Esipuhe
" 'Te olette maailman valkeus.'
Kun Jeesus opetti ihmisiä, hän piti heidän mielenkiintonsa vireillä käyttämällä
ympäröivästä luonnosta otettuja esimerkkejä. Ihmiset olivat kokoontuneet
yhteen varhain aamulla. Auringon loistava kehrä kiipesi ylös taivaan sinistä
lakea karkottaen pois laaksoissa ja kapeissa vuorensolissa vaanivat varjot.
Itäinen taivas hehkui yhä auringonnousun kirkkautta. Valo virtasi maan päälle
kaikessa loistossaan. Järven tyyni pinta heijasti kultaista valoa, ruusunpunaiset
aamupilvet piirtyivät siihen terävästi. Kastepisarat kimalsivat jokaisessa
silmussa, kukassa ja lehdessä. Luonto hymyili ottaessaan vastan uuden päivän
siunauksen, ja linnut lauloivat läheisissä puissa. Vapahtaja katsoi edessään
olevaa seuruetta sekä nousevaa aurinkoa ja sanoi sitten opetuslapsilleen 'Te
olette maailman valkeus.' Samoin kuin aurinko suorittaa rakkauden
palvelustaan karkottaen yön varjot ja herättäen maailman eloon, samoin tulee
Kristuksen seuraajien suorittaa lähetystehtäväänsä heijastaen taivaan valoa
niiden ylle, jotka ovat erehdysten ja synnin pimeydessä. Läheisten kukkuloiden
rinteillä olevat kylät ja kaupungit erottuivat selvästi aamun kirkkaassa valossa
tuoden oman lisänsä maiseman kauneuteen. Jeesus osoitti niitä ja sanoi: 'Ei voi
ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä.' Sitten hän lisäsi: 'Eikä lamppua
sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille
huoneessa oleville.' Useimmat kuulijoista olivat talonpoikia ja kalastajia,
joiden vaatimaton asunto käsitti yhden ainoan huoneen, ja lampunjalassa oleva
lamppu valaisi koko talon. Sitten Jeesus jatkoi: 'Niin toistakoon teidän valonne
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän
Isäänne, joka on taivaissa.'
Langenneelle ihmiselle ei ole koskaan loistanut eikä tule loistamaan muu valo
kuin se, mikä säteilee Kristuksesta. Jeesus, Vapahtaja, on ainoa valo, joka
kykenee valaisemaan syntiin kuolevan maailman pimeyttä. Kristuksesta on
kirjoitettu: 'Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus'(Joh. 1:4).
Ottamalla vastaan hänen elämänsä opetuslapsista tulisi valon kantajia.
Sydämessä oleva Kristuksen elämä sekä luonteesta heijastuva Kristuksen
rakkaus tekisivät heistä maailman valon. Ihmiskunnalla ei ole itsessään mitään
valoa. Erillään Kristuksesta me olemme kuin sytyttämätön kynttilä, kuin kuu,
joka on kääntänyt kasvonsa pois auringosta. Meissä ei ole ainoatakaan
valonsädettä, joka voisi valaista maailman pimeyttä. Mutta kun käännymme
vanhurskauden aurinkoa kohti, kun tulemme Kristuksen luo, koko sielu hehkuu
jumalallisen läsnäolon kirkkautta." -Vuorisaarna s. 48, 49

- Pääkonferenssin sisaret ja veljet

Erikoissapattikolehti menee Pääkonferenssin lääkinnällisen
lähetystyön osastolle
Anna uhrilahjasi sydämellisenä eleenä apua tarvitseville
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TOIVO PIMEÄSSÄ MAAILMASSA
MUISTOJAE
“Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää
valon lapsina!” Ef. 5:8.
TAVOITTEET
Ÿ Tunnistaa sydämen pimeys, joka näkyy ihmisen asenteessa.
Ÿ Nähdä pimeyden vaikutus tavassa, jolla seurakuntaa ja valtiota
johdetaan.
Ÿ Päästä vapaaksi pimeyden voimasta Jeesuksen vapauttamana.
JOHDANTO
“Sydämemme on paha, emmekä me voi muuttaa sitä. 'Syntyisikö
saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään' (Job. 14:4). 'Lihan mieli on
vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se
voikaan' (Room. 8:7). Kasvatuksella, sivistyksellä, tahdonvoimalla ja
inhimillisellä ponnistelulla on kullakin oma vaikutusalansa, mutta tässä ne
ovat voimattomat. Ne voivat tehdä käyttäytymisen ulkonaisesti
moitteettomaksi, mutta sydäntä ne eivät kykene muuttamaan; ne eivät voi
puhdistaa elämän lähdettä.” –Steps to Christ, p. 18.
SYNNIN HENGELLINEN PIMEYS
4. Mihin hengellisessä pimeydessä rypevää ihmistä voi verrata? Hes.
37:4; Matt. 23:27.
“Seurakunnassa on liian paljon perheitä jotka eivät paljon kiinnitä
huomiota räikeisiin epäjohdonmukaisuuksiin. On nuoria miehiä, jotka
eivät ole sitä miltä vaikuttavat. He vaikuttavat rehellisiltä ja aidoilta; mutta

he ovat kuin valkaistuja hautoja, sisimmässään turmeltuneita. Sydän on
synnin tahraama; ja siten heistä on sellainen merkintä taivaan kirjoissa.
Heidän mielissään on alkanut tapahtumasarja, joka on tehnyt heistä kylmiä
ja tunteettomia. Mutta jos heidän luonteensa havaitaan pyhäkön vaa'alla
puutteelliseksi, se tulee olemaan turmio, jota he eivät vielä ymmärrä.
Totuuden, kallisarvoisen lokaamattoman totuuden, tulee olla osa heidän
luonnettaan.” –Colporteur Ministry, p. 51.
2. Ketä koskee vertaus vaalenneista luista? Jes. 5:20; 1. Kor. 4:5.
“Mutta tämä vertaus vaalenneista luista ei koske vain maailmaa, vaan
myös niitä, joita on siunattu suurella valolla; sillä he myös ovat kuin
luurangot laaksossa. Heillä on ihmisen muodot ja ruumis; mutta heiltä
puuttuu henkinen elämä. Mutta vertauskuva ei jää pelkästään kuiviin
luihin, jotka on nivottu yhteen muodostaakseen ihmisen; sillä se ei ole
tarpeeksi että keho ja raajat ovat symmetriset. Elämän hengen täytyy tehdä
keho eläväksi, että se voi nousta ylös ja rientää toimeen. Nämä luut
edustavat Israelin taloa, Jumalan seurakuntaa, ja seurakunnan toivo on
Pyhän Hengen elähdyttävä vaikutus. Herran täytyy antaa henkäys kuiviin
luihin, jotta ne saisivat elämän” –Ye Shall Receive Power, p. 45.
SYNNIN SEURAUKSET
3. Kuinka synti vaikuttaa seurakunnan ja valtion johtajiin? 1. Tim.
3:5; Snl. 14:34; Snl. 2:13-15.
“Kristus on surullinen jokaisen puolesta, joka rikkoo lakia. Hän sanoi 'voi'
aikansa lainoppineille, koska he painoivat alas niitä, jotka tulivat heidän
luokseen saadakseen oikeutta ja tuomiota. Kaikki hirveät synnin
seuraukset tulevat niille, jotka, vaikka ovat nimellisiä seurakunnan jäseniä,
pitävät lain syrjään asettamista keveänä asiana, eivätkä erota hyvää
pahasta.” –This Day with God, p. 222.
"Aakanin tarina opettaa meille juhlallisen opetuksen siitä, että yhden
ihmisen synnin tähden Jumalan tyytymättömyys lepää kansan tai valtion
yllä, kunnes rikos on paljastettu ja rangaistu. Synti on luonteeltaan
turmelevaa. Yksi spitaalinen voi saastuttaa tuhansia muita. Ne, jotka ovat
vastuullisessa asemassa ihmisten vartijoina, eivät ole luottamuksen
arvoisia, jos he eivät uskollisesti paljasta ja nuhtele syntiä..." -Conflict and

Courage
4. Mitä tapahtuu kun joku yrittää peittää synnin? Joos. 7:8-10, 20-25;
Apt. 5:3-5.
“Ääretön Viisaus näki, että tämä Jumalan vihan näkyvä osoitus oli
välttämätön, jottei nuori seurakunta ajautuisi siveelliseen rappioon.
Uskovaisten määrä oli nopeassa kasvussa. Seurakunta olisi joutunut
vaaraan, jos siihen olisi käännynnäisten määrän nopeasti lisääntyessä
liittynyt miehiä ja naisia, jotka olisivat sanoneet palvelevansa Jumalaa
mutta olisivatkin palvelleet mammonaa. Tämä tuomio osoitti, etteivät
ihmiset voi pettää Jumalaa. Herra havaitsee sydämen salaisen synnin, eikä
hän salli itseänsä pilkattavan. Tuomio oli tarkoitettu varoitukseksi
seurakunnalle, jotta uskovaiset karttaisivat teeskentelyä ja ulkokultaisuutta
ja varoisivat riistämästä Jumalalta.” -Apostolien teot s. 58
"Häpeä, tappio ja kuolema tulivat Israeliin yhden miehen synnin tähden.
Se Kaitselmus, joka oli suojellut heidän päitään taistelun aikaan, oli
poissa. Lukuisat synnit joita, harjoitetaan kristityiksi tunnustautuneiden
keskuudessa, tuovat Jumalan vihan seurakunnan ylle..." -Conflict and
Courage
TOIVOA PIMEYDEN KESKELLÄ
5. Mitä tarvitsemme lakiuskonnon tilalle? Joh. 7:37; Hebr. 7:25.
"Tahdoin pohdiskella ja rukoilla [saadakseni selville], millä tavalla
voisimme työskennellä esittääksemme synnin ja lunastuksen Raamatun
valossa ihmisten edessä. He olivat kovasti tällaisen ohjeistuksen tarpeessa,
jotta he voisivat antaa valoa muille ja saada siunatun etuoikeuden
työskennellä Jumalan kanssa yhdessä, keräten ja tuoden kotiin Hänen
laumansa lampaat. Mikä voima meidän täytyykään saada Jumalalta, jotta
jäiset sydämet, joilla on vain lakkiuskonto, voisivat nähdä paremmat asiat,
joita heille tarjotaan: Kristus ja Hänen vanhurskautensa. Elämän antavaa
sanomaa tarvittiin jotta kuiviin luihin tulisi elämää." -(Manuscript 24,
1988) Selected Messages, Book 3.
6. Minkälainen on jumalallinen suunnitelma, jolla vapautetaan
pimeyden vangit? 2. Kor. 4:6; Apt. 26:18.

"Jumala ei ilahdu nähdessään meidän hengellisesti heikkoina.... Meillä on
ristiriitoja ja koettelemuksia kohdattavana, mutta meidän ei tarvitse
epäonnistua tai lannistua....
"Jumala saa kunnian vain, kun me, jotka tunnustamme uskovamme
Häneen, olemme tulleet Hänen kuvansa kaltaisiksi. Meidän tulee esittää
maailmalle pyhyyden kauneus, emmekä tule milloinkaan astumaan sisään
Jumalan kaupungin porteista, ennen kuin olemme täydellisiä,
Kristuksenkaltaisia luonteeltamme. Jos me pyrimme pyhitykseen
Jumalaan uskoen, me tulemme sen saamaan....
"Jumalan siunausten hyväksyminen tuo vanhurskautta ja rauhaa.
Vanhurskauden hedelmä on ikuinen hiljaisuus ja varmuus. Meidän täytyy
olla yksinkertaisia ja omata jumalankaltainen vilpittömyys. Meillä täytyy
olla se viisaus, joka tulee ylhäältä. Meidän kristillisen kokemuksemme
tulee olla hartaudella ja jumalisella elämällä viritettyä." -The Upward
Look
7. Minkä tulisi olla meidän suurin kaipauksemme? Hoos. 6:3; Mal.
4:2.
"Haluan kiitosuhrini jatkuvasti nousevan Jumalalle. Toivon sydämestäni
saavani syvemmän ymmärryksen Hänen hyvyydestään ja Hänen
muuttumattomasta rakkaudestaan. Kaipaan elämän vettä päivittäin...
Minulla täytyy jatkuvasti olla vahvuus Jumalassa. Riippuvaisuuteni
Jumalasta ei saa horjua. Mikään inhimillinen ei saa tulla sieluni ja
Jumalani väliin. Herra on ainoa toivomme. Häneen luotan, eikä Hän
milloinkaan, ei milloinkaan, tuota minulle pettymystä. Hän on tähän asti
auttanut minua ollessani lannistunut.... Uskovan sielu menee eteenpäin
kaivaten lisää tietoa ja ymmärrystä totuudesta ja Kristuksen
vanhurskaudesta. Kaikilla, jotka ovat edistyneet jumalisessa elämässä, on
kehittynyt kyky etsiä totuutta kuin kätkettyä aarretta, ja he osaavat
soveltaa sitä omaan elämäänsä. -That I May Know Him
******
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Pimeydestä valoon
MUISTOJAE
“Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: 'Minä olen maailman valo. Se, joka
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.'” Joh.
8:12.
TAVOITTEET
Ÿ Tunnistaa valo, joka hälventää pimeyden kahden luontonsa tavallaan.
Ÿ Löytää valon voima, joka vaikuttaa sieluun.
JOHDANTO
“'Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon
lapsia.' Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja poistui heidän näkyvistään.” Joh.
12:36.
“Maailman Valkeuden valossa nähdään vastoinkäymisessä etuoikeus,
epäjärjestyksessä järjestys ja näennäisessä epäonnistumisessa menestys.
Onnettomuudet havaitaan verhotuiksi siunauksiksi ja kärsimykset
armoksi. Kun kansan keskuudesta kutsutut työntekijät osallistuvat
lähimmäistensä suruihin niin kuin heidän Mestarinsa osallistui koko
ihmiskunnan suruihin, he näkevät uskon silmin hänet toiminnassa yhdessä
heidän kanssaan." –Education, p. 270.
JEESUS KRISTUS ON KAKSINAINEN VALO PIMEYDESSÄ
1. Kuinka Kristuksen kaksi luontoa loistaa pimeydessä? Joh. 8:12; 1.
Tim. 3:16.
"Tämä totuus on aiheuttanut monille epäilystä ja epäuskoa. Kun Kristus tuli maailmaan - Jumalan Poika
ja ihmisen Poika - Hänen aikalaisensa eivät ymmärtäneet Häntä. Kristus alentui ottamaan Itselleen
ihmisluonnon, jotta Hän voisi saavuttaa langenneen ihmis-suvun ja nostaa sen ylös. Mutta synti oli
pimentänyt ihmisten mielet, heidän luonnonlahjansa olivat turtunet ja heidän aistinsa samenneet niin,
etteivät he voineet erottaa Hänen pyhää luonnettaan ihmisyyden puvun alta." -Testimonies for the Church

2. Miksi Kristuksen kaksi luontoa ovat niin tärkeitä tälle pimeälle
maailmalle? Joh. 1:14; Hebr. 2:16, 17.
"Muuttuiko Marian Pojan ihmisluonne pyhäksi, Jumalan Pojan
luonteeksi? Ei; nämä kaksi luonnetta sulautuivat salaperäisesti yhteen
ihmisessä - miehessä nimeltä Jeesus Kristus. Hänessä asusti koko

jumaluus. Kun Kristus ristiinnaulittiin, Hänen ihmisluontonsa kuoli.
Jumaluus ei vajonnut ja kuollut; se olisi ollut mahdotonta. Synnitön
Kristus tulee pelastamaan jokaisen Aatamin pojan ja tyttären, joka
hyväksyy heille tarjotun pelastuksen ja osansa Jumalan lapsena. Vapahtaja
on lunastanut langenneen ihmiskunnan omalla verellään." -Lift Him Up
"Taivaassa tiedettiin ihmiskunnan syvästi tarvitsevan pyhää Opettajaa.
Jumalalla oli sääliä ja myötätuntoa ihmistä kohtaan, joka oli langennut ja
sidoksissa Saatanaan; ja kun aika oli täyttynyt, Hän lähetti ainoan
Poikansa. Hän, joka oli taivaallisessa neuvostossa valittu, tuli maan päälle
Opettajaksi. Hän ei ollut maailman Luojaa mitättömämpi, Ikuisen Jumalan
Poika. Jumalan rikas hyvyys antoi hänet meidän maailmaamme; ja
täyttääkseen ihmisyyden tarpeet, Hän otti päällensä ihmisluonnon.
Taivaallisten joukkojen hämmästykseksi Hän käveli maan päällä
Iankaikkisena Sanana. Täysin valmistautuneena hän jätti kuninkaalliset
kartanot tullakseen synnin turmelemaan ja saastuttamaan maailmaan.
Salaperäisesti Hän yhdistyi ihmisluontoon. 'Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme.'" -Fundamentals of Christian Education
3. Jos Kristuksen veri edustaa ihmisluontoa, miksi se on niin tärkeä
taivaassa? Ef. 1:7; Hebr. 9:12.
"Uskonnolliset menot, rukoukset, ylistys ja katuvainen synnintunnustus
nousevat todellisilta uskovilta kuin suitsuke taivaan pyhäkköön, mutta
mennessään ihmisyyden turmeltuneiden kanavien läpi, ne ovat niin
saastuneita, että ilman verellä puhdistamista niillä ei voi olla mitään arvo
Jumalan edessä. Ne eivät nouse tahrattomassa puhtaudessa, ja ellei
Välittäjä, Jumalan oikea käsi, esitä ja puhdista kaikkea vanhurskaudellaan,
ne eivät ole hyväksyttäviä Jumalalle. Kaikkien maallisista pyhäköistä
lähtevien suitsukkeiden täytyy olla kostutettuja Kristuksen puhdistavalla
verellä. Hän esittää Isänsä edessä omia ansioitaan, joissa ei ole maallisen
turmeluksen tahroja. Hän kerää suitsukeastiaan kansansa rukoukset,
ylistykset ja tunnustukset, ja näiden sekaan Hän laittaa oman, tahrattoman
vanhurskautensa. Sitten, hajustettuna Kristuksen anteeksiannolla, suitsuke
nousee ylös Jumalan eteen kokonaan ja täysin hyväksyttävänä. Silloin
armolliset vastaukset annetaan." -Selected Messages
4. Mikä suuri arvo on Kristuksen työllä, jota Hän tekee valtaistuimen

edessä? Hebr. 10:19, 20.
"Elämme suurta sovituksen päivää, ja Kristuksen pyhän työn Jumalan
kansan hyväksi, joka on parhaillaan menossa [1882] taivaallisessa
pyhäkössä, pitäisi olla tutkittavanamme jatkuvasti." -Testimonies for the
Church
"Voi kunpa kaikki voisivat katsella meidän kallisarvoista Vapahtajaamme
sellaisena kuin Hän on, Vapahtajana. Vetäköön Hänen kätensä syrjään
verhon, joka kätkee Hänen kunniansa silmiltämme. Se näyttää Hänet
Hänen korkeassa ja pyhässä paikassaan. Mitä me näemme?
Vapahtajamme, ei hiljaisuudesssa eikä toimettomuudessa. Häntä ympäröi
taivaalliset joukot, kerubit ja serafit, kymmenen tuhatta kertaa kymmenen
tuhatta enkeliä. Kaikilla näillä taivaallisilla olennoilla on yksi kohde ylitse
muiden, johon heidän harras kiinnostuksensa keskittyy:
Hänen
seurakuntansa turmeltuneessa maailmassa." -Seventh-day Adventist Bible
Commentary
VALON VOIMA VALAISEE MIELEN KAMMIOT
5. Kuinka jumalallinen valo valaisee sielun? Hes. 11:19; Hebr. 8:10.
"Mutta kun sydän antautuu Jumalan Hengen vaikutuksen alaiseksi, niin
omatunto herkistyy ja syntinen tajuaa jotakin Jumalan pyhän lain
syvällisyydestä ja loukkaamattomuudesta, hänen hallintonsa perustasta
taivaassa ja maan päällä. 'Valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen' (Joh.
1:9), valaisee sielun salaiset sopukat, ja pimeyden salaisuudet tulevat julki.
Synnintunto valtaa mielen ja sydämen. Syntinen tajuaa Herran
vanhurskauden ja kauhistuu ajatusta, että hänen olisi astuttava omassa
syyllisyydessään ja saastaisuudessaan sydänten Tutkijan eteen. Hän tajuaa
Jumalan rakkauden, pyhyyden, kauneuden, puhtauden ilon; hän haluaa
tulla puhdistetuksi ja päästä jälleen taivaan yhteyteen." -Tie Kristuksen luo
s. 18
6. Mistä tiedämme, onko valolla ollut vaikutusta meihin? 2. Kor. 5:17;
1. Joh. 5:2-4.
"Ja jos laki on kirjoitettu sydämeen, eikö se muuta elämäntapaa?
Kuuliaisuus, rakkauden palvelus ja uskollisuus, on varma merkki
opetuslapseudesta. Raamattu sanoo: 'Siinä on Jumalan rakkaus, että me

pidämme hänen käskynsä'. 'Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä
hänen käskyjänsä, hän on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.' Sen sijaan
että vapauttaisi meidät kuuliaisuudesta, usko, vain usko, tekee meistä
osallisia Kristuksen armosta, joka tekee meidät kykeneviksi
kuuliaisuuteen. –Steps to Christ, pp. 60, 61.
"Näiden käskyjen noudattaminen on ainoa mahdollinen todiste siitä, että
ihmisellä on aito, pelastava tieto Jumalasta. Jumalan rakastaminen
näytetään toteen rakastamalla niitä, joiden vuoksi Kristus on kuollut."
-That I May Know Him
7. Kuinka voimakkaita ovat valonsäteet, jotka saavuttavat syntisen?
Room. 7:12.
"Jumalan laki, niin kuin se on esitetty Raamatussa, on laaja
vaatimuksiltaan. Jokainen periaate on pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä.
Laki asettaa ihmiset velvollisiksi Jumalalle; se ulottuu ajatuksiin ja
tunteisiin se vakuuttaa synnistä jokaisen, joka on herkkä huomaamaan,
että on rikkonut sitä. Jos laki ulottuisi vain ulkoisiin tekoihin, ihmiset eivät
olisi syyllisiä vääristä ajatuksistaan, haluistaan ja suunnitelmistaan. Mutta
laki vaatii, että itse sielu on puhdas ja mieli pyhä, että ajatukset ja tunteet
ovat sopusoinnussa rakkauden ja vanhurskauden mittapuun kanssa."Selected Messages
8. Mitä meidän tulee varoa, ettemme itse turmellu? Matt. 5:28; Hebr.
12:12-15.
"Monet nuoret ovat kiinnostuneita kirjoista. He lukevat kaiken, minkä
käsiinsä saavat. Jännittävillä rakkaustarinoilla ja epäpuhtailla kuvilla on
turmiollinen vaikutus. Monet lukevat novelleja huolellisesti, ja sen
seurauksena heidän mielikuvituksensa tahraantuu... Mieli pohdiskelee
mielellään alempia ja alkukantaisempia himoja herättäviä tilanteita. Nämä
alhaiset kuvat, tahraantuneen mielikuvituksen läpi katsottuna, turmelevat
moraalin ja valmistavat harhaanjohdetut mielet antamaan periksi
intohimoille...." -Maranatha
9. Kuinka voimme pysyä jumalallisen valon vaikutuspiirissä? Joh.
5:21; 15:4; 1. Tess. 5:23.

"Liikkeellisaava voima toimii sisällämme muuttaen luonnetta.... Jeesuksen
rakkaus on tullut sydämeen mukanaan lunastava voima, joka valloittaa
koko ihmisen, sielun, kehon ja hengen." -This Day with God
"Meidät tekee kristityiksi luonne, ei nimemme laittaminen seurakunnan
kirjoihin" -The Upward Look
10. Mikä on tuloksena, kun olemme siirtyneet pimeydestä valoon? 1.
Tess. 5:23; Efe. 4:13.
"Totuus, arvokas totuus, pyhittää vaikutuksellaan. Sielun pyhittäminen
Pyhän Hengen toiminnan kautta on Kristuksen luonnon istuttamista
ihmisyyteen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ilmaistuna luonteessa,
ja Kristuksen armo, joka näkyy jokapäiväisissä hyvissä teoissa. Siten
luonne muuttuu lähemmäs ja lähemmäs Kristuksen kaltaista
vanhurskaudessa ja aidossa pyhyydessä. Pyhässä totuudessa on laajoja
vaatimuksia, jotka johtavat yhdestä hyvästä työstä toiseen. Evankeliumin
totuudet eivät ole irtonaisia; yhdessä ne muodostavat yhden taivaallisen
jalokiviketjun, kuten Kristuksen henkilökohtaisessa työssä, ja kuten
kultavanoissa, jotka kulkevat läpi kristityn elämän." -Selected Messages
*****
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Uskon Majakka
MUISTOTEKSTI
"Pelastava usko on toimitus, jossa ne, jotka vastaanottavat Kristuksen,
tekevät liiton Hänen kanssaan. Elävä usko merkitsee kasvavaa intoa ja
lujaa luottamusta, joiden avulla, Kristuksen armon kautta sielu saa
voittavan voiman." -The Ministry of Healing
TAVOITTEET
Ÿ Erottaa pelastava usko sen määritelmästä.
Ÿ Ymmärtää, että usko Kristukseen on korvaamaton kohdattaessa tutkiva
tuomio.

Ÿ Nähdä Raamatussa olevien lukuisten kokemusten kautta, että usko
tuottaa hyviä tekoja
JOHDANTO
"Herättävä voima täytyy paljastaa jokaisessa uskovassa. Emme saa enää
käyttäytyä kuin synnintekijät, vaan kristittyinä meidän pitää osoittaa
elävää, pelastavaa uskoa. Elävä usko Jeesukseen Kristukseen tuottaa
hedelmää. Siitä kehittyy horjumaton omistautuminen Herralle.
Työskennellessämme Hänen kunniaansa silmällä pitäen, me tulemme
pelastumaan lopun aikojen uhkien keskellä." -The Upward Look
PELASTAVA USKO
1. Mikä on pelastavan uskon määritelmä? Hebr. 11:1.
"Uskoa, pelastavaa uskoa, tulee opettaa. Tämän uskon Jeesukseen
Kristukseen voi kuvailla muutamalla sanalla: se on sielun toimi, jolla koko
ihminen luovutetaan Jeesuksen Kristuksen valvontaan ja hallintaan. Hän
on kuuliainen Kristukselle ja Kristus asuu sielussa korkeimpana voimana
uskon kautta. Uskovainen luovuttaa sielunsa ja ruumiinsa Jumalalle ja voi
varmuudella sanoa: 'Kristus pystyy pitämään sen, minkä minä olen
uskonut Hänelle viimeiseen päivään asti.' Kaikki jotka niin tekevät,
pelastuvat ja saavat iankaikkisen elämän. Siitä, että sielu pestään
Kristuksen verellä ja vaatetetaan Hänen vanhurskaudellaan, tulee olemaan
varmuus. Sellainen sielu on arvokas Jeesuksen silmissä. Ajatuksemme ja
toivomme ovat Herramme seuraavassa tulemisessa. Se on päivä, jolloin
koko maailman Tuomitsija tulee palkitsemaan kansansa uskon." -Mind,
Character, and Personality
2. Mikä on uskon peite? Koska ihminen saa tämän peitteen? Jes.
1:18; 1. Joh. 1:7
"Herra Jeesus Kristus on valmistanut peitteen, oman vanhurskautensa
vaatteen, jonka Hän asettaa jokaisen katuvan, uskovan sielun ylle, joka
ottaa sen vastaan uskossa. Johannes sanoi: 'Katsokaa Jumalan Karitsaa,
joka ottaa pois maailman synnin.' (Joh. 1:29) Synti on lain rikkomusta.
Kristus kuoli, jotta jokaiselta voidaan ottaa synnit pois." UL.
"Jos emme ole kokeneet sitä parannusta, jota ei tarvitse katua, ja jos emme
ole todella nöyrtynein sieluin ja murtunein mielin tunnustaneet

syntejämme inhoten pahuuttamme, emme ole milloinkaan todella etsineet
syntien anteeksiantamusta; ja jos emme ole milloinkaan etsineet, me
emme ole milloinkaan löytäneet Jumalan rauhaa. Ainoana syynä siihen,
miksi emme ole saaneet anteeksi menneitä syntejämme, on se, ettemme
ole halukkaat nöyrryttämään sydäntämme ja mukautumaan totuuden sanan
ehtoihin." TKL. s. 32.
3. Miksi on vaaralista sekoittaa pelastava usko olettamukseen? 1. Kor.
2:5; Room. 14:23, viimeinen osa.
"Ihmiset kehuskelevat valaistumisella, mikä todellisuudessa on mitä
sokein olettamus, sillä he toimivat suoraan Jumalan Sanaa vastaan. Monet
ylentävät ihmisjärjen, ihastelevat ihmisviisautta ja asettavat ihmisten
mielipiteet Jumalan ilmoitetun viisauden yläpuolelle... Suuri joukko
tunnustautuneita kristittyjä ei ymmärrä Jumalan lain rikkomisen petollista
luonnetta. He eivät tajua, että pelastuksen voi saavuttaa ainoastaan
Kristuksen veren kautta..." -That I May Know Him
Mutta usko ei suinkaan ole samaa kuin omahyväisyys. Vain se, jolla on
tosi uskoa, on turvassa omahyväisyyttä vastaan. Sillä omahyväisyys on
Saatanan valheuskoa. Usko pitää kiinni Jumalan lupauksista ja tuottaa
hedelmää kuuliaisuudessa. Omahyväisyys pitää myös kiinni lupauksista,
mutta käyttää niitä kuten Saatana rikkomusten puolustukseksi. Usko olisi
johtanut esivanhempamme luottamaan Jumalan rakkauteen ja
noudattamaan Hänen käskyjään. Omahyväisyys sai heidät rikkomaan
Hänen lakinsa, uskoen, että Hänen suuri rakkautensa pelastaisi heidät
synnin seurauksista. Usko ei vaadi taivaan suosiota suostumatta ehtoihin,
joilla armo annetaan. Oikea usko perustuu Raamatun lupauksiin ja
säädöksiin." -Aikakausien toivo s. 108
TAIVAALLISEEN PYHÄKKÖÖN KESKITTYVÄ USKO
4. Miten voimme päästä sisään taivaalliseen pyhäkköön, ja miksi se
on tärkeätä? Hebr. 4:16; 6:20.
"Kristuksen välitystyö ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä on yhtä
olennainen osa pelastussuunnitelmasta kuin hänen kuolemansa ristillä.
Kuolemallaan hän aloitti sen työn, jota hän kuolleista nousemisensa
jälkeen meni saattamaan päätökseen taivaassa. Meidän on uskon kautta
mentävä esiripun sisäpuolelle, 'jonne Jeesus edellä juoksijana meidän

puolestamme on mennyt'. Hebr. 6: 20. Sieltä heijastuu Golgatan ristin
valo. Siellä voimme saada selvemmän näkemyksen lunastuksen
salaisuuksista. Ihmisen pelastus on vaatinut taivaalta äärettömän kalliin
hinnan. Annettu uhri vastaa Jumalan rikotun lain korkeimpia vaatimuksia.
Jeesus on aukaissut tien Isän valtaistuimen luo, ja hänen välityksellään
kaikki, jotka tulevat uskossa hänen luokseen, voivat esittää vilpittömät
toivomuksensa Jumalan edessä." -Suuri taistelu s. 481
5. Mikä Jeesuksen taivaallisessa pyhäkössä tekemä työ tulisi hyväksyä
uskon kautta? Hebr. 9:24; 7:25; 4:14-16.
"Kolmas enkeli lopettaa sanomansa seuraavanlaisesti: ' Tässä on pyhien
kärsivällisyys; tässä ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon.' Toistaessaan näitä sanoja hän osoitti taivaallista pyhäkköä.
Kaikkien tämän sanoman vastaanottaneitten mielet ovat suunnatut
kaikkein pyhimpään, missä Jeesus seisoo arkin edessä suorittaen
välittäjätoimensa päättävää työtä kaikkien niiden hyväksi, joille vielä
armoa tarjotaan ja jotka ovat tietämättömyydessä Jumalan lakia rikkoneet.
Tämä sovitus tehdään niin hyvin kuolleiden vanhurskasten kuin elossa
olevienkin vanhurskasten edestä. Se käsittää kaikki, jotka ovat kuolleet
uskossa ja Kristukseen turvaten, vaikkapa ovatkin tietämättään rikkoneet
käskyt, koska heillä ei ollut valoa Jumalan laista." -Hengellisiä
kokemuksia s. 282
5. Mikä näkymä havainnollistaa Jeesuksen välitystyötä? Ketkä
hyötyvät siitä ja ketkä eivät? 1. Joh. 2:1, 2; 4. Moos 32:33.
"Kun asiakirjat avataan tuomiolla, tarkastetaan Jumalan edessä kaikkien
niiden elämä, jotka ovat uskoneet Jeesukseen. Alkaen niistä, jotka ensin
elivät maan päällä, puolustajamme esittää kaikissa peräkkäisissä
sukupolvissa eläneiden asiat ja lopettaa niihin, jotka silloin ovat elossa.
Jokainen nimi mainitaan ja jokainen asia tutkitaan tarkoin. Nimiä
hyväksytään ja nimiä hyljätään. Kun joillakin on muistikirjoissa syntejä,
joita ei ole kaduttu eikä saatu anteeksi, pyyhitään heidän nimensä pois
elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään koskevat merkinnät poistetaan
Jumalan muistikirjasta...." - Suuri taistelu s. 476
"Ne, jotka uskossa seuraavat Jeesusta hänen suuressa sovitustyössään,
saavat osakseen hänen välitystyönsä tuottaman hyödyn, mutta ne, jotka

hylkäävät tätä työtä koskevan valon, jäävät sen tuottamasta hyödystä
osattomiksi." - Suuri taistelu, s. 428, 429
USKON MAJAKKA MAAN PÄÄLLÄ
7. Mitä lujia päätöksiä uskon miehet ja naiset tekevät? Kommentoi
uskovaisten
ihmisten
kokemuksia,
jotka
on
listattu
Hebrealaiskirjeen 11. luvussa.
"Kristuksen seuraajilta odotetaan tekoja, ei ainoastaan sanoja. Luonne
rakentuu teoista... Eivät ne ole Jumalan lapsia, joita Henki on vain
koskettanut, eivätkä myöskään ne, jotka satunnaisesti alistuvat hänen
valtaansa, vaan ne, joita henki kuljettaa." -Vuorisaarna s. 158
Mistä tahansa Kristuksen seuraajat etsivätkin turvapaikkaa, sieltä heitä
metsästettiin kuin petoeläimiä. Heidän oli pakko etsiä piilopaikkoja
autioilta ja yksinäisiltä seuduilta. 'He ovat kierrelleet ympäri
puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he, jotka olivat liian
hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja
luolissa ja maakopiossa.' Hebr. 11: 37, 38. Katakombit tarjosivat suojan
tuhansille. Rooman kukkuloiden alle, kaupungin ulkopuolelle, oli kaivettu
pitkiä käytäviä, ja niiden pimeä, mutkikas verkosto ulottui monia
kilometrejä kaupungin muurien ulkopuolelle. Näihin maanalaisiin
pakopaikkoihin Kristuksen seuraajat hautasivat vainajansa; niistä he myös
vainojen ja lainsuojattomuutensa aikana löysivät kotinsa. Kun suuri
Elämän Antaja kerran herättää ne, jotka ovat hyvän taistelun taistelleet,
monet Kristuksen tähden marttyyrikuoleman kärsineet tulevat nousemaan
ylös noista synkistä loukoista." - Suuri taistelu, s. 40
8. Mikä on uskon ja tekojen suhde? Jaak. 2:17-26; 1 Joh. 2:4.
"Oikeus, totuus ja armo ovat uskon hedelmiä. Meidän tulee kävellä
Jumalan lain valossa: silloin hyvät teot tulevat olemaan uskon hedelmiä,
joka päivä uusiutuvan sydämen tekoja. Puusta täytyy tehdä hyvä ennen
kuin hedelmät voivat olla hyviä. Meidän täytyy pyhittäytyä Jumalalle
täysin. Meidän tahtomme täytyy olla puhdas ennen kuin hedelmät voivat
olla hyviä. Meidän uskontomme ei saa olla oikukas." -Bible Training
School

9. Mitä monet ihmiset ajattelevat uskon ja tekojen suhteesta? Joh.
8:39; 1 Moos. 26:5.
"On monia, jotka eivät ymmärrä uskon ja tekojen välistä suhdetta. He
sanovat: 'Usko vain Kristukseen, niin olet turvassa. Sinulla ei ole mitään
tekemistä lain pitämisen kanssa.' Mutta aito usko ilmenee kuuliaisuutena.
Kristus sanoi epäuskoisille juutalaisille: 'Jos olisitte Aabrahamin lapsia,
niin tekisitte Aabrahamin tekoja' (Joh. 8: 39). Ja uskollisten isästä Herra
lausuu: 'Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi
annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani' (1 Moos. 26: 5)." Patriarkat ja Profeetat s. 133
*****
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Valon lapsina
MUISTOJAE
“Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu
kirkastumistaan sydänpäivään saakka.” Snl. 4:18.
TAVOITTEET
Ÿ Oppia tuntemaan hyvin todellinen valon valtakunta, joka ajaa pimeyden
pois.
Ÿ Ilmaista henkilökohtaisen todistuksen kautta, että olemme valon lapsia.
Ÿ Antaa hyvä todistus valosta ruumiillisen, henkisen ja hengellisen
terveyden kautta.
JOHDANTO
"Mutta ne, jotka elävät Jumalaa ja taivasta varten, näyttäen elämän tietä
muille, tulevat huomaamaan, että oikeudenmukaisuuden polku on kuin
loistava valo, joka loistaa yhä kirkkaammin lähestyttäessä täydellistä
päivää. Ja he tulevat kuulemaan tervetulotoivotuksen. 'Hyvä on, sinä hyvä
ja uskollinen palvelija, mene herrasi iloon'. Kristuksen ilo oli nähdä
sielujen pelastuvan Hänen kunnian valtakuntaansa; ja tämän ilon tähden
Hän 'kärsi ristinkuoleman, häpeästä välittämättä.' Mutta pian 'hän näkee

sielunsa vaivan palkan ja tulee ravituksi'. Kuinka onnellisia tulevatkaan
olemaan ne, jotka ovat osallistuneet Hänen työhönsä, kun pääsevät
osallistumaan Hänen onnestaan!" -Councsels on Stewardship
VALON VALTAKUNTA
1. Kuka on valon valtakunnan keskus? Mitä ovat Hänen säteensä?
Joh. 1:4, 14.
"Aivan kuten aurinko vertautuu vähempiin valoihin taivaassa, samoin
Kristus, valon Lähde, vertautuu aikansa opettajiin... Rajallisin mielin
mitattuna miehiä kutsutaan oppineiksi ja mahtaviksi, mutta kaikella
viisaudella, jolla he ylpeilevät, kaikella tieteellä ja oppimisellaankaan, he
eivät voi oppia tuntemaan Jumalaa, ja Jeesusta Kristusta, jonka Hän on
lähettänyt... Kukaan ihminen, jo elänyt tai elämään tuleva, ei voi väittää
olevansa erehtymätön opas tai korkeimman totuuden paljastaja. Ihmiset
saattavat pyrkiä löytämään korkeimman oppineisuuden tason, mutta on
vain Yksi, 'Jumalan lähettämä Opettaja', joka seisoo korkeammalla kuin
he. Kukaan inhimillinen opettaja ei voi olla Hänen tasoisensa." -That I
may Know Him
2. Mikä on valon valtakunnan valtikka? Ps. 45:6; Matt. 6:33.
"Kristuksesta on kirjoitettu, 'Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat
vääryyttä; siksi Jumala on voidellut sinut iloöljyllä ' ” –The Signs of the
Times, September 4, 1893.
3. Kuka muu kuuluu valon valtakuntaan? Mitä he näkevät, ja mitä he
juovat päivittäin? Joh. 7:37; 4:14; Ilm. 17:14; 19:7, 8.
"Kaikki, jotka valitsevat Kristuksen rakkauden ja vanhurskauden ja rauhan
valtakunnan, pitäen sen etuja kaikkia muita ylempänä, ovat yhteydessä
taivaan kanssa, ja heille kuuluvat kaikki tässä elämässä tarvittavat
siunaukset. Jumalan kaitselmuksen kirjassa, elämän kirjassa, meille
jokaiselle on annettu oma sivumme. Se sivu sisältää elämämme jokaisen
yksityiskohdan, vieläpä päämme hiuksetkin ovat luetut. Jumalan lapset
eivät ole milloinkaan possa Hänen mielestään." - Aikakausien toivo s. 290
"Meidän jokaisen tulee tulla lähteen luokse ja juoda itse. Tuhannet
ympärillämme voivat juoda pelastuksen virrasta, mutta me emme virkisty

ellemme me juo itse parantavasta virrasta. Meidän täytyy itse nähdä
Jumalan sanan kauneus ja valo, ja sytyttää kynttilämme jumalallisella
alttarilla, jotta voimme mennä maailmaan, pidellen elämän Sanaa
mukanamme kirkkaana, loistavana lamppuna..." - That I May Know Him
VALON LAPSET PIMEÄSSÄ MAAILMASSA
4. Mikä on tyypillistä kristilliselle palveluksellemme, jos se on oleva
valon lähde? Matt. 5:14-16; 25:14, 15.
"Vertauksella talenteista... on henkilökohtainen ja yksilölliseen merkitys
jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, joilla on järjen voimia... Kun talon
isäntä kutsui palvelijoitaan, hän antoi jokaiselle miehelle työn tehtäväksi.
Koko Jumalan perheelle kuuluu velvollisuus käyttää Herransa lahjoja.
Jokaiselle yksilölle, alhaisimmasta ja vähäisimmästä mahtavimpaan ja
ylistetyimpään, on olemassa moraalinen tehtävä ja kyvyt sen
suorittamiseen, ja niistä jokainen on vastuussa Jumalalle... Hengelliset,
henkiset ja fyysiset kyvyt, vaikutusvalta, asema, omaisuus, kiintymys,
myötätunto, ovat kaikki arvokkaita lahjoja, joita tulee käyttää Mestarin
palvelukseen niiden sielujen pelastukseksi, joiden puolesta Kristus on
kuollut." -In Heavenly Places
"Valossa vaeltaminen tarkoittaa edistymistä hengellisissä pyrkimyksissä.
Paavali julisti, 'ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai jo olisin
täydellinen, mutta ... unohtaen sen, mikä on takanapäin, minä kurotan niitä
kohti, jotka ovat edessäpäin.' Valossa vaeltaminen tarkoittaa 'vaeltaa
vilpittömästi', vaeltaminen 'Herran polkua' tarkoittaa uskossa vaeltamista,
'Hengessä vaeltaminen' tarkoittaa totuudessa vaeltamista, 'rakkaudessa
vaeltaminen' tarkoittaa elämän nuoruudessa vaeltamista. Se tulee
täydelliseksi pyhyydessä ja Jumalan pelossa.'" -Sons and Daughters of
God
5. Mikä asenne Jumalan lapsilla on syntiä kohtaan? Ef. 5:11-13.
"Todellinen Jumalan kansa, jolla on Herran työn ja sielujen pelastamisen
henki sydämessään, tulee aina näkemään synnin sen aidossa, synnillisessä
luonnossaan. He tulevat aina olemaan uskollisella puolella ja välttävät
syntejä, jotka helposti ympäröivät Jumalan kansaa." -Testimonies for the
Church

6. Mitä tulee ottaa huomioon, kun pahuutta pitää nuhdella? Gal. 6:1,
2.
"Vaikka Kristuksen saarnaajien täytyy tuomita synti ja epäjumalallisuus,
epäpuhtaus ja valhe, vaikka heitä joskus kutsutaan korjaamaan vääryys
niin ylhäisten kuin alhaistenkin keskuudessa, osoittaen heille, että Jumalan
viha tulee lankeamaan Hänen lakinsa rikkojien ylle, mutta heidän ei silti
tule masentua; heidän tulee osoittaa ystävällisyyttä ja rakkautta,
ennemminkin pelastuksen kuin tuhoamisen henkeä." -Testimonies for the
Church
7. Kuinka varovaisia meidän tulisi olla veljiemme puutteiden
suhteen? Miksi? Hebr. 12:15.
"Jumala ei halua meidän tuomitsevan toisiamme... Kun näemme virheitä
muissa, muistakaamme että meilläkin on vikoja, kenties suurempiakin
Kristuksen silmissä kuin vika, josta olemme tuomitsemassa veljeämme.
Hänen puutteensa ilmiantamisen sijaan, pyydä Jumalaa siunaamaan häntä
ja auttamaan häntä kukistamaan erheensä. Kristus hyväksyy tämän hengen
ja toimen, ja tulee auttamaan sinua puhumaan viisauden sanoja, jotka
tuovat voimaa ja apua niille, jotka ovat heikkoja uskossa...
"Sen sijaan että etsisimme vikoja muissa, olkaamme kriittisiä itseämme
kohtaan. Meidän jokaisen tulisi kysyä itseltämme, onko sydämeni valmis
Jumalan edessä? Kunnioittaako tämä toimintatapa Isäämme taivaassa? Jos
olet ylistänyt väärää henkeä, anna sen tulla karkotetuksi sielustasi. On
sinun velvollisuutesi kitkeä sydämestäsi kaikki, mikä on luonteeltaan
häpäisevää. Jokainen katkeruuden juuri tulisi kerätä, jotteivät muut
saastuisi niiden turmiollisesta vaikutuksesta. Revi ne pois juuri tällä
hetkellä, ja istutan tilalle rakkauden kasvi. Säilyttäkäämme Jeesus
sielussamme." -That I may Know Him
VALONSÄTEET TERVEYSSANOMASSA
8. Mitä muita valonsäteitä Herra on suonut kansalleen, jotta se voisi
loistaa maailmassa? 1. Kor. 6:19, 20.
"Joulukuun 10, 1871, minulle näytettiin jälleen, että terveysuudistus on
yksi haara mahtavassa työssä, joka tulee valmistamaan ihmiskuntaa
Herran tulemiseen. Se on yhtä tiukasti sidoksissa kolmannen enkelin

sanomaan kuin käsi on ruumiiseen. Ihmiskunta on suhtautunut kepeästi
kymmeneen käskyyn; mutta Herra ei rankaise tämän lain rikkojia
lähettämättä ensin heille varoitussanomaa. Kolmas enkeli julistaa tämän
sanomassaan. Jos ihmiset olisivat aina olleet kuuliaisia kymmenelle
käskylle, eläen elämänsä noiden käskyjen periaatteiden pohjalta,
maailmaa piinaavan sairauden kirousta ei olisi olemassa."
"Miehet ja naiset eivät voi rikkoa luonnon lakeja turmeltuneella
ruokahalulla ja saastaisilla intohimoilla rikkomatta Jumalan lakia. Siten
Hän on sallinut terveyden valon uudistavien säteiden langeta meidän
yllemme, jotta me voisimme nähdä syntimme Hänen asettamiensa lakien
rikkomisessa. Kaikki nautintomme ja kärsimyksemme ovat seurausta
luonnollisen lain kuuliaisuudesta tai rikkomisesta." -Counsels on Diet and
Foods.
9. Kuinka voimme säilyttää hengellisen ja fyysisen terveyden? Fil. 4:8.
"Jumala toivoo meidän kurottavan kohti täydellisyyttä, joka on tehty
meille mahdolliseksi Kristuksen lahjan avulla. Hän kutsuu meidät
tekemään päätöksemme oikealle puolelle, yhdistymään taivaallisiin
asioihin, ottaa omaksi periaatteet, jotka uudistavat meissä pyhän kuvan.
Hänen kirjoitetussa sanassaan ja luonnon suuressa kirjassa Hän on
paljastanut elämän periaatteet. On meidän tehtävämme hankkia tieto
näistä periaatteista, ja uudistaa niin kehomme kuin sielummekin terveys
kuuliaisuudella." -Counsels on Diet and Foods
"Koska mieli ja sielu tulevat ilmi kehon kautta, sekä henkinen että
hengellinen tarmo riippuvat suuresti fyysisestä vahvuudesta ja
toiminnasta; mikä kohottaa fyysistä terveyttä, edesauttaa kehittämään
vahvan mielen ja hyvin tasapainotetun luonteen. Ilman terveyttä kukaan ei
voi niin yksityiskohtaisesti ymmärtää tai niin täydellisesti täyttää
velvollisuuksiaan itseään, lähimmäisiään ja Luojaansa kohtaan. Siten
terveyttä tulisi varjella yhtä uskollisesti kuin luonnetta. Tieto fysiologiasta
ja hygieniasta pitäisi olla kaiken opetustyön perusta." -Child Guidance
10. Kuinka voimme saada elävän kokemuksen ja saavuttaa lisävaloa?
1. Joh. 3:18, 19.
"Jos emme koskaan tiedä totuutta, se johtuu siitä, ettemme harjoita sitä.
Meillä täytyy olla elävä kokemus Jumalan asioissa ennen kuin voimme

ymmärtää Hänen sanansa. Tämä kokeellinen tieto vahvistaa älyä ja
rakentaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen." -Counsels to Parents, Teachers,
and Students
"Jumalan kansan täytyy lähteä liikkeelle vakiintuneista periaatteistaan,
tehden Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden etsimisestä ensimmäiseksi
periaatteekseen, ja sitten jatkaa valosta vielä kirkkaampaan valoon..."
-This Day With God
*****
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Valkeat vaatteet
MUISTOJAE
“Ja minä sanoin hänelle: 'Herrani, sinä tiedät sen'. Ja hän sanoi minulle:
"Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm. 7:14.
TAVOITTEET
Ÿ Todistaa, että luonnostaan ihminen on kurjassa hengellisessä tilassa, ja
hänen omat toimensa pitävät tätä tilaa yllä.
Ÿ Pystyä erottamaan taivaallista alkuperää oleva vaate maallisesta.
Ÿ Ymmärtää vanhurskautuksen, sovituksen ja lunastuksen merkitys.
JOHDANTO
"Valkeat vaatteet on Kristuksen vanhurskauden vaate, ja kaikki, joilla on
tämä vanhurskaus, ovat osallisia pyhään luontoon. Heidän vaatteisiinsa on
kirjoitettu Jumalan nimi ja Jumalan kaupungin nimi, joka on Uusi
Jerusalem, joka tulee alas taivaasta Jumalan tyköä, ja heidän uusi
nimensä., '" -The Upward Look
RAPPIO, TURMELTUNEISUUS JA IRSTAAT TAVAT
1. Minkälaisessa kurjassa moraalisessa ja hengellisessä tilassa
kääntymätön ihminen on? Job 25:6; Jes. 1:6, 18.

“… Job. 25:6; Psalm 22:6; and Jes. 41:14 kohdissa, ihmistä, joka on
heikko ja halveksittu, verrataan matoon—ei välttämättä juuri tietynlaiseen.
“Hebreaksi rimmah, toukka, joka saa ravintonsa mädäntyneestä ruuasta (2
Moos. 16:24) ja ruumiista (Job 21:26; 24:20; Isaiah 14:11), ja joka
joissakin tapauksissa syö haavoista(Job 7:5). Heikko ihminen on
verrattavissa siihen (chap. 25:6).” –Seventh-day Adventist Bible
Dictionary, p. 1153.
"Niinpä Jumala haluaa täyttää meitä varten Hänen armolliset aikeensa.
Hänen rakkautensa voimalla, kuuliaisuuden kautta, langennut ihminen,
maan matonen, tulee muuttumaan sopivaksi taivaallisen perheen
jäseneksi, Jumalan, Kristuksen ja pyhien enkelien toveriksi ikuisiksi
ajoiksi. Taivas tulee riemuitsemaan, sillä Saatanan lankeamisen jättämä
tyhjä tila tulee täytetyksi Herran lunastetuilla." -The Upward Look
6. Kuinka ihminen on yrittänyt itse parantaa hengellistä tilaansa? 1.
Moos. 3:7; Jes. 64: 6, 7.
"Tätä Jumalan lain rikkojat ovat tehneet Aadamin ja Eevan ensimmäisestä
tottelemattomuuden päivästä lähtien. He ovat sitoneet yhteen viikunapuun
lehtiä peittääkseen rikkomuksen aiheuttaman alastomuutensa. He ovat
pitäneet omatekoisia vaatteitaan ja koettaneet omilla teoillaan peittää
syntinsä ja tehdä itsensä Jumalalle kelpaavaksi....
"Vain Kristuksen itsensä hankkima asu voi tehdä meidät soveliaiksi
astumaan Jumalan eteen. Tämän asun, hänen oman vanhurskautensa
vaatteen, Kristus on pukeva jokaisen katuvan, uskovan sielun ylle."
-Kristuksen vertaukset s. 230
VAATTEEN HINTA
3. Mikä on taivaan kangaspuilla punotun vaatteen hinta? Room. 3:24,
25.
"Äärettömän kalliilla hinnalla hankitut häävaatteet tarjotaan lahjaksi
jokaiselle. Jumalan sanansaattajat esittävät meille Kristuksen
vanhurskauden, vanhurskauttamisen uskon kautta, Jumalan sanan kalliit ja
mitä suurimmat lupaukset, vapaan pääsyn Isän luokse Kristuksen kautta,
Pyhän Hengen lohdutuksen ja hyvin perustellun varmuuden iankaikkisesta
elämästä Jumalan valtakunnassa. Näin hän on tehnyt meille kaiken

valmiiksi suuria illallisia ja taivaallisia pitoja varten. Mitä muuta hän enää
voisi tehdä hyväksemme?" -Kristuksen vertaukset s. 235
4. Kuinka Jumalan kansan armahtamista ja puhdistamista kuvataan
Raamatussa? Sak. 3:3-5; Luuk. 15:20-24.
"Sakarjan vertauskuvallisessa profetiassa saatana nähdään seisomassa
Herran enkelin edessä syyttämässä Joosuaa, ylimmäistä pappia, jolla on
ylllään saastaiset vaatteet, ja vastustamassa sitä työtä, jonka enkeli haluaa
tehdä hänen hyväkseen. Tämä kuvaa miten saatana asennoituu jokaiseen
sieluun, jota Kristus pyrkii vetämään luokseen. Vihollinen johtaa meidät
syntiin, ja sitten hän syyttää meitä koko maailmankaikkeuden edessä
väittäen ettemme ansaitse Jumalan rakkautta. Mutta 'Herra sanoi
saatanalle: 'Herra nuhdelkoon sinua, saatana Nuhdelkoon sinua Herra,
joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta
temmattu''" -Vuorisaarna s. 126, 127
"Yhtään syntiä ei voida hyväksyä niissä, jotka vaeltavat Kristuksen kanssa
valkeudessa. Likaiset vaatteet tulee riisua ja pukea ylle Kristuksen
vanhurskauden vaate. Katumuksella ja uskolla me voimme olla kuuliaisia
kaikille Jumalan käskyille, ja voimme esiintyä Hänen edessään ilman
tuomitsemista. Ne, jotka saavat Jumalan hyväksynnän, koettelevat nyt
sielujaan, tunnustaen syntinsä ja aidosti anoen anteeksiantoa Jeesukselta,
Puolustajaltaan. Heidän huomionsa on kiinnittynyt Häneen, heidän
toivonsa, uskonsa, ovat keskittyneet Häneen, ja kun annetaan käsky,
'Riisukaa häneltä saastaiset vaatteet ja pukekaa hänen ylleen uudet
vaatteet,' he ovat valmistautuneet antamaan Hänelle kaiken kunnian
pelastumisestaan." -Testimonies for the Church
5. Kuinka tärkeätä ja välttämätöntä osaa nämä valkeat vaatteet
näyttelevät Kuningasten Kuninkaan vastaanottamisessa? Ilm. 3:5;
Matt. 22:11-14.
"Tuona päivänä lunastetut loistavat Isän ja Pojan kirkkaudessa. Enkelit,
kultaisia harppujaan näppäillen, tervehtivät Kuningasta ja hänen
voitonmerkkejään - niitä, jotka ovat pestyt ja valkaistut Karitsan verellä.
Voittolaulu on kajahtava ja täyttävä koko taivaan. Kristus on voittanut.
Hän nousee taivaaseen lunastettujensa seurassa, jotka ovat todisteet siitä,

ettei hänen kärsimyksensä ja uhrinsa olleet turhia." -Kodin ihanteita s.
522(viim. sivu)
VANHURSKAUTUKSEN
HENGELLINEN
JA
LAILLINEN
MERKITYS
6. Mikä on jumalallisen vanhurskautuksen hengellinen ja laillinen
merkitys? Mikä on se anteeksiantamus, jota Jumala meille
tarjoaa? Room. 3:23-24; Ef. 2:8; 2 Kor. 5:21.
“…Tätä armoa ja hyvyyttä ei ole ansaittu. Kristuksen armo annetaan
ilmaiseksi vanhurskauttamaan syntinen ilman hänen omia ansioitaan.
Vanhurskautus on täysi, täydellinen syntien anteeksiantaminen. Sillä
hetkellä, kun syntinen hyväksyy Kristuksen uskossa, sillä hetkellä hän on
saanut anteeksi. Kristuksen vanhurskaus laskeutuu hänen ylleen, eikä hän
enää tule epäilemään Jumalan anteeksiantavaa armoa." -Seventh-Day
Adventist Bible Commentary
"Herra lukee uskovan hyväksi Kristuksen vanhurskauden ja julistaa hänet
vanhurskaaksi maailmankaikkeuden edessä. Hän siirtää syntinsä
Jeesukselle, joka on syntisen edustaja, sijainen ja vakuus. Kristuksen
päälle hän lukee jokaisen uskovan sielun pahuudet. 'Kristukseen, joka oli
puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä
saisimme Jumalan vanhurskauden.' 2 Kor. 5:21." -Selected Messages
"Mutta anteeksianto merkitsee enemmän kuin monet luulevat. Kun Jumala
lupaa, että 'hänellä on paljon anteeksiantamusta', hän lisää aivan kuin tuo
lupaus ylittäisi käsityskykymme: 'Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan
niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat ajatukseni teidän
ajatuksianne' (Jes. 55: 7-9). Jumalan anteeksianto ei ole pelkkä
oikeudellinen toimenpide, jolla hän vapauttaa meidät tuomiosta. Se ei
merkitse ainoastaan synnin anteeksi antamista vaan vapautusta synnin
vallasta. Lunastavan rakkauden virta muuttaa sydämen. Daavid ymmärsi
anteeksiannon todellisen luonteen kun hän rukoili: 'Jumala, luo minuun
puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki' (Ps. 55:12). Hän sanoo
myös: 'Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä
rikkomuksemme' (Ps. 103:12)." -Vuorisaarna s. 123, 124
SOVITUS JA LUNASTUS

7. Mihin Jumalan syntiemme anteeksi antaminen liittyy läheisesti?
Joh. 1:12, 13; 2 Kor. 5:18, 19.
"Jumala ilmaisi itsensä Kristuksessa 'ja sovitti maailman itsensä kanssa' (2
Kor. 5:19). Synti oli niin turmellut ihmisen, ettei tämä voinut omin avuin
päästä sopusointuun hänen kanssaan, jonka luonne on puhdas ja hyvä.
Mutta kun Kristus lunasti ihmisen lain tuomiosta, hän saattoi jakaa
jumalallista voimaa inhimillisen yrityksen tueksi. Näin siis katumalla
syntejään ja uskomalla Kristukseen Aadamin langenneista lapsista voi
jälleen tulla 'Jumalan lapsia' (1 Joh. 3:2)." -Patriarkat ja Profeetat s. 44
"Vaikka Jumalan laista pidetään kiinni, ja sen oikeudenmukaisuus on
osoitettu toteen, syntiselle voidaan antaa anteeksi. Rakkain lahja, joka
taivaalla on suoda, on, että Jumala 'voi olla vanhurskas, ja vanhurskauttaa
ne, jotka Jeesukseen uskovat.' Sen lahjan voimalla ihmiset nostetaan
synnin turmelluksesta ja häpeästä Jumalan lapsiksi. Apostoli Paavali
sanoo: 'Te olette saaneet lapseuden hengen, ja me huudamme 'Abba', isä'."
-Testimonies for the Church
8. Kuinka
anteeksiantamuksen
ja
lunastuksen
siunausta
voidaan kuvailla? Room. 5:1; 1. Kor. 1:30; 2. Kor. 5:17; Ef. 2:10.
"Lunastustyöhön liittyy seurauksia, joista ihmisen on vaikea päästä
mihinkään käsitykseen. Ne ovat jotakin sellaista, 'mitä silmä ei ole nähnyt
eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat' (1 Kor. 2:9). Kun
syntinen Kristuksen voiman vetämänä lähestyy ylennettyä ristiä ja
heittäytyy sen eteen, siinä tapahtuu uusi luominen. Hän saa uuden
sydämen. Hänestä tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhyyden
vaatimus tulee täysin täytetyksi. Jumala ' itse on vanhurskas ja
vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen' (Room. 3:26). 'Jotka hän on
vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut' (Room. 8: 30). Niin suuri
kuin synnin aiheuttama häpeä ja alennustila onkin, on lunastavan
rakkauden aikaansaama kunnia ja korottaminen sitäkin suurempi.
Jumalallisen kuvan kaltaisuutta tavoittelevat ihmislapset saavat siinä
määrin osallistua taivaallisesta aarteesta ja erinomaisesta voimasta, että
pääsevät jopa ylemmäksi kuin koskaan lankeamattomat enkelit."
-Kristuksen vertaukset s. 115, 116

9. Kuinka kääntyneet kristityt vaeltavat? Ef. 4:13; Ilm. 3:4.
"Kun syntinen kääntyy ja saa rauhan Jumalan kanssa sovintoveren kautta,
on kristillinen elämä vasta alkanut. Nyt hänen on riennettävä täydellisyyttä
kohti. Hänen tulee kasvaa 'täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden
täyden iän määrään'." -Suuri taistelu s. 464
"Kun meidät vaatetetaan Hänen vanhurskautensa hääpuvulla, meistä tulee
yhtä Hänen kanssaan, ja Hän sanoo meistä, 'he saavat käyskennellä minun
kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset' Hänen
pyhänsä saavat katsella Häntä Hänen täydessä kirkkaudessaan, ilman
himmentävää verhoa välissä." -Seventh-day Adventist Bible Commentary
"Kristus pukee uskolliset palvelijansa omaan vanhurskauteensa,
voidakseen esittää Isälleen 'kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa
eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista." Ef. 5:27. Heidän nimensä ovat
elämän kirjassa, ja heistä on kirjoitettu: 'He saavat käyskennellä minun
kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.' Ilm. 3:4." Suuri taistelu, s. 477,478.
*****
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Jumalan liitto valon lasten kanssa
MUISTOJAE
“Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen
kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus
Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.” Room. 6:4.
TAVOITTEET
Ÿ Vastata Jumalan kutsuun ottaa vastaan todellinen valmistautuminen
kastetta varten.
Ÿ Ymmärtää, että Jumala ja ihminen solmivat yhteisen liiton.
Ÿ Tiedostaa, että uskovaiselle aito kaste tarkoittaa vanhan hengellisen
ihmisen kuolemista ja uuden hengellisen ihmisen syntymistä
Kristuksessa.

Ÿ Nostaa katseensa jatkuvasti kohti taivaita ja kurottaa kohti luvattua
päämäärää.
JOHDANTO
"Jumalan liiton siunaukset ovat yhteisiä....
"Kastelupauksellamme me juhlallisesti tunnustamme Herran Jehovan
meidän Johtajaksemme. Me käytännössä annoimme juhlallisen lupauksen,
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, että tästä lähtien elämämme olisi
sulautuneena yhteen näiden kolmen kanssa, että elämä, jonka elämme
lihassa elettäisiin uskollisessa kuuliaisuudessa Jumalan pyhälle laille."
-God's Amazing Grace
KUTSU KASTEEN LIITTOON
1. Minkä käskyn Jeesus antoi opetuslapsilleen evankeliumin tehtävän
täyttämiseksi? Matt. 28:18, 19.
"Kristittyjen sitoutuessa pyhään kastemenoon, he antavat juhlallisen
lupauksen, että he ovat uskollisia Hänelle. Tämä lupaus on heidän
kuuliaisuutensa lupaus. Heidät on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Siten heidät on liitetty kolmeen suureen taivaalliseen voimaan.
He lupautuvat luopumaan maailmasta ja noudattavansa Jumalan
valtakunnan lakeja. Siten he vaeltavat elämän uutuudessa. Enää he eivät
noudata ihmisten perinteitä. Enää he eivät käytä epärehellisiä keinoja.
Heidän tulee noudattaa taivaallisen valtakunnan lakeja. Heidän tulee etsiä
Jumalan kunniaa. Jos he pitävät lupauksensa, he saavat osakseen armoa ja
voimaa, täyttää kaikki vanhurskaus. 'Niille, jotka vastaanottivat hänet, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimeensä'"
-Evangelism
2. Mikä on kasteen suuri hengellinen merkitys? Room. 6:1-4; Kol.
2:12.
"Kaste on mitä juhlallisin luopumismeno maailmasta. Oma minä kuolee
synnilliselle elämälle. Vedet peittävät kastettavan, ja koko taivaallisen
universumin läsnäollessa tehdään yhteinen sitoumus. Isän, Pojan, ja Pyhän
Hengen nimeen, tämä ihminen lasketaan vetiseen hautaansa, haudataan

Kristuksen kanssa kasteessa, ja nostetaan vedestä uuteen, Jumalalle
uskolliseen elämään. Taivaan kolme suurta voimaa ovat todistamassa; ne
ovat näkymättömiä, mutta läsnä." -The Faith I Live By
"Kun kristitty antautuu pyhälle kastemenolle, kolme suurinta voimaa
maailmankaikkeudessa - Isä, Poika ja Pyhä Henki - antavat hyväksyntänsä
tälle menolle, sitoutuen Itse siihen antaakseen voimiaan kun hän pyrkii
kunnioittamaan Jumalaa. Hänet haudataan samankaltaisesti kuin Kristus,
ja hän nousee samalla tavalla uudestisyntymässä..." -Reflecting Christ
KASTEESEEN VALMISTAUTUMINEN JA KYPSYYS
3. Mitä vaaditaan katuvalta ihmiseltä ennen pyhää kastetoimitusta?
Ps. 51:1-3; Apt. 2:38.
"Kaikilla elävillä on syntejä pestävänä pois.... Aito synnin katuminen,
usko Jeesuksen Kristuksen ansioihin ja kaste Hänen kuolemaansa ja
nostaminen vedestä uuden elämän elämiseen, ovat uudestisyntymän
ensimmäisiä askelia..." -Lift Him Up
"Kääntymyksen askeleet, selkeästi eroteltuina, ovat katumus, usko
Kristukseen maailman Lunastajana, usko Hänen kuolemaansa,
hautaamiseensa, ja ylösnousemukseen, kuten kasteessa näytetään, ja
Hänen nousemiseensa taivaaseen vetoamaan syntisen puolesta." -Lift Him
Up
4. Mitä muita vaatimuksia kasteelle on Raamatussa? Matt. 3:2, 8:
Apt. 3:19; 1. Piet. 3:21: Matt. 28:20:
"Ennenkuin ihminen voi löytää kodin seurakunnasta, ennen Jumalan
hengellisen valtakunnan kynnyksen ylittämistä, hänen tulee saavuttaa
vakuutus pyhästä nimestä, ‘Herra on meidän vanhurskautemme’ Jer. 23:6.
…
"Ennen kastetta pitäisi olla perinpohjainen kysely ehdokkaiden
kokemuksista. Tehtäköön tämä kysely, ei kylmällä ja etäisellä tavalla,
vaan ystävällisesti ja hellästi, osoittaen uusille kääntyneille Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tuotakoon evankeliumin
vaatimukset kastettavien silmien eteen... "Kristityn elämän periaatteet
pitäisi tehdä selväksi niille, jotka ovat juuri löytäneet totuuden. Kukaan ei
voi laskea yhteyttään Kristukseen oman uskonsa varaan. Meidän ei vain
tule sanoa 'minä uskon', vaan myös harjoittaa totuutta." -Evangelism

UUDESTISYNTYMÄ
5. Mitä perinpohjaista muutosta tarkoitetaan uudelstisyntymällä?
Joh. 3:3-6.
"Pakollisia ovat uudestisyntymä ja uusi mieli Jumalan Hengen kautta, joka
puhdistaa elämän ja jalostaa luonnetta. Tällainen yhteys Jumalaan vie
ihmisen kunniakkaaseen taivasten valtakuntaan....
"Ihmisen sisällä voiman täytyy tapahtua työ, uuden elämän täytyy tulla
ylhäältä, ennen kuin ihminen voi muuttua synnistä pyhyyteen." -The Faith
I Live By
6. Kun meillä on Jeesus sydämessämme, mikä kutsu meille annetaan?
Joh. 15:5-8.
"Nyt kun olemme elävän Viiniköynnöksen oksia, meidät ravitsee
köynnöksessä juokseva mahla. Se virtaa kokoajan jokaiseen oksaan, ja
jokainen okds kantaa hedelmää Jumalan kunniaksi. 'Teidän Isänne tahto
on, että te kantaisitte runsaasti hedelmää.' Mikä sitten on meidän
asemamme? Sen täytyy olla elävä usko." -Faith and Works
"Meitä ei pelasta kaste, se että nimemme on seurakunnan kirjoissa, eikä
se, että saarnaamme totuutta. Vain elävä yhteys Jeesuksen Kristuksen
kanssa uudistaa sydämen, tekee Kristuksen tekoja uskossa ja rakkauden
palvelusta kärsivällisyydessä, sävyisyydessä ja toivossa. Jokainen
Kristukseen liittynyt sielu tulee olemaan elävä lähetystyöntekijä kaikille
ympärillään oleville." -Evangelism
KASTE
7. Kuinka kaste tulisi toimittaa? Mikä vaikutus sillä tulisi olla? Room.
6:4.
"Katuva uskova, joka ottaa vaadittavat askeleet kääntymiseen, muistelee
kasteessaan Kristuksen kuolemaa, hautausta ja ylösnousemusta. Hän
vajoaa veteen kuin Kristus kuolemaan ja hautaansa, ja hänet nostetaan
vedestä kuin Kristus ylösnousemuksessaan - ei aloittamaan jälleen vanhaa
syntistä elämää, vaan elämään uutta elämään Jeesuksessa Kristuksessa." Seventh-day Adventist Bible Commentary
"Sen, joka toimittaa kasteen, pitäisi pyrkiä tekemään siitä tilaisuus, jolla
on juhlallinen ja pyhä vaikutus kaikkiin osanottajiin. Jokainen
seurakunnan toimitus pitäisi tehdä niin, että se olisi mieltä ylentävä

vaikutukseltaan." -Evangelism
KATSOMINEN ETEENPÄIN
8. Annettuamme elämämme Herralle, mitä meidän ei tulisi tehdä?
Luuk. 9:62; Hebr. 10:38; 1 Kor. 9:24.
"Monien, joiden pitäisi asettaa telttansa lähelle Kanaanin maata, ovatkin
sijoittaneet ne lähelle Egyptiä. He eivät elä vanhurskauden Auringon
valossa. Monet ottavat osaa viihteeseen tyydyttääkseen makuaan, mutta
niin toimimalla ei saavuteta hengellistä vahvuutta, vaan pian löydetään
itsensä häviävältä puolelta. Jos kannustetaan rakkautta huvituksiin, se
vähentää rakkautta uskonnon harjoittamiseen, sillä sydän tulee niin
täyteen maallisen tyydytyksen kanssa leikittelystä, että siellä ei ole tilaa
Jeesukselle...." -That I May Know Him
"Kaikkien pitäisi oppia läksynsä tästä, että he ovat yksilöinä vastuussa
Jumalalle. Kun he rakastavat Jumalaa kaikesta sydämestään, he tulevat
olemaan viisaita pelastukseen asti. He toimivat Hänen tahtonsa mukaan ja
heidän valonsa tulee aina olemaan heidän kunniansa, eikä se tule
himmenemään, sillä he tunnustavat, pelkäävät ja palvelevat Herraansa.
Tämä juhlallinen työ velvoittaa osallistumaan jokaisen, joka pitää itseään
Jeesuksen Kristuksen palvelijana, ja joka on juhlallisesti luvannut
kastelupauksessaan vaatettavansa itsensä Kristuksen vanhurskaudella.
Tulemmeko me kantamaan mukanamme Herramme Jeesuksen elävää
esimerkkiä?" -This Day wth God
9. Mitä Jumala toivoo, kun ihminen tekee juhlallisen kastelupauksen?
Ps. 119:106, 126-128.
"Kun kristityt antautuvat juhlalliseen kastemenoon, Hän huomioi heidän
antamansa lupauksen olla uskollisia Hänelle. Tämä on heidän
kuuliaisuutensa lupaus." -The Faith I Live By
10. Kuinka ihminen, joka on kastettu, odottaa Jeesuksen toista
tulemista? Joh. 14:23; 1 Tim. 6:14.
"Opetus on siten elintärkeää ennen ja jälkeen kasteen. Ilman
asianmukaista opastusta evankeliumin elintärkeistä totuuksista, ei voi elää
aitoa uskonnollista elämää. Samaan aikaan Kristuksen ihmeellinen

rakkaus valtaa sydämet. Ilman aitoa rakkautta Kristusta kohtaan,
uskonnon opit ja säännökset menettävät merkityksensä ja arvonsa."
-Seventh-day Adventist Bible Commentary
"Jumalan kansa erottuu ihmisinä, jotka palvelevat Häntä täysin, koko
sydämestään, ottamatta kunniaa itselleen ja muistaen, että he ovat mitä
juhlavimmalla sopimuksella sitoneet itsensä palvelemaan Herraan, ja vain
Häntä." -Testimonies for the Church
11. Mitä velvollisuuksia on kasteen jälkeen? Kol. 3:1-4; Joh. 6:27.
"Ne, jotka ovat osallistuneet juhlalliseen kastetoimitukseen, ovat
lupautuneet tutkimaan asioita, jotka ovat taivaallisia, missä Kristus istuu
Jumalan oikealla puolella; sitoutuneet työskentelemään hartaasti syntisten
pelastamiseksi. Jumala kysyy niiltä, jotka ottavat Hänen nimensä, kuinka
sinä käytät voimia, jotka on lunastettu Poikani kuolemalla? Teetkö kaiken
lisätäksesi hengellistä ymmärrystä? Saatatko omat kiinnostuksesi ja
toimintasi sopusointuun iankaikkisuuden vaatimusten kanssa?" -The Faith
I Live By
*****
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Uudestisyntyneet lapset
MUISTOJAE
“Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi
ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden
ja totuuden mukaista, pyhää elämää.“ Ef. 4:23, 24
TAVOITTEET
Ÿ Tutkia tapoja, joita taivaassa käytetään hengellisen uudistuksen työhön.
Ÿ Katsoa hengellisen uudistuksen tuloksia omassa elämässään.
Ÿ Tutkia luonteen muuttumista uudistuksen seurauksena.
JOHDANTO

"Uudistuminen on ainoa polku, jota pitkin voimme päästä pyhään
kaupunkiin. Se polku on kapea ja portti, josta menemme sisään, on ahdas,
mutta sen läpi meidän tulee johtaa miehiä, naisia ja lapsia, opettaen heille,
että voidakseen tulla pelastetuksi, heillä tulee olla uusi sydän ja uusi
henki. Vanhat perinteiset luonteenpiirteet täytyy kukistaa. Luonnolliset
sielun himot täytyy muuttaa. Kaikki petos, kaikki valheet, kaikki pahan
puhuminen pitää jättää pois. Uusi elämä, joka tekee miehistä ja naisista
Kristuksen kaltaisia, on tehty elettäväksi. Me uimme pahuuden virtaa
vastaan." -This Day With God
UUDISTUMISEN KEINOT
1. Mikä on uudistumisen voimakas lähde? Tiit. 3:5; Ps. 19:7-12.
"Ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen muuttuvat Jumalan lakia
vastaan kapinoivista kuuliaisiksi palvelijoiksi ja Hänen valtakuntansa
osallisiksi. He syntyvät uudesti ja pyhittyvät totuuden kautta."
-Fundamentals of Christian Education
"On niitä, jotka ovat saaneet tuntea Kristuksen anteeksiantavan rakkauden,
ja joka todella haluaa olla Jumalan lapsia, mutta havaitsevat, että heidän
luonteensa on epätäydellinen, heidän elämänsä virheellinen ja he ovat
valmiita epäilemään onko heidän sydämensä uudistettu Pyhän Hengen
voimasta. Siihen voisin sanoa, että älkää alentuko epätoivoon. Meidän
täytyy monesti kumartua ja kyynelehtiä Jeesuksen jalkojen juuressa
heikkouksiemme ja virheidemme tähden, mutta meidän ei tule lannistua."
-Steps to Christ
8. Voimmeko tietää tarkalleen, milloin uskovan uudistuminen alkaa?
Joh. 3:3-8.
“Joku ei kenties kykene ilmoittamaan kääntymyksensä tarkkaa aikaa tai
paikkaa eikä selvittämään kaikkia siihen liittyviä vaiheita, mutta tämä ei
todista sitä, ettei hän todella ole kääntynyt. Kristus sanoi
Nikodeemukselle: »Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen
huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on
jokaisen, joka on Hengestä syntynyt» (Joh. 3: 8). Niin kuin tuuli, joka on
näkymätön mutta jonka vaikutukset kuitenkin nähdään ja tunnetaan
selvästi, niin on Jumalan Henki vaikuttaessaan ihmissydämeen. Tämä

elvyttävä voima, jota ainutkaan ihmissilmä ei voi nähdä, synnyttää uuden
elämän sielussa. Se luo Jumalan kuvan mukaisen uuden olennon.” TKL.
48.
3. Onko mahdollista nähdä, jos henkilö on käynyt läpi tämän
ihmeellisen uudestisyntymisen? Ef. 4:23, 24.
"Pyhän Hengen valtava voima tekee mahdolliseksi koko ihmisen luonteen
muuttumisen, tehden hänestä uuden luomuksen Jeesuksessa
Kristuksessa.... Sanat ja teot ilmaisevat Vapahtajan rakkautta.
Korkeimmalle paikalle ei ole pyrkimystä. Oma minä kielletään. Jeesuksen
nimi on kirjoitettuna kaikessa, mitä sanotaan tai tehdään. "Eikö tämä
ihmisen uudistuminen ole suurin ihme, mikä voi tapahtua? Mitä ei voisi
tehdä ihminen, joka uskon kautta ottaa otteen jumalallisesta voimasta?"
-The Faith I Live By
UUDESTISYNTYMISEN HEDELMÄT
4. Mitkä ovat uudestisyntymisen hengelliset seuraukset? Matt. 7:17.
Room. 6:12, 14: Vapautus synnin pauloista
Room. 6:6; 1 Joh. 3:9: Synnin vihaaminen
Room. 6:4, 5: Hengellinen ylösnousemus
Efe. 4:24: Jumalan kaltaisuus vanhurskaudessa ja pyhyydessä
Hes. 36:27: Jumalan käskyjen noudattaminen
"Oppiminen ei ole se, mitä tarvitset kipeimmin, vaan sisäinen
uudistuminen. Sinun ei tarvitse tyydyttää uteliaisuuttasi niin paljon kuin
sinun tarvitsee saada uusi sydän...." -Counsels on Sabbath Schol Work
”Nikodeemus oli tullut Jeesuksen luo aikoen ryhtyä keskustelemaan
Hänen kanssaan, mutta Jeesus esitti hänelle totuuden perusperiaatteet. Hän
sanoi Nikodeemukselle, ettei tämä tarvinnut teoreettista tietoa vaan
hengellistä uudestisyntymistä. Sinun ei tarvitse tyydyttää uteliaisuuttasi,
vaan saada uusi sydän. Sinun on saatava uutta elämää ylhäältä, ennen kuin
voit pitää arvossa taivaallisia asioita.” AT. 150.
5. Mitä muita pyhiä hedelmiä kantavat ne, jotka ovat kokeneet
hengellisen uudistumisen?
2 Piet 1:4: Ovat osallisia pyhään luonteeseen
1 Joh. 5:1: Syvä rakkaus Jumalaa kohtaan

1 Joh. 4:7: Aito, veljellinen rakkaus
"Me olemme Hänen salaperäisen kehonsa jäseniä. Hän on pää, joka
hallitsee kaikkia kehon osia. Jeesus itse, äärettömässä armossaan, tekee
työtä ihmissydämien puolesta, tehden niin ihmeellisiä hengellisiä
muutoksia, että enkelit katsovat hämmästyneinä ja riemuiten. Sama
epäitsekäs rakkaus, joka on osa Herramme luontoa, nähdään Hänen
seuraajiensa luonnossa ja elämässä. Kristus odottaa, että ihmiset tulevat
osallisiksi Hänen jumalallisesta luonteestaan eläessään maan päällä, ei
ainoastaan heijastaen Hänen kunniaansa Jumalan ylistykseksi, vaan
valaisten maailman pimeyttä taivaan säteillä. Siten tulevat Kristuksen
sanat täytetyiksi: 'Te olette maailman valo.'" -Lift Him Up
"Saammehan itsekin kaikesta kiittää Jumalan lahjaksi antamaa armoa.
Liitossamme Jumalan kanssa armo sääti lapseksiottomme. Vapahtajassa
oleva armo sai aikaan lunastuksemme, uudestisyntymisemme ja
pääsymme perillisiksi Kristuksen kanssa." - Kristuksen vertaukset s. 179
UUDISTUMINEN JA USKONPUHDISTUS
6. Voimmeko puhua uudestisyntymisestä, jos sen hedelmät eivät
selvästi näy elämässämme? Matt. 12:33; Luuk. 6:43, 44.
"Monilla on väärä käsitys todellisesta tilastaan Jumalan edessä. He
onnittelevat itseään siitä, etteivät tee pahaa, ja unohtavat ne hyvät ja jalot
teot, joita Jumala heiltä vaatii, mutta jotka he ovat laiminlyöneet. Ei riitä,
että he ovat puita Jumalan puutarhassa. Heidän tulee hänen odotuksensa
mukaan kantaa hedelmää. Hän pitää heitä vastuunalaisina kaiken sen
armonsa avulla. Taivaan kirjoihin heidät on merkitty maan laihduttajiksi.
Tällaisten ihmisten asema ei kuitenkaan ole aivan toivoton. Jumala on
rakkaudessaan pitkämielinen niitä kohtaan, jotka ovat väheksyneet hänen
laupeuttaan ja käyttäneet väärin hänen armoaan. 'Sen tähden sanotaan:
Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!'
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ... ja ottakaa vaari oikeasta
hetkestä, sillä aika on paha.' Ef. 5:14-16." -Suuri taistelu s. 587
"Puun arvoa ei määrää sen nimi, vaan sen hedelmä. Jos hedelmä on
arvoton, ei nimi voi pelastaa puuta tuhosta." - Aikakausien toivo s. 86
"Mutta jos aivot, hermot ja lihakset ovat kaikki mukana itsensä
palvelemisessa, sinä et pidä taivasta ja Jumalaa ensimmäisellä sijalla
elämässäsi. On mahdotonta punoa Kristuksen armoa luonteeseesi, kun

käytät kaiken energiasi maailmallisuuteen. Voit menestyksekkäästi kasata
aarteita maan päällä oman kunnian vuoksi; mutta 'missä aarteesi ovat,
siellä on myös sydämesi.' Iankaikkiset asiat ovat toisella sijalla. Voit ottaa
osaa ulkoiseen jumalanpalvelukseen; mutta palveluksesi on kammotus
Jumalalle taivaassa." -Counsels on Stewardship
7. Onko uudistuminen vaihtoehto vai välttämättömyys? Mikä
seurauksia siitä tulee, jos uudestisyntyminen jää kokematta? 1.
Kor. 15:30; Joh. 3:3.
"'Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa'
(Joh. 3: 3). Hän voi kyllä arvella ja kuvitella, mutta hän näkee aarteen vain
uskon katseella. Kristus uhrasi henkensä hankkiakseen meille tämän
verrattoman aarteen, mutta ilman uudestisyntymistä uskon kautta hänen
veerensä ei ole mitään syntien anteeksiantoa eikä aarretta yhdellekään
hukkuvalle sielulle." -Kristuksen vertauksent s. 74, 75
ALOITTAMINEN SYDÄMESTÄ
8. Mistä tämä uudistuminen ja uskonpuhdistus alkaa? Snl. 4:23;
Matt. 12:35.
"Olosuhteet eivät voi tehdä uskonpuhdistusta. Kristinuskon tarkoitus on
saada aikaan uudistus sydämessä. Missä Kristus toimii sisällä, se tapahtuu
kääntyneen älyn sanelemana. Suunnitelma aloittaa ulkopuolelta ja edetä
sisäänpäin on aina epäonnistunut, ja tulee aina epäonnistumaan. Jumalan
suunnitelma sinun varallesi on aloittaa kaikkien vaikeuksien juuresta,
sydämestä, ja sieltä käsin jakaa vanhurskauden periaatteita; uudistus tulee
olemaan niin sisä- kuin ulkopuolinenkin." -Counsels on Diet and Foods
"Kaikki
aito
uskonpuhdistus
alkaa
sielun
puhdistuksella.
Uudestisyntymisen pesemänä ja mieli uudistettuna Pyhän Hengen
voimalla, näin muutos tulee osaksi elämää ." -Sons and Daughters of God
9. Jos meissä tapahtuu tämä ihme, mitkä ihanat lupaukset kuuluvat
meille? 1. Joh. 5:4; 1. Kor. 15:57; 1. Kor. 10:13.
"Ihmisen sydän voi toimia Pyhän Hengen asuinpaikkana. Kristuksen
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, saa levätä sielussasi; ja
Hänen armonsa muuttava voima saa toimia elämässäsi ja sovittaa sinut

sopivaksi kunnian kartanoihin. Mutta jos aivoja, hermoja ja lihaksia
käytetään vain itsensä palvelemiseen, et tee Jumalaa ja Taivasta
ensisijaiseksi asiaksi."
10. Mikä syvä toive on läsnä joka päivä? Room. 5:5.
"Tämä rakkaus on Jumalan elämä, joka toimii muuttavana voimana
sielussa, tehden täydelliseksi kristillistä luonnetta, tehden ihmisistä
osallisia pyhään luontoon. Kristuksen kautta tämä elävä rakkauden virta
virtaa maailmaan....
"Ikuinen lunastus ei ole ikinä näyttänyt niin ylitsevuotavan arvokkaalta
kuin tällä hetkellä, enkä ole ikinä tuntenut syvemmin ja hartaammin
selviäväni jokaisesta asiasta kuin nyt. Luonnossamme ei saa olla
heikkouksia, ei yhtäkään. Jokainen tahra ja ryppy täytyy pyyhkiä pois
Karitsan verellä. Meidän omat oudot luonteenpiirteemme tulevat
katoamaan kun Jumalan armon muuttava voima lankeaa sydäntemme ylle.
Kärsivällisyyden, ystävällisyyden, pitkämielisyyden ja itse-kieltäymyksen
hedelmät, joita kannamme, tulevat todistamaan että olemme oppineet
Jeesuksesta.
*****
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Valon lasten lujuus
MUISTOJAE
“But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own
selves.” James 1:22.
TAVOITTEET
Ÿ Ymmärtää, että hengellinen kasvu saavutetaan tuntemalla Herra
paremmin päivä päivältä.
Ÿ Vaalia henkilökohtaista kasvua perheessä ja seurakunnassa.
Ÿ Tulla tietoiseksi siitä, että jos innoitettua totutta ei harjoiteta uskolla ja
rakkaudella, ei tule edistystä.

Ÿ Ymmärtää, että hengellistä kasvua tapahtuu vain, kun usko ja
periaatteet ovat vakaat.
JOHDANTO
"Juuri ristiriidat ja halveksunta, joita kohtaamme, tekevät meistä
vahvempia ja antavat vakautta uskoomme. Meidän ei tule horjua kuin
kaisla tuulessa jokaisen uuden vaikutteen voimasta. Sielumme, jotka ovat
evankeliumin totuuksien ja pyhän armon lämmittämiä ja vahvistamia,
pitää avautua, laajentua ja levittää tuoksuaan muillekin. Puettuina
vanhurskauden koko sotapukuun, niin voimme kohdata minkä tahansa
vaikutteen tahraamatta puhtauttamme." -Counsels on Health
HEIKKO VAI VAHVA
1. Kuinka voimme antaa lapsillemme kestävän kasvatuksen?
Toisaalta, kuinka hengellisyyden vakaus voi olla vaarassa
tulevaisuudessa? Anna esimerkkejä. Snl. 22:6; Ps. 144:12.
"Elämme aikakautta, jossa melkein kaikki on pinnallista. On vain vähän
vakautta ja luonteenlujuutta, sillä lasten koulutus kehdosta lähtien on
pinnallista. Heidän luonteensa rakentuu juoksuhiekalle. Itse-kieltäymystä
ja itsehillintää ei ole istutettu heidän luonteeseensa. Heitä on silitetty ja
hemmoteltu siihen pisteeseen asti, että heidän käytännöllinen elämänsä on
pilalla. Mielihyvän halu ohjaa mieliä, ja lapset ovat imarreltuja ja pilalle
hemmoteltuja." -Child Guidance
"Hän piti pojan niin kauan kuin pystyi,... Mutta edes täällä hän [Mooses]
ei menettänyt lapsuudessa saamiaan vaikutteita. Hänen äitinsä puolelta
opittuja oppeja ei voinut unohtaa. He toimivat kilpenä ylpeydeltä,
vilpillisyydeltä ja paheilta, jotka kukoistivat hovin loistossa." -Conflict
and Courage
2.

Kuinka
meitä
pyydetään
kristittyinä
osoittamaan
sitoumuksemme periaatteisiin, joita saarnaamme? Vertaa omaa
elämääsi Jeesuksen elämään. Mitä voidaan sanoa sinun uskosi
vakaudesta ja jatkuvasta elämän periaatteiden noudattamisesta,
periaatteiden, jotka virtaavat tuosta uskosta? Matt. 4:1-11; Hebr.
13:9.

"Kristuksen elämä oli suunniteltu osoittamaan, että puhtaus, vakaus ja

lujuus periaatteissa ei tarkoita vastoinkäymisistä ja köyhyydestä vapaata
elämää. Monet nuoret valittavat vastoinkäymisistä ja koettelemuksista,
mutta Kristus kesti ne valittamatta. Ja juuri tätä kuria nuoriso tarvitsee,
sellaista, joka antaa lujuutta heidän luonteelleen ja tekee heidät Kristuksen
kaltaisiksi, vahvoiksi hengessä ja kyvykkäiksi vastustamaan kiusausta. Jos
he pysyvät erossa sellaisesta seurasta, joka johtaa heidät harhaan ja
turmelee heidän moraalinsa, Saatanan juonet eivät pysty voittamaan heitä.
Päivittäisen rukouksen kautta heille tulee viisautta ja armoa Häneltä, jotta
he kestävät ristiriidat ja elämän kovat totuudet, ja selviävät voittajina.
Mielen uskollisuus ja rauha voidaan säilyttää vain tarkkaavaisuudella ja
rukouksella. Kristuksen elämä oli esimerkki kestävästä lujuudesta, jonka
ei annettu heiketä nuhtelulla, nöyryytyksellä tai pelottelulla." -Messages to
Young People
3. Mistä johtuu uskon epävakaus ja hämmennys periaatteissa? Jaak.
1:5-8, 22; Ilm. 14:7.
"Syy siihen, että meillä on niin harvoja hyvän mielen, vakauden ja kovan
pohjan omaavia ihmisiä, on se ettei Jumalaa pelätä, Jumalaa ei rakasteta,
eikä uskonnon periaatteita noudateta elämässä niin kuin niitä kuuluisi."
-Child Guidance
"Me tulemme heikoiksi, koska me lankeamme kiusaukseen ja teemme
syntiä Jumalaa vastaa puhuen huulillamme lannistamisen ja epäilyksen
sanoja, ja puhumme varjopuolesta emmekä toivon ja uskon puolesta."
-The Upward Look
"Meidän jokaisen tulisi rohkeasti kohdata nämä epäilykset, jotka painavat
sielua alas, ja kertoa sielulle että meidän täytyy voittaa ne heti. Älkää
odotelko, sillä siellä ei voi olla rauhaa missä usko on menetetty. Meidän ei
tule osoittaa näitä epäilyksiä, sillä ne saattavat saada jonkun sieluparan
kompastumaan. Ennemminkin tutkikaa niitä Jumalan Sanan valossa, sitten
keskustelkaa niistä Jeesuksen kanssa pitäen Hänen lupauksen sanaa
kädessä, ja rukoilkaa niiden poistamista. Kerro herralle, 'Minä uskon; auta
minun epäuskoani.' Mark. 9:24." -That I May Know Him
HENGELLINEN KASVU
4. Kuinka voimme yksilöinä ja perheenä kasvaa armossa? Luuk. 17:5,
6; 2 Piet. 3:18; Room. 15:13.

"On nuorten etuoikeus, että kasvaessaan Jeesukseen, he saavat kasvaa
hengellisessä armossa ja tiedossa. Me saamme tietää enemmän ja
enemmän Jeesuksesta, kun tutkimme Kirjoituksia mielenkiinnolla ja
noudatamme siellä paljastettuja totuuden ja vanhurskauden teitä. Ne, jotka
kasvavat jatkuvasti armossa, tulevat vahvoiksi uskossa ja menevät
eteenpäin. Jokaisen Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi halajavan nuoren
sydämessä pitäisi olla hartain halu kurkottaa kohti korkeinta kristillistä
tasoa, työskennellä Kristuksen kanssa. Jos hän tekee päämääräkseen
kuulua niihin, jotka esitetään virheettöminä Jumalan valtaistuimen edessä,
hän edistyy jatkuvasti. Ainoa tapa pysyä hartaana on edistyä päivittäin
pyhässä elämässä. Usko lisääntyy voitettaessa ristiriitoja, epäilyksiä ja
vastuksia...." -That I May Know Him
5. Kuinka voimme kasvaa hengellisesti Kristuksen seurakunnassa?
Ef. 4:11-15.
"Aito usko on elämää, ja missä on elämää, siellä on kasvua. Elämä, jonka
Jeesus antaa, ei voi muuta kuin kasvaa aina vain runsaammaksi. Elävä
usko tarkoittaa lisää tarmoa ja uskoutumista, joiden avulla sielu saa
voittavan voiman. Se, joka juo elämän lähteen vettä, jonka Jeesus antaa,
pitää sisällään lähteen, jonka vesi pulppuaa iankaikkiseen elämään." -That
I May Know Him
"Jokaisen todellisen kristityn täytyy kasvaa. Hänen täytyy jatkuvasti lisätä
viisauttaan ja tietämystään. Päivä päivältä hänen täytyy lähestyä täyttä
miehuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Ollakseen Kaikkivaltiaan seuraaja,
hänen täytyy kasvaa. Hänen täytyy arvostaa enemmän Jumalan rakkautta
ja saada selkeämpi tietämys Hänen tahdostaan. Jos hänen valonsa ei loista
kirkkaammin ja kirkkaammin, hänen uskonsa tulee heikoksi, hänen
rakkautensa tulee hauraaksi. Ja ellei hän näe ja tiedosta tätä vaaraa, hän
tekee Jumalan tarkoitukselle enemmän haittaa kuin avoimesti
epäuskoinen." -The Upward Look
KRISTILLINEN LUJUUS
6. Mikä on hengellisen lujuuden saavuttamisen salaisuus? Joh. 15:4.
"Ne, jotka elävät läheisessä ystävyyssuhteessa Kristuksen kanssa, Hän
ylentää luottamustehtäviin. Palvelija, joka tekee parhaansa isäntänsä

hyväksi pääsee läheiseen vuorovaikutukseen Hänen kanssa, jonka käskyjä
hän rakastaen noudattaa. Tehdessämme uskollisesti velvollisuuksiamme
meistä tulee yhtä Kristuksen kanssa, sillä ne jotka noudattavat Jumalan
käskyjä saavat puhua Hänelle vapaasti. Sillä, joka puhuu kaikista
tuttavallisimmin pyhän Johtajansa kanssa, on ylevin käsitys Hänen
suuruudestaan, ja sellainen ihminen on mitä kuuliaisin Hänen
käskyilleen." -In Heavenly Places
7. Miten suurta lujuutta Kristus odottaa palvelijoiltaan? Ps. 86:11;
16:8; 125:1.
"Mistä saivat voimansa ne, jotka menneinä aikoina kärsivät vainoa
Kristuksen tähden? He saivat voimansa yhteydestään Jumalaan,
yhteydestään Pyhään Henkeen, yhteydestään Kristukseen. Moitteet ja
vaino ovat erottaneet monia maallisista ystävistä mutta ei milloinkaan
Kristuksen rakkaudesta. Milloinkaan ei myrskyjen runtelema sielu ole
rakkaampi Vapahtajalleen kuin silloin, kun häntä soimataan totuuden
tähden. 'Minä rakastan häntä', Kristus sanoi, 'Ja ilmoitan itseni hänelle'
(Joh. 14: 21). Kun uskova seisoo totuuden tähden maallisten tuomareiden
edessä, Kristus seisoo hänen vierellään. Kun hän on suljettuna vankilan
muurien sisälle, Kristus ilmoittaa itsensä hänelle ja rohkaisee hänen
sydäntänsä rakkaudellaan. Kun hän kärsii kuoleman Kristuksen tähden,
Vapahtaja sanoo hänelle: ruumiin ne voivat tappaa, mutta sielua he eivät
voi vahingoittaa. 'Olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.' 'Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälyile,
sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua,
minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä' (Joh. 16:33; Jes. 41:
10)." -Apostolien teot s. 67
8. Miksi lujuus periaatteita kohtaan on niin tärkeää? 4. Moos. 5:29;
Ps. 1:3.
"Jokaiselle Aadamin pojalle ja tyttärelle on ostettu ikuinen autuus, ja
kaikilla on selvä omistusoikeus tuohon kuolemattomaan perintöön,
iankaikkiseen elämään, jos he maan päällä eläessään todistavat
kuuliaisuutensa Jumalan käskyjä kohtaan. Kaikkia koetellaan tässä
elämässä. Jos he ... uskon avulla saavat otteen Kristuksen ansioista ja
palvelevat Jumalaa koko sydämestään, he saavat omistusoikeuden noihin

kartanoihin, jotka Jeesus on valmistanut kaikille, jotka rakastavat Häntä...
"Meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään kaikki, mitä Sana meiltä vaatii... Me
emme voi osoittaa suurempaa kunniaa Jumalallemme, jolle me kuulumme
luomisen ja lunastuksen kautta, kuin todistaa taivaallisille olennoille,
lankeamattomille maailmoille, ja langenneille ihmisille, että me
noudatamme tarkasti Hänen käskyjään, jotka ovat Hänen valtakuntansa
lakeja." -That I May Know Him
KASVUN JA LUJUUDEN OSOITTAMINEN
9. Kuinka Esra ja Nehemia osoittivat kypsyytensä ja lujuutensa
Jumalan pyhälle tahdolle? Esra 9:1-6; Neh. 13:15-21.
"Hänen hallitusvuosinaan toinen juutalaisten joukko palasi maahansa
Esran johdolla, Jerusalemin muurit saatiin rakennetuksi Nehemian ja
hänen apulaistensa toimesta, temppelipalvelukset järjestettiin uudelleen, ja
Esra ja Nehemia saivat yhdessä aikaan suuren uskonnollisen uudistuksen.
Pitkän hallituskautensa kuluessa hän osoitti usein suosiotaan luotetuille ja
rakastetuille juutalaisystävilleen Esralle ja Nehemialle, jotka hän tunnusti
Jumalan erityiseen tehtävään nimittämiksi miehiksi....
"Se jälleenrakennustyö ja ne uudistukset, joita pakkosiirtolaisuudesta
palanneet suorittivat Serubbaabelin, Esran ja Nehemian johdolla, sopii
hyvin kuvaamaan myös sitä hengellistä herätys- ja uskonpuhdistustyötä,
jota tullaan tekemään maailman historian loppupäivinä....
"Jumalan jäännöskansan, joka toimii maailmassa uudistajan tehtävissä,
tulee osoittaa, että Jumalan laki on kaiken kestävän uudistuksen perustus
ja että neljännen käskyn sapatin tulee säilyä luomisen muistomerkkinä
alati muistuttamassa Jumalan voimasta. Heidän tulee selvästi ja
täsmällisesti esittää, että kymmenen käskyn lain kaikkien käskyjen
noudattaminen on välttämätöntä. Kristuksen rakkauden pakottamina
heidän tulee yhteistyössä hänen kanssaan rakentaa jälleen ikivanhat
rauniot. Heidän tulee muurata umpeen halkeamat ja korjata tiet maan
asuttamiseksi (ks. jae 12)." -Profeetat ja kuninkaat
10. Mitä voidaan sanoa Joosefin rehellisyydestä ja lujuudesta
Egyptissä? 1. Moos. 39:7-12, 20-23; 41:14, 37-42.
“Silti Joosef säilytti yksinkertaisuutensa ja uskollisuutensa Jumalalle.…

“…
Jumala sai kunnian palvelijansa uskollisuudesta. Hänen
tarkoituksensa oli, että Jumalaan uskova erottuisi puhtaudessaan ja
rehellisyydessään jyrkästi epäjumalien palvojista, ja että taivaallisen
armon valo pääsisi siten loistamaan pakanuuden pimeyden keskellä."Patriarkat ja Profeetat s. 195
11. Mikä suuri vastuu Jumalan kansalla on maailmassa? 1. Piet. 2:9.
"Mutta Joosef ja Daniel, Mooses ja Elia, ja monet muut, osoittavat, että
meillä on jaloja esimerkkejä aidon elämän elämisen tuloksista.
Uskollisuus tuottaa tänäkin päivänä tuloksia. Meille on kirjoitettu, 'Mutta
te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa;..." 1 Piet. 2:9." -Counsels on Diet and Foods
"Seuraammeko Kristusta horjumattomalla uskollisuudella, pitäen Hänen
täydellisen kuuliaisen, puhtaan ja itsensä uhraavan elämänsä edessämme
niin, että sitä katsomalla me voimme tulla Hänen kuvakseen? Pyrimmekö
olemaan uskollisia kuten Hän?" -In Heavenly Places
*****
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Pyhäkön muuttumaton valo
MUISTOJAE
“Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi
hänen temppelissään….” Ilm. 11:19, ensimmäinen osa.
JOHDANTO
"Pyhäkköoppi oli se avain, jonka avulla vuonna 1844 koetun pettymyksen
salaisuus paljastui. Se toi päivän valoon täydellisen totuuden järjestelmän,
yhtenäisen ja sopusointuisen, näyttäen että Jumalan käsi oli johtanut
suurta adventtiliikettä. Samalla se ilmoitti Jumalan kansalle sen
velvollisuuden, paljastaessaan sen aseman ja tehtävän." -Suuri taistelu s.
423

JUHLALLINEN AIKA
1. Mitä todisteita löydämme raamatusta siitä, että Jeesus siirtyi
pyhäkön pyhästä kaikkein pyhimpään? Dan. 8:14; 7:13; Mal. 3:1;
Matt. 25:1-13.
"Kristus oli tullut, ei maan päälle, niin kuin he olivat odottaneet, vaan
Jumalan temppelin kaikkein pyhimpään taivaassa, niin kuin
vertauskuvissa oli osoitettu. Profeetta Daniel esittää hänen tähän aikaan
tulleen Vanhaikäisen luo: 'Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan
pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui' - ei maan päälle, vaan
- 'Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.' Dan. 7:13." -Suuri
taistelu
2. Olivatko ihmiset varautuneet tuohon tapahtumaan vuonna 1844?
Mal. 3:2-4.
"Mutta kansa ei vielä ollut valmis kohtaamaan Herraansa. Ihmisten
hyväksi oli vielä suoritettava valmistustyötä. Oli annettava valoa, joka
suuntasi heidän ajatuksensa Jumalan temppeliin taivaassa; ja kun he uskon
kautta seuraisivat ylimmäistä pappiaan hänen virantoimituksesaan, heille
paljastuisi uusia velvollisuuksia. Seurakunnalle annettaisiin toinen
varoittava ja opettava sanoma....
"Niiden, jotka elävät maan päällä, kun Kristuksen välittäjätoimi taivaan
pyhäkössä päättyy, täytyy seisoa pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman
välittäjää. Heidän vaatteidensa täytyy olla tahrattomat, heidän
luonteidensa täytyy olla vihmontaverellä synnistä puhdistetut. Jumalan
armon ja omien uutterien ponnistustensa kautta heidän on täytynyt päästä
voittajiksi taistelussa pahaa vastaan." Suuri taistelu, s. 424, 425
3.

Olemmeko
valmistautuneita
seisomaan
tuomiolla?
Ymmärrämmekö tämän nykyisen ajan juhlallisuuden? Matt.
26:38-46.

"Jumalan Poika lähti pois toisen kerran, ja rukoili sanoen: 'Isäni, jos
mahdollista, niin ota minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niin kuin
minä tahdon, vaan niin kuin sinä.' Ja jälleen Hän tuli opetuslastensa luokse

ja löysi heidät nukkumasta. Heidän silmänsä olivat raskaat. Nämä
nukkuvat opetuslapset edustavat nukkuvaa seurakuntaa Herran päivää
lähestyttäessä. Juuri pilvien ja synkän pimeyden aikaan on kaikkein
vaarallisinta tulla löydetyksi nukkumasta." -Testimonies for the Church
KAKSI IHMISLUOKKAASEURAKUNNASSA
4. Mikä on usein suurin yllätys seurakunnassa? Matt. 25:1-4;
13:24-30.
"Kesällä ja syksyllä 1988 julistettiin sanomaa: 'Katso, ylkä tulee!' Silloin
muodostuivat ne kaksi luokkaa, joita kuvataan viisailla ja tyhmillä
neitsyeillä. Toinen luokka odotti ilolla Herran ilmestymistä ja oli
huolellisesti valmistautunut kohtaamaan häntä; toinen luokka, pelon
ohjaamana ja hetken mielijohteesta toimivana, hyväksyi totuuden teorian,
mutta oli vailla Jumalan armoa. Vertauksen mukaan yljän saapuessa 'ne,
jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin'." Suuri taistelu s. 426
5. Mitä taivaallisen pyhäkön puhdistaminen merkitsee? Hebr. 9:22.
"Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien
uskovaisten synnit poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja
synnin hylkääminen tapahtuva Jumalan kansan keskuudessa maan päällä.
Tämä työ esitetään tarkemmin Ilmestyskirjan 14. luvun sanomassa....
"Paavali sanoo, ettei ilman verenvuodatusta tapahdu anteeksiantamista.
Aikaansaatava asia on anteeksiantaminen eli synnin poistaminen..." -Suuri
taistelu, s. 416, 242, 425
6. Mitä tapahtuu, kun tuomio on päättynyt? Ilm. 22:11.
"Kun tämä työ on päättynyt, Kristuksen seuraajat ovat valmiit hänen
ilmestymistänsä varten. Silloin 'Herralle ovat otollisia Juudan ja
Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina
vuosina.' Silloin se seurakunta, jonka Herramme tullessaan on ottava
luokseen, on oleva ihana seurakunta, jossa ei ole 'tahraa eikä ryppyä eikä
mitään muuta sellaista'. Ef. 5: 27. Se on silloin näyttäytyvä 'kauniina kuin
kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, pelättävänä kuin sotajoukot'. Kork. v. 6:
10....
Kun tutkiva tuomio on päättynyt, kun kaikkina eri aikoina Kristuksen

seuraajiksi tunnustautuneiden asia on tutkittu ja ratkaistu, silloin, eikä
ennen, päättyy koetusaika ja armon ovi suljetaan. Lyhyt lause: 'Ne, jotka
olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin', vie
meidät täten Kristuksen viimeisen palvelustyön kautta siihen aikaan,
jolloin suuri työ ihmisten pelastamiseksi päättyy." -Suuri taistelu, s. 425,
427
TUOMION OIKEA SELITYS
7. Mikä on mitä ihanin sanoma taivaallisesta pyhäköstä? Matt.
22:1-14; Dan. 7:14.
"Vertauksen mukaan yljän saapuessa 'ne, jotka olivat valmiit, menivät
hänen kanssaan häihin'. Tässä esitetty yljän tuleminen tapahtuu ennen
häitä. Häät ovat silloin, kun Kristus ottaa vastaan valtakuntansa. Pyhää
kaupunkia, uutta Jerusalemia, joka on valtakunnan pääkaupunki ja
edustaja, nimitetään 'morsiameksi, Karitsan vaimoksi'. Sanoihan enkeli
Johannekselle: 'Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan
vaimon.' 'Ja hän vei minut hengessä', Johannes sanoo, 'suurelle ja
korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka
laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.' Ilm. 21: 9, 10. Morsian on siis
pyhä kaupunki, ja neitsyet, jotka menevät kohtaamaan ylkää, ovat
seurakunnan vertauskuva. Ilmestyskirjassa sanotaan Jumalan lasten olevan
hääaterialla kutsuvieraina. Ilm. 19: 9. Jos he ovat vieraita, heitä ei voi
samalla kertaa esittää morsiamena. Profeetta Daniel sanoo, että Kristus saa
uuden Jerusalemin, valtakuntansa pääkaupungin 'valmistettua niin kuin
morsian, miehellensä kaunistettu'. Dan. 7:14; Ilm. 21: 2. Vastaanotettuaan
valtakunnan hän on tuleva kirkkaudessaan, kuningasten Kuninkaana ja
herrain Herrana, pelastamaan kansansa, joka on aterioitseva 'Aabrahamin
ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa' (Matt. 8: 11),
ottaessaan osaa Karitsan hääateriaan." - Suuri taistelu s. 426
8. Jos me olemme kutsuvieraita, mitkä ovat velvollisuutemme? 1. Joh.
5:4; Room. 1:17.
"Kun kesällä 1844 julistettiin sanomaa: 'Katso, ylkä tulee!' se johti
tuhansia odottamaan Herran välitöntä tuloa. Määrättynä aikana ylkä
tulikin, mutta ei maan päälle, niin kuin odotettiin, vaan Vanhaikäisen luo

taivaassa, häihin, ottamanaan vastaan valtakuntansa. 'Ne, jotka olivat
valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.' He eivät voineet
persoonallisesti olla läsnä häissä, sillä ne oli pidettävä taivaassa, heidän
ollessaan maan päällä. Kristuksen seuraajien tulee olla 'niiden ihmisten
kaltaisia, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä'. Luuk.
12:36. Heidän tulee ymmärtää hänen työnsä laatu ja seurata häntä uskossa,
kun hän menee Jumalan eteen. Tässä merkityksessä heidän sanotaan
menevän häihin....
"Ne, jotka uskossa seuraava Jeesusta hänen suuressa sovitustyössään,
saavat osakseen hänen välitystyönsä tuottaman hyödyn, mutta ne, jotka
hylkäävät tätä työtä koskevan valon, jäävät sen tuottamasta hyödystä
osattomiksi." -Suuri taistelu, s. 426, 428
9. Kuinka häihin kutsuttujen tulisi pukeutua? Miten käy niille, jotka
eivät ole asianmukaisesti vaatetettuja? Matt. 22:11-13; Ilm. 19:7, 8.
"Matteuksen 22. luvun vertauksessa käytetään samoin häitä vertauskuvana
ja tutkiva tuomio esitetään selvästi tapahtuvaksi ennen häitä. Ennen heidän
alkamista kuningas tulee sisään katsomaan häävieraita (Matt. 22: 11),
nähdäkseen, onko kaikilla hääpuku, Karitsan veressä pesty ja valkaistu
luonne. Ilm. 7: 14. Jolta tämä puuttuu, se heitetään ulos, mutta kaikki,
joilla tutkittaessa huomataan olevan häävaatteet, Jumala ottaa vastaan ja
katsoo arvollisiksi pääsemään hänen valtakuntaansa ja istumaan hänen
valtaistuimelleen. Tämä luonteen tutkiminen on taivaallisen pyhäkön
viimeinen työ, tutkiva tuomio, joka ratkaisee, ketkä ovat valmistuneet
Jumalan valtakuntaan." -Suuri taistelu s. 427
10. Kuinka ihminen osallistuu taivaallisen pyhäkön työhön? Matt.
21:44; 1 Piet. 5:6.
"Jumalan vihan myrsky on nousemassa, ja vain ne pysyvät pystyssä, jotka
vastaanottavat armon kutsun, kuten Niiniven asukkaat Joonan saarnatessa,
ja jotka pyhittyvät noudattamalla jumalallisen Hallitsijan lakeja. Vain
vanhurskas pysyy kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, kunnes hävitys
on mennyt ohi. Nouskoon sielusta tämänkaltainen rukous:
"Ainut pakopaikkani, avutonna luokses saan; ällös hylkää, Herrani! Tule,
lohduta mua vaan. Kätke minut suojaasi alta myrskyn raivokkaan! Ohjaa
viimein luoksesi taivaan rauhansatamaan!" - Profeetat ja kuninkaat s. 194
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Valon lasten sinetti
MUISTOJAE
“Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja
hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille
neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja
sanoi: 'Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita,
ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan”
Ilm. 7:2, 3.
TAVOITTEET
Ÿ Olla tietoinen sinetöimistyön merkityksestä meille.
Ÿ Tietää, milloin sinetöimistyö alkoi ja milloi se loppuu.
Ÿ Valmistautua ottamaan vastaan elävän Jumalan sinetti.
ELÄVÄN JUMALAN SINETTI
1. Mikä on sinetti? Ester 8:10; Dan. 6:17; 2 Moos. 39:30.
"Sinetti määritellään sulkemisvälineeksi, jota käyttävät yksityiset, yhtiöt ja
valtiot tehdäkseen muotoja vahaan, kirjoittamisen välineeseen, todisteeksi
niiden todenperäisyydestä. Alkuperäinen sana tässä tekstissä määritellään
näin: Sinetti, sinetöintisormus; merkki, tunnusmerkki, leima'. Verbi
merkitsee: 'Varmistaa kenelle hyvänsä, tehdä varmaksi; sinetöidä tai
merkitä jotakin, joka todistaa aitouden tai hyväksynnän; todistaa oikeaksi,
vahvistaa, erottaa merkillä.'" –Uriah Smith, Daniel and the Revelation, pp.
454, 455.
2. Mikä käsky enkelille annetaan? Hes. 9:3, 4; Ilm. 7:2, 3.
3. Mitkä asiat ovat luonteenomaisia elävän Jumalan sinetille? Mitä
Pyhä Henki teroittaa mielelle? Ef. 1:13; 4:30; Jes. 8:16; Hes. 36:26,
27; Hebr. 8:10.

"Kuten vaha ottaa sinetin muodon, samoin sielun tulee ottaa Jumalan
Hengen vaikutus ja pitää yllä Kristuksen kuvaa." -The Faith I Live By
"Enkeli laittaa merkin kaikkien niiden otsaan, jotka pysyvät erossa
synnistä ja syntisistä, ja tuhon enkeli seuraa...." -Testimonies for The
Church
"Ne, jotka eivät luota itseensä, jotka nöyrtyvät Jumalan edessä ja
puhdistavat sielunsa noudattamalla totuutta - he saavat taivaallisen muotin
ja valmistautuvat ottamaan vastaan Jumalan sinetin otsiinsa. Kun määräys
annetaan, ja leima on painettu, heidän luonteensa pysyvät puhtaina
ikuisesti." -The Faith I Live By
9. Mistä Jumalan sinetti löytyy? Mitkä ovat sen peruspiirteet? Hes.
20:12, 20; 2 Moos. 31:16, 17.
"Jumalan lain sinetti löytyy neljännestä käskystä. Vain tämä yksi kaikista
kymmenestä tuo esille sekä Lainlaatijan nimen että arvonimen. Se julistaa
Hänet taivaiden ja maan Luojaksi, ja siten osoittaa, että Hänelle kuuluu
kaikki palvonta ja arvostus ylitse muiden. Tämän käskyn lisäksi
kymmenessä käskyssä ei ole yhtään muuta, jossa tulee ilmi kenen antamia
nämä lait ovat." -The Faith I Live By
"Arkissa oli kultainen manna-astia, Aaronin kukoistanut sauva ja
kivitaulut, jotka olivat kirjan tavoin taitetut yhteen. Jeesus avasi ne, ja
minä näin kymmenen käskyä, jotka Jumala omalla sormellaan oli niihin
kirjoittanut. Toisessa taulussa oli neljä käskyä ja toisessa kuusi. Toisessa
taulussa olevat neljä käskyä loistivat kirkkaammin kuin toiset kuusi
käskyä." - Hengellisiä kokemuksia s. 38
"Israelilaiset maalasivat verimerkin oviensa ylle osoittaakseen, että he
olivat Jumalan omaisuutta. Niin myös Jumalan lapset nykypäivänä
kantavat Jumalan merkkiä. He ovat sopusoinnussa Jumalan pyhän lain
kanssa. Merkki laitetaan jokaiseen Jumalan kansaan kuuluvaan, totisesti
aivan kuten merkki laitettiin Hebrealaisten asuntojen ylle, säästämään
ihmiset yleiseltä tuholta." -The Faith I Live By
SINETÖIMISAIKA
5. Koska sinetöinti alkoi? Koska sinetöinti loppuu? Hes. 9:11; Ilm.
22:11.

"Mutta meidän täytyy nyt kääntää katseemme niihin, jotka sitkeästi
luottivat siihen, että profetia täyttyisi 22. syyskuuta 1844, ja jotka avoimin
mielin ja sydämin astuivat eteenpäin sapattiin ja totuuden pyhäkköön
taivaallisten valojen valaistessa heidän tiensä...."
"Minä näin enkelien kiiruhtavan edestakaisin taivaassa. Muuan enkeli,
jolla oli kirjoitusneuvot lanteillaan, palasi maan päältä ja kertoi
Jeesukselle, että hänen työnsä oli tehty sekä että pyhät oli laskettu ja
sinetöity. Sitten näin Jeesuksen, joka oli palvellut kymmenen käskyä
sisältävän arkin edessä, heittävän kädestään suitsutusastian ja kohottavan
kätensä sanoen kovalla äänellä: 'Se on täytetty!'" - Hengellisiä kokemuksia
s. 31
6. Mikä työ ennustuksessa esitetään tapahtuvaksi lopun aikana?
Mitkä tapahtumat liittyvät sinetöintiin? Ilm. 7:1-3; 18:1-4.
"Ennen kuin työ on saatettu loppuun ja Jumalan kansa on sinetöity, me
saamme ottaa vastaan Jumalan Pyhän Hengen. Enkelit taivaasta tulevat
olemaan keskuudessamme." -Maranatha
7. Ketkä herätetään osittaisessa ylösnousemuksessa? Dan. 12:2.
Kuinka monet sinetöidään? Ilm. 14:1.
"Hautoja aukenee, ja 'monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen'.
Dan. 12:2. Kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa kolmannen enkelin
sanomaan, nousevat kirkastettuina haudoistaan kuulemaan Jumalan
rauhanliittoa niiden kanssa, jotka ovat pitäneet hänen lakinsa. Nekin, jotka
lävistivät Vapahtajan (Ilm. 1:7), samoin kuin ne, jotka pilkkasivat ja
ivasivat häntä hänen kuolontuskissaan, sekä hänen totuutensa ja kansansa
katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan häntä hänen kirkkaudessaan
ja näkemään uskollisten ja kuuliaisten osaksi tulevaa kunniaa." - Suuri
taistelu s. 637
"144,000 olivat kaikki sinetöidyt ja täydellisesti yhtyneet. Heidän
otsissansa oli kirjoitettu nimet: Jumala ja Uusi Jerusalem. Kirkas tähti,
joka sisälsi Jeesuksen uuden nimen, oli myös heidän otsillansa.
Nähdessään onnellisen, pyhän tilamme jumalattomat raivostuivat aikoen
hyökätä kimppuumme ryhtyäksensä meihin ja heittääkseen meidät

vankeuteen. Mutta silloin me ojensimme kätemme Herran nimessä, ja he
kaatuivat maahan. Silloin saatanan synagooga tiesi, että Jumala oli
rakastanut meitä, jotka saatoimme pestä toinen toisemme jalkoja ja
tervehtiä veljiä pyhällä suudelmalla, ja he kumarsivat jalkaamme
juuressa." -Hengellisiä kokemuksia s. 18
KETKÄ SAAVAT JUMALAN SINETIN?
8. Ketkä saavat Jumalan sinetin otsaansa? Dan. 12:3; Ilm. 7:3; Gal.
5:24.
"Rakkautta osoitetaan kuuliaisuudella, ja täydellinen rakkaus karkottaa
kaiken pelon. Niillä, jotka rakastavat Jumalaa, on Jumalan sinetti
otsassaan, ja he tekevät Jumalan tekoja." -Sons and Daughters of God
"Ne, jotka voittavat maailman, lihan ja paholaisen, ovat etuoikeutettuja ja
saavat elävän Jumalan sinetin." -Testimonies to Ministers and Gospel
Workers
"Niiden, jotka elävän Jumalan sinetillä merkitään ja joita ahdistuksen
aikana suojellaan, täytyy heijastaa Jeesuksen kuvaa täydellisesti." Hengellisiä kokemuksia s. 81
9. Minkä suuren etuoikeuden nuo 144 000 saavat? Ilm. 14:1-5; 15:2-4.
"Pian sen jälkeen kuulimme Jumalan äänen, kuten paljojen vesien
pauhinan, julistavan meille Kristuksen tulemisen päivän ja hetken. Elossa
olevat pyhät, luvultaan 144,000, tunsivat ja ymmärsivät äänen, samalla
kuin jumalattomat luulivat ukkosen jyrisseen ja maan järkkyneen. Jumalan
ilmoittaessa ajan hän vuodatti ylitsemme Pyhän Hengen, jolloin
kasvomme kirkastuivat ja loistivat Jumalan kunniasta, kuten Mooseksen
kasvot hänen astuessaan alas Siinain vuorelta." - Hengellisiä kokemuksia
s. 17, 18
KETKÄ SEULOTAAN POIS?
10. Mitä tapahtuu niille, joilla ei ole Jumalan sinettiä? Hes. 9:5, 6.
“.... Heti, kun Jumalan kansa on sinetöity ja valmistettu seulontaan, se
tulee. Totisesti, se on jo alkanut. Jumalan tuomiot ovat nyt maan päällä,
varoittaakseen meitä tulevasta." -Manuscript Releases
"Tämän joukon luku oli pienentynyt. Muutamia oli seulottu ja jätetty

tiepuoleen. Huolettomat ja välinpitämättömät, jotka eivät liittyneet niihin,
jotka pitivät voittoa ja pelastusta niin suuressa arvossa, että tahtoivat
rukoillen ja suuressa tuskassa kilvoitellen ne saavuttaa, jäivät pimeyden
valtaan voittoa ja pelastusta saamatta. Heidän paikkansa täyttivät toiset,
jotka ottivat totuuden vastaan asettuen uskollisten riveihin. Pahat enkelit
yhä tunkeilivat heidän ympärilleen, mutta niillä ei ollut vähäistäkään
valtaa heihin." - Hengellisiä kokemuksia s. 301
11. Mikä estää ihmisen sinetöinnin?
"Jumalan sinettiä ei ikinä laiteta epäpuhtaan miehen tai naisen otsalle. Sitä
ei ikinä laiteta kunnianhimoisen, maailmaa rakastavan miehen tai naisen
otsalle. Sitä ei ikinä laiteta miehen tai naisen otsalle, jolla on valheellinen
kieli tai petollinen sydän. Kaikkien, jotka saavat sinetin, pitää olla
virheettöminä Jumalan edessä - ehdokkaina taivaaseen....
"Jopa niiden joukossa, jotka opettavat totuutta muille, on niitä jotka eivät
saa Jumalan sinettiä otsalleen. Heillä oli totuuden valo, he tiesivät
Luojansa tahdon, he ymmärsivät uskon merkityksen, mutta he eivät
tehneet vastaavia tekoja. Niiden, joille profetiat ja pyhän viisauden aarteet
olivat niin tuttuja, olisi pitänyt osoittaa uskonsa teoillaan." -Testimonies
for the Church
"Jotkut väittävät, että Herra ei ole niin tarkka vaatimuksissaan; että ei ole
heidän velvollisuutensa viettää sapattia niin tiukasti menettäen samalla
paljon, tai asettaen itsensä ristiriitaan maallisten lakien kanssa. Mutta juuri
tämä on koettelemus, jossa nähdään, kunnioitammeko Jumalan lakia
enemmän kuin ihmisten vaatimuksia. Tämä erottaa ne, jotka kunnioittavat
Herraa, niistä jotka eivät häntä kunnioita. Tässä meidän tulee osoittaa
uskollisuutemme. Se, miten Jumalan on kohdellut kansaansa kaikkina
aikoina, osoittaa, että Hän vaatii tarkkaa kuuliaisuutta." -Historical
Sketches
12. Mitä meidän siis pitäisi tehdä? 1 Piet. 5:6; Hebr. 4:14-16;
10:37-39; 12:1, 2.
*****
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Anteliaisuuden periaate
MUISTOJAE
“Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja
kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte,
sillä mitataan teille takaisin” Luuk. 6:38.
TAVOITTEET
Ÿ Olla hyvin perillä pyhästä suunnitelmasta kristillistä taloudenpitoa
koskien, joka on ollut olemassa muinaisista ajoista lähtien.
Ÿ Lisätä tuntemustamme kristillisen taloudenhoidon eri alueista.
Ÿ Pohdiskella niitä lupauksia, jotka Jumala on antanut avokätiselle
palvelijalle.
JOHDANTO
"Jos Jumalan kansan sydämet olisivat täytettyjä rakkaudella Kristusta
kohtaan; jos jokainen seurakunnan jäsen olisi uhrautuvaisuuden Hengen
kyllästämä; jos kaikki olisivat läpikotaisin hartaita, ei olisi rahoituksen
puutetta kodeille tai lähetystyölle. Meidän resurssimme olisivat
moninkertaiset; tuhansia käytännöllisiä ovia aukeaisi ja voisimme astua
niistä sisään. Jos Jumalan kansa olisi julistanut Jumalan armon sanomaa
maailmalle, Kristus olisi tullut maan päälle, ja pyhät olisi toivotettu
tervetulleiksi Jumalan valtakuntaan." -Testimonies for the Church
JUMALAN OMISTUSOIKEUDEN TIEDOSTAMINEN
1. Mitä Raamattu sanoo Jumalan asemasta maailmankaikkeuden
Luojana, Omistajana ja Hallitsijana? 1. Aikak. 29:11-14; Hagg.
2:8; Ps. 24:1, 2.
"Monet syyttelevät sydämessään Jumalaa kovaksi herraksi, koska hän
vaatii itselleen heidän omaisuuttaan ja palvelustaan. Mutta me emme voi
tuoda Jumalalle mitään, mikä ei olisi jo hänen omaansa. 'Kaikki tulee
sinulta', sanoi kuningas Daavid, 'ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle
antaneet' (1 Aikak. 29:14). Kaikki on Jumalan paitsi luomisen myös
lunastuksen perusteella. Kaikessa siunauksessa, mikä tulee osaksemme

tässä ja tulevassa elämässä, on Golgatan ristin leima." -Kristuksen
vertaukset s. 266
2. Kymmenyksiin, esikoislahjoihin ja uhrilahjoihin liittyen, ketkä ovat
ainoita, jotka tunnustavat, että kaikki kuuluu Jumalalle? 1. Moos.
14:18-20; 18;19; 26:5; Gal. 3:6-9.
"Kymmenysjärjestelmä ulottuu Mooseksen päiviin. Ihmisten piti antaa
lahjoja Jumalalle uskonnollisia tarkoituksia varten ennen kuin tarkka
järjestelmä annettiin Moosekselle. Näin oli jopa Aadamin päivinä.
Totellen Jumalan vaatimuksia, heidän tuli osoittaa uhrilahjoissaan Hänen
armonsa ja siunaustensa arvostus. Tämä jatkui läpi sukupolvien, ja sitä
teki Aabrahamkin, joka antoi kymmenyksiä Melkisedekille, korkeimman
Jumalan papille." -Counsels on Stewardship
VAPAUDEN OPETTAMISTA
3. Mikä oli leeviläisten taloudellinen etuoikeus Israelissa? 4. Moos.
18:20, 21; Neh. 10:37.
"Koska leeviläiset oli määrätty palvelemaan pyhäkössä, he eivät saaneet
maa-aluetta perintöosakseen. He asuivat niissä kaupungeissa, jotka oli
erotettu heidän käyttöönsä, ja saivat elatuksensa Jumalan palvelukseen
pyhitetyistä kymmenyksistä, lahjoista ja uhreista. He olivat kansan
opettajia, olivat vieraina kaikissa sen juhlissa, ja kaikkialla heitä
kunnioitettiin Jumalan palvelijoina ja edustajina. Koko kansalle annettiin
määräys: 'Varo, ettet jätä osattomaksi leeviläistä, niin kauan kuin sinä elät
maassasi.' 'Leevi ei saanut osuutta eikä perintöosaa veljiensä rinnalla, sillä
Herra on hänen perintöosansa' (5 Moos. 12:19; 10:9)." -Elämä ja kasvatus
s. 142
4. Kuinka monta kymmenystä oli Isarelin valtiossa? Mikä oli jokaisen
tarkoitus?
a) Ensimmäinen kymmenys: 3 Moos. 27:30.
Tämä kymmenesosa tuli kaikesta heidän omistuksistaan. "Ensimmäistä
kymmenystä koskien Herra oli julistanut: 'Minä olen antanut Leevin
lapsille kaikki kymmenykset Israelissa.' " -Review and Herald

b) Toinen kymmenys: 5 Moos. 14:22-27.
"Kaikista tuloista laskettujen kymmenysten pyhittäminen Jumalalle, olipa
tulo hedelmätarhasta, pellosta karjasta tai pään ja käden työstä, samoin
kuin toisten kymmenysten erottaminen köyhien auttamiseen ja muihin
hyväntekeväisyystarkoituksiin, oli omiaan pitämään elävänä ihmisten
edessä totuuden Jumalan omistusoikeudesta kaikkeen ja heidän
mahdollisuudestaan olla hänen siunaustensa kanavina. Se oli opetusta,
joka oli sovitettu tukahduttamaan kaikki ahdasmielinen itsekkyys sekä
avartamaan ja jalostamaan luonnetta." - Elämä ja kasvatus s. 42, 43.
c) Lisäkymmenys: 5 Moos. 14:28, 29.
"Joka kolmas vuosi nämä toiset kymmenykset oli kuitenkin käytettävä
kotona leeviläisten ja köyhien ravinnoksi. Mooses sanookin, että 'he ovat
syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi" (5 Moos. 26: 12)."
-Patriarkat ja profeetat s. 530
NYKYINEN TAPA LEVITTÄÄ EVANKELIUMIN SANOMAA
5. Kymmenyksiä ajatellen, mikä tarkoitus Jumalalla on niiden
varalle, jotka ovat omistautuneet Hänen sanansa saarnaamiselle?
1. Kor. 9:9, 14; 1. Tim. 5:18; Mal. 2:7.
"Juuri tähän papiston elatusta koskevaan suunnitelmaan Paavali viittasi
sanoessa: 'Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain
tulee saada evankeliumista elatuksensa.' Ja myöhemmin, kirjoittaessaan
Timoteukselle, apostoli sanoi: 'Työmies on palkkansa ansainnut' (1 Tim.
5:18)." -Apostolien teot s. 256
"Tarkastakoon jokainen säännöllisesti tulonsa, jotka ovat kaikki Jumalan
siunauksia, ja ottakoon erilleen kymmenyksen, joka pyhitetään Herralle.
Tätä erotettua osaa ei missään tapauksessa pidä käyttää muuhun; se tulee
omistaa pelkästään evankeliumin saarnaamisen tukemiseen. Kun
kymmenys on otettu erilleen, annettakoon lahjoja ja uhrilahjoja Jumalan
suoman menestyksen mukaan." -Counsels on Stewardship
6. Mikä muu kuuluu Jumalalle kymmenysten lisäksi? 5. Moos.
26:1-11; 2. Moos. 22:29; Neh. 10:37; Snl. 3:9.
"Jumala on pannut kätensä kaiken päälle, sekä ihmisen että hänen
omaisuutensa; sillä kaikki kuuluu Hänelle. Hän sanoo: 'Minä olen

maailman omistaja; maailmankaikkeus on minun, ja minä vaadin sinua
pyhittämään palvelukseeni ensimmäiset hedelmät kaikesta siitä, mitä minä
olen siunauksillani sinulle suonut. Jumalan sana julistaa, 'Älä viivytä
yhrilahjaa satosi ensi hedelmistä' Tämän tunnustuksen Hän vaatii
merkkinä uskollisuudestamme Hänelle." -Counsels on Stewardship
7. Mikä osa pääkonferenssiin ja unioneihin menevistä kymmenyksistä
ja esikoislahjoista otetaan maailmanlaajuiseen lähetystyöhön? 4.
Moos. 18:26; Neh. 10:38.
UHRILAHJAT
8. Kuinka Jumalan suunnitelmaa anteliaisuudesta voidaan
toteuttaa? Miten tätä antamisen periaatetta pitäisi harjoittaa? 2.
Aik. 24:10; Ps. 96:8; Mal. 3:8.
"Tämä antaminen ei ole hetken mielijohteen asia. Jumala on antanut
meille tarkat ohjeet siihen liittyen. Hän on määritellyt kymmenykset ja
uhrilahjat meidän velvollisuuksiemme mitaksi. Ja Hän toivoo meidän
antavan säännöllisesti. Paavali kirjoitti Korinton seurakunnalle, 'Mitä tulee
keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen
määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä
pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen
menestymisensä mukaan'. Tarkastakoon jokainen säännöllisesti tulonsa,
joka kaikki on siunausta Jumalalta.... Kun kymmenys on otettu erilleen,
tulkoon lahjat, 'kunkin menestyksen mukaan'." -Counsels on Sabbath
School Work
9. Mitä muita uhrilahjoja pitäisi harkita
julistamisen hyvväksi? Esra 1:6; 1. Aikak. 25:7-9.

evankeliumin

"Jumalan työtä pitää yllä kymmenysten, lahjojen ja kolehdin avulla." -The
Upward look
"Ison tai pienen lahjoituksen antamisen vastuu on yksilöllä." -Counsels on
Stewardship
KOKEMUKSIA JUMALAN SUUNNITELMASTA
10. Mitä kokemuksia voimme saada jos olemme uskollisia? Snl. 11:25;

Matt. 6:19-20.
"Anteliaisuus on yksi Pyhän Hengen ohje, ja kun Jumalan seuraajia
teeskentelevät ihmiset pidättävät Herralta Hänen omat kymmenyksensä ja
uhrilahjansa, menettävät hengellisyyttään. Hän pyytää ihmisiä
kunnioittamaan Häntä aidosti, sekä antamaan esikoislahjoja omista
tuloistaan...
"Ne luonteenpiirteet, jotka ovat oleellisia, ovat niitä, jotka kuuluivat
Kristuksen luonteeseen - Hänen rakkautensa, Hänen kärsivällisyytensä,
Hänen epäitsekkyytensä ja Hänen hyvyytensä..." -This Day with God
11. Mitä siunauksia Jumala on luvannut kaikille, jotka ovat
uskollisia? Luuk. 6:38.
"Kaikki siunauksemme tulevat hänen anteliaasta kädestään. Hän haluaisi
ihmisten osoittavat puolestaan kiitollisuutta palauttamalla hänelle osan
kymmenyksinä ja uhreina." - Apostolien teot s. 59
12. Minkä suuren uhrauksen Jumala teki ihmiskunnalle, sen lisäksi
että Hän on kaiken Omistaja? 1. Joh. 4:9, 10; Room. 4:25; 5:6, 7,
10; 2. Kor. 8:9.
*****
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Terveyssanoma
MUISTOJAE
“Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan
kunniaksi.” 1. Kor. 10:31.
TAVOITTEET
Ÿ Ymmärtää, että terveysuudistus on kolmannen enkelin sanoman oikea
käsi.
Ÿ Arvostaa Raamatun sanomaa fyysisestä terveydestä ja huolehtia siitä.

Ÿ Pitää hyvää huolta kehostamme, sillä se kuuluu Jumalalle.
ESIPUHE
"Terveyden säilyttämiseksi kohtuus on tarpeellinen kaikissa asioissa...
Meidän taivaallinen Isämme lähetti terveysuudistuksen valon vartioimaan
meitä paheilta, jotka ovat seurausta turmeltuneesta ruokahalustamme, että
ne, jotka rakastavat puhtautta ja pyhyyttä saisivat tietää kuinka käyttää
Hänen suomiaan hyviä asioita hienovaraisesti, ja että harjoittamalla
kohtuutta päivittäisessä elämässä, he saavat pyhityksen totuuden kautta." Child Guidance
TERVEYS JA KOLMANNEN ENKELIN SANOMA
1. Kuinka monta näkyä Herra antoi terveysuudistuksesta
palvelijalleen? Mitä Jumala sanoo kolmannen enkelin sanomasta
ja terveydestä? Ilm. 14:12.
"Oli
1860-luku
- vuosikymmen, jolloin tuli kaksi suurta
terveysuudistusta (6. kesäkuuta, 1863, ja 25. joulukuuta 1865)....
"10. joulukuuta 1871 minulle näytettiin jälleen, että terveysuudistus on
yksi haara suuressa työssä, jonka tarkoituksena on valmistaa ihmiset
Herran tulemiseen. Se liittyy kolmannen enkelin sanomaan yhtä läheisesti
kuin käsi liittyy kehoon. Kymmenen käskyn lakiin on suhtauduttu
kepeästi; mutta Herra ei rankaise käskyn rikkojia ilman varoitusta. Kolmas
enkeli julistaa sen sanomassaan. Jos ihmiset olisivat aina olleet kuuliaisia
kymmenelle käskylle, noudattaen niiden periaatteita, tätä sairauden
vitsausta ei olisi maan päällä." -Counsels on Diet and Foods
2. Mitä tapahtuu, kun niin tärkeä asia jätetään huomiotta? 1. Kor.
6:19, 20.
"Jumala on osoittanut, että terveysuudistus liittyy yhtä läheisesti
kolmannen enkelin sanomaan kuin käsi liittyy kehoon. Eikä mikään muu
ole niin turmiollinen asia fyysisesti ja moraalisesti kuin tämän tärkeän
asian kieltäminen... Kuka ikinä rikkookaan syömisen ja pukeutumisen
moraalisia velvollisuuksia on valmis rikkomaan Jumalan lakia
iankaikkisissa asioissakin. Meidän kehomme ei ole omamme. Jumala on
esittänyt meille vaatimuksia meille antamansa kehon kunnossa
pitämisestä, että me voimme esittää kehomme Hänelle elävänä

uhrilahjana, pyhänä ja hyväksyttävänä. Kehomme kuuluu Hänelle, joka on
tehnyt sen, ja me olemme velvollisia pitämään siitä parasta mahdollista
huolta. Jos me heikennämme kehoamme oman nautinnon tavoittelulla,
sortumalla turmelukseen ja pukeutumalla terveyttä tuhoavasti,
ollaksemme sopusoinnussa maailman kanssa, meistä tulee Jumalan
vihollisia..." -That I May Know Him
3. Miksi meitä pyydetään noudattamaan terveysuudistusta? 1. Tess.
5:23; 1. Kor. 10:31.
"Säilyttääksemme terveyden, kohtuus on tarpeellista kaikissa asioissa kohtuus työskennellessä, kohtuus syödessä ja juodessa. Meidän
taivaallinen Isämme lähetti terveysuudistuksen valon vartioimaan meitä
paheilta, jotka ovat seurausta turmeltuneesta ruokahalustamme, että ne,
jotka rakastavat puhtautta ja pyhyyttä saisivat tietää kuinka käyttää Hänen
suomiaan hyviä asioita hienovaraisesti, ja että harjoittamalla kohtuutta
päivittäisessä elämässä, he saavat pyhityksen totuuden kautta." -Counsels
on Diet and Foods
4. Mitä valmisteluita jokaisen uskovan ja saarnaajan täytyy tehdä
terveysuudistukseen liittyen? Room. 13:11; Ilm. 18:4.
"Saarnaajien ja kansan täytyy toimia sopusoinnussa. Jumalan kansa ei ole
valmistautunut kolmannen enkelin voimakkaaseen huutoon. Heillä on työt
tehtävänä itsensä kanssa, eikä heidän pitäisi jättää sitä Jumalan tehtäväksi.
Hän jätti tämän työn heidän tehtäväkseen. Se on yksilön työtä; sitä ei voi
tehdä toisen puolesta. 'Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin
puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen
pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.' Ylensyönti on tämän
aikakauden yleisin synti. Periksi antaminen ruokahalulle tekee miehistä ja
naisista orjia, ja sumentaa heidän järkensä ja turruttaa heidän moraalisen
herkkyytensä siinä määrin, että pyhiä ja yleviä Jumalan totuuksia ei
arvosteta. Alemmat taipumukset ovat hallinneet miehiä ja naisia."
-Counsels on Diet and Foods
USKONPUHDISTUS, JONKA JUMALA HYVÄKSYY
5. Mikä oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma

ihmisen

ruokavalioksi? 1. Moos. 1:29; 2:9; Ps. 104:14.
"Saadaksemme selville mitkä ovat parhaita ravintoaineita, meidän täytyy
tutkia Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ihmisen ruokavaliosta. Hän,
joka loi ihmisen, ja joka ymmärtää hänen tarpeensa, kertoi Aadamille mitä
syödä....
"Viljaa, hedelmiä, pähkinöitä ja vihanneksia kuuluu Luojamme meille
valitsemaan ruokavalioon." -The Ministry of Healing
"Vihannesten, hedelmien ja viljan pitäisi kuulua ruokavalioomme.
Vatsaamme ei pitäisi mennä unssiakaan lihaa. Lihan syöminen on
luonnotonta. Meidän tulee palata Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen,
joka Hänellä oli ihmisen luomisessa." -Counsels on Diet and Food
6. Minkä juoman Jumala suunnitteli ihmiselle? Miksi ihmiset silloin
tällöin himoitsevat viiniä ja päihdyttäviä juomia? Jes. 48:21; Dan.
1:12; Snl. 20:1; 23:31, 32.
"Piristeiden tarve tulee yhä useammin ja sitä on entistä vaikeampi
vastustaa. Keho täyttyy enemmän tai vähemmän myrkystä, ja mitä
enemmän sen kyvyt vähenevät, sitä suurempi on halu näitä asioita
kohtaan. Yksi askel väärään suuntaan tekee tietä toiselle. Monet, jotka
eivät syyllistyisi viinin tai minkäänlaisen alkoholijuoman tuomiseen
ruokapöytään, kattavat pöytänsä niin täyteen ruokaa, että se luo sellaisen
vahvojen juomien janon, että kiusauksen vastustaminen on lähes
mahdotonta. Väärät ruokailu- ja juomistavat tuhoavat terveyden ja
valmistavat tietä humaltuneisuudelle..."
"Piristeitä ja narkoottisia aineita on paljon, ja niiden käyttö ruokana tai
juomana ärsyttää vatsaa, myrkyttää veren ja jännittää hermoja. Niiden
käyttö on ehdottomasti pahasta." -Counsels on Diet and Foods
7. Miten kunnollinen ravitsemus voi estää niin kutsuttuja
elintasosairauksia? 1. Moos. 15:26; Snl. 4:20-22.
"Olkoon ruokavaliouudistus asteittainen. Opetettakoon ihmiset
valmistamaan ruokaa ilman maidon tai voin käyttämistä. Kertokaa heille,
että pian tulee aika, jolloin ei ole turvallista käyttää munia, maitoa, kermaa
tai voita, koska eläinten sairaudet lisääntyvät suhteessa ihmisten
pahuuteen. Langenneen ihmiskunnan pahuuden takia aika on lähellä,

jolloin koko eläinkunta huokaa maata piinaavien sairauksien takia.
Jumala antaa kansalleen kyvyn ja taidon valmistaa terveellisiä ruokia
ilman näitä asioita. Hyljätkäämme kaikki reseptit, jotka ovat
turmeltuneita." Counsels on diet and Foods
Huomautus: Yleisiä sairauksia nykymaailmassa ovat korkea verenpaine,
ylipainoisuus, tietyn tyyppiset diabetekset, sydäntaudit, syömishäiriöt ja
tietyn tyyppiset syövät.
8. Kuinka pukeutumistapamme vaikuttaa fyysiseen terveyteemme?
Miten tämä liittyy kolmannen enkelin sanomaan? 1 Tim. 2:9.
"Kohtuus kaikissa asioissa liittyy sanomaan, joka kehottaa Jumalan kansaa
kääntymään pois epäjumalanpalvonnasta, ylensyönnistä, liiallisuudesta
pukeutumisessa ja muissa asioissa." -Counsels on Diet and Foods
"Älkäämme, sisaret, leikkikö enää sieluillanne ja Jumalalla. Minulle on
näytetty, että suurin syy luopumukseen on rakkautenne pukeutumiseen.
Tämä johtaa vakavampien vastuiden laiminlyömiseen, ja tulette löytämään
harvoin Jumalan rakkauden kipinää sydämessänne. Poistakaa syy
viivästelemättä, sillä se on synti omia sielujanne ja Jumalaa kohtaan."
-Counsels on Health
"Meidän yllämme kansana on hirveä synti; olemme antanee
seurakuntamme jäsenten pukeutua uskoansa vastaan. Meidän tulee nousta
heti ja sulkea takanamme muodin houkutusten ovi. Ellemme tee tätä,
seurakunnastamme tulee moraaliton." -Testimonies for the Church
KOHTUUS JA SÄÄNNÖLLISYYS
9. Missä ja milloin on asiallista kouluttaa mieltänsä kohtuuteen? Snl.
22:6; Ps. 144:12.
"Kristitty elämä on jatkuvaa itse kieltäymystä ja itsekontrollia. Nämä ovat
asioita, joita pitäisi opettaa lapsille varhaislapsuudesta alkaen. Opettakaa
heille, että heidän täytyy harjoittaa mielenmalttia, ajatusten ja sydämen
sekä tekojen puhtautta, että he kuuluisivat Jumalalle, sillä heidät on ostettu
kalliilla hinnalla, Hänen rakkaan poikansa verellä." -Child Guidance
10. Onko säännönmukaisuus syömisessä, työskentelyssä ja levossa
tärkeää? Korkeav. 10:17; 2. Moos. 20:8, 9.
"Vatsan täytyy saada säännöllisin väliajoin työtä ja lepoa; siten

epäsäännönmukainen ruokailu ja ruokailujen välissä syöminen on mitä
tuhoisin terveyden lakien rikkomus. Säännöllisillä tavoilla ja kunnollisella
ruualla vatsa toipuu vähitellen...
"Ne, jotka tekevät vain ruumiillista työtä, monesti työskentelevät liikaa
sallimatta itselleen lepohetkiä; kun henkistä työtä tekevät polttavat aivonsa
loppuun ja kärsivät, he haluavat terveellistä tarmoa, jota ruumiillinen
työskentely antaa. Jos henkisen työn tekijät jakaisivat jossain määrin
ruumiillista työtä tekevien taakkaa ja siten vahvistaisivat lihaksiaan,
ruumiillista työtä tekevien luokka pääsisi vähemmällä ja voisi omistaa
omaa aikaansa henkisille ja moraalisille asioille... Terveyden pitäisi olla
riittävä houkutin johtamaan heidät fyysisen ja henkisen työn
yhdistämiseen." -Counsels on Diet and Foods
11. Miten meidän tulisi viettää vapaa-aikamme perheen kesken?
Mark 6:31.
"Jotta lapset ja nuoret pysyisivät terveinä, iloisina, vilkkaina ja heillä olisi
hyvin kehittyneet lihakset ja aivot, heidän pitäisi olla paljon ulkoilmassa ja
saada hyvin säännöllisesti työtä ja viihdettä." -Child Guidance
"On virkistystapoja, jotka ovat hyödyllisiä sekä mielelle että ruumiille.
Valistunut, viisas henkilö löytää runsaasti huvitusta ja vaihtelua lähteistä,
jotka eivät ole ainoastaan viattomia vaan myös opettavaisia. Kaikkein
hyödyllisintä on virkistäytyminen ulkoilmassa ja Jumalan tekojen
mietiskeleminen luonnossa." -The Adventist Home
12. Mikä tarkoitus Jumalalla on jokaista yksilöä varten? Jes. 48:17.
Mitkä ovat kohtuuden harjoittamisen seuraukset? 2. Tim. 1:7; 2.
Piet. 1:5, 6.
"Kohtuullisuuden ja säännöllisyyden noudattamisessa kaikissa asioissa on
ihmeellinen voima. Se saa aikaan enemmän kuin olosuhteet tai
luonnonlahjat sen miellyttävän ja rauhallisen mielenlaadun edistämiseksi,
mikä merkitsee niin paljon elämän tien tasoittamisessa." - Elämä ja
kasvatus s. 193
"Ne, jotka Danielin tavoin kieltäytyvät saastuttamasta itseään, korjaavat
palkinnon kohtuullisista tavoistaan. Paremman fyysisen kestävyyden takia
heillä on pankkitalletus, johon voi turvata hädän hetkellä." -Temperance
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Pyhä avioliittosäädös
MUISTOJAE
“ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi
itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle 'suloiseksi
tuoksuksi'. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta
älköön edes mainittako teidän keskuudessanne....” Ef. 5:2, 3.
TAVOITTEET
Ÿ Ymmärtää avioliiton pyhä alkuperä.
Ÿ Tutkia niitä periaatteita, joille Jumala tarkoitti avioliiton perustuvan.
Ÿ Harkita Pyhien Kirjoitusten varoituksia avioliitosta.
Ÿ Nauttia hengellisiä ja sosiaalisia etuja tästä pyhästä tavasta.
ESIPUHE
"Avioliitto, elinikäinen liitto, on vertauskuva Kristuksen ja hänen
seurakuntansa suhteesta. Aviomiehellä ja -vaimolla tulisi olla samanlainen
suhde toisiinsa kuin Kristuksella oli seurakuntaansa. Jos he rakastavat
Jumalaa yli kaiken, he rakastavat toisiaan Herrassa, kohtelevat toisiaan
ystävällisesti ja vetävät kaikessa yhtä köyttä. He kieltävät itsensä ja
uhrautuvat toistensa hyväksi ollakseen siunaukseksi toisilleen..." - Kodin
ihanteita s. 85
AVIOLIITTOSÄÄDÖS
1. Mitä käsitteitä pitää pääasiallisesti harkita avioliitossa? 1. Moos.
2:18.
"Jumala itse antoi Aadamille toverin. Hän teki miehelle avun, joka oli
hänelle sopiva - joka häntä vastaavana soveltui hänen kumppanikseen ja
joka saattoi hänen kansaan tuntea samaa rakkautta ja myötätuntoa. Eeva

luotiin kylkiluusta, jonka Jumala otti Aadamin kyljestä. Se merkitsi sitä,
ettei vaimon sopinut hallita miestään päänä muttei myöskään joutua
sorretuksi vähempiarvoisena, vaan olla hänen rinnallaan tasavertaisena,
miehensä rakastamana ja suojelemana. Osana miehestä, luuna hänen
luustaan ja lihana hänen lihasta hän oli miehen toinen minä." -Patriarkat ja
Profeetat s. 25
"Luoja liitti pyhän parin yhteen aviositein ja sanoi: 'Sentähden mies
luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat
yhdeksi lihaksi' (1. Moos. 2: 24). Näin hän sääti avioliiton lain, joka
koskee kaikkia Aadamin lapsia ajan loppuun asti. Se minkä iankaikkinen
Isä itse oli julistanut hyväksi, tuli olla ihmiselle suurimman siunauksen ja
korkeimman kehityksen lakina." -Kodin ihanteita s. 319
2. Mitä pitäisi harkita ennen avioliittoa? Aamos 3:3; 2. Kor. 6:14-18;
Snl. 13:16.
"Otettakoon jokainen avioliittoon johtava askel nöyrästi, koruttomasti ja
vilpittömästi ja pyrkien vakavasti miellyttämään Jumalaa. Avioliitto
vaikuttaa edessä olevaan elämään sekä tässä että tulevassa maailmassa.
Todellinen kristitty ei tee mitään sellaisia suunnitelmia, joita Jumala ei voi
hyväksyä..."
"Jokaista avioliittoa pitäisi harkita huolellisesti, sillä avioliitto solmitaan
koko elämän ajaksi. Sekä miehen että naisen pitäisi harkita huolellisesti,
voivatko he pysyä uskollisina toisilleen elämän eri vaiheissa koko elämän
ajan." -Kodin ihanteita s. 44, 318
"Kukaan, joka pelkää Jumalaa ei voi vaaratta yhdistyä sellaisen kanssa
joka ei pelkää Häntä. 'Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenään
sopineet?' (Aamos 3:3). Avioliiton onnellisuus ja hyvinvointi riippuvat
parien yhtenevyydestä; mutta uskovan ja pakanan välillä on räikeä
makuero, ero taipumuksissa ja tarkoituksissa. He palvelevat kahta eri
herraa, joiden välillä ei voi olla sopua. Kuinka hyvänsä puhtaat ja
oikeaoppiset periaatteet jollakin voisi olla, pakanaseuran vaikutuksella on
taipumus johtaa pois Jumalan luota.... Herran neuvo on, 'Älkää antautuko
kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa...' (2. Kor. 6:14)."
-Conflict and Courage
3. Miten avioliittosidosta pitäisi pitää yllä? Hebr. 13:4.

"Kaikki, jotka astuvat avioliittoon pyhässä tarkoituksessa - mies
saadakseen omakseen naisen sydämen puhtaan kiintymyksen, vaimo
pehmentääkseen ja kehittääkseen puolisonsa luonnetta ja tehdäkseen sen
täydelliseksi - täyttävät Jumalan tarkoituksen heihin nähden.
Kristus ei tullut tuhoamaan tätä järjestelmää, vaan palauttamaan sille sen
alkuperäisen pyhyyden ja ylevyyden. Hän tuli uudistamaan Jumalan
siveellisen kuvan ihmisessä, ja hän aloitti toimintansa vahvistamalla
aviosuhteen." -Kodin ihanteita s. 89
"Avioliitto, joka solmitaan puhtaudella ja pyhyydellä, totuudella ja
vanhurskaudella, on yksi mahtavimmista siunauksista joita on ikinä
annettu ihmiskunnalle...." -In Heavenly Places
4. Minkä neuvon viisas Salomon antoi avioliittoa koskien? Snl. 18:22;
5:18, 19.
“Kristuksesta säteilevä jumalallinen rakkaus ei milloinkaan tuhoa
inhimillistä rakkautta, vaan jälkimmäinen sisältyy edelliseen. Jumalallinen
rakkaus jalostaa, puhdistaa ja ylevöittää inhimillisen rakkauden.
Inhimillinen rakkaus kantaa jalon hedelmänsä vasta sitten, kun se yhdistyy
jumalalliseen rakkauteen ja koulitaan kasvamaan kohti taivasta. Jeesus
haluaa nähdä onnellisia avioliittoja, onnellisia koteja. Kuten kaikki
Jumalan hyvät lahjat, jotka on uskottu ihmiskunnan huostaan, avioliitto on
synnin turmelema; mutta evankeliumin tarkoitus on uudistaa sen puhtaus
ja kauneus -- Kristuksen armo, ja ainoastaan se, voi auttaa avioliittoa
täyttämään Jumalan sille asettaman tehtävän ihmiskunnan siunaukseksi ja
kohottamiseksi. Ja näin maiset perheet voivat yksimielisyydessään,
rauhassaan ja rakkaudessaan edustaa taivaan perhettä. Yhteiskunnan tilan
vuoksi avioliitto on murheellinen irvikuva ihanteesta, jonka taivas tälle
pyhälle suhteelle asettaa. Mutta niillekin, jotka ovat löytäneet katkeruutta
ja pettymystä sieltä, mistä odottivat toveruutta ja iloa, Kristuksen
evankeliumi tarjoaa lohdutuksen." -Kodin Ihanteita s. 89, 90
AVIOLIITON PERIAATTEET
5. Mille periaatteille Jumala tahtoi avioliiton perustuvan?
a) Toveruus: “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä

uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?
Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?” 2 Kor. 6:14.
"Toveruutenne aviosuhteessa tulisi olla läheinen ja hellä, pyhä ja ylevä,
sen tulisi täyttää elämänne hengellisellä voimalla, niin että voisitte olla
toisillenne kaikkea, mitä Jumalan sana vaatii. Kun saavutatte tilan, jonka
Herra tahtoo teidän saavuttavan, löydätte taivaan maan päältä ja Jumalan
elämästänne." -Kodin ihanteita s. 100, 101
b) Kohtuus: “… sävyisyys, itsensähillitseminen: Sellaista vastaan ei ole
laki.” Gal. 5:22, 23; “Kuin kaupunki, varustukset hajalla, muuria vailla, on
mies, joka ei mieltänsä hillitse.” Snl. 25:28.
c) Moraalinen puhtaus: “Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo
naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.”
Matt. 5:28.
"Kuten kaikki muutkin Jumalan ihmisille antamat hyvät lahjat,
avioliittokin on joutunut synnin turmelemaksi. Evankeliumin tarkoitus on
kuitenkin palauttaa sen puhtaus ja kauneus." -Vuorisaarna s. 73
d) Aito rakkaus: "Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuksin
rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä..." "Samalla tavoin
tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan: joka
rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä." Ef. 5:25, 28.
6. Vaikka Aadamilla ei ollut inhimillistä isää tai äitiä, miksi hän sai
avioliittolain 1. Moos. 2:24:ssä? Mitä periaatteita voidaan löytää
tästä pyhästä käskystä? Matt. 19:5, 6.
"Jokaisen perheen ympärillä on pyhä ympyrä, joka pitäisi pitää
rikkumattomana. Tämän ympyrän sisälle ei kukaan muu saa tulla. Älköön
kukaan mies tai vaimo jakako asioita muiden kanssa, jotka he ovat
uskoneet pelkästään toisilleen." -The Faith I Live By
7. Mikä on onnellisuuden salaisuus avioliitossa? Ef. 5:33; Kol. 3:19; 1.
Piet. 3:7.
"Tehkää Kristuksesta ensimmäinen ja viimeinen ja paras kaikessa. Kun
rakkautenne Häntä kohtaan tulee syvemmäksi ja vahvemmaksi,

rakkautenne toisianne kohtaan tulee puhdistetuksi ja vahvistetuksi." -The
Ministry of Healing
"Ihanin taivas on koti, jossa Herran henki lepää." -The Faith I Live By
"Vain siellä missä Kristus vallitsee voi olla syvää, aitoa, epäitsekästä
kiintymystä." -The Ministry of Healing
AVIOLIITON EDUT JA VAARAT
8. Mitä vaaroja avioliitossa pitää torjua? 1. Kor. 7:2.
"Moniavioisuutta harjoitettiin jo varhaisina aikoina. Se oli niitä syntejä,
joiden johdosta Jumalan viha kohtasi vedenpaisumusta edeltänyttä
maailmaa. Mutta sen jälkeen se uudelleen levisi laajalle. Sen avulla
saatana oli harkinnut voivansa turmella avioliiton, heikentää sen
velvoituksia ja vähentää sen pyhyyttä, sillä siten hän parhaiten voisi
hävittää ihmisestä Jumalan kaltaisuuden ja korvata sen paheilla ja
kurjuudella." -Patriarkat ja profeetat s. 317, 318
9. Mitä muita varoituksia Kirjoituksissa annetaan avioliittosidosta
koskien? 1. Kor. 7:10, 11; Mal. 2:16; Luuk. 16:18.
10. Selitä hyvin perustetun avioliiton hengelliset ja sosiaaliset edut.
Luuk. 1:5-6; 1. Piet. 3:1-6.
"Jumala tahtoo kansansa tuovan koteihinsa kaiken rauhan ja ilon ja
rakkauden, mikä vain on mahdollista heille saada. Rakkauden jonka he
tuovat kotiinsa, he tuovat myös seurakuntaan. Veljet ja sisarukset, voitte
tuoda taivaan rauhan koteihin ja seurakuntaan, jos pyhitätte Jumalalle
puheen lahjan." -The Upward Look
11. Milloin avioliitto on siunaus? 1. Moos. 2:18, 21-24; 1:27, 28.
"Jumala vihki ensimmäisen avioparin. Tämä asetus on siis kaikkeuden
Luojan säätämä. 'Avioliitto pidettäköön kunniassa' (Hebr. 13: 4) yhtenä
Jumalan ensimmäisistä lahjoista ihmiselle. Se on toinen niistä kahdesta
säädöksestä, jotka Aadam syntiinlankeemuksen jälkeen otti mukaansa
paratiisin porttien ulkopuolelle. Avioliitto on siunaukseksi, kun siinä
pidetään arvossa ja noudatetaan jumalallisia periaatteita. Se valvoo

ihmissuvun puhtautta ja onnellisuutta, täyttää ihmisen seuralliset tarpeet ja
jalostaa hänen fyysistä, älyllistä ja siveellistä olemustaan." -Kodin
ihanteita s. 22, 23
12. Kenessä kaikki perheet ovat siunattuja? Miksi? Jes. 45:25; 1.
Moos. 28:14; Gal. 3:16.
"Herra oli sanonut kutsuessaan Aabrahamin: 'Minä siunaan sinut, ... ja sinä
olet tuleva siunaukseksi ... Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki
sukukunnat maan päällä.' 1 Moos. 12:2, 3. Samaa lupausta toistivat
profeetat." -Aikakausien toivo s. 17, 18
*****
LÄHETYSKERTOMUS ETIOPIASTA
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Erikoissapattikoulukolehti kerätään 3. tammikuuta 2009
“Mahtavat saapuvat Egyptistä, Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä
Jumalan puoleen.” Ps. 68:32
Jokaiselle Raamatun ennustukselle on kirjaimellinen täyttymisaika.
Tämä
koskee
myös
yllä
olevaa
profetiaa
Etiopiasta.
Uskonpuhdistussanoma Laodikean aikakaudelta on saamassa hyvin
jalansijaa Afrikan mantereella, ja viimeaikoina se on edennyt tälle erittäin
tärkeälle alueelle.
Etiopia on suhteellisen suuri maa, asukasluvultaan yli 75 miljoonaa
ihmistä. Se sijaitsee Afrikan koillisosassa, vain neljä astetta pohjoiseen
päiväntasaajalta. Noin kaksi kolmasosaa väestöstä on kristittyjä ja loput
muslimeja tai muiden pakanauskontojen seuraajia.
Apostolien aikakaudella Etiopian prinssit matkustivat Jerusalemiin
jumalanpalvelukseen, niin kuin sanotaan Apt. 8:26-39. Ja siten kristinusko
levisi Etiopiaan, vaikka muut osat mannerta pysyivät pimennossa. Jopa
tänä päivänä kuninkaallisesta museosta voidaan löytää vanhoja
maalauksia, jotka esittävät Jeesusta Kristusta ja Hänen opetuslapsiaan
levittämässä evankeliumin sanomaa. Poliittisesti ja kulttuurillisesti Etiopia
on ainoa maa Afrikassa, jota ei ole koskaan valloittanut ulkomaalainen

valtio. Italialaiset yrittivät hallita Etiopiaa, mutta hävisivät Adwan
taistelussa. He onnistuivat valloittamaan vain alueen Eritreasta, joka
myöhemmin erosi Etiopiasta ja tuli omaksi valtioksi. Vuosisatojen ajan
Etiopian kuningaskunta oli erittäin vahva ja sillä oli kehittyneet
hallintojärjestelmät. Sillä on ainutlaatuinen kieli, joka juontaa juurensa
Aramiikki-heimoon. Nyt englantia opetetaan kommunikaation
helpottamiseksi. Myöskin perinteinen ruoka on erittäin erityistä ja
ainutkertaista.
Ensimmäisen lähetystyömatkani aikana joulukuussa 2005, kun vastasin
veli Gebre Assefa ja veli Sileshen kutsuun. Hän oli ison ryhmän johtaja,
joka oli erottautunut Seitsemännen Päivän Adventisteista vuosiksi. Olin
yllättynyt kuullessani siitä, sillä tätä ryhmää lukuun ottamatta siellä ei ole
itsenäisiä S.P.A ryhmiä, sellaisia, mitä me näemme paljon muissa maissa.
Minua kiinnosti kovasti saada tietää syyt tähän, sillä Etiopialla ja S.P.A
seurakunnalla on samat heikkoudet ja ongelmat kuin muillakin mailla.
Vastaukseksi sain, että Etiopialaiset ovat hyvin yhdistyneitä ja punnitsevat
tarkkaan tietoa ja todistusaineistoa ennen päätöksentekoa.
Ryhmällä, joka erottui S.P.A seurakunnasta vuonna 1998, on enemmän
jäseniä koko maassa,
ja se on hyvin organisoitu. Sillä on
paikallisseurakuntia, opetuskenttiä ja unioni. Se ei välittömästi
muodostanut S.P.A:sta erillistä organisaatiota joidenkin katkerien
kokemusten ja S.P.A seurakunnan johdon vainon takia. S.P.A ilmoitti
heidät siviiliviranomaisille pidätettäväksi. Tämä sai heidät tutkimaan
monenlaisia uskonpuhdistusryhmiä; ja sitä tehdessään, etsiessään
internetistä, he törmäsivät G.B. sivustoon, joka teki heidät tietoisiksi
Kansainvälisen Lähetysseurakunnan olemassaolosta, S.P.A seurakunnan
uskonpuhdistusliikkeestä.
Siten
he
soittivat
Makedoniaan
Pääkonferenssiin, joka määräsi minut menemään sinne. Ensimmäisen
vierailuni jälkeen järjestettiin sarja intensiivisiä seminaareja. Huhtikuussa
2006 pidettiin terveys- ja hengellisyysseminaari veli Idel Suarezin, Junior.
Tzvetan Petkovin ja minun toimesta.
Koska on monia paikkoja vielä käymättä ja monia kiinnostuneita
sieluja tavattavana, lisää seminaareja ja hengellisiä kokouksia tarvitaan eri
osissa maata. Isoin osa johtajista on ottanut positiivisesti vastaan
uudistusliikkeen, ja me työskentelemme saavuttaaksemme niin monta
S.P.A seurakunnasta eronnutta kuin mahdollista, ja heitä on yli 50,000.
Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy harkita jumalanpalveluspaikkojen

hankkimista, koska S.P.A seurakunta vaatii itselleen kiinteistöjä, joissa
tämä ryhmä yleensä kokoontuu, jotka alun peri kuuluivat heille.
Ottaen huomioon ihmeellisen tavan, jolla Jumala työskentelee
siunatakseen lapsiaan Etiopiassa, nyt on korkea aika Hänen uskollisten
lastensa ympäri maailman olla tietoisia ajasta, jossa elämme, ja ottaa osaa
Jumalan työhön. Etiopian käsi on nyt ojennettuna; teetkö erityisen
uhrauksen ja otat osaa heidän siunaamiseensa? Palkitkoon Jumala
avokätisyytesi.
-Parmenas N. Shirima, alue-edustaja

