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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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Eksyttäjän paulat
Se suuri taistelu, jota on käyty lähes kuusituhatta vuotta Kristuksen ja
saatanan välillä, on pian päättyvä. Saatana ponnistelee kaksin verroin
kiihkeämmin kuin ennen tehdäkseen tyhjäksi Kristuksen työn ihmisten
hyväksi ja vangitakseen sieluja pauloihinsa. Hän koettaa pitää ihmisiä
pimeydessä ja katumattomuudessa, kunnes Vapahtajan välitystyö on päättynyt
eikä enää ole uhria synnin puolesta. {AO8 32.1}
Kun saatanan vallan vastustamiseksi ei tehdä mitään erityisiä yrityksiä, kun
välinpitämättömyys vallitsee seurakunnassa ja maailmassa, hän on levollinen,
sillä hänellä ei ole vaaraa kadottaa niitä, joita hän vankeinaan kuljettaa
tahtonsa mukaan. Mutta kun huomio kiintyy ikuisiin asioihin ja kysytään:
»Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?» hänkin on saapuvilla ja yrittää
mitellä voimiaan Kristuksen voimien kanssa ja vastustaa Pyhän Hengen
vaikutusta. {AO8 32.2}
Pettäjän toimien suunnitelmallisuus
Raamattu kertoo, että kun eräässä tilaisuudessa Jumalan enkelit tulivat ja
asettuivat Herran eteen, myös saatana tuli heidän joukossaan (Job 1:6). Hän ei
tullut kumartamaan iankaikkista Kuningasta vaan edistämään omia ilkeitä
aikeitaan vanhurskaita vastaan. Samassa tarkoituksessa hän on saapuvilla
ihmisten kokoontuessa palvelemaan Jumalaa. Vaikka läsnäolijat eivät häntä
näe, hän toimii uutterasti hallitakseen heidän ajatuksiaan. Taitavan kenraalin
tavoin hän laatii suunnitelmansa edeltäkäsin. Kun hän näkee Jumalan
lähettilään tutkivan Raamattua, hän panee muistiin kansalle esitettävän aiheen.
Sitten hän käyttää kaikkea taitoaan ja oveluuttaan tehdäkseen olosuhteet
sellaisiksi, ettei sanoma pääse vaikuttamaan niihin, joita hän koettaa tässä
asiassa pettää. Sitä, joka eniten tarvitsee varoitusta, vaaditaan osallistumaan
johonkin liiketoimeen, jossa hänen läsnäolonsa on välttämätön, tai jokin muu
asia estää häntä kuulemasta niitä sanoja, jotka voisivat olla hänelle elämän
tuoksu elämäksi. {AO8 32.3}
Saatana näkee myös Jumalan palvelijain huolestumisen ihmisiä peittävästä
hengellisestä pimeydestä. Hän kuulee heidän hartaat rukouksensa heidän
pyytäessään
Jumalan
armoa
ja
voimaa
välinpitämättömyyden,
kevytmielisyyden ja toimettomuuden lumouksen murtamiseen. Silloin hän
käyttää juoniaan uudella innolla. Hän houkuttelee ihmisiä hemmottelemaan
ruokahalua tai jollakin muulla tavalla tyydyttämään itseään ja siten heikentää
heidän vastaanottokykynsä, niin että he eivät voi kuulla niitä asioita, joita
heidän ennen kaikkea muuta tulisi oppia. {AO8 32.4}
Saatana tietää hyvin, että kaikki, jotka hän saa laiminlyömään rukouksen ja
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Raamatun tutkimisen, tulevat hänen hyökkäyksiensä kautta voitetuiksi. Sen
tähden hän punoo kaikkia mahdollisia juonia ihmisten mielen kiinnittämiseksi
muihin asioihin. Aina on ollut jumalisiksi tunnustautuvia, jotka sen sijaan, että
pyrkisivät edistymään totuuden tuntemisessa, tekevät uskonnokseen virheiden
etsimisen niiden luonteesta ja uskosta, joiden kanssa he eivät ole samaa
mieltä. Sellaiset ovat saatanan parhaita apureita. Veljien syyttäjiä on paljon, ja
he ovat aina toiminnassa, kun Jumala vaikuttaa ja hänen palvelijansa
kunnioittavin mielin häntä vilpittömästi palvelevat. He asettavat väärään
valoon niiden sanat ja teot, jotka rakastavat ja tottelevat totuutta. Vakavimmat,
innokkaimmat ja kieltäytyvimmät Kristuksen palvelijat he esittävät petetyiksi
tai pettäjiksi. Heidän tehtävänään on esittää väärin jokaisen oikean ja jalon
teon vaikuttimet, levittää vihjailuja ja herättää epäluuloja kokemattomissa.
Kaikin kuviteltavissa olevin keinoin he koettavat saada puhtaan ja
vanhurskaan näyttämään saastaiselta ja petolliselta. {AO8 33.1}
Mutta kenenkään ei tarvitse tulla petetyksi heidän suhteensa. Voi helposti
nähdä, kenen lapsia he ovat, kenen esimerkkiä he seuraavat ja kenen työtä he
tekevät. »Heidän hedelmistään te tunnette heidät» (Matt 7:16). He
menettelevät samalla tavalla kuin saatana, tuo katkeroitunut panettelija,
»meidän veljiemme syyttäjä» (Ilm 12:10). {AO8 33.2}
Raamatun opetusten vääristely
Suurella pettäjällä on monia asiamiehiä, jotka ovat valmiit esittämään
kaikenlaisia saatanan pauloihin kietovia erheitä - harhaoppeja, jotka on
sovitettu niiden ihmisten maun ja aseman mukaan, jotka hän haluaa turmella.
Hänen
tarkoituksensa
on
tuoda
seurakuntaan
epäluotettavia,
uudestisyntymättömiä henkilöitä, jotka ylläpitävät epäilyä ja epäuskoa ja ovat
esteenä kaikille, jotka haluavat nähdä Jumalan työn edistyvän ja itse edistyä
sen mukana. Monet, joilla ei ole todellista uskoa Jumalaan ja hänen sanaansa,
myöntyvät muutamiin totuuden periaatteisiin, ja heitä pidetään kristittyinä.
Näin heillä on tilaisuus esittää erheensä Raamatun oppeina. {AO8 33.3}
Se käsitys, että on yhdentekevää, mitä ihminen uskoo, on saatanan
menestyksekkäimpiä petoksia. Hän tietää, että totuus, joka vastaanotetaan
totuuden rakkaudessa, pyhittää vastaanottajan sielun. Sen tähden hän koettaa
alati korvata sen väärillä teorioilla, taruilla ja vieraalla evankeliumilla. Alusta
alkaen Jumalan palvelijat ovat taistelleet vääriä opettajia vastaan, ei vain
heidän turmeltuneisuutensa tähden vaan sen tähden, että he ovat juurruttaneet
ihmisiin sielua turmelevia valheita. Elia, Jeremia ja Paavali vastustivat lujasti
ja pelottomasti niitä, jotka käänsivät ihmisiä pois Jumalan sanasta. Nämä
pyhät totuuden puolustajat eivät suosineet sellaista vapaamielisyyttä, joka
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pitää oikeaa kristillistä uskoa vähäpätöisenä asiana. {AO8 33.4}
Ne epämääräiset ja mielikuvitukselliset Raamatun selitykset ja monet
ristiriitaiset kristillistä uskoa koskevat teoriat, joita tavataan kristityssä
maailmassa, ovat lähtöisin suuresta vastustajastamme, joka koettaa
hämmentää ihmisten mielen, niin että he eivät erota totuutta. Ja se eripuraisuus
ja hajaannus, joka vallitsee kristinuskoa tunnustavien kirkkokuntien
keskuudessa, johtuu suuressa määrin vallitsevasta tavasta vääristellä
Raamatun kirjoituksia, niin että ne saataisiin tukemaan suosittua teoriaa.
Monet etsivät Raamatusta sellaista, mikä on eriskummallista ja harvinaista,
sen sijaan että nöyrin sydämin huolellisesti tutkisivat Jumalan sanaa
oppiakseen tuntemaan hänen tahtonsa. {AO8 34.1}
Saadakseen tukea erheellisille opeille tai epäkristillisille tavoille jotkut
käyttävät yhteydestään irrotettuja raamatunkohtia ja kenties lainaavat puoli
jaetta kantansa tueksi, kun pois jätetty osa muuttaisi ajatuksen aivan
päinvastaiseksi. Viekkaina kuin käärme he asettuvat sellaisten hajanaisten
lausuntojen taakse, jotka on sovitettu heidän lihallisten himojensa mukaisiksi.
Siten monet väärentävät tahallaan Jumalan sanaa. Toiset taas, joilla on vilkas
mielikuvitus, turvautuvat Raamatun vertauskuviin, selittävät ne omien
päähänpistojensa mukaan välittämättä Raamatun todistuksista - vaikka
Raamattu on oma selittäjänsä - ja sitten he esittävät mielijohteensa Raamatun
oppina. {AO8 34.2}
Milloin hyvänsä Raamattua ryhdytään tutkimaan ilman rukoilevaa, nöyrää
ja oppivaista mieltä, ymmärretään väärin niin hyvin selvimmät ja
yksinkertaisimmat kuin vaikeimmatkin kohdat. Paavillisen kirkon johtajat
valitsevat sellaisia Raamatun osia, jotka parhaiten soveltuvat heidän
tarkoituksiinsa, selittävät ne oman mielensä mukaan ja sitten esittävät ne
kansalle, samalla kun kieltävät siltä oikeuden tutkia Raamattua ja ymmärtää
sen pyhiä totuuksia. Kansalle on annettava koko Raamattu juuri sellaisena
kuin se on. Olisi parempi, ettei ihmisille opetettaisi Raamattua lainkaan kuin
että pyhien kirjoitusten opetukset esitetään heille niin karkeasti vääristeltyinä.
{AO8 34.3}
Raamattu oli aiottu kaikkien niiden oppaaksi, jotka tahtovat oppia
tuntemaan Luojansa tahdon. Jumala antoi ihmisille varman profeetallisen
sanan. Enkelit ja itse Kristuskin tulivat ilmoittamaan Danielille ja
Johannekselle, mitä pian oli tapahtuva. Meidän pelastustamme koskevia
tärkeitä asioita ei kätketty salaperäisyyteen. Niitä ei ilmoitettu sillä tavalla, että
ne hämmentäisivät ja johtaisivat harhaan vilpittömiä totuuden etsijöitä. Herra
sanoo profeetta Habakukin kautta: »Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin,
niin että sen voi juostessa lukea » (Hab. 2:2). Jumalan sana on selvä kaikille,
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jotka sitä rukoilevin sydämin tutkivat. Jokainen vilpitön sielu pääsee totuuden
valoon. »Vanhurskaalle koittaa valkeus» (Ps. 97:11). Mikään seurakunta ei voi
edistyä pyhyydessä, elleivät sen jäsenet etsi totuutta niin kuin kätkettyä
aarretta. {AO8 34.4}
Selittäessään olevansa vapaita ihmiset sulkevat silmänsä vastustajan
juonilta, samalla kun tämä kaiken aikaa työskentelee aikeittensa
toteuttamiseksi. Kun hänen onnistuu asettaa ihmisten teoriat Raamatun tilalle,
syrjäytetään Jumalan laki, ja seurakunnat joutuvat synnin orjuuteen, vaikka
väittävät olevansa vapaita. {AO8 35.1}
Inhimillisen tiedon rajallisuus
Tieteellinen tutkimus on tullut monille kiroukseksi. Jumala on sallinut
valovirran tulla maailmaan niiden keksintöjen kautta, joita on tehty tiedon ja
taidon eri aloilla. Mutta lahjakkaimmatkin tutkijat joutuvat harhaan
yrittäessään selvittää tieteen ja Jumalan ilmoituksen välisiä suhteita, ellei
Jumalan sana saa ohjata heitä heidän tutkimuksissaan. {AO8 35.2}
Inhimillinen tieto sekä aineellisista että hengellisistä asioista on
yksipuolista ja puutteellista, Sen tähden monet eivät voi saada tieteellisiä
käsityksiään sopusointuun Raamatun esitysten kanssa. Monet hyväksyvät
pelkät teoriat ja teoreettiset ajatusrakennelmat tieteellisinä totuuksina ja
ajattelevat, että Jumalan sanaa tulee koetella »tiedon nimellä kulkevan
valhetiedon » väitteillä (1 Tim. 6: 20). Luoja ja hänen tekonsa ovat heidän
käsityskykynsä yläpuolella, ja kun he eivät voi selittää niitä luonnon lakien
avulla, he pitävät Raamatun historiaa epäluotettavana. Ne, jotka epäilevät
Vanhan ja Uuden testamentin kertomusten luotettavuutta, menevät usein
askeleen pitemmälle ja epäilevät Jumalan olemassaoloa sekä uskovat
luonnolla olevan ääretön voima. Hylättyään ankkurinsa he ovat jääneet
harhailemaan ja ajelehtimaan epäuskon kareille. {AO8 35.3}
Siten monet eksyvät pois uskosta. Perkele on johtanut heidät harhaan.
Ihmiset ovat yrittäneet olla viisaampia kuin heidän Luojansa. Inhimillinen
filosofia on koettanut tutkia ja selittää salaisuuksia, jotka eivät paljastu
milloinkaan, eivät iankaikkisuudessakaan. Jos ihmiset vain tutkisivat ja
ymmärtäisivät, mitä Jumala on ilmoittanut itsestään ja tarkoituksistaan, he
saisivat sellaisen näkemyksen Jumalan kunniasta, majesteettiudesta ja
voimasta, että he tuntisivat oman pienuutensa ja tyytyisivät siihen, mitä
Jumala on ilmoittanut heille ja heidän lapsilleen. {AO8 35.4}
Saatanan petosten mestarinäyte on se, että hän johtaa ihmiset suorittamaan
tutkimuksia ja esittämään otaksumia asioista, joita Jumala ei ole ilmoittanut ja
joita hän ei tarkoita meidän ymmärrettäväksemme. Juuri tällä tavalla Lucifer
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kadotti paikkansa taivaassa. Hän tuli tyytymättömäksi, koska hänelle ei
uskottu Jumalan suunnitelmien kaikkia salaisuuksia, eikä hän ensinkään
kiinnittänyt huomiota siihen, mikä oli ilmoitettu hänen omasta työstään
hänelle annetussa korkeassa asemassa. Herättämällä samanlaista
tyytymättömyyttä hänen johdossaan olevissa enkeleissä hän sai aikaan heidän
lankeemuksensa. Nyt hän koettaa täyttää ihmiset samalla hengellä ja saa
heidätkin väheksymään Jumalan selviä käskyjä. {AO8 35.5}
Monien suosimia oppeja
Ne, jotka ovat haluttomia vastaanottamaan Raamatun selviä, kohti käyviä
totuuksia, etsivät jatkuvasti omaatuntoa rauhoittavia, miellyttäviä taruja. Mitä
vähemmän hengellisyyttä, itsensä kieltämistä ja nöyryyttä esitetyt opit
vaativat, sitä suosiollisemmin he ottavat ne vastaan. Nämä henkilöt alentavat
henkiset kykynsä palvelemaan aistillisia haluja. Omasta mielestään liian
viisaina tutkimaan Raamattua katuvalla mielellä ja Jumalan johdatusta
hartaasti rukoillen heillä ei ole suojaa erehdystä vastaan. Saatana on valmis
täyttämään heidän sydämensä toiveen ja pettää heidät, niin että he hyväksyvät
erehdyksen totuutena. Tällä tavalla paavillinen kirkko pääsi hallitsemaan
ihmisten mieltä. Hylätessään totuuden, koska se tuo mukanaan ristin,
protestantit kulkevat samaa tietä. Kaikki, jotka laiminlyövät Jumalan sanan
oman mukavuutensa tähden ja sen tähden, etteivät joutuisi ristiriitaan
maailman kanssa, tulevat hyväksymään tuomittavia harhaoppeja
uskonnollisina totuuksina. Ne, jotka tahallaan hylkäävät totuuden, hyväksyvät
kaikki ajateltavissa olevat erheet. Se, joka kauhistuu jotakin harhakäsitystä,
vastaanottaa mielellään toisen. Apostoli Paavali puhuu sellaisista, »jotka
joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen,
voidaksensa pelastua», ja jatkaa: »Sentähden Jumala lähettää heille väkevän
eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka
eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen » (2 Tess. 2:10-12).
Kun olemme saaneet tällaisen varoituksen, velvollisuutemme on huolellisesti
harkita, mitä oppeja me hyväksymme. {AO8 37.1}
Suuren pettäjän menestyksellisimpiä keinoja ovat spiritismin petolliset opit
ja valheelliset ihmeet. Valkeuden enkeliksi pukeutuneena hän levittää
verkkonsa vähimmin epäiltyihin paikkoihin. Jos ihmiset vain tutkisivat
Jumalan sanaa hartaasti rukoillen Jumalalta apua sen ymmärtämiseen, heitä ei
jätettäisi pimeyteen hyväksymään vääriä oppeja. Mutta hylätessään totuuden
he joutuvat petoksen uhreiksi. {AO8 38.1}
Toinen vaarallinen erhe on oppi, joka kieltää Kristuksen jumaluuden
väittäen, ettei hän ollut olemassa ennen tähän maailmaan tuloaan. Tätä teoriaa
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suosii suuri joukko ihmisiä, jotka sanovat uskovansa Raamattuun. Mutta se on
suoranaisessa ristiriidassa Vapahtajamme selvimpien lausuntojen kanssa, jotka
koskevat hänen suhdettaan Isään, hänen jumalallista luonnettaan ja hänen
ennalta oloaan. Sitä ei voi ottaa vastaan vääntämättä kieroon Raamatun
kirjoituksia mitä karkeimmalla tavalla. Se ei ainoastaan madalla ihmisten
käsitystä lunastustyöstä vaan myös rikkoo perustukset uskolta Raamattuun
Jumalan ilmoituksena. Samalla kun se siten tulee vaarallisemmaksi, se tulee
myös vaikeammaksi vastustaa. Jos ihmiset hylkäävät innoitetun sanan
todistukset Kristuksen jumaluudesta, heidän kanssaan on turha keskustella
tästä asiasta, sillä sitovinkaan perustelu ei voisi heitä vakuuttaa.
»Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se
on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava
hengellisesti » (1 Kor. 2:14). Kellään, joka suosii tätä väärää oppia, ei voi olla
oikeaa käsitystä Kristuksen luonteesta tai lähetystehtävästä eikä Jumalan
suuresta suunnitelmasta ihmisen pelastamiseksi. {AO8 38.2}
Hyvin petollinen ja turmiollinen on myös se nopeasti leviävä usko, ettei
saatanaa ole olemassa persoonallisena olentona vaan että tätä nimitystä
käytetään Raamatussa vain kuvaamaan ihmisten pahoja ajatuksia ja haluja.
{AO8 38.3}
Se kansan suosimista saarnatuoleista laajalle levinnyt oppi, että Kristuksen
toinen tuleminen merkitsee hänen tulemistaan jokaisen yksilön luo
kuolemassa, on keksintö, joka kääntää ihmisten mielen pois hänen
persoonallisesta tulemisestaan taivaan pilvissä. Saatana on siten useiden
vuosien aikana sanonut: »Katso, hän on kammiossa » (Matt. 24:23-26), ja
monet sielut ovat joutuneet kadotukseen hyväksyttyään tämän petoksen.
{AO8 38.4}
Maailmallinen viisaus opettaa myös, että rukoileminen ei ole
välttämätöntä. Tiedemiehet väittävät, ettei rukoukseen voi tulla mitään
todellista vastausta, sillä se olisi luonnonlakien syrjäyttämistä, ihme, eikä
ihmeitä tapahdu. He sanovat, että maailmankaikkeutta hallitsevat määrätyt
lait, eikä Jumala tee mitään vastoin näitä lakeja. Siten he esittävät Jumalan
omien lakiensa sitomaksi, aivan kuin jumalalliset lait voisivat rajoittaa
Jumalan vapautta. Sellainen oppi on ristiriidassa Raamatun todistuksen
kanssa. Eivätkö Kristus ja hänen apostolinsa tehneet ihmeitä? Sama säälivä
Vapahtaja elää vieläkin, ja hän on nyt yhtä halukas kuuntelemaan uskon
rukouksia kuin vaeltaessaan näkyvänä ihmisten keskellä. Luonnollinen toimii
yhdessä yliluonnollisen kanssa. Osana Jumalan suunnitelmasta on antaa
vastauksena uskon rukoukseen sellaista, mitä hän ei antaisi, jos emme
rukoilisi. {AO8 38.5}
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Raamatun kirjoitusten epäily
Lukemattomat väärät opit ja mielikuvitukselliset käsitykset voittavat alaa
kristillisissä kirkkokunnissa. On mahdotonta arvioida yhden Jumalan sanan
asettaman rajamerkin siirtämisestä koituvia pahoja seurauksia. Harvat niistä,
jotka rohkenevat tällaista tehdä, pysähtyvät yhden ainoan totuuden
hylkäämiseen. Useimmat jatkavat menettelyään ja syrjäyttävät totuuden
periaatteen toisensa jälkeen, kunnes tulevat täysin uskottomiksi. {AO8 39.1}
Yleisen teologian erehdykset ovat tehneet epäilijöitä monista, jotka muuten
olisivat saattaneet uskoa Raamattuun. Heidän on mahdotonta hyväksyä
oppeja, jotka loukkaavat heidän tuntoaan oikeudesta, laupeudesta ja
hyvyydestä. Kun näitä oppeja esitetään raamatullisina, he kieltäytyvät
tunnustamasta Raamattua Jumalan sanaksi. {AO8 39.2}
Juuri tähän saatana pyrkiikin. Hän ei halua mitään enemmän kuin hävittää
luottamuksen Jumalaan ja hänen sanaansa. Saatana johtaa epäilijöiden suurta
joukkoa, ja ponnistaen voimansa äärimmilleen hän houkuttelee sieluja
riveihinsä. Epäily on tullut muotiasiaksi. On suuri joukko niitä, jotka epäilevät
Jumalan sanaa samasta syystä kuin on epäilty itse Jumalaakin - synnistä
nuhtelemisen ja synnin tuomitsemisen tähden. Ne, jotka eivät halua noudattaa
sen määräyksiä, koettavat kukistaa sen arvovallan. He lukevat Raamattua tai
kuuntelevat sen opetuksia saarnatuolista julistettuina vain löytääkseen virheitä
Raamatusta tai saarnasta. Useat tulevat epäuskoisiksi, kun koettavat puhdistaa
ja puolustaa itseään laiminlyödessään velvollisuutensa. Toiset ottavat
epäilevän asenteen ylpeyden ja velttouden tähden. Kun he ovat liian
mukavuutta rakastavia tehdäkseen itsensä huomatuiksi suorittamalla jotakin
arvokasta, mikä vaatii ponnistusta ja itsensä kieltämistä, he koettavat saada
viisaan maineen arvostelemalla Raamattua. Tässä kirjassa on paljon sellaista,
mitä rajoitettu mieli ei voi käsittää, ellei jumalallinen viisaus sitä valaise, ja
tästä he ottavat aiheen arvostelemiseen. On monia, jotka näyttävät pitävän
epäuskon, epäilyn ja jumalkielteisyyden puolella olemista ansiona. Mutta
saatetaan havaita, että sellaisten henkilöiden toimintaa ohjaavat näennäisen
suoruuden alla oleva itseluottamus ja ylpeys. Monet nauttivat siitä, että
löytävät Raamatusta sellaista, mikä saattaa toiset ymmälle. Jotkut aluksi
arvostelevat ja tekevät vääriä johtopäätöksiä yksinomaan riidan halusta. He
eivät huomaa, että he siten kietoutuvat linnustajan paulaan. Mutta kun he ovat
julkisesti ilmaisseet epäuskoa, heistä tuntuu, että heidän täytyy puolustaa
kantaansa. Näin he liittyvät jumalattomiin ja sulkevat itseltään paratiisin
portit. {AO8 39.3}
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Ovi avoinna epäilyyn ja uskoon
Jumala on sanassaan antanut riittävästi todistuksia sen jumalallisesta
luonteesta. Meidän pelastustamme koskevat suuret totuudet on siinä esitetty
selvästi. Jokainen voi ymmärtää ne Pyhän Hengen avulla, joka on luvattu
kaikille, jotka sitä vilpittömästi anovat. Jumala on antanut ihmisille lujan
perustuksen, jolle he voivat perustaa uskonsa. {AO8 40.1}
Ihmisen rajoitettu järki ei kuitenkaan kykene täydellisesti käsittämään
iankaikkisen Jumalan suunnitelmia ja tarkoituksia. Me emme voi koskaan
tutkimustemme avulla saada selville Jumalan olemusta. Emme saa yrittää
itsevarmasti nostaa sitä esirippua, jonka taakse hän kätkee majesteettiutensa.
Apostoli huudahtaa: »Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja
käsittämättömät hänen tiensä» (Room. 11:33). Me voimme niin paljon
ymmärtää hänen menettelyään meidän suhteemme ja hänen vaikuttimiaan,
että voimme nähdä rajattoman rakkauden ja armon yhtyneinä äärettömään
voimaan. Meidän taivaallinen Isämme järjestää kaiken viisaasti ja
vanhurskaasti, eikä meidän tule olla tyytymättömiä ja epäileviä, vaan nöyrtyä
kunnioittavasti hänen johtoonsa. Hän ilmoittaa meille aikomuksistaan niin
paljon, kuin meidän on hyvä tietää, ja ilmoittamatta jätetyissä asioissa meidän
tulee luottaa siihen käteen, joka on kaikkivoipa, ja siihen sydämeen, joka on
täynnä rakkautta. {AO8 40.2}
Jumala on antanut riittävästi todistuksia uskon tueksi, mutta hän ei koskaan
poista kaikkia epäuskon näennäisiä aiheita. Kaikki, jotka etsivät kaipaamiaan
todisteita epäilyjensä voittamiseksi, löytävät niitä. Sellaiset taas, jotka
kieltäytyvät uskomasta ja seuraamasta Jumalan sanaa, kunnes kaikki
vastaväitteet on poistettu eikä enää ole mitään mahdollisuutta epäilyyn, eivät
koskaan tule valkeuteen. {AO8 40.3}
Epäluottamus Jumalaa kohtaan on uudistumattoman, Jumalalle
vihamielisen sydämen luonnollinen asenne. Pyhä Henki herättää uskon, ja se
pysyy elinvoimaisena vain silloin, kun sitä vaalitaan. Kukaan ei voi tulla
vahvaksi uskossa ilman määrätietoista pyrkimystä. Epäusko vahvistuu, kun
sitä suositaan. Jos ihmiset sen sijaan, että pysyisivät niissä todistuksissa, jotka
Jumala on antanut heidän uskonsa tueksi, alkavat epäillä ja viisastella, he
tulevat huomaamaan, kuinka heidän epäilyksensä jatkuvasti vahvistuvat.
{AO8 40.4}
Mutta ne, jotka epäilevät Jumalan lupauksia eivätkä luota hänen armonsa
vakuutuksiin, häpäisevät häntä. Heidän vaikutuksensa sen sijaan, että vetäisi
toisia Kristuksen luo, pyrkii työntämään heidät poispäin hänestä. He ovat
hedelmättömiä puita, jotka levittävät tummat oksansa laajalle ja riistävät
auringon valon muilta kasveilta, niin että ne kuihtuvat ja kuolevat kylmässä
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varjossa. Näiden ihmisten elämäntyö tulee olemaan alituisena todistuksena
heitä vastaan. He kylvävät epäilyn siemeniä, jotka antavat varman sadon.
{AO8 40.5}
On vain yksi tie niiden kuljettavana, jotka vilpittömästi haluavat vapautua
epäilystä. Sen sijaan että epäilevät ja pikkumaisesti arvostelevat sitä, mitä
eivät ymmärrä, heidän tulee ottaa vaari siitä valosta, joka heillä jo on, ja he
saavat enemmän valoa. Täyttäkööt he jokaisen selvästi käsittämänsä
velvollisuuden, ja silloin he tulevat kykeneviksi ymmärtämään ja täyttämään
nekin velvollisuudet, joita he nyt epäilevät. {AO8 41.1}
Saatana osaa esittää totuuden väärennyksen niin totuutta muistuttavana,
että hän saa eksytetyiksi ne, jotka ovat taipuvaisia eksymään, jotka haluavat
välttää totuuden vaatimaa kieltäymystä ja uhria. Mutta hän ei voi pitää
vallassaan ainoatakaan sellaista sielua, joka vilpittömästi haluaa tuntea
totuuden, maksakoon se sitten mitä tahansa. Kristus on totuus ja »valkeus,
joka valistaa jokaisen ihmisen » (Joh 1: 9). Totuuden Henki on lähetetty
johdattamaan ihmisiä kaikkeen totuuteen, ja Jeesus on julistanut Jumalan
Pojan arvovallalla: »Etsikää, niin te löydätte. » »Jos joku tahtoo tehdä hänen
tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta » (Matt. 7:
7;Joh.7:17). {AO8 41.2}
Jumalassa on varma turva
Kristuksen seuraajat tuntevat vähän niitä salajuonia, joita saatana ja hänen
joukkonsa punovat heitä vastaan. Mutta hän, jonka valtaistuin on taivaassa, on
saattava kaikki nämä juonet palvelemaan hänen syviä tarkoituksiaan. Herra
sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei sen tähden, että hän nauttisi
heidän hädästään ja kärsimyksistään, vaan siksi, että tämä koetus on
välttämätön heidän lopulliselle voitolleen. Hän ei oman kunniansa mukaisesti
voi estää heitä joutumasta kiusaukseen, sillä koetuksen tarkoituksena on
valmistaa heitä vastustamaan kaikkia pahan viettelyksiä. {AO8 42.1}
Eivät jumalattomat ihmiset eivätkä paholaiset voi estää Jumalan työtä tai
riistää hänen kansaltaan hänen läsnäoloaan, jos tämä nöyrästi ja katuen
tunnustaa ja hylkää syntinsä sekä uskossa pitää kiinni hänen lupauksistaan.
Jokaisen kiusauksen, jokaisen vastustavan vaikutuksen, olipa se julkinen tai
salainen, voi menestyksellisesti torjua, »ei sotaväellä eikä voimalla, vaan
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot» (Sak. 4:6). {AO8 42.2}
»Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän
rukouksiansa - -. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus
hyvään? » (1 Piet. 3:12, 13). Kun Bileam runsaan palkkion houkuttelemana
käytti manauksia Israelia vastaan ja uhraamalla Herralle koetti saada
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kirouksen hänen kansansa ylle, Jumalan Henki esti sen pahan, minkä hän
halusi julistaa, ja hänen oli pakko huudahtaa: »Kuinka minä kiroaisin sen, jota
ei Jumala kiroa, kuinka sadatte lisin sitä, jota ei Herra sadattele?» »Suotakoon
minun kuolla oikeamielisten kuolema, olkoon minun loppuni niinkuin
heidän.» Kun uhri oli jälleen uhrattu, tuo jumalaton profeetta sanoi: »Katso,
minä olen saanut tehtäväkseni siunata, hän on siunannut, enkä minä voi sitä
peruuttaa. Ei havaita vaivaa Jaakobissa eikä nähdä onnettomuutta Israelissa.
Herra, hänen Jumalansa, on hänen kanssansa, riemuhuuto kuninkaalle kaikuu
siellä.» »Sillä ei ole noituutta Jaakobissa [engl. käännöksessä: Jaakobia
vastaan] eikä tavata taikuutta Israelissa [engl. käännöksessä: Israelia vastaan].
Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on tekevä.» Alttarit
rakennettiin vielä kolmannen kerran ja Bileam yritti varmistaa kirouksen.
Mutta profeetan vastahakoisilta huulilta Jumalan Henki todisti valitun kansan
menestyksestä sekä moitti sen vihollisten mielettömyyttä ja häijyyttä julistaen:
»Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa! » (4 Moos.
23:8,10, 20,21, 23; 24:9). {AO8 42.3}
Israelilaiset olivat tähän aikaan Jumalalle kuuliaisia, ja niin kauan kuin he
noudattivat hänen lakiaan, eivät mitkään tämän maailman tai helvetin vallat
voineet voittaa heitä. Mutta se kirous, jota Bileamin ei sallittu julistaa Jumalan
kansaa vastaan, hänen lopulta onnistui tuottaa sille houkuttelemalla sen
syntiin. Kun israelilaiset rikkoivat Jumalan käskyt, silloin he erosivat
Jumalasta ja joutuivat kokemaan hävittäjän voimaa. {AO8 42.4}
Saatana tietää varsin hyvin, että heikoinkin sielu, joka pysyy Kristuksessa,
on lujempi kuin pimeyden joukot, ja että hänen hyökkäyksensä torjuttaisiin,
jos hän lähestyisi avoimesti. Sen tähden hän koettaa houkutella ristin sotilaita
pois heidän lujasta linnoituksestaan samalla, kun hän itse on joukkoineen
väijyksissä valmiina tuhoamaan kaikki, jotka uskaltavat tulla hänen
alueelleen. Vain nöyrästi luottamalla Jumalaan ja noudattamalla kaikkia hänen
käskyjään voimme olla turvassa. {AO8 43.1}
Ilman rukousta ei kukaan ole turvassa päivää eikä hetkeäkään. Erityisesti
tulisi rukoilla viisautta hänen sanansa ymmärtämiseen, sillä siinä on
ilmaistuna kiusaajan juonet ja ne keinot, joilla hänet voidaan
menestyksellisesti torjua. Saatana käyttää hyvin taitavasti Raamatun tekstejä
selittäen ne omalla tavallaan, millä hän toivoo saavansa meidät lankeamaan.
Meidän tulisi tutkia Raamattua nöyrällä mielellä hetkeksikään unohtamatta
riippuvuuttamme Jumalasta. Samalla kun meidän täytyy alati olla
varuillamme saatanan juonia vastaan, meidän pitäisi alituisesti rukoilla
uskossa: »Älä saata meitä kiusaukseen.» {AO8 43.2}
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E. G. White, Alfa ja omega 32-43

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.”
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa
hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy
minussa.” Joh. 15:4.
Jokainen uskova toivoo aina, että Jeesus olisi hänen kanssa, mutta on
annettu ehto, milloin Hän pysyy meissä, - jos me pysymme Hänessä.
Mitä pysyminen Jeesuksessa tarkoittaa?
Se tarkoittaa pysyä Hänen sanassaan ja elää sen mukaan. Olla jatkuvassa
yhteydessä Hänen kanssaan rukouksen kautta ja Pyhän Hengen ohjauksessa.
Se tarkoittaa alistaa oma tahtomme Hänen tahtonsa alle - täysin pyhitettynä
Hänelle. Silloin me elämme Hänessä seuraten Hänen esimerkkinsä kaikessa.
Vapahtajamme sanoista ymmärrämme, että tässä yhteydessä vaikuttimena
on taivaallinen rakkaus. ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa
minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Joh. 14:23.
Todellinen rakkaus, joka on lähtöisin Jumalasta antaa meille halun ja ilon
palvella Häntä ja lähimmäistä. Kun tämä rakkaus asuu meissä, se merkitseee,
että Jeesus ja Isä asuvat myös meissä, silloin meillä ei ole tärkeämpää kuin
pysyä tässä taivaallisessa ilmapiirissä, valmistuen ikuisuutta varten.
Minkälaisia tuloksia näemme kun pysymme Jeesuksessa?
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”
Joh. 15:5.
Hän sanoo, että silloin kannamme ”paljon hedelmää”. Minkälaisia
hedelmiä? - Hengellisiä hedelmiä. ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo,
rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys,
itsensähillitseminen.” Gal. 5:22.
Hedelmät tekevät meidät rikkaiksi, mutta meidän tulee aina muista, että ne
on tuloksena, kun pysymme Jeesuksessa. Siis ne eivät ole omiamme, vaan
lahjaksi saatuja, koska Hän on meissä ja me Hänessä.
”Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on
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lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta
tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta,
joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sentähden
kaikella
ahkeruudella
osoittamaan
uskossanne
avuja,
avuissa
ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne
hillitsemisessä
kärsivällisyyttä,
kärsivällisyydessä
jumalisuutta,
jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä
rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän
olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
tuntemisessa.” 2. Piet. 1:3-8
Nämä hengelliset portaat, joista apostoli Pietari mainitsee voimme nousta
ylöspäin ainoastaan Jeesuksen avulla, astuessamme Hänen askelissaan, Häntä
seuraten. Tämä on meidän pyhityksemme sisältö ja ilman sitä me emme voi
nähdä Herraa (Hebr. 12:14).
”Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet,
on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.” Room.
6:22.
Pyhityksen tien vie iankaikkiseen elämään, jonka taivaallinen Isä on
valmistanut kaikille, jotka saavat Kristuksen kaltaisen luonteen.
Olosuhteista huolimatta hengelliset hedelmät lisääntyvät elämässämme,
kun olemme elävässä yhteydessä Jeesukseen.
”- sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden
hedelmä -” Ef. 5:9.
Uskonelämä ilman näitä hedelmiä on arvotonta ja tyhjää.
Apostoli Paavalin sanojen mukaan ymmärrämme, että on myös vielä toisen
lajin hedelmiä Jumalan kunniaksi. - Se on jokainen voitettu sielu Jeesukselle.
”ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissaan. Tervehdys
Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle.” Room.
16:5.
Jokainen sielu maksaa Jeesuksen veren, sen vuoksi voitetut sielut
Vapahtajalle ovat kalliita hedelmiä ikuisuutta varten.
Mitä Kristuksessa oleminen merkitsee?
”Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla
jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi
ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;” Room.
12:4, 5.
”sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän,
ruumiin vapahtaja.” Ef. 5:23.
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”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.” 1.
Kor. 12:27.
Näistä Raamatun paikoista ymmärrämme, että Kristuksen ruumis kuvaa
Hänen seurakuntaansa, jonka pää Hän itse on. Tästä kuvauksesta tulee
selväksi myös, että pysyminen Kristuksessa tarkoittaa pysyä Hänen
seurakunnassaan. Siitä riippuu yhteytemme Häneen ja oma pelastuksemme.
Juuri sen vuoksi sielunvihollinen alusta alkaen on hyökännyt Jeesuksen
seurakuntaan ja yrittää eksyttää sen jäseniä, että joutuisivat kadotukseen.
Jeesuksen seurakunnassa ei ole täydellisiä ihmisiä, mutta sillä on
täydellinen Raamatun mukainen oppi. Itse Jeesus perusti seurakuntansa ja sillä
on suuri tehtävä ja tarkoitus.
”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen
miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,” Ef. 4:11-13.
Kuvainnollisesti sanottuna seurakunta on myös kuin Jumalan ”korjaamo”,
jossa Hän valmista meitä ikuisuutta varten. Hän on kutsunut meitä yhteen
”Kristuksen ruumiin rakentamiseen” ja mikä on päämääränä? ”…kunnes me
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen
miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,” Siis tämä tärkeä
päämäärä, josta riippuu pelastuksemme ei voi toteutua, ellemme pysyä
Jeesuksessa - Hänen ruumissa eli seurakunnassa.
”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki
ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme
saaneet juoda samaa Henkeä.” 1. Kor. 12:12, 13.
Jeesuksella on vain yksi ruumis eli seurakunta, ei voi olla kaha, tai
useampaa. Kaikki me olemme Hänen jäseniään ja jos haluamme, että meillä
olisi elävä yhteys Häneen, meidän on pysyttävä seurakunnassa.
”Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen
ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.” Hebr. 10:10.
Jeesus on uhrannut itsensä kerran, että pysyisimme pyhitettynä Hänessä,
koska ainoastaan silloin olemme turvassa. Meidän ei tulisi katsoa ihmisiin,
vaan Kristukseen, koska Hän kuoli edestämme.
”Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette
kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.” Kol. 3:15.
Tässä apostoli toivoo, että meillä olisi Kristuksen rauha, koska sen vuoksi
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Herra on kutsunut meitä ruumiiseensa ja meidän tulisi olla hyvin kiitollisia
siitä. Auttakoon Hän meitä, että pysyisimme Hänessä.
Mitä taivaallinen Puutarhuri tekee, että Hänen lapsensa kantaisivat
enemmän hedelmiä?
”Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja
jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman
hedelmän.” Joh. 15:2.
Viinipuun oksien mukana kasvaa myös sivuhaaroja, jotka pitää karsia pois,
että tulisi runsaammin hedelmiä. Myös meidän uskonelämässämme on
”sivuhaaroja” jotka taivaallisen Puutarhurin pitää karsia pois, koska ne ovat
esteenä runsaammalle sadolle. Karsiminen aiheuttaa meille aina kipuja, mutta
pitäkäämme mielessämme se, että se on tarpeellista pelastuksemme hyväksi.
”Sivuhaarat” kuvaavat luonteemme virheitä ja kaikki, mikä estää meitä
tuomasta hyviä hedelmiä Jumalan kunniaksi, pitää karsia pois.
Hedelmien saaminen tuo aina iloa myös fyysisissä elämässä, mutta
hengellisessä vielä enemmän, koska niiden mukaan saamme myös
iankaikkisen elämän, jos pysymme uskollisia loppuun asti.
Hedelmien odottaminen
”Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies
odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa
syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa
sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.” Jaak. 5:7, 8.
Jumalan palvelijoina odotamme hedelmiä työstämme niin kuin
peltomieskin odottaa, mutta siinä tarvitaan kärsivällisyyttä. Uskontiellä pitää
joskus odottaa hyvinkin pitkään, ennen kuin tulee hedelmiä. Mutta hedelmiä
ei voi tulla, ellei tule , syys- ja kevätsadetta. Kristus sanoi: ”… ilman minua te
ette voi mitään tehdä.” Joh. 15:5. Jos Kristus ei elää sydämessä Pyhän Hengen
kautta, silloin ei ole kosteutta, ei kasvuvaihetta, eikä hedelmiä.
Yksilönä ja seurakuntana tarvitsemme syys- ja kevätsadetta. Uskonelämä,
jossa Pyhä Henki ei saa vaikuttaa, jää ilman hedelmiä. Mutta kun elämme
Hengen mukaan tulokset tulevat olemaan ihania. Me tiedämme miten oli
apostolien aikana ja ehtosateen aikana tulokset tulevat olemaan vielä
suurempia.
”Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä
innostuksesta, kiiruhtavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa.
Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään,
sairaita parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin
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vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä, saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan
maahan ihmisten nähden. Ilm. 13: 13. Siten maan asukkaat saatetaan
valitsemaan kantansa.
Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan Hengen
syvän vakuutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin. Siemen on
kylvetty. Nyt se orastaa ja kantaa hedelmää. Lähetystyöntekijöiden levittämät
julkaisut ovat tehneet vaikutuksensa, mutta jotkin seikat ovat estäneet
vaikutuksen saaneita täysin käsittämästä totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt
valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle, totuus esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan
vilpittömät lapset katkaisevat heitä pidättäneet siteet. Perheyhteydet ja
seurakuntasuhteet eivät enää voi heitä estää. Totuus on kaikkea muuta
kalliimpi. Huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä voimista asettuu suuri
joukko Herran puolelle.” St. 595
”Me voimme nähdä tulevaisuuteen, nähdä taivaan autuuden. Raamatussa
on paljastettuna näkyjä tulevasta kirkkaudesta, kuvia, jotka Jumala on
kädellään piirtänyt, ja ne ovat rakkaita hänen seurakunnalleen. Uskossa
voimme seistä ikuisen kaupungin kynnyksellä ja kuulla suloisen
tervetuliaistoivotuksen. Se lausutaan niille, jotka tässä elämässä ovat
yhteistyössä Kristuksen kanssa pitäen kunnianaan kärsiä hänen tähtensä. Kun
lausutaan sanat: »Tulkaa, minun Isäni siunatut», he laskevat kruununsa
Lunastajan jalkojen juureen ja huudahtavat: »Karitsa, joka on teurastettu, on
arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja
kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. — — Hänelle, joka valtaistuimella istuu,
ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!»
(Matt. 25: 34; Ilm. 5: 12,13).” Ap.T. 461.
Uskonsilmillä voimme katsoa taivaan maahan, minne olemme menossa.
Siellä unohdamme kaikki vaivat, onnettomuudet, sairaudet ja kuoleman. Siellä
saamme iloita taivaallisen Isän ja Jeesuksen läsnäoloa. Enkelit ovat meidän
ystäviämme. Siellä saamme levähtää pitkästä taistelusta. Siellä saamme olla
ikuisesti turvassa, koska paha on poistettu. Herra meitä kaikkia auttakoon, että
pääsisimme sinne. Aamen
Teidän veljenne Vladimir Marinov

Maailmassa mutta ei maailmasta
Se oli yksi juhlallisimmista hetkistä Jeesuksen elämässä, kun hän
alkoi erota opetuslapsista ollessaan kasvotusten edessään olevan
koetuksen, kuoleman ja niitä seuraavien tapahtumien kanssa.
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Ajatuksissaan nämä näkymät ja tulevaisuus sekä ne vaikeat olosuhteet,
joihin opetuslapset joutuisivat, Hän rukoili heidän puolestaan sielunsa
pohjasta. "Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja
minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä
olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä
olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, ... he eivät
ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile,
että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät
pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta
ole." Joh. 17:11,12,14-16.
Maailman vaikutuksen alaisina
Ei ole helppoa olla maailmassa olematta osa sitä. Ihmiset yleensä
antavat helposti ympäristön vaikuttaa itseensä, omaksuvat sen
ajattelutavan ja seuraavat sen tapoja, varsinkin kielteisiä.
Tarkastelkaamme muutamia esimerkkejä alkaen Lootista ja hänen
perheestään. Vaikka Raamattu todistaa, että Loot oli hurskas mies (2.
Piet. 2:7,8), Sodoman tavat jättivät jälkensä hänen perheeseensä. Kaksi
enkeliä tuli Lootin tykö julistamaan Sodoman hävitystä sen monien
syntien tähden. Lootin perheen ainoa pelastus oli lähteä kaupungista.
Kun Loot vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen
vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen ja veivät heidät ulos
kaupungista. "Älä katso taaksesi", heille annettiin taivaasta
varoitukseksi matkalle. Lootin vaimo ei ottanut varoitusta vakavasti ja
katsoi taakseen. Se oli hänen tuhonsa. Ajattele, hän oli matkalla kohti
pelastustapa kuitenkin hän joutui kadotukseen.Epäjumalanpalvelu oli
saavuttanut silloin monia kansoja. Siitä oli tullut miltei
maailmanlaajuista. Jumala valitsi Aabrahamin ja antoi hänelle sille
ajalle kallisarvoisen sanoman: "Niin minä teen sinusta suuren kansan,
siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan
siunaukseksi." 1. Moos. 12:2.
Hän asui maailmassa, mutta hän pysyi uskollisena Jumalan äänelle.
Myös hänen jälkeläisensä olisivat lankeemuksen aikaan Jumalan
todistajana. Heidän kauttaan Jumala tulisi tunnetuksi kansojen
keskuudessa."Jumalattomien, huvinhaluisten jaa turmeltuneiden toverien
vaikutuksesta lukemattomat nuoret menettävät aitoutensa ja
puhtautensa, uskonsa Jumalaan ja sen uhrautuvan mielen, jota kristityt
isät ja äidit ovat vaalineet ja varjelleet ja opettaneet heille uskollisesti ja
hartaasti rukoillen." SLS. s. 325.
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Koko ihminen
Kysymys kuuluu: Miksi ihmiset seuraavat maailmaa? Tai miksi me
seuraamme monessa asiassa maailmaa? Luonnollinen vastaus kuuluu:
Koska me emme ole täysin vapaat sen vaikutuksesta emmekä täysin
vihkiytyneitä Herralle. Me olemme yhä vieläkin maailmasta, ainakin
osittain. Siksi Jeesus rukoili opetuslastensa ja meidän pyhityksemme
puolesta. "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. ... minä
pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt
totuudessa."
Joh. 17:17,19. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Pyhityksen jumalallisen
työn kautta me erkanemme maailmasta, niin että me emme enää kuulu
siihen.
Kiitos Herralle! Tästä tärkeästä kohdasta apostoli Paavali kirjoitti,
että koko ihmisen tulee pyhittyä, eikä vain osan. "Sillä tämä on Jumalan
tahto, teidän pyhityksenne." "Mutta itse rauhan Jumala pyhittäkööt
teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja
ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
tulemukseen." 1. Tess. 4:3; 5:23.
Tässä tarkoitetaan hengellä ymmärrystä, järkeä, tahtoa ja älyä, sekä
omaatuntoa olemuksemme hallitsevana osana. Sielu liittyy tunteisiimme,
toiveisiimme ja pyrkimyksiimme. Ruumis käsittää elimemme, niiden
joukossa myös kielemme, korvamme ja silmämme. Kaikki ne tulisi
puhdistaa ja pyhittää. Myös sen puolesta Jeesus rukoili!Pyhitys on
Jumalan työ meissä. Se on päivittäistä synnin voittamista,
kuolemista synnille, puhdistumista totuuden kautta ja sitä, että meistä
tulee sanan tekijöitä. Siinä me tulemme tuntemaan Jumalan paremmin
joka päivä, rakastamme ja seuraamme Häntä. Pyhän Hengen tehtävä on
istuttaa ihmisiin Kristuksen luonto. Kasvimaailmassa ei ole elämää
ilman kasvua; kasvin täytyy kasvaa tai kuolla. Niin on myös meidän
hengellisessä elämässämme. Pyhitys poistaa puutteita luonteessamme,
puhdistaa tahroista, korjaa kaikki virheet ja kehittää erinomaisuutta.
"Henkilön luonteessa saattaa olla tuntuvia vikoja, mutta kun hänestä
tulee Kristuksen todellinen opetuslapsi, jumalallisen armon voima
muuttaa ja pyhittää hänet. Katsellessaan Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta hän muuttuu kirkkaudesta kirkkauteen, kunnes on
palvontansa kohteen kaltainen....
Sitä [pyhitystä] ei saavuteta onnellisten tunteiden siivin, vaan se
edellyttää, että ihminen alati kuolee synnille ja alati elää Kristukselle.
Vääryyksiä ei saada korjatuiksi eikä uudistuksia saada luonteessa aikaan
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tarmottomilla, satunnaisilla ponnistuksilla. Voitto saavutetaan vain
pitkällisellä, sinnikkäällä uurastuksella, lujalla itsekurilla ja ankaralla
taistelulla. Emme tiedä yhtenäkään päivänä, kuinka kova on taistelumme
oleva seuraavana. Niin kauan kuin saatana hallitsee, meillä on oma
minämme alistettavanamme, helmasynnit voitettavanamme; niin kauan
kuin elämä jatkuu, ei ole pysähdyspaikkaa, ei vaihetta, jonka
saavuttaessamme voisimme sanoa: nyt olen lopullisessa päämäärässäni.
Pyhitys on tulos elinikäisestä kuuliaisuudesta." ApT. s. 429,431.
Vaeltaminen Kristuksen kanssa sen sijaan, että vain välttäisimme
syntiä
Luonnostamme me olemme ihmisinä taipuvaisia rakastamaan
maailmallisia asioita ja osoittamaan vain vähän kiinnostusta hengellisiin
asioihin. Syntiset pitävät maailmasta, koska se tarjoaa sellaista, mikä
miellyttää heidän luontoaan. Maailmalliset asiat ovat kuitenkin
synnillisiä, ja sellaisten huvien seurauksena on tuhoja kuolema. Room.
6:23. Luonnollinen ihminen ei pysty edes ymmärtämään eikä
arvostamaan hengellisiä asioita. 1. Kor. 2:14. Pimeys ei ymmärrä
valkeutta eikä rakasta totuutta. Joh. 1:1,5; 3:19-21. Siksi meitä
kehotetaan lähtemään ulos maailmasta eikä rakastamaan sitä ja sen
houkutuksia vaan Jumalaa. Rakkaus maailmaan tekee meistä Jumalan
vihollisia. 1. Joh. 2:15-17; Jaak. 4:4.
Kun me teemme ratkaisumme tulla Jumalan lapsiksi ja vaeltaa
Kristuksen kanssa uudessa elämässä, me emme ole maailmasta. Sitten
me emme myöskään seuraa omia lihallisia mielijohteitamme ja
himojamme. Seurakunnassa, perheessä ja kaikkialla me toimimme niin
kuin Kristuksen seuraajat. Apostoli Paavali kirjoittaa: "Sillä niillä, jotka
elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen
mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen
mieli on elämä ja rauha." Room. 8:5,6. Se ei tarkoita synnin välttämistä
vaan vanhurskauden ja kirkkauden rakastamista ja toimimista sen
mukaan. Kristuksen kanssa vaeltaminen merkitsee Hänen kanssaan
elämistä, ajattelemista, niin kuin Hän ajattelee, puhumista, niin kuin
Hän puhuu, anteeksiantamista, niin kuin Hän antaa anteeksi,
rakastamista, niin kuin Hän rakastaa, olemista kuuliainen, niin kuin Hän
oli kuuliainen. Se, että emme ole maailmasta, merkitsee sitä, että meillä
ei ole mitään yhteyttä synnillisiin toimintatapoihin tai maailmallisiin
tapoihin, jotka tekevät meidät saastaisiksi Jumalan edessä. Apostoli
Paavali kehottaakin siksi vaeltamaan "arvollisesti Jumalan edessä, joka
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kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa." 1. Tess. 2:12. "Niin kuin
te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin
vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa
vahvistuen, niin kuin teille on opetettu." Kol. 2:6,7.
"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä
yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus
ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja
miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me
olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: 'Minä
olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän
Jumalansa, ja he ovat minun kansani'. Sentähden: 'Lähtekää pois heidän
keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko;
niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun
pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 2. Kor. 6:14-18.
Ne, jotka ovat kuulleet Herran äänen ja päättäneet seurata Häntä
rakkaudessa, ovat kieltäneet maailman kaikkine himoineen; he ovat
uusia luomuksia. Heidän tulisi olla "miehiä ja naisia, joilla on
antaumusta ja hurskautta ja jotka eivät ole ahdaskatseisia ja itsekkäitä
vaan tunnontarkkoja, itsensä kieltäviä ja uhrautuvaisia; heillä on vain
Jumalan kunnia silmiensä edessä. Heidän tulee olla maailmassa mutta ei
maailmasta. Sellaisen luonteen omaavat ihmiset pysyvät Herran tiellä ja
opettavat jatkuvasti toisia esimerkillään." MM. s. 205.
Toisten tuominen Kristuksen luokse
Kristukselle kuuluminen ja Hänen kanssaan vaeltaminen merkitsee
toisten auttamista pääsemään osalliseksi samasta toivosta. Jeesus on
antanut meille kunnian olla maan suola ja maailman valo. Missä
suhteessa me olemme valona? Se liittyy suureen lähetyskäskyyn:
"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille." Mark. 16:15. Jotta tämä saavutettaisiin, Hän antoi lupauksen
Pyhän Hengen lähettämisestä. Apt. 1:8.
Siihen suureen tehtävään ja velvollisuuteen liittyen, joka meille
jokaiselle on uskottu, sisar White kirjoitti: "Kristus käskee seuraajiaan
vaeltamaan valossa. Vaeltaminen tarkoittaa eteenpäin menemistä,
ponnistelua, kykyjemme käyttämistä ja toimeliasta mukana olemista.
Ellemme harjoita hyviä tekoja, joihin Lunastajamme meitä on kutsunut,
emmekä ymmärrä henkilökohtaisen ponnistelun tärkeyttä tässä työssä,
meillä on heikkoja kuihtunut uskonto. Työssä tekemiemme kokemusten
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kautta saamme uusia voittoja. Vaeltamalla valossa saamme
toimeliaisuutta ja voimaa kulkea Jumalan käskyjen tiellä. Jokaisella
askeleella eteenpäin ja taivasta kohti voimme saada uusia voimia.
Jumala siunaa lapsiaan vain silloin, kun he yrittävät olla toisille
siunaukseksi. Meidän hyveemme kypsyvät ja kehittyvät harjoituksen
kautta." T.3.
Kun me tunnemme sen ajan merkityksen, jossa me elämme, tästä
tehtävästä tulee jokaiselle pakottava velvollisuus. Sisar White selittää
sitä seuraavasti: "Me elämme tänä päivänä maailman historian
viimeisessä vaiheessa. Ihmiset vaviskoot ajatellessaan totuuden
tuntemisen vastuuta. Maailmanlopun tapahtuvat ovat jo alkamassa.
Näiden asioiden oikea tarkastelu johtaa kaikki vihkimään itsensä
kokonaan ja omaisuutensa Jumalalle." Ev.
Monilla ei ole mitään käsitystä siitä vastuusta ja etuoikeudesta, että
saa olla Kaikkivaltiaan sanansaattajana, kun taas toiset pitävät sitä
suurimpana etuoikeutenaan ja siunauksena. Apostoli Paavali sanoi 1.
Kor. 9:16, että hänen tärkein työnsä oli voittaa sieluja taivaan
valtakuntaan. Myös Vanhassa testamentissa on kirjoitettu, että ne, jotka
kylvävät kallisarvoisen siemenen, tuovat iloiten lyhteensä. Ps. 126:5,6.
Jumalallinen suoja
Se, että me kuulumme Kristukselle emmekä maailmalle, saattaa tuoda
seurauksia mukanaan. Jeesusta ei otettu vastaan Hänen kansansa
keskuudessa; siksi meidänkään ei tarvitse ihmetellä, jos meitä ei
huomata, meidät syrjäytetään tai jopa torjutaan. Joissain olosuhteissa
meitä ehkä vihataan Hänen nimensä tähden tai saamme kokea ainakin
vastustusta ja vaikeuksia. Usein evankeliumia voidaan saarnata vain
suurin uhrauksin. Onko se syy pelätä ihmisiä tai olosuhteita? Ei missään
tapauksessa.
Jeesus antoi kaikille niille, jotka ovat maailmassa mutta ei
maailmasta, varmuuden: "Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa,
paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille; te ette ehdi loppuun
käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee." Hän antoi
myös toisen lohdullisen lupauksen: "Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat
ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä,
joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta
varpusta myydä yhteen ropoon? ... Ovatpa teidän päänne hiuksetkin
kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta
varpusta." Matt. 10:23,28-31. Ajatelkaamme huolella tämän ihanan
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lupauksen merkitystä. Hiuksia menetämme joka päivä päästämme; mutta
Jeesus sanoo, että jos me olemme yhteydessä Häneen, Hän huolehtii
siitäkin. Ja jos Hän laskee päämme hiukset, huolehtii Hän varmasti myös
meidän koko kehostamme, sielustamme ja hengestämme. "Koska meillä
siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan
ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan
pelossa." 2. Kor. 7:1. Jos me olemme Jumalasta emmekä maailmasta,
meidän koko olemustamme siunataan kaikissa ruumiillisissa,
sielullisissa ja hengellisissä asioissa.
"Me olemme maailmassa, mutta meidän ei tule olla maalimasta.
Jeesus pyytää pakottavasti niitä, joiden puolesta Hän on kuollut, etteivät
he menettäisi iankaikkista palkkaansa tuhlaamalla rakkauttaan tämän
hukkuvan maailman asioihin ja antaisi pettää itseltään loputonta
autuutta. Kirkastuneella arviointikyvyllä meidän täytyy huomata, että
taivaalliset asiat ovat parempia kuin maalliset, mutta kuitenkin
turmeltunut ihmissydän johtaa hänet antamaan maallisille asioille
etusijan." FCE.
Ei koskaan yksin
Rakkaat uskovat, ymmärrämmekö me todella, mitä se meille
merkitsee, ettemme ole maailmasta? Onko se meidän hartain
toiveemme?
Mistä
asioistamme
olemme
valmiit luopumaan
elämässämme, koska kaikki yhteys maailmaan on syntiä? Rukoilkaamme
ja työskennelkäämme sen hyväksi, että tämä prosessi voisi alkaa nyt.
"Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet,
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi;
tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko
tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä." Room. 12:1,2.
Sama Henki kehottaa jokaista meistä: "Jumala vaatii eroa maailmasta.
Oletko kuuliainen? Lähdetkö heistä ulos, pysytkö erossa heistä? mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä?' Sinä et voi sitoutua maailman ihmisiin, tulla
osalliseksi heidän hengestään, seurata heidän esimerkkiään ja samalla
olla Jumalan lapsi. Maailmankaikkeuden Luoja puhuu sinulle kuin hyvä
isä. Jos sinä irtaudut kiintymyksestäsi maailmaan ja pysyt vapaana sen
saastutuksesta pakenemalla turmeltuneisuutta, joka on himojen kautta
tullut maailmaan, silloin Jumala on sinun Isäsi, Hän ottaa sinut
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perheeseensä ja tulet Hänen perillisekseen. Maailman sijasta Hän antaa
sinulle kuuliaisuuden ehdolla valtakunnan. Hän antaa sinulle
iankaikkisen kirkkauden ja elämän, joka kestää yhtä pitkään kuin
ikuisuus." T.2.
Mitä se hyödyttää meitä, jos voitamme koko maailman, mutta
kadotamme iankaikkisen elämän? Jos me sen sijaan, että rakastaisimme
maailmaa, olemme Kristuksessa ja rakastamme Häntä, teemme työtä
Hänen hyväkseen ja viemme Hänen valoaan toisille, silloin emme ole
milloinkaan yksin. Jeesus on sanonut: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä."
"Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
asti." Matt. 28:18,20. "Isä, Poika ja Pyhä Henki, nämä kolme taivaan
arvohenkilöä, ovat luvanneet vahvistaa ihmisiä voittamaan pimeyden
vallat. Kaikki taivaan voimat on luvattu niille, jotka ovat astuneet
kastelupauksen kautta liittoon Jumalan kanssa." BC.5.
…. Tehkäämme Jumalan kanssa liitto, ettemme enää seuraa maailmaa,
vaan olemme täydellisesti Jumalan lapsia, aina Hänelle vihkiytyneitä.
Aamen.
- Ensimmäisen kerran ylkaistettu v. 2000
Antonino Di Franca

Valmistautuminen huomisen koetuksia varten
"Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin
kiusauksiin, ... Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te
olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset." Jaak. 1:2,4.
"Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on
uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan
kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen
kestää." 1. Kor. 10:13.
Jumala valmistaa lapsiaan monella tapaa tulemaan lunastuksen kautta
osaksi maailmankaikkeuden iankaikkista sopusointua. Toisinaan
kaikkivoipa ja kaikkitietävä Jumala johtaa lapsiaan mitä kapeimpia ja
jyrkimpiä polkuja pitkin koetellakseen ja harjoittaakseen heidän
kestävyyttään ja vastustuskykyään. Näillä keinoilla Hän opettaa
ihmiselle, millaisen voiman hän voi ylhäältä saada, mihin hän pystyy
Jumalan kanssa ja miten usko voi vastustaa jokaista syntiä. Jumala
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ilmaisee suuren voimansa ja muuttumattoman rakkautensa jatkuvalla
halullaan auttaa. Koetukset ovat aina olleet ja ovat yhä vieläkin Jumalan
pääkeinona valmistaa katuvaisia syntisiä sitä korkeaa ja pyhää
tarkoitusta varten, joka on lunastuksen päämääränä.
"Sillä kysy menneiltä ajoilta, jotka ovat olleet ennen sinua, alkaen
siitä päivästä, jona Jumala loi ihmiset maan päälle, kysy taivaan äärestä
toiseen: onko koskaan mitään näin suurta tapahtunut, tai onko mitään
tällaista ikinä kuultu? Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen
puhuvan tulen keskeltä, niin kuin sinä olet kuullut, ja kuitenkin jäänyt
elämään? Tahi onko mikään jumala koettanut mennä ottamaan itsellensä
kansaa toisen kansan keskuudesta koettelemuksilla, tunnusteoilla ja
ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella ja
suurilla, peljättävillä teoilla, minkä kaiken Herra, teidän Jumalanne, on
tehnyt teille... " 5. Moos. 4:32-34
Koetukset ovat yksi Jumalan varmimmista keinoista Hänen
valitessaan kansaansa ja valmistaessaan sitä lunastusta ja iankaikkista
kotia varten. Raamatussa on paljon esimerkkejä ja kuvauksia siitä, miten
Jumalan on tällä tavoin johtanut lapsiaan. "Ja Mooses kutsui kokoon
kaiken Israelin ja sanoi heille: 'Te olette nähneet kaiken, minkä Herra
teki teidän silmienne edessä Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen
palvelijoilleen ja koko hänen maalleen, ne suuret koettelemukset, jotka
sinun silmäsi näkivät, ne suuret tunnusteot ja ihmeet.'" 5. Moos. 29:2,3.
Siihen aikaan, kun Jumala johti kansaansa henkilökohtaisesti, Hän johti
sen moniin koettelemuksiin ja vaikeuksiin. Hänen päätarkoituksenaan
oli osoittaa valituilleen suurta rakkauttaan, jotta he voisivat täyttää sen
korkean päämäärän, jonka Hän oli asettanut heidän silmiensä eteen.
"Älköön siis teidän joukossanne olko ainoatakaan miestä tai naista,
sukua tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi pois Herrasta,
meidän Jumalastamme, ... älköön teidän keskuudessanne olko juurta,
joka kasvaa koiruohoa ja marunaa." 5. Moos. 29:18.
Mikä oli ja vieläkin on se korkea päämäärä, jonka Jumala haluaisi
saavuttaa kaikkien yksilöiden, perheiden ja seurakuntien kautta, jotka
valmistautuvat lunastukseen ja iankaikkiseen valtakuntaan? Kristus
ilmaisi sen Matt. 5:48: "Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän
taivaallinen Isänne täydellinen on." Koetukset ovat aina olleet keino,
jota Jumala on käyttänyt aina tähän päivään asti puhdistaakseen meidän
sydämemme, perheemme ja seurakuntansa; niitä kutsutaan "koiruohoksi
ja marunaksi".
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Miten meidän tulee valmistautua
"Nyt jos koskaan on aika, jona niiden, jotka pelkäävät Jumalaa, tulee
harkita tarkkaan ja omata henkilökohtaista hurskautta. Jokaisen täytyy
kysyä itseltään: 'Mikä minä olen, ja mikä minun tehtäväni on tänä
aikana? Millä puolella työskentelen - Kristuksen vai vihollisen
puolella?' Nöyrtyköön jokaisen sielu Jumalan edessä juuri nyt, sillä me
elämme varmasti suurta sovituspäivää. Juuri nyt Jumala tarkastelee vielä
monien elämää, sillä heidän pitää vielä lyhyt aika nukkua haudoissaan.
Sinun kohtalosi tuona päivänä ei riipu sinun uskontunnustuksestasi vaan
paljon enemmän sinun sydämesi toiveista. Onko sielusi temppeli
puhdistettu kaikesta saastastaan? Onko kaikki syntini tunnustettu ja
kadunko niitä Jumalan edessä, jotta ne voitaisiin pyyhkiä pois? Enkö ole
tarpeeksi arvokas? Olenko halukas uhraamaan kaiken Jeesuksen
Kristuksen tuntemuksen hyväksi? Tunnenko joka hetki, etten ole itseni
oma, vaan olen Kristuksen omaisuutta, ja että minun palvelukseni
kuuluu Jumalalle, jonka omaisuutta olen?" M.
Raamatussa ja Profetian Hengessä mainitaan usein vaikeat
koettelemukset, joiden läpi Jumalan lapset joutuvat käymään
puolustaessaan uskoaan. Tämän lainauksen ei tulisi masentaa meitä vaan
paremminkin innostaa pyytämään Jumalan kansan suurelta Puolustajalta
voimaa ja tukea.
Tärkeä sanoma
"Suuri kriisi odottaa Jumalan kansaa. Hyvin pian meidän kansamme
[USA] yrittää pakottaa kaikkia viettämään viikon ensimmäistä päivää
pyhäpäivänä. Siinä he eivät epäröi pakottaa ihmisiä toimimaan vastoin
omaatuntoaan ja viettämään sitä päivää kansan määräämänä sapattina."
RH.
"Meidän ei tarvitse olla mistään hämmästyneitä, mitä sitten
tapahtuukin. Meidän ei tarvitse ihmetellä minkään kauhun kehitystä.
Niillä, jotka polkevat jalkoihinsa Jumalan lain, on sama henki kuin niillä
miehillä, jotka kavalsivat Jeesuksen ja loukkasivat Häntä. Ilman
minkäänlaista omantunnon ääntä he tekevät isänsä, paholaisen, tekoja."
BC.
Jumalan ihmeellinen väliintulo
"Aika ajoin Jumala on ilmoittanut työmenetelmiään. ...Ja kun kriisi
on tullut, Hän on ilmaissut itsensä ja estänyt saatanan suunnitelmien
toteutumisen. Usein Hän on sallinut tilanteen kärjistyä kansassa,
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perheessä ja yksityisten ihmisten elämässä kriisiksi, jotta Hänen
väliintulonsa olisi selvästi huomattavissa. Sitten Hän on ilmoittanut, että
Israelissa on Jumala, joka pitää huolta lapsistaan ja puolustaa heitä.
Kun uhma Jumalan lakia kohtaan on melkein saanut ylivallan, kun
ihmisen ahdistavat Jumalan lapsia, silloin Jumala tulee väliin. Jumalan
lasten vakavat rukoukset tulevat kuulluiksi, sillä Hän on hyvin
tyytyväinen, kun Hänen lapsensa etsivät Häntä koko sydämestään ja
ovat riippuvaisia Hänestä, Vapauttajastaan." SDG.
Se on muuttumaton totuus, että lähitulevaisuudessa tulevat vaikeat
ajat Jumalan lapsille, jotka pitävät Hänen iankaikkisen, muuttumattoman
lakinsa ja puolustavat pyhää sapattia. Vaino, vangitseminen ja kärsimys
ovat aina olleet uskollisten Jumalan lasten kohtalona. Vaikeat koetukset
ovat Jumalan kansalla, Hänen uskollisella jäännöksellään, edessä.
Olemmeko valmiit kohtaamaan nämä päivät sillä lujalla varmuudella,
että Jumala varjelee meidät? Olemmeko valmiit kestämään jokaisen
kärsimyksen, joka meille tulee uskomme tähden? Meidän tulee
tarkastella näitä kysymyksiä hyvin vakavasti, sillä pian niihin vaaditaan
vastaus. Iankaikkinen silmä valvoo meitä; ikuisesti myötätuntoinen
sydän on valmiina auttamaan.
"Vapahtajan silmät katsovat meitä ja meidän olosuhteitamme. Ne
näkevät jokaisen vaikeuden, huomaavat jokaisen vaaran; ei ole sellaista
paikkaa, minne Hänen silmänsä eivät näkisi, eikä sellaista huoltaja
kärsimystä Hänen lapsillaan, johon Kristuksen myötätunto ei riittäisi."
TMKH
Vain uppiniskainen ihmissydän on sokea Jumalan jatkuvalle
huolenpidolle ja vertaansa vailla olevalle rakkaudelle, joka auttaa meitä
tämän päivän ja huomisen koetuksissa.
Antakaa ajatustenne viivähtää Kristuksessa
"Harjaantumattoman mielen on vaikea keskittyä hyödyllisiin
aiheisiin. Mutta jos ajatuksia ei johdeta oikein, usko ei voi kehittyä
sielussa. Hengen täytyy askarrella vain pyhien ja iankaikkisten asioiden
parissa, tai muutoin pinnalliset ja tyhjänpäiväiset asiat valloittavat sen.
Niin ymmärrystä kuin siveellisiä voimiakin täytyy ohjata; ne vahvistuvat
harjoituksella." RJ.
"Mieli rakentuu siitä, millä sitä ravitaan, ja meidän vallassamme on
päättää, mitä ravintoa sille annetaan. …
Lunastuksen tiede on kaikkien tieteiden tiede. Sitä tiedettä tutkivat
enkelit ja lankeamattomien maailmojen kaikki asukkaat ja siihen meidän
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Herramme ja Vapahtajamme kiinnittää huomionsa. Tämä tiede liittyy
iankaikkisen Jumalan ajatuksissa syntyneeseen aikomukseen, siihen
salaisuuteen, joka 'kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta'. Tätä
tiedettä Herran vapahdetut tulevat tutkimaan kautta loppumattomien
aikojen. Tämä on korkeinta tutkimusta, mihin ihminen voi ryhtyä. Se
kehittää älyä ja ylentää mieltä enemmän kuin mikään muu tutkimus."
EK. s. 120,121.
Meidän mieltämme tulisi harjoittaa jatkuvasti lunastussuunnitelman
eri kysymysten tutkistelulla. Meidän rakas Vapahtajamme, Jeesus
Kristus, on tuon suunnitelman keskipiste. Älköön meidän hengelliset
silmämme
kääntykö
milloinkaan
pois
Golgatan
näkymästä.
Viivähtäköön sydämemme aina Kristuksessa.
"Oi, ajatelkaamme sitä hämmästyttävää uhria, joka on annettu meidän
tähtemme! Pyrkikäämme arvostamaan sitä työtä ja niitä ponnistuksia,
joita taivas uhraa kadotettujen pelastamiseksi ja tuomiseksi takaisin Isän
huoneeseen. ... kun käsitämme jotakin siitä äärettömästä uhrista, jonka
Kristus on antanut meidän puolestamme, hellyys ja katumus sulattavat
sydämemme." TKL. s. 16,30.
On olemassa vain yksi tie ihmisen ymmärtää, että Jumala sallii meille
koetuksia ja kärsimystä lunastuksen tähden, ja se tie on Kristuksen
kautta. Kun me täytämme henkemme ajatuksilla Hänestä, saamme
viisautta ja voimaa, jotka tekevät tämän päivän koetukset keveiksi ja
valmistavat meitä kestämään huomisen koetuksia. Kun pidämme
Kristuksen silmiemme edessä, vain silloin meidän polkumme
iankaikkiseen kotiin valaistaan, vaikkakin se johtaa vaikeiden
koettelemusten kautta.
Kristitty, joka ei ole kärsinyt uskonsa tähden eikä kohdannut
pelastavan totuuden tiellä koetuksia, on helppo maalitaulu
masennukselle ja kiusauksille. Mutta lankeavallakin on toivoa, nimittäin
silloin, kun hän katsoo Golgatalle ja muistaa marttyyrejä, jotka
Kristuksen vanhurskauden tähden ovat kuolleet ja menneet ennen häntä.
Heidän esimerkkinsä on toivon ja rohkeuden lähde vaikeimmankin
koetuksen hetkenä. Roviolla liekkien keskelläkin Jan Hus lauloi vielä
Jumalan kunniaksi. Myös Paavali ja Siilas lauloivat Filippin vankilassa.
"Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos
kertoisin... profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia,
pitivät vanhurskautta voimassa, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat
tulen
voiman,
pääsivät
miekanteriä
pakoon,
voimistuivat
heikkoudesta. ... toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaaja ruoskimista,
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vielä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu,
miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja
vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä - he,
jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle he ovat harhailleet erämaissa ja
vuorilla ja luolissa ja maakuolissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta
olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä
oli luvattu; sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa,
etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen." Hebr. 11:32-34, 36-40.
Toivon kaikille rakkaille veljille ja sisarille koko maailmassa vahvaa,
lujaa uskoa Jumalaan jokaiseen koetukseen tänä vaikeana aikana.
Katsokaamme
jatkuvasti
ristiinnaulittuun
ja
ylösnousseeseen
Vapahtajaan ja olkaamme valmiit kestämään tulevissa koetuksissa,
kunnes näemme toisemme lunastettujen kodissa rakkaan Isämme ja
hyvän Vapahtajamme luona kasvoista kasvoihin. Aamen.
- Ensimmäisen kerran ylkaistettu v. 2000
Naiden Botscheff

“Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se
on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin
partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin
kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt
siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi.” Ps. 133

- Ilmoituksia Syyyskuussa Herran avulla pääkonferenssi juhlat pidettiin.
Kaikki edustajat ja muut osanottajat ympäri maailmasta lähettivät
terveisiä Suomen seurakunnalle
Syysrukouspäivät 1-3.12.2017
Rukousviikko 1-10.12.2017
Sydämellisesti tervetuloa!

Sapatin Vartija

29

Heinä-Syyskuu 2017

Sapatin Vartija

30

Heinä-Syyskuu 2017

Sapatin Vartija

31

Heinä-Syyskuu 2017

Sapatin Vartija

32

Heinä-Syyskuu 2017

