armeija, jonka vertaista maalliset valloittajat eivät
koskaan ole koonneet ja johon ei voi verrata kaikkien menneiden
aikojen yhdistyneitä sotavoimia, aina siitä lähtien, kun maan päällä
alettiin sotia. Saatana, mahtavin sotureista, johtaa etujoukkoa, ja siihen
liittyvät hänen hänen enkeliensä johtamat joukko-osastot tässä
viimeisessä kamppailussa. Etujoukossa ovat kuninkaat ja sotaurhot ja
muu joukko seuraa suurina osastoina, joilla kullakin on oma
johtajansa. Sotilaallisella täsmällisyydellä tiheät rivit etenevät maan
murtuneen, epätasaisen pinnan yli Jumalan kaupunkia kohti.
Jeesuksen käskystä suljetaan uuden Jerusalemin portit, samalla kun
saatanan armeijat piirittävät kaupungin ja valmistautuvat
hyökkäämään sitä vastaan." -Suuri taistelu s. 643.
2. Mitä pimeyden voimat yrittävät saavuttaa sodilla, jotka
tapahtuvat seitsemännen pasuunan soiton aikaan, vaikka ei
aina näkyvästi? Ilm. 17:13.
"Tänä päivänä maailmassa on vain kaksi ihmisluokkaa, ja tuomiolla
tunnustetaan vain kaksi ihmisluokkaa - ne jotka rikkovat Jumalan
lakia vastaan, ja ne jotka pitävät Hänen lakinsa. Viimeisessä suuressa
taistelussa on kaksi vastakkaista voimaa. Toisella puolella on taivaan
ja maan Luoja. Kaikki, jotka ovat Hänen puolellaan, kantavat Hänen
sinettiään. He ovat kuuliaisia Hänen käskyilleen. Toisella puolella
seisoo pimeyden ruhtinas niiden kanssa, jotka ovat valinneet
lankeemuksen ja kapinan." - The Review and Herald
Harmagedonin taistelu
3. Ketä vastaan nämä sodat oikeastaan käydään? Milloin se
huipentuu? Ilm. 17:14; 16:12-16.
"Harmagedonin sota taistellaan pian. Se, jonka vaatteisiin on

kirjoitettu: "kuningasten Kuningas ja herrain Herra, johtaa pian
taivaan sotajoukkoja." - Testimonies for the Church
"Meidän tulee tutkistella seitsemännen vihan maljan vuodattamista.
Pahuuden voimat eivät antaudu taistelematta, mutta Sallimus on
mukana Harmagedonin taistelussa. Kun maa valkenee Ilmestyskirjan
18. luvussa kuvatun enkelin kunniasta, uskonnolliset voimat, sekä
hyvät että pahat, heräävät unestaan, ja elävän Jumalan joukot vievät
voiton. ...
Kaikenlainen pahuus kasvaa huippuunsa. Pahuudenn enkelit liittyvät
pahoihin ihmisiin, ja koska ne ovat tottuneet taistelemaan jatkuvasti ja
vuosisatojen kuluessa oppineet taitaviksi pettäjiksi ja taistelijoiksi, ne
kamppailevat viimeisessä suuressa taistelussa epätoivoisesti eivätkä
luovuta helpolla. Koko maailman on valittava, millä puolella se tahtoo
seisoa. Harmagedonin taistelu syttyy, eikä kukaan meistä saa nukkua
silloin. Meidän tulee olla hereillä ja virkeitä, astiat täynnä öljyä
lamppujamme varten." - Maranatha
Rangaistuksen aika
4. Kenen päälle Saatana kaataa hirvittävää vihaansa
seitsemännen pasuunan soiton alettua? Kuinka tämä raivo
näkyy? Ilm. 12:12. Kutsutaanko näihin sotiin osallistuvia
ihmisiä kristityiksi vai pakanoiksi Raamatussa? Ilm. 11:8,
ensimmäinen osa.
"Koko maailma on kuohuksissa. Sodat ja sanomat sodista ovat
tavallisia. Kansat ovat vihastuneet, ja on tullut aika tuomita kuolleet.
Tapahtumat seuraavat toisiaan jouduttaen kiireesti Jumalan päivää.
Tuntuu kuin aikaa olisi jäljellä vain rahtunen. Mutta vaikka kansa jo
nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ei ole vielä
yleismaailmallista sotaa. Neljää sodan tuulta pidätetään, kunnes
Jumalan palvelijat saavat sinetin otsaansa. Sen jälkeen maailman
vallat marssittavat joukkonsa viimeiseen suureen taisteluun." Testimonies for the Church
"Minä näin, että kansojen suuttumus, Jumalan viha ja kuolleiden
tuomitsemisen aika olivat erillisiä tapahtumia, toinen toistaan
seuraavia;
Miika ei ole vielä noussut, eikä ennennäkemätön
ahdistuksen aika ole vielä alkanut. Kansat alkavat suuttua, mutta kun

meidän Ylimmäinen Pappimme on päättänyt työnsä pyhäkössä, Hän
nousee, pukee päälleen koston vaatteen, ja sitten seitsemän viimeistä
vitsausta vuodatetaan." - Life Sketches
5. Mikä silloin hautautui ja kuinka kristinusko tuli entistä
enemmän näkyviin? Ilm. 18:10.
"Hänen syntinsä ulottuivat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut
hänen rikoksensa... siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa
hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja
hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua.
Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole
leski enkä ole surua näkevä', sen tähden hänen vitsauksensa tulevat
yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa
poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.
Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta
harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä... ja
sanovat: 'Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva
kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!' Ilm. 18:5-10."
-Suuri taistelu s. 631.
Vastuu ja seuraukset
6. Millaisena taivas näkee ne, jotka seitsemännen pasuunan
aikana ovat saastuttaneet maata hirvittävillä sodilla ja
harhaopeilla? Mitä kaikki tulevat korjaamaan? Jes. 24:4-6;
Ilm. 18:10; Gal. 6:7.
"Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoavammiksi.
Hävitys kohtaa sekä ihmisiä että eläimiä. 'Maa murehtii ja lakastuu...
kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa
alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet
iankaikkisen liiton.' Jes. 24: 4, 5." -Suuri taistelu s. 576.
"'Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat
tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.'
Jes. 26:21... Omien rajujen intohimojensa mielettömässä taistelussa ja
Jumalan sekoittamattoman vihan hirmuisen vuodattamisen kautta
hukkuvat maan jumalattomat asukkaat - papit, hallitsijat, ja kansa,

rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset." -Suuri taistelu s. 634.
Salaliitto ja sen seuraukset
7. Mitä tulee tapahtumaan niille, jotka ovat osallistuneet
maailman
tuhoamiseen
sodankäynnillä,
heidän
tunnustuksestaan
tai
seurakuntaan
kuulumisestaan
huolimatta? Ilm. 11:18, (viimeinen osa).
"Neljä mahtavaa enkeliä pidättelee tämän maailman voimia, kunnes
Jumalan palvelijat ovat saaneet sinetin otsaansa. Maailman kansat
palavat halusta päästä taistelemaan toisiaan vastaan, mutta enkelit
pidättelevät niitä. Kun tämä hillitsevä voima poistuu, alkaa vaivan ja
ahdistuksen aika. Tappavia aseita keksitään. Aluksia, joiden lastina on
eläviä olentoja, upotetaan meren syvyyksiin. Kaikki, jotka eivät ole
vastaanottaneet totuuden Henkeä, liittyvät saatanan joukkoihin. Näitä
joukkoja kuitenkin pidätellään, kunnes koittaa Harmagedonin suuren
taistelun aika." - Maranatha
8. Saavatko he vielä yhden tilaisuuden katua ja kääntyä viimeisen
tuomiopäivän taistelun aikana? Ilm. 22:11; 16:12-16.
"Tämä ahdistuksen aika alkaa silloin kun Kristus lakkaa toimimasta
ihmisen välimiehenä. Silloin jokaisen sielun tapaus on ratkaistu, eikä
mikään sovintoveri enää puhdista synnistä... Silloin Jumalan hillitsevä
Henki vetäytyy pois maan päältä. Samoin kuin vihastunut veli uhkasi
tappaa Jaakobin, koettavat jumalattomatkin tuhota Jumalan kansan. Ja
samoin kuin patriarkka painiskeli koko yön pelastuakseen Eesaun
käsistä, tulevat vanhurskaatkin huutamaan yötä päivää Jumalaa
vapauttamaan heidät vihollisista jotka ympäröivät heitä." -Patriarkat ja
Profeetat s. 201.
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Petos ja lankeemus

"Pudonnut on päästämme kruunu. Voi meitä, sillä me olemme syntiä
tehneet!" - Valitusvirret 5:16.
Kriisi ja lankeaminen
1. Kenet Saatana sai myös lankeaman voimakkaan huumeensa
avulla? Kuinka suuri osa adventtikansasta esiintyi kriisin
aikana? Jer. 6:16-19; Matt. 24:48, 49.
"Kun sota syttyi, adventistien keskuudessa tapahtui jakautuminen.
Suurin osa halusi kumota periaatteet sodan aikaan, kun taas toiset
halusivat pitää kiinni sapatin pyhyydestä myös sodan aikaan. Tämä
erimielisyys johti niiden erottamiseen, jotka julistivat vanhan uskon
sitovuutta." - Koelnische Zeitung
"Jumala punnitsee luonteemme, käytöksemme ja vaikuttimemme
pyhäkön vaa'alla. On osoittautuva pelottavaksi asiaksi, kun
Lunastajamme, joka kuoli ristillä vetääkseen sydäntämme puoleensa,
havaitsee jonkun köykäiseksi rakkaudesta ja kuuliaisuudesta. Jumala
on antanut meille suuria ja kallisarvoisia lahjoja. Hän on lähettänyt
meille valoa ja tietoa tahdostaan, niin ettei meidän tarvitse eksyä eikä
hapuilla pimeässä. Vaa'alla punnittavaksi ja siinä köykäiseksi
havaittavaksi joutuminen lopullisena tilinteon ja palkanmaksun
päivänä on kauhea tosiasia, hirvittävä harha-askel, joka ei enää
milloinkaan ole korjattavissa." - Testimonies for the Church
Morsian tuli uskottomaksi
2. Mikä tulee olemaan pahan palvelijan kohtalo? Mitä tapahtui
seurakunnalle, joka sai Jumalan totuuden valon? Matt. 24:50,
51; Jes. 1:21.
"Tutkistelkaamme näitä sanoja hartaasti. Älköön kukaan sanoko:
'Tämä ei tarkoita minua; minä olen kristitty.' Kuka tämän sanoo, sinä
itse, vai Se, joka lukee sydämen? Uskottomalle palvelijalle oli annettu
juhlallinen vastuu; maailman edessä hän esitti Kristuksen palvelijaa,
mutta oi, kuinka valitettavaa hänelle ja niille, jotka ovat hänen
kanssaan tekemisissä: hän on paha palvelija! Hän tuhlaa Herransa
omaisuutta. Hän opettaa ihmisiä polkemaan jalkoihinsa Jumalan
pyhän lain. Hän kutsuu Kristusta 'Herrani'. Mutta hän sanoo: 'Minu

Herrani viipyy.' - Testimonies to Ministers
"Näin Opettajamme osoittavan niin sanotun vanhurskauden vaatteita.
Riistäen ne pois hän paljasti alla olevan turmeluksen. Sitten hän sanoi
minulle: 'Etkö näekin, miten he ovat valheellisesti peittäneet
luonteensa turmeltuneisuuden ja mädännäisyyden? Voi, kuinka
onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Minun Isäni huone on
tehty markkinahuoneeksi, paikaksi, mistä Jumalan voima ja kirkkaus
on kaikonnut! Tästä syystä heikkoutta ilmenee ja voimaa puuttuu.'" Testimonies for the Church
Asenteemme sodan suhteen
3. Mitä langennut seurakunta aina tekee? Kuka teki saman
erityisellä tavalla? Matt. 10:33; Jaak. 4:1-4. Mitä sydän
menetti? Ilm. 3:20.
"Kristitty ei voi samanaikaisesti pitää valtion miekkaa toisessa
kädessä ja Hengen miekkaa toisessa. Vain langennut seurakunta voisi
tehdä sellaista, tai joku, joka on poikennut Kristuksen valtakunnan
periaatteista ja antautunut valtiovallalle. Mutta kristitty, joka on
uskollinen periaatteille, taistelee sen uskon puolesta, joka on pyhille
annettu. Hän pitää Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, eikä voi,
kuudennen käskyn mukaan, tappaa toisia ihmisiä. Hän tottelee
Jeesuksen käskyä panna miekkansa pois sanoen: 'Meidän tulee totella
enemmän Jumalaa kuin ihmistä.' Luja kristitty kuolee evankeliumin
puolesta ja saa iankaikkisen pelastuksen, ennemmin kuin toimii
vastoin Jumalan pyhää tahtoa ja menettää iankaikkisen pelastuksen." Christlische Hausfreund
4. Kuka esitteli
'omantunnon vapauden', jonka mukaan
jokainen jäsen voisi tehdä ratkaisunsa oman vakaumuksensa
perusteella? Kuka antoi eri maiden johtajille, jotka olivat
mukana tässä ristiriidassa, luvan osallistua sotaan? Ilm. 3:14.
"Niin pian, kuin sota alkoi Euroopassa, tätä kysymystä käsiteltiin
Amerikassa. ... Me päätimme, että jokaisen tulee toimia omantuntonsa
mukaan tässä asiassa. ... Koska meidän asemaamme ei ole tarkasti
määritelty hallituksen edessä, meidän tulee antaa jokaisen toimia

omantuntonsa mukaan. Veljemme Amerikassa ovat ottaneet saman
suvaitsevaisen kannan kuin veljemme Euroopassa. Me olemme
seuranneet samaa tietä kuin veljemme Englannissa, Ranskassa ja
muissa maissa."
(Pääkonferenssin presidentti A. G. Daniells,
Friedenaussa, heinäkuussa 1920)
"Etelä-Saksan konferenssin edustajat ilmoittavat, että he ovat samaa
mieltä työn johtajien kanssa liittyen asepalvelukseen sodan aikana.
Heidän mielestään on kansalaisvelvollisuus totella hallitusta Jumalan
määräämänä, viitaten 1. Piet. 2:13 ja Room. 13:4,5. Sillä on oikeus
vaatia palvelusta. Pääkonferenssin johtokunta käsitteli myös tätä
näkökantaa, ja istunnossaan marraskuussa 1915 he vastasivat tähän
Euroopan johtavien veljien kysymykseen ilmaisten kantansa
seuraavasti:
'Veljet eri maissa ovat täysin vapaita, niin
tulevaisuudessa, kuin ovat olleet tähänkin asti, määrittelemään asian
itse." Zionswächter, 6. maaliskuuta
Yhteys on katkaistu
5. Mitä sielut, jotka tekivät sellaisia virheitä, menettivät, ja mitä
he vielä menettävä? Katso muistutus kysymykseen 5,
(viimeinen osa); Valitusvirret 4:1; Jer. 6:29, 30.
"Seurakunta ei ole nyt erotettu ja erikoinen kansa, kuten se oli silloin
kuin vainon tulet oli sytytetty sitä vastaan. Kuinka kulta on käynyt
himmeäksi! Kuinka on hienoin kulta muuttunut!"- Early Writings
"Mutta millainen on Jumalan kansaksi tunnustautuvien tila verrattuna
varhaiseen seurakuntaan? Missä on se Jumalan Henki ja voima, joka
silloin seurasi evankeliumin julistusta?
'Kuinka onkaan kulta
tummunut, muuttunut hyvä kulta!'" - Testimonies for the Church
6. Minkä ylhäisen aseman seurakunta, jonka on Jumala oli
kutsunut, on siten menettänyt? Ilm 12:1. Missä tilassa se on
ollut siitä lähtien?
"Ja sinä, Kapernaum (seitsemännen päivän adventistit, joille on
annettu suuri valo), korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen
(etuoikeuksien mukaan)? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas.
Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat

tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä." - The
Review and Herald
Jumalan mittaamana
7. Minkä tavan he hylkäsivät? Kuinka tämä ilmeni? Matt. 7:14,
19-22.
"Hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä. Jos hedelmät ovat mauttomia ja
kelvottomia, on puu huono. Samoin elämässä tuotetut hedelmät
todistavat sydämen tilasta ja luonteen jaloudesta. Hyvillä töillä ei
koskaan voida ansaita pelastusta, mutta ne ovat todistus uskosta, joka
vaikuttaa rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Ja vaikkei iankaikkista
palkkaa annetakaan ansiosta, se on kuitenkin suhteellinen siihen
työhön, jota tehdään Kristuksen armon avulla." -Aikakausien Toivo s.
314.
8. Mitä tapahtuu, kun joku punnitaan ja havaitaan köykäiseksi?
Dan. 5:27.
"Tällä pyhäkön vaa'alla jokainen Kristuksen seurakunnan jäsen
punnitaan; ja jos hänen siveellinen luonteensa ja hengellinen tilansa
eivät vastaa niitä etuoikeuksia ja siunauksia, joita hän on saanut, hänet
havaitaan köykäiseksi." - Testimonies to Ministers and Gospel
Workers
"Jos hänen talenttejaan ei ole lisätty, jos hänen hedelmänsä eivät ole
täydellisiä Jumalan edessä, niin hänen valonsa on tullut pimeydeksi ja
hänet havaitaan köykäiseksi." - Testimonies for the Church
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Seurakunta ja kolmen enkelin sanoma
"Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä
syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on

nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Jes.
66:2.
Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta
1. Mitä Jumalan seurakunnan tulisi edustaa syntisessä
maailmassa? Millaisena aikana tämä on erityisen tarpeellista?
Miten kolmen enkelin sanoma liittyy Jumalan seurakuntaan?
Matt. 24:14; Ilm. 14:6-12; Joh. 18:36.
"Kolmas enkeli lentää keskitaivaalla, julistaen Jumalan käskyjä ja
Jeesuksen uskoa. Se kuvaa sitä työtä, joka tulee tehdä viimeisinä
päivinä. Sanoma ei menetä lainkaan voimaansa lentäessään. Johannes
näkee työn kasvavan voimassa, kunnes koko maa valkenee Jumalan
kirkkaudesta. Sanomaa: 'Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia,
sillä hänen tuomionsa hetki on tullut.' tulee julistaa suurella äänellä.
Innokkaasti ja voimallisesti ihmisten tulee viedä eteenpäin Herran
työtä. Kotona, koulussa ja seurakunnassa miesten, naisten ja nuorten
tulee valmistautua viemään sanoma maailmalle. ... Me tarvitsemme
vahvoja, omistautuneita, itsensäuhraavia nuoria miehiä ja naisia, jotka
menevät eteenpäin." - Sons and Daughters of God
"Yhä uudelleen Kristukselta pyydettiin kantaa lakiin ja politiikkaan
liittyviin kysymyksiin, mutta Hän kieltäytyi puuttumasta ajallisiin
asioihin. ... Hän oli maailmassa sen suuren hengellisen valtakuntansa
Päänä, jota Hän oli tullut pystyttämään - vanhurskauden valtakunnan.
Hänen opetuksensa tekivät selväksi ne jalostavat, pyhittävät
periaatteet, jotka hallitsevat tässä valtakunnassa." - Gospel Workers
Ei osallistumista politiikkaan
2. Ottaen huomioon, ettemme ole osallisia tästä maailmasta,
minkä pitäisi olla asemamme politiikkaa koskien? Mitä
politiikka tuhoaa? Joh. 17:14, 16; Matt. 23:9 viimeinen osa;
24:14.
"Jumalan lapsi, todellinen kristitty, ei osallistu politiikkaan.
Ihmismielet liikkuvat kansallisissa tai kansainvälisissä kysymyksissä,
mutta kristitty ei ota kantaa kummankaan puolesta. Vaikka hän on
vielä tässä maailmassa ja kunnioittaa ja noudattaa maallista esivaltaa

niin kauan, kun se ei ole ristiriidassa hänen omantuntonsa kanssa
uskon asioissa, hän ei kuulu tähän maailmaan, eikä suurilla poliittisilla
kysymyksillä ole hänelle arvoa. Hän kuuluu taivaaseen. ... Vaikka
kansat sotivat toisiaan vastaan, ja vaikka toinen kansa on enempi
syyllinen sodankäyntiin kuin toinen, mutta kristitylle he ovat kaikki
samanlaisia. Hän ei mene mukaan poliittiseen toimintaan, vaan hän
yrittää pelastaa ne, jotka ovat hukkuneet siihen. Se on Vapahtajan
antama tehtävä, ja se on ainoa, millä on merkitystä. ... Kristitty ei voi
samanaikaisesti kantaa valtion miekkaa toisessa kädessä ja Hengen
miekkaa toisessa. Vain langennut seurakunta voi tehdä niin..." Christliche Hausfreund
"Ne opettajat seurakunnassa tai koulussa, jotka ovat innokkaina
mukana politiikassa, tulisi erottaa vastuullisesta tehtävästään
viipymättä;
sillä Herra ei tee yhteistyötä heidän kanssaan.
Kymmenyksiä ei tulisi käyttää kenenkään palkkaan, joka puuttuu
poliittisiin kysymyksiin. Jokainen opettaja, saarnaaja tai johtaja
meidän riveissämme, jolla on halua vaihtaa mielipiteitä poliittisissa
kysymyksissä, tulisi saada kääntymään, tai hänen tulisi jättää työnsä.
Hänen vaikutuksensa tulee todistaa työskentelystä Jumalan kanssa
sielujen voittamiseksi, tai hänen luottamustehtävänsä tulee ottaa
häneltä pois. Jos hän ei muutu, hän aiheuttaa vain harmia." - Gospel
Workers
3. Miksi uskonpuhdistusliike tehtiin laittomaksi vuonna 1936,
kolme vuotta ennen kuin toinen maailmansota syttyi? 2 Kor.
6:14, 15.
Meidän alkuperästämme lähtien 1914 me emme ole koskaan
osallistuneet
politiikkaan
tai
osallistuneet
sotaan
tai
vallankumoukseen, koska me tiesimme, että tuollainen toiminta johtaa
lankeemukseen. Kun vertaamme korkeaa kutsumustamme palvella
Herraa poliittisiin suunnitelmiin, ymmärrämme, että ne eivät sovi
yhteen. Seuraava lainaus riittää todistamaan sen:
"Seitsemännen päivän adventistien uskonpuhistuliike, joka harrastaa
uskonnollista toimintaa, omaa päämääriä, jotka ovat ristiriidassa
kansallissosialismin kanssa. Tämän lahkon seuraajat kieltäytyvät
käyttämästä saksalaista tervehdystä (Heil Hitler). He avoimesti

julistavat, että ovat kansainvälisiä ja pitävät kaikkia miehiä veljinään."
(Tämä hallituksen tiedonanto julkaistiin kaikissa Saksan lehdissä).
Osallistuminen sotaan
4. Mitä äitiseurakunta teki huolimatta saamastaan valosta? Jes.
8:9-13.
"Toisaalta se iloitsi meidän surullisesta tilanteestamme ja pimeyden
voimien vainosta meitä kohtaan, toisaalta se julisti kaikkialla, kuinka
se oli esivallan hyväksymä, ilman vaikeuksia ja se nautti täydellisestä
vapaudesta. Eikö tässä ollutkin selvä merkki siitä, kuinka taivas oli
ottanut pois taivaallisen suosituksensa tuolta seurakunnalta? 1940
kirjoitettiin Hitleriin viitaten: "Me kiitämme Jumalaa tästä viisaasta ja
voimallisesta valtion päämiehestä, jonka Hän on antanut Saksan
kansalle. Historian Herra ei halunnut meidän luisuvan kuiluun, niin
kuin kävi maailmansodassa, jonka hävisimme. Siksi Hän lähetti meille
pelastajan, joka oli valittu johtamaan kansaamme läpi vaikeiden
koetusten menestyksekkäillä ponnisteluilla, jotka ovat vaatineet vain
vähän verenvuodatusta, päinvastoin kuin historiassa. Viime vuonna
'Fuhrerin' elämää siunattiin suurella menestyksellä. Ja nyt haluamme
kokoontua yhteen pyytämään Jumalaa antamaan siunauksensa myös
tälle uudelle vuodelle.
... Oi, Herra, me olemme valmiit rukoilemaan ja työskentelemään..."
(Saksalainen adventistien lehti Adventbote, 15. huhtikuuta 1940).
"Tarkastellessamme seitsemännen päivän adventistien viidennen
kongressin lausuntoa, jossa määriteltiin meidän suhteemme Venäjän
hallitukseen, seitsemännen päivän adventistien kuudes kongressi
päättää, että seitsemännen päivän adventisteilla on velvollisuus antaa
keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Se
tarkoittaa, että heidän tulisi osallistua sotapalvelukseen sen kaikissa
muodoissa, niin kuin perustuslaki määrää jokaisen kansalaisen
tekemään. Kuka hyvänsä opettaa jotakin muuta eikä vaadi tämän
velvollisuuden täyttämistä, häntä pidetään tämän kongressin nojalla
harhaoppisena, joka ei tunne Raamatun opetuksia ja Jumalan
seurakunnan ykseyttä, ja hän asettuu seitsemännen päivän
adventtiseurakunnan ulkopuolelle."
(Alf Lohne, Adventistit
Venäjällä).

On hyvin tunnettua, että adventtikirkon johtajat ovat hyvissä väleissä
protestanttisen ja katolisen kirkon kanssa, kun sallivat heidän
pappiensa olla kokouksissaan. Meillä on selviä todisteita tästä. Tässä
ei ole tarpeeksi tilaa enemmille yksityiskohdille. Siellä vallitsee suuri
lankeemus!"
Pasuunasta lähtee selkeä ääni
5. Seurakunnan epäonnistuttua tehtävässään antaa hälytys, ja
otettua osaa moniin sotiin - 1. maailmansota, 2. maailmansota,
Korea, Vietnam ja Persiansota sekä muita - kenet se on
todellisuudessa hylännyt? Ps. 50:17; Jer. 32:33; Neh. 9:26,
(ensimmäinen osa).
6. Ketä vastaan se on asettunut, vaikka väittää sitä vastaan
teoriassa? Matt. 24:14. Minkälaisia uskollisia todistajia Herra
vaatii? Apt. 5:32. Minkä tien langennut seurakunta hylkäsi?
Joh. 14:6.
"Seurakunta on Jumalan linnoitus, hänen turvakaupunkinsa
kapinoivassa maailmassa. Mikä tahansa seurakunnan pettäminen on
myös hänen kavaltamistaan, joka on ostanut ihmiskunnan ainokaisen
Poikansa verellä. Alusta lähtien uskolliset sielut ovat muodostaneet
maanpäällisen seurakunnan. Jokaisena aikakautena Herralla on ollut
vartijansa, jotka ovat uskollisesti todistaneet omalle sukupolvelleen.
Nämä vartiomiehet julistivat varoitussanomaa, ja kun heidän aikansa
tuli riisua varustuksensa, toiset ryhtyivät jatkamaan työtä. Jumala
saattoi nämä todistajat liittosuhteeseen kanssaan yhdistämällä
maanpäällisen seurakunnan taivaalliseen seurakuntaan, eivätkä
tuonela portit ole voittaneet hänen kansaansa." -Apostolien teot s. 13.
Valtakunnan perilliset
7. Kenelle tämä valtakunta voidaan ainoastaan antaa? Dan. 7:27.
"Jumala kutsuu meitä erottautumaan maailmasta. Aiotko totella?
Tuletko pois heidän keskuudestaan ja pysyt erossa heistä? Sillä mitä
yhteistä on vanhurskaalla ja epävanhurskaalla? Ja mitä yhteistä on
valkeudella ja pimeydellä? Sinä et voi seurustella maailmallisten

kanssa osallistua heidän hengestään, ja samalla olla Jumalan lapsi. Jos
erotat mieltymyksesi maailmasta ja pysyt puhtaana sen saastutuksesta,
pakenet sitä turmelusta, joka on maailmassa himojen kautta, Jumala
on sinun Isäsi, Hän ottaa sinut perheeseensä, ja sinusta tulee Hänen
perillisensä. Maailman sijaan Hän antaa sinulle, elämän kuuliaisuuden
kautta, taivasten valtakunnan. Hän antaa sinulle iankaikkisen
kirkkauden ja elämän, joka kestää ikuisesti - Testimonies for the
Church
8. Mitä meidän siis pitäisi edustaa kaikkina aikoina, ja mille
meidän tulisi olla kuuliaisia ja mistä pysyä erossa, niin että
Jeesus voi tulla sydämeemme? Matt. 5:16; Joh. 14:6; 17:16;
Ilm. 3:20.
"Kristus purkaa erottavan muurin, itserakkauden sekä hajottavan
kansallisen ennakkoluulon, ja opettaa rakkautta koko ihmisperhettä
kohtaan. Hän kohottaa ihmiset heidän oman itsekkyytensä luomasta
ahtaasta piiristä, hän poistaa kaikki erottavat linjat sekä keinotekoiset
yhteiskunnalliset raja-aidat. Hän ei tee eroa naapureiden ja
muukalaisten, ystävien ja vihollisten välillä. Hän opettaa meitä
näkemään lähimmäisen jokaisessa apua tarvitsevassa ihmisessä sekä
pitämään maailmaa työkenttänämme." -Vuorisaarna s. 51.
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Alkuseurakunnan uskollisuus
"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi
kutsuttaman." Matt. 5:9.
Rohkeuden lähde
1. Mikä antoi voimaa ja vakautta varhaiselle kristilliselle
seurakunnalle ja sen jäsenille pysyä lujina ja uskollisina? 2
Kor. 2:14.

"Kun Jumalan armo vallitsee sielussa, se on uskon, rohkeuden ja
Kristuksen kaltaisen rakkauden ilmapiirin ympäröimä, ilmapiirin, joka
virkistää jokaisen sitä hengittävän hengellistä elämää. ... Herra käyttää
niitä, jotka ovat nöyriä sydämeltään, saavuttamaan sieluja, joita vihityt
saarnaajat eivät voi lähestyä. Heidät muutetaan puhumaan sanoja,
jotka ilmaisevat Kristuksen pelastavan armon.
Pyhän vaikutuksen tulee välittyä maailmaan niistä, jotka ovat
pyhitetyt totuuden kautta. Maailman täytyy olla armon ilmapiirin
ympäröimä. Pyhän Hengen pitää työskennellä ihmissydämissä, ottaa
asioita Jumalalta ja esittää ne ihmisille. - God's Amazing Grace
2. Mikä oli heidän uskonsa keskipiste? Matt. 3:17; Apt. 1:9-11.
"Antiokian uskovaiset tajusivat, että Jumala oli halukas vaikuttamaan
heidän elämässään 'sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi' (Fil. 2: 13). Vaikka he elivät kansan keskuudessa,
joka näytti varsin vähän välittävän iankaikkisista arvoista, he pyrkivät
kuitenkin havahduttamaan sydämeltään rehellisiä ja todistamaan
voimallisesti hänestä, jota he rakastivat ja palvelivat. Vaatimattomassa
palvelustyössään he opettelivat luottamaan siihen, että elämän sanan
teki väkeväksi Pyhän Hengen voima. Näin he elämän eri aloilla
todistivat päivittäin uskostaan Kristukseen." - Apostolien teot s. 122.
Jumalan valtakunnassa eläminen
3. Mitä he ovat lahjoittaneet ja kenelle? Mihin heidän ajatuksensa
olivat kiinnittyneet vaikka he olivat vielä tässä maailmassa?
Snl. 23:26; Matt. 6:33; 4:17.
"Jumalan siunaus lepää jokaisen sielun yllä, joka täydellisesti
pyhittäytyy Hänelle. Kun etsimme Jumalaa koko sydämestämme, me
löydämme Hänet. Jumala on tosissaan meidän kanssamme, ja Hän
haluaa meidän tekevän huolellista työtä ikuisuutta varten. Hän on
vuodattanut koko taivaan yhdessä lahjassa, eikä meillä ole mitään
syytä epäillä Hänen rakkauttaan. Katsokaa Golgatalle. ....
Jumala pyytää sinua antamaan sydämesi Hänelle. Sinun voimasi,
kykysi, kiintymyksesi, tulisi olla alistuneina Hänelle, että Hän voisi
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen oman mielisuosionsa

mukaan, ja tehdä sinut sopivaksi iankaikkiseen elämään.
Kun Kristus asuu sydämessä, niin sielu on niin täynnä iloa Hänen
yhteydessään, että se tarrautuu Häneen, ja Häntä tarkkaillessa oma
minä unohtuu. Rakkaus Kristukseen on toiminnan lähde." - My Life
Today
"Jeesus ei vapauta meitä välttämättömästä vaivannäöstä, mutta hän
opettaa, että meidän on asetettava hänet ensimmäiseksi ja viimeiseksi
ja parhaaksi joka asiassa. Emme saa ryhtyä mihinkään liikeyritykseen
tai hankkeeseen, joka estäisi hänen vanhurskautensa toteutumista
luonteessamme ja elämässämme. Sama koskee huvituksia. Mitä
tahansa teemme, tehkäämme se sydämestämme, niin kuin Herralle." Vuorisaarna s. 107.
"Se, joka on sydämessään päättänyt palvella Jumalaa, saa tilaisuuksia
todistaa hänestä. Vaikeudet eivät kykene estämään sitä, joka on
päättänyt etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan.
Voimalla, jota hän on saanut rukoilemalla ja tutkiskelemalla Jumalan
sanaa, hän tavoittelee hyveitä ja hylkää paheet." -Apostolien teot s.
356.
Rakkautta jopa vihollisia kohtaan
4. Minkä näennäisesti uuden käskyn Jeesus opetti erityisellä
tavalla ensimmäisille kristityille? Joh. 13:34, 35.
"Jeesus sanoo: 'Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä
rakastanut.' Rakkaus ei ole vain impulssi, ohimenevä tunne, joka
riippuu olosuhteista, se on elävä periaate, jatkuva voima. Sielua
ravitsee puhtaan rakkauden virrat, jotka virtaavat Kristuksen
sydämestä, kuin vesilähteet, jotka eivät koskaan ehdy. Oi, kuinka tämä
yhteys virkistää sydäntä, jalostaa sen vaikuttimia ja syventää sen
tunteita. Pyhän Hengen kasvatuksessa ja periaatteissa Jumalan lapset
rakastavat toisiaan aidosti ja vilpittömästi, ilman oman edun
tavoittelua ja ulkokultaisuutta. Ja tämä tapahtuu, koska sydän rakastaa
Jeesusta. Meidän kiintymyksemme toinen toistamme kohtaan lähtee
suhteestamme Jumalaan. Me olemme yhtä perhettä, me rakastamme
toinen toistamme, niin kuin Hän rakasti meitä. Kun verrataan tätä
todellista,
pyhittynyttä
rakkautta
maailman
pinnalliseen
huomaavaisuuteen, se on kuin vertaisi jyviä akanoihin." - Sons and

Daughters of God
5. Mitä tämä käsky myös sisälsi? Matt. 5:44-48.
"Vapahtaja sanoi opetuslapsille:
'Rakastakaa vihamiehiänne,
siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat.'
Meidän tulee rakastaa
vihollisiamme samalla rakkaudella, jota Kristus osoitti vihollisiaan
kohtaan antamalla henkensä pelastaakseen heidät. Monet saattavat
sanoa: 'Tämä on kova käsky, minä haluan pysytellä mahdollisimman
kaukana vihamiehistäni.' Mutta jos toimimme omien taipumustemme
mukaisesti, me emme ilmennä periaatteita, jotka Vapahtajamme on
meille antanut. 'Tehkää hyvää', Hän sanoo, 'niille, jotka teitä vihaavat,
ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat; että olisitte Isänne
lapsia, joka on taivaassa; sillä hän antaa aurinkonsa paistaa niin
pahoille kuin hyvillekin, ja lähettää sateensa niin vanhurskaille kuin
väärillekin.' Tämä raamatunpaikka valaisee yhtä puolta kristillisestä
täydellisyydestä. Kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, Hän antoi
henkensä meidän edestämme. Meidän tulee seurata Hänen
esimerkkiään." - Medical Ministry
Väkivallan hylkääminen
6. Mitä me saamme tästä käskystä, joka vaikuttaisi olevan uusi?
Matt. 5:48. Mitä ensimmäiset kristityt kieltäytyivät tekemästä
koska he kaipasivat täydellisyyttä, Kristuksen tulemisesta sekä
Hänen valtakuntaansa? 2 Kor. 10:3-5.
"Alkukristityt
eivät
ainoastaan
kieltäytyneet
liittymästä
sotapalvelukseen, vaan jos he kääntyivät kristityiksi jo ollessaan
armeijassa, he erosivat sen palveluksesta hinnalla millä hyvänsä.
Markellus oli saidanpäämiehenä Trajanan legioonassa. Ollessaan
komennuksella hänestä tuli kristitty; ja uskoen, kuten muutkin hänen
kristityistä ystävistään, ettei hän enää voisi toimia siinä, hän riisui
vyönsä legioonan johtajan edessä, ja selitti, että hänestä oli tullut
kristitty, eikä hän enää voisi palvella. Hänet lähetettiin vankilaan,
mutta hän oli silti uskollinen kristinuskolle. 'Ei kristityn ole soveliasta
kantaa asetta minkään maallisen vallan hyväksi', hän sanoi. Ja tämän
seurauksena hänet määrättiin kuolemaan. Pian sen jälkeen Kassian,

joka oli notaarina samassa legioonassa, jätti virkansa. Hän piti tiukasti
kiinni samasta näkemyksestä kuin Markellus, ja samoin hänetkin
lähetettiin teloitettavaksi. Martin, josta Sulpicius Severus on niin
paljon kertonut, oli armeijan palveluksessa, jonka hän hylkäsi
otettuaan vastaan kristinuskon. Julian Apostaten ainoa syy, jonka
löydämme hänen käytökselleen, on: 'Olen kristitty, ja siksi en voi
taistella.' "
"Maximilian, kuten se on kerrottu Ruinartin Teoissa, tuotiin oikeuden
eteen värvättäväksi sotilaaksi. Kun konsuli kysyi hänen nimeään,
Maximilian vastasi: 'Olen kristitty, enkä voi taistella.' Hänet
määrättiin kuitenkin armeijaan, mutta hän kieltäytyi palvelemasta,
vedoten yhä siihen, että oli kristitty. Hänelle sanottiin, että ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin kantaa asetta tai tulla määrätyksi kuolemaan.
Mutta hänen uskollisuuttaan ei voitu järkyttää: 'En voi taistella', hän
sanoi 'jos kuolen.' Hän pysyi lujana päätöksessään, ja hänet määrättiin
teloitettavaksi." -Example end Testimony of the early Christians on
the Subject of War, Lontoo, 1823-24; Filadelfia 1892.
7. Oliko tämä kristillisen alkuseurakunnan perusoppi? 2 Tess.
2:15.
"Nämä eivät olleet näkemyksiä, eikä tämä ollut keidenkähän
eristäytyneiden yksilöiden käytöstä, joita johtaa omien tulkintojen
mukainen mielipide kristityn velvollisuuksista. Heidän periaatteensa
olivat koko järjestön periaatteita. ... Lactantius, eräs varhaiskristitty,
sanoo painokkaasti: 'Vanhurskaan miehen ei ole koskaan soveliasta
mennä sotaan.' Toisen vuosisadan loppupuolella Celsus, eräs
kristinuskon vastustaja, syytti kristittyjä, jotka kieltäytyivät
kantamasta asetta edes hätätilanteessa. Origen, kristittyjen puolustaja,
ei yritäkään kieltää sitä tosiasiaa, hän myöntää heidän
kieltäytymisensä ja puolustaa sitä, koska sota oli laitonta. Vielä
sittenkin, kun kristinusko oli levinnyt koko tunnettuun maailmaan,
Tertullian, puhuessaan osasta Rooman armeijaa, johon kuului yli
kolmannes Rooman legioonista, sanoi selvästi, että heidän joukossaan
ei ole yhtään kristittyä." Sama.
8. Milloin tämä periaate asetettiin syrjään jo valmiiksi uskosta

luopuneessa seurakunnassa?
"On kiistatonta, että kristityt, jotka elivät lähimpänä Vapahtajan aikaa,
uskoivat järkkymättömällä varmuudella, että Hän oli kieltänyt
menemästä sotaan; ja he avoimesti julistivat tätä uskoaan, ja sen
puolesta he olivat halukkaat uhraamaan omaisuutensa ja henkensä.
(Tunnuskristityt) kuitenkin myöhemmin liittyivät sotilaiksi, ja
milloin? - Kun heidän yleinen uskollisuutensa kristinuskoa kohtaan
kävi veltoksi; Kun he rikkoivat sen periaatteita, kun he alkoivat
vääristellä sen sanoja ja huijata, kun kristityt viisastelijat taivuttelivat
heitä; kun (tunnuskristityt) hyväksyivät jopa epäjumalanpalveluksen
pappeuden. Lyhyesti sanottuna, heistä tuli sotilaita, kun he lakkasivat
olemasta kristittyjä.
Luopuminen alkuperäisestä uskosta ei tapahtunut yhtäkkiä. Niin kuin
muukin turmelus, se tuli asteittain. Kahden ensimmäisen vuosisadan
ajalta ei tunneta yhtään kristittyä sotilasta. Kolmannella vuosisadalla,
kun kristinusko alkoi turmeltua, kristittyjen oli yleistä olla sotilaina.
Määrä kasvoi, kunnes neljännellä vuosisadalla [nimelliset] kristityt
eivät enää epäröineet mennä sotaan. Siellä täällä saattoi kuitenkin olla
joku vanha isä, joka korotti äänensä rauhan puolesta, mutta he lähtivät
yksi toisensa jälkeen pois tästä maailmasta, ja opinkohta, että sota on
laiton, ei ollut enää [tunnus] kirkon opinkohta." Sama
"Alkukristityt kieltäytyivät menemästä legioonaan, koska se oli
vastoin Herran opetusta. Mutta kolme vuosisataa myöhemmin
politiikka johti siihen, että he hylkäsivät täysin aiemman asenteensa.
Keskiaika osoitti, kuinka uskottomiksi he tulivat esi-isiensä uskolle.
Loputtomat sodat ja taistelut noina vuosisatoina, ja jos saan sanoa,
jopa meidän loistavan aikakautemme tapahtumat, ovat vakuuttava
todiste täydellisestä erkanemisesta varhaiskristillisen seurakunnan
opeista."
(Kirjoittanut Englannin pääinisteri, julkaistu lehdessä
Dresdner Neuesten Nachrichten, 14. kesäkuuta 1926).
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Uskonpuhdistus ja Laodikean aika

"Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata
laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun aika
on etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta."
Hoos. 10:12.
Sodan henki ja uskonpuhdistustyö
1. Varoittiko Profetian
Henki
lankeemuksesta? Ilm. 3:18.

adventtiseurakuntaa

sen

"Maailmassa vallitsee sodan henki." CS
"Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1909, hän juhlallisesti vaati
pääkonferenssin edustajia valmistaan sydämensä hirvittäviä
tapahtumia ja ennennäkemätöntä painetta varten, jotka pian
kohtaisivat maan kansoja. Hän sanoi: 'Hyvin pian selkkaukset ja
vieraiden kansojen sorto tulee sellaisella voimalla, jota ei nyt osaa
aavistaakaan.'
Viisi vuotta myöhemmin tästä ennustuksesta
maailmansota syttyi. ...
Kun nämä onnettomuudet tulivat maan kansoille, tapahtui toinenkin
tapahtuma
suuri uskonpuhdistus liike Jumalan kansan
keskuudessa." The Time and the Work.
2. Ensimmäisen maailmansodan ja valtioiden ristiriidan
aikaan, kenestä uskonpuhdistuksen olisi pitänyt alkaa? Mitä
seurakunta teki kaikesta huolimatta uskollisille sieluille
lankeemuksen sokaisemana? Jes. 8:16; 2 Kun. 19:31.
Uskonpuhdistus alkoi adventtiseurakunnan sisällä muutamasta
uskovasta, jotka pysyivät lujina myrskyn aikaan, vaikka kummatkin
sanomat ja sanomanviejät hylättiin.
"Kun sota syttyi, adventistien keskuudessa tapahtui jakautuminen.
Enemmistö halusi kumota periaatteet sodan aikaan, kun taas toiset
pitivät kiinni sapatin pyhyydestä myöskin sodan aikaan. Tämä ristiriita
johti niiden erottamiseen, jotka julistivat vanhan uskon voimassaoloa."
Sekä viesti että viestinkantajat hylätään
3. Niin kuin monesti on historiassa

tapahtunut,

missä

uskonpuhdistus
jatkui
langenneen
seurakunnan
suvaitsemattomuuden vuoksi? Mitä uskovat, jotka olivat
seurakunnan vainon alla pakotettuja kokoontumaan
uskonpuhdistukseen, kaipasivat? Apt. 13:46; 18:6, 7; 19:9; Ilm.
3:18, 20.
"Kun seurakunta hylkää nämä sanat ja käyttää omiaan, se menettää
Sanan voiman, joka on Jumalan voima, joka pelastaa kaikki ne, jotka
uskovat siihen. Jos näin tapahtuu ihmisille, vaikka he sanovat, että he
ovat Kristuksen seurakunta tai osa sitä, on aika niiden, jotka ovat
liittyneet siihen, muistaa tämä varoitus: 'Senkaltaisia karta.'
Rakkaus, totuus ja usko ja kaikki tärkeät Jumalan todellisen
seurakunnan tekijät jäävät niille, jotka jättivät langenneen ryhmän. Ne
ovat niitä, joista Jumalan seurakunta koostuu." Christliche Hausfreund
Jäännös on maailman valo
4. Kuka
siten
edusti
tämän
maailman
valoa
kun
adventtiseurakunnan suuri koetus tuli 1914? Seurakunta vai
pieni jäännös? Matt. 5:14; Jes. 1:8,9.
"Herra vaatii kaikilta, jotka tunnustavat Hänen nimeään, lujaa
sitoutumista totuuteen. Se on kuin suola, joka ei ole menettänyt
makuaan, kuin valo keskellä siveellistä pimeyttä ja maailman petosta.
'Te olette maailman valo', sanoo Kristus. Niillä, jotka ovat todella
yhteydessä Jumalaan, heijastaen taivaan valoa, on pelastava voima
niin seurakunnassa kuin maailmassakin; sillä hyvien tekojen tuoksu
tekee heistä hyvämaineisia, jopa niiden keskuudessa, jotka eivät ole
meidän uskossamme. Ne, jotka pelkäävät Jumalaa, kunnioittavat
sellaista luonnetta, ja jopa uskomme viholliset kunnioittavat Jumalaa
nähdessään Kristuksen Henkeä ja elämää heidän päivittäisessä
työssään."
5. Mitä on aina tapahtunut, kun seurakunta on hylännyt annetun
valon ja polkenut sen jalkoihinsa? 1. Moos. 1:4; Jes. 5:20.
"Minun on tuskallista sanoa, veljeni, että teidän synnillinen
laiminlyöntinne kulkea valossa on sitonut teidät pimeyteen. Saatatte
olla rehellisiä, vaikka ette tunnista ja noudata valoa, mutta teidän

laiminlyöntinne kohdata Jumalan vaatimukset on sokaissut teidät niin,
että pimeys on nyt teille valoa ja valo pimeyttä. Jumala on käskenyt
teitä vaeltamaan täydellisyyttä kohti. Kristinusko on edistymistä.
Jumalan valo on täydellistä, odottaen, että haluamme sitä. Mitä
siunauksia Jumala antaakin, Hänellä on ääretön, ehtymätön varasto,
josta saamme ammentaa. Epäilijät saattavat käsitellä evankeliumin
pyhiä vaatimuksia pilaillen, irvaillen ja kieltäen. Maailmallisuuden
henki saattaa saastuttaa monia; Jumalan työ menestyy vain suuren
ponnistelun ja jatkuvan uhrauksen kautta, mutta se tulee voittamaan
lopulta." SM.
"Kun tämä tapahtui, seurakunnassa oli uskonpuhdistus, mutta ei
seurakunnan uskonpuhdistus, koska seurakuntaa ei koskaan uudistettu.
Uskonpuhdistus ja kääntymys koski vain harvoja, ei koko järjestöä."
CH.
6. Mitä muutamat harvat hyvät miehet uskoivat Lutherin aikana?
Jer. 7:3,4.
"Jotkut ovat vaarassa tyytyä jo saamiinsa Jumalan rakkauden ja valon
välähdyksiin, ja näin lakata edistymästä. He ovat myös laiminlyöneet
valvomisen ja rukoilemisen. Juuri silloin kun kuuluu huuto: 'Tämä on
Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli', kiusaukset
tunkeutuvat sydämeen saattaen sielun pimeyden, maailmallisuuden,
itsekkyyden ja omahyväisyyden valtaan. Sen vuoksi on välttämätöntä,
että Herra itse saa välittää omat näkemyksensä sielulle." Ta. 2, s. 189.
"Lutherin aikaan oli joitakin hyviä miehiä, jotka tekivät työtä uskoen,
että Rooman kirkko voitaisiin uudistaa. Mutta pian he huomasivat
erehtyneensä.
Uskonpuhdistusta
ei
voitu
toteuttaa
roomalaiskatolisessa apostolisessa kirkossa, mutta se oli muutamien
miesten ja naisten uskonpuhdistus, jotka olivat siinä kirkossa ja olivat
osallisia sen vääristä opeista." CH.
Langenneet kirkot ja valon kantajat
7. Näinkö uskonpuhdistukset aina syntyivät?
Moos. 16:3.

Kork.V.1:9;

4.

"Jotkut vartijan paikalla olevat, joiden tulisi varoittaa ihmisiä vaarasta,

ovat jättäneet paikkansa ja siirtyneet mukavaan elämään. He ovat
uskottomia vartijoita. He jäävät toimettomiksi, vaikka vihollinen
pääsee linnoitukseen ja repii alas sen, minkä Jumala on käskenyt
rakentaa. He näkevät, että Saatana pettää kokemattomia ja
varomattomia, mutta he ovat rauhallisia, aivan kuin heitä ei
kiinnostaisi, aivan kuin asia ei koskisi heitä. He eivät näe mitään
erityistä vaaraa, eivät mitään syytä varoitushuudolle. Heistä kaikki
näyttää sujuvan hyvin, eivätkä he näe mitään tarvetta varoitukselle
näyttääkseen kansalle heidän rikkomuksensa ja Israelin huoneelle sen
synnit. Nämä moitteet ja varoitukset häiritsevät näiden unisten,
mukavuutta rakastavien vartijoiden rauhaa, ja he ovat tyytymättömiä.
He sanovat sydämessään, jos eivät ääneen sanokaan: 'Tämä kaikki on
turhaa. Liian ankaraa, liian kovaa.'" T.
"Niin on ollut kaikissa uskonpuhdistuksissa tuon ajan jälkeen. Kirkko
jatkaa olemassaoloaan ulkoisin menoin ja seremonioin, ja sen
rikkaudet ja jäsenet jopa lisääntyvät. Kirkko on aina suosittu, kun se
mukautuu maailmallisiin tapoihin, niin että suuret joukot voivat
helposti tulla sisälle niin sanotusta pelastuksen ovesta." CH.
8. Mitä tapahtui waldensseille ja husilaisille? 2. Kor. 4:8,9.
"Ne, jotka pysyivät uskollisina evankeliumille, joutuivat verisen
vainon alaisiksi. Kun heidän entiset veljensä, jotka olivat tehneet liiton
Rooman kanssa, imivät sen erehdyksiä, niin he, vanhan uskon
puoltajat, liittyivät yhteen erilliseksi seurakunnaksi, jonka nimeksi
valittiin "Yhdistyneet veljet". Tämä teko herätti kaikissa
kansankerroksissa vihamielisyyttä heitä kohtaan. Kuitenkin he
pysyivät lujina. Vaikka heidän oli pakko etsiä turvapaikkaa metsistä ja
luolista, he kuitenkin kokoontuivat lukemaan Jumalan sanaa ja häntä
yhdessä palvelemaan." -Suuri taistelu s. 121.
"Raippoja ja vankeutta, kylmyyttä ja nälkää ja janoa, vaaroja maalla ja
merellä, kaupungissa ja erämaassa, omien maanmiesten, pakanoiden
ja valheveljien puolelta - kaikkea tätä hän koki evankeliumin tähden.
Häntä herjattiin ja parjattiin, hänestä tehtiin 'kuin mikäkin maailman
tunkio', hän oli neuvoton, vainottu ja 'kaikin tavoin ahdingossa', hän
antautui 'joka hetki vaaraan' ja oli alati annettu 'kuolemaan Jeesuksen
tähden.'" -Apostolien teot s. 226.
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Sapattina 26. kesäkuuta
Tänään luetaan lähetyskertomus Kuubasta

Totuutta tallataan ja puolustetaan
“Mutta sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he
kokoontuisivat sen turviin, jousta pakoon.“ Ps. 60:6.
Lepopäivä on muutettu
1. Miten katolinen kirkko puolustaa lankeemustaan laista
vastakohtana kolmen enkelin sanomalle? Mitä protestanttiset
kirkot sinnikkäästi yrittävät, mikä todistaa heidän
lenkeemuksensa laista ja kolmen enkelin sanomasta? 2. Tess.
2:2-4: Matt. 28:1-6.
"Kun kardinaali Gibbonsin sihteeriltä kysyttiin marraskuussa 1895,
onko Rooman kirkko muuttanut sapatin, hän vastasi: 'Tietysti
katolinen kirkko väittää, että vaihdos
(lauantain sapatilta
sunnuntaille) on sen tekemä. ... Ja se on merkkinä kirkon vallasta."
"Protestantit väittävät nykyisin, että Kristuksen ylösnousemus
sunnuntaina teki siitä kristillisen lepopäivän. Mutta Raamattu ei tue
tätä väitettä. Ei Kristus eivätkä hänen apostolinsa ole antaneet mitään
sellaista kunniaa tälle päivälle. Sunnuntiain vietto kristillisenä
asetuksena juontaa juurensa laittomuuden salaisuudesta (2 Tess. 2:7),
joka jo Paavalin päivinä oli aloittanut työnsä. Missä ja milloin on
Herra ottanut nimiinsä tämän paaviuden lapsen? Millä pätevällä syyllä
voidaan puolustaa muutosta, jota pyhät kirjoitukset eivät tue?" -Suuri
taistelu s. 58.
Poikkeaminen adventtikansassa
2. Millä
hienovaraisella
tavalla
peittää lankeemuksensa Jumalan laista?
käyttää? Room. 13:1-5; 1. Piet. 2:13,14.

adventtikirkko
Mitä jakeita se

"Niin pian, kuin sota alkoi Euroopassa, tätä kysymystä käsiteltiin

Amerikassa. ... Me päätimme, että jokaisen tulee toimia omantuntonsa
mukaan tässä asiassa. ... Koska meidän asemaamme ei ole tarkasti
määritelty hallituksen edessä, meidän tulee antaa jokaisen toimia
omantuntonsa mukaan. Veljemme Amerikassa ovat ottaneet saman
suvaitsevaisen kannan kuin veljemme Euroopassa. Me olemme
seuranneet samaa tietä kuin veljemme Englannissa, Ranskassa ja
muissa maissa."
(Pääkonferenssin presidentti A. G. Daniells,
Friedenaussa, heinäkuussa 1920)
"Etelä-Saksan konferenssin edustajat ilmoittavat, että he ovat samaa
mieltä työn johtajien kanssa liittyen asepalvelukseen sodan aikana.
Heidän mielestään on kansalaisvelvollisuus totella hallitusta Jumalan
määräämänä, viitaten 1. Piet. 2:13 ja Room. 13:4,5. Sillä on oikeus
vaatia palvelusta. Pääkonferenssin johtokunta käsitteli myös tätä
näkökantaa, ja istunnossaan marraskuussa 1915 he vastasivat tähän
Euroopan johtavien veljien kysymykseen ilmaisten kantansa
seuraavasti:
'Veljet eri maissa ovat täysin vapaita, niin
tulevaisuudessa, kuin ovat olleet tähänkin asti, määrittelemään asian
itse." Zionswächter, 6. maaliskuuta.
3. Kuinka Profetian Henki tarkalleen ennusti tämän
lankeemuksen Jumalan kansan keskuudessa? Jer. 12:5.
"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 jopa vetoamalla
Raamattuun tulevat vaatimaan samaa menettelyä lukien: 'Jokainen
olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on ... sillä ne,
jotka ovat, ovat Jumalan asettamat."
Uskovaisia erotetaan
4. Millä syyllä adventtikirkko erotti jäseniä, jotka pysyivät
uskollisina laille ja kolmen enkelin sanomalle ensimmäisen
maailmansodan aikaan? Joh. 18:14; 11:50.

"Sodan alkaessa oli yksittäisiä jäseniä, jotka joko yhteishengen
puutteesta tai sen liioittelusta johtuen eivät halunneet palvella sodassa.
Nämä ihmiset alkoivat levittäytyä seurakunnassa kirjoittaen
omantunnon tuskasta vietelläkseen muitakin tekemään samoin.
Seurakunta varoitti heitä, mutta heidät piti erottaa, koska he
itsepintaisesti pitivät kiinni ajatuksistaan ja vaaransivat meidän
sisäisen ja ulkoisen rauhamme." Stuttgarter Neues Tagblatt, 26.
syyskuuta 1918.
5. Kuinka Raamatun lausuntoja väännettiin kieroon kansan
pettämiseksi ja viettelemiseksi? Jes. 5:20.
"Kaikella, mitä on sanottu tähän mennessä, on todistettu, että toisaalta
Raamattu opettaa, että sotaan osallistuminen ei ole kuudennen käskyn
rikkomista, ja toisaalta osallistuminen sotaan jopa sapattina ei ole
sapatin rikkomista." Der Christ und der Krieg.
"Minkä äänen tunnistat Jumalan ääneksi? Mikä voima Herralla on
korjata sinun virheesi ja näyttää sinun suuntasi sellaisena, kuin se on?
Mikä voima työskennellä seurakunnassa? ... Usko lepää todisteiden
päällä, ei näyttöjen. Herra vaatii meitä noudattamaan velvollisuuden
ääntä, kun ympärillämme on muitakin ääniä, jotka kehottavat meitä
valitsemaan vastakkaisen suunnan. Se vaatii meiltä tarkkaavaista
huomiota, että erotamme Jumalan äänen. Meidän täytyy vastustaa ja
voittaa taipumuksemme ja totella omantunnon ääntä ilman
neuvotteluja tai kompromisseja, tai se lakkaa kuulumasta, ja oma tahto
ja hetken mielijohteet hallitsevat meitä." SM.
6. Millaisina erotettuja uskovaisia pidettiin? Snl. 17:15; 24:23; 2.
Moos. 23:6,7; 3. Moos. 19:15.
"Mutta niiden kanta, jotka uskovat, etteivät voi osallistua sotaan
omantuntonsa tähden, johtaa suoraan sekasortoon, ja se on synti, lain
rikkomus."
Sodan alussa meidän uskontokuntamme jakautui kahteen osaan. Kun
98 prosenttia jäsenistämme otti Raamatun kannan, että heidän
velvollisuutensa on puolustaa isänmaata asein myös sapattina...;
kaksi prosenttia ei kuitenkaan alistunut tähän yhteiseen päätökseen, ja

siksi heidät täytyi erottaa. ... He kutsuvat valheellisesti itseään
saarnaajiksi ja adventisteiksi, mutta he eivät ole niitä; he ovat pettäjiä.
..." Dresdner Neuesten Nachrichten
Uskonpuhdistus tarvittiin jo kauan aikaa sitten
7. Mitä Herra oli jo vuosia aiemmin pyytänyt Profetian
Hengen välityksellä? Ilm. 3:19.
"Jumala koettelee kansaansa, ja monet eivät kestä tätä luonteen
koetusta, Jumalan mittaamista. Monet ovat lopettaneet työn päästä
voittajaksi luonteensa virheistä ollakseen ilman tahraa ja ryyppyä tai
muuta sen kaltaista, moitteettomana Jumalan ja ihmisten edessä.
Monesta sapatinpitäjäksi tunnustautuvasta ei ole mitään erityistä
hyötyyä Jumalan tai seurakunnan asialle ilman läpikotaista
uskonpuhdistusta heidän elämässään. Monet sapatinpitäjät eivät ole
oikeassa suhteessa Jumalaan poliittisten näkemystensä vuoksi. He
eivät ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa eivätkä yhteydessä
sapattia pitävien uskovien ryhmään. Heidän näkemyksensä eivät ole
sopusoinnussa uskomme periaatteiden kanssa. Valoa on annettu
riittävästi korjaamaan kaikki, jotka haluavat tulla korjatuiksi. Kaikki,
jotka jäävät poliittisiksi vartijoiksi, jotka eivät ole sopusoinnussa
totuuden Hengen kanssa, rikkovat taivaan periaatteita elämässään.
Niin kauan kuin he ovat tässä tilassa, he eivät voi nauttia vapauden ja
pyhyyden hengestä." T.
"Meidän tärkein tarpeemme on todellisen jumalisuuden herääminen
keskuudessamme. Sen etsimisen tulisi olla ensimmäinen
tehtävämme. ...Uudistusta voidaan odottaa vain vastauksena
rukoukseen." RH.
"Jumala kutsuu hengellistä elpymistä ja uskonpuhdistusta. Ellei se
tapahdu, penseät tulevat yhä vastenmielisemmiksi Jumalalle, kunnes
Hän kieltäytyy kutsumasta heitä lapsikseen." RH.
8. Missä olosuhteissa uskonpuhdistuksen pitäisi alkaa? Jes. 60:1,
2.
"Maailmassa vallitsee sodan henki."
"Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1909, hän juhlallisesti vaati
pääkonferenssin edustajia valmistaaan sydämensä hirvittäviä

tapahtumia ja ennennäkemätöntä painetta varten, jotka pian
kohtaisivat maan kansoja. Hän sanoi: 'Hyvin pian selkkaukset ja
vieraiden kansojen sorto tulee sellaisella voimalla, jota ei nyt osaa
aavistaakaan.'
Viisi vuotta myöhemmin tästä ennustuksesta
maailmansota syttyi. ...
Kun nämä onnettomuudet tulivat maan kansoille, tapahtui toinenkin
tapahtuma
suuri uskonpuhdistus liike Jumalan kansan
keskuudessa." The Time and the Work.

Lähetyskertomus Kuubasta
Luettavaksi sapattina 26. kesäkuuta 2010
Lahjat tarkoitusta varten kerätään sapattina 3. heinäkuuta 2010
Rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla maailmassa, teen työtä ilolla
Herran viinitarhassa. Olen nähnyt, että monien sydämet ovat ottaneet
vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, niin uusilla kuin
vanhoillakin kentillä.
Kuuban tasavalta on saarivaltio Karibialla, 90 mailia etelään Key
Westistä, Floridasta. Kuuba on pääsaari, jota ympäröi neljä isompaa
saariryhmää. Kuuban pääsaari käsittää suurimman osan valtion
alueesta, 105 006 neliökilometriä. Toiseksi suurin saari Kuubassa on
Isla de la Juventud lounaassa, jonka pinta-ala on 3 056
neliökilometriä. Kuuballa on maa-aluetta kaikkiaan 110 860
neliökilometriä. Pääkaupunki on Havanna.
Nimi Kuuba tulee taito-kielisestä sanasta, ja vaikka sen tarkka
merkitys on epäselvä, se voidaan kääntää "missä hedelmällistä maata
on riittämiin" tai "suuri paikka".
Historia kertoo, että Kristoffer Kolumbus löysi Kuuban ennen
aamunkoittoa 28. lokakuuta 1492, nousten Bariayhin, satamaan lähellä
saaren itäkärkeä. Kun Kristoffer Kolumbus aluksi lähti satamasta
tutkimaan uutta mannerta, hän ei olisi saattanut ajatella, että hän näkisi
yhden maailman kauneimmista näkymistä, joka luultavasti salpasi

hänen hengityksensä. Hänen muistiinpanoistaan päätellen tämän
erityisen Karibian saaren eksoottinen kauneus jätti hänet sanattomaksi.
Kertomuksessaan Kuuban löytämisestä hän innokkaasti kuvasi sen
kauniin vehreitä maisemia; eksoottisten kukkien ja puiden ja leveiden
kirkkaiden jokien maata. Vaikka Kolumbus löysi vain hyvin vähän
kultaa, hän oli ihastuksissaan.
Viimeisen väestönlaskennan mukaan saarella asui vuonna 2002 11
177 743 asukasta. Virallinen kieli on espanja. Keskiverto elinikä
kuubalaisilla on 77,08 vuotta, joka on suunnilleen saman kuin
Yhdysvalloissa, vaikka Kuuba on melko köyhä maa.
Kuuba on virallisesti ateistinen valtio; mutta sillä on silti monia
uskontoja edustamassa laajasti vaihtelevaa kulttuuria. Espanjalaiset
toivat katolisuuden, ja se on valtauskonto. Kuuban uskonnollinen
maaperä on hyvin vaihteleva. Katolisuutta harjoitetaan yleensä
Santeriaan kanssa, joka on sekoitus katolisuudesta ja pääasiassa
afrikkalaisista uskonnoista, joissa on paljon kultti-uskontoja. Cobren
neitsyt, Kuuban katolinen suojelupyhimys, on yhdistetty jumalatar
Ochuniin. Kolmesataa tuhatta kuubalaista kuuluu
saaren 54
protestanttiseen kirkkokuntaan, jotka ovat kasvaneet voimakkaasti
viime vuosina. Kuubassa on myös pieniä yhteisöjä juutalaisia,
muslimeja ja bahai-uskon kannattajia.
Haluaisin jakaa teidän kanssanne uskonpuhdistussanoman historian
Kuubassa. Veli Carlos Kozel, jonka pääkonferenssi lähetti, teki
lähetyskäynnin Kuubassa 1950 ja voitti yhden sielun Herralle.
Myöhemmin tämä sielu voitti toisen sielun. 1980 veli Raul Escobar
kävi Kuubassa ja kastoi tämän toisen sielun, joka oli odottanut kastetta
pitkän aikaa. Nämä sielut nukkuvat nyt Jeesuksessa. Toiset sielut,
jotka he voittivat, ovat valitettavasti jättäneet seurakunnan niiden
vaikeuksien tähden, joita he joutuivat kohtaamaan.
Lokakuussa 2007 kävin "Karibian helmessä", niin kuin saarta
myös kutsutaan, mukanani sisar Ana Castillo, kuubalaisamerikkalainen, joka asuu Floridassa, ja saarnaaja Pedro Ruiz
Guatemalasta. Kävimme siellä pääkonferenssin pyynnöstä aloittaa
uudelleen uskonpuhdistustyö tällä saarella.
Sisar
Castillo
järjesti
meidät
tapaamaan
muutamia
adventistiperheitä Humberto Alvarezissa Matanzan maakunnassa.
Herra siunasi meitä runsaasti ja antoi ensimmäiset kahdeksan sielua

meille kastettavaksi. Sieltä matkustimme Cienfuegosiin, ja vaikka
jotkut adventistijohtajat vastustivat meitä, kaksitoista sielua teki
päätöksen liittyä uskonpuhdistukseen. Sieltä menimme Havannaan,
missä kolme veljeä kastettiin. Ensimmäisellä vierailulla kastettiin
kokonaista kaksikymmentäkolme sielua!
Jumalan työ kasvaa nopeasti, ja se on jo levinnyt Gamagueyhyn,
Cienfuogosiin, Matanzasiin, Granmaan ja Pinar del Riohon. Tällä
hetkellä meillä on kaikkiaan 70 jäsentä, ja voimme perustaa Kuuban
kentän. Meillä on kuusi raamattutyöntekijää, ja kaksi ehdolla
vihittäväksi vanhimmaksi. Me pyydämme palavasti Herralta
Jeesukselta ja toivomme, että pian, ehkä näiden uhrilahjojen
keräämisen jälkeen, jäsenmäärämme kasvaa jo sataan.
Mutta, kun työ kasvaa, myös tarpeet kasvavat:
1. Me tarvitsemme apua jäsenille, jotka ovat kärsineet
hirmumyrskyistä. Koska Kuuba on saarivaltio Karibialla, 2008
siellä riehui kolme tuhoisaa hirmumyrskyä, jotka tuhosivat monien
jäsentemme ja heidän perheidensä talot. Monet kuubalaiset
uskovat, jotka asuvat Yhdysvalloissa, veljet Meksikossa, niin kuin
myös pääkonferenssi on auttanut näitä uhreja, mutta siellä on vielä
25 koditonta perhettä, jotka tarvitsevat teidän apuanne.
2. Me tarvitsemme varoja uusien julkaisujen painamiseen
ja pienen painokoneen ja kopiokoneen ostoon. Kuuban kenttä
tarvitsee materiaalia, kuten läksyjä, lehtisiä ja kirjoja voidakseen
antaa raamattutunteja. Kun nyt ei ole helppoa saada kirjallisuutta
ulkomailta, toivomme, että saisimme oman pienen kustantamon.
3. Meidän täytyy ostaa polkupyöriä ja moottoripyöriä. Yksi
suurimmista haasteistamme on kulkeminen; siksi tarvitsemme
pyöriä ja moottoripyöriä, voidaksemme antaa raamattutunteja ja
tehdä lähetyskäyntejä, koska joudumme matkustamaan 20
kilometriä päästäksemme kiinnostuneen sielun luokse.
4. Meidän täytyy rakentaa seurakuntatalo. Jäsenten Havannassa
tarvitsee ostaa tontti, että he sille voivat rakentaa seurakuntatalon,
jonne voivat kokoontua.
Meidän täytyy voittaa kuubalaiset Herralle ja viedä totuuden
sanoma kaikkein syrjäisimpiinkin saaren kolkkiin. Voidaksemme
tehdä sen, me tarvitsemme apua Jumalan kansalta. Siksi vetoan teidän

hyvään sydämeenne, että antaisitte avokätisesti lahjoituksenne niin,
että voimme huolehtia uusien jäsentemme kaikkein suurimmista
tarpeista ja liittää seurakuntaamme ne, jotka haluavat pelastua.
Veljenne Kristuksessa: Martin A. Lagunas Ramos, Pohjois- ja Keski-Amerikan ja Karibian edustaja

