Johdanto
Rakkaat veljet ja sisaret Herrassa, on suuri ilo voida jakaa kanssanne nämä
rukousviikon seitsemän luettavaa kirjoitusta. Päivät, viikot ja kuukaudet ovat
kuluneet nopeasti, ja olemme vuoden 2018 loppupuolella. On aika vapautua
kiihkeistä aikatauluista ottaaksemme huomioon etenemisemme Jumalan
tuntemisessa. Tämä on erityinen viikko, jota vietetään vuosittain
omistautuaksemme Jumalan sanan lukemiseen ja rukoukseen. Teema on
”Hengelliset Lahjat”, ”Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit vankeja, otit
lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan. …” Ps. 68:19. Lopun
lähestyessä, Jumalan kansan tulee juurtua Raamattuun päivittäin.
Meidän tulee tietää syvemmin mitä merkitsee Hänen pyhän ilmoitetun ja
kirjoitetun tahtonsa tekeminen ja myös soveltaminen käytännössä ja
yksilötasolla. Uskollisena oleminen ”siinä, mikä on vähintä” valmistaa meitä
kulkemaan edessä olevien ”ahdistuksen” aikojen läpi ja olemaan valmiina
kohtaamaan rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rauhassa.
Rukous on tavallisuudesta poikkeavaa ja täysin tehokasta yhteydenpitoa
Jumalan kanssa. Seurakuntana meidän on tarpeen nähdä rukous sielun
hengityksenä tai kuten Herra ilmaisi sen apostoli Paavalin kautta, meidän
tulee ”Rukoilla lakkaamatta.” 1 Tess. 5: 17. Näiden lukemisten tarkoitus on
virkistää meitä lukemaan, tutkistelemaan ja tekemään tutkimusta Raamatusta,
sekä rukoilemaan. Tämä on meille tilaisuus pitää Jumalasta kiinni koko
olemuksellamme, kuten teki Jaakob, aamun koittoon saakka, ja Jumalan kansa
vapautuu. Tulee olemaan suuri siunaus tämän erityisviikon aikana polvistua ja
rukoilla palavasti kolmesti päivässä ja luovuttaa tahtomme Jumalalle. Hän
ansaitsee syvimmän kiitollisuutemme runsaitten siunaustensa tähden,
varsinkin jatkaessamme hartaasti anoen Hänen armoaan, Henkeään sekä
johdatustaan työssä, joka on annettu seurakunnalle työn loppuun saattamiseksi
tässä maailmassa.
”Sillä Jumala ei kadu lahjojaan eikä kutsumistaan.” ”Tahtoisin, veljet,
teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista” ”Kun te nyt kerran tavoittelette
henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan
rakennukseksi.” (Room.11:29; 1 Kor. 12:1; 14:12.
Ottaessamme huomioon nämä ”Hengelliset Lahjat”, tahdomme innoittaa
jäseniä ja kaikkia, jota tahtovat saada rikkauksia näistä lukemisista
löytääkseen lahjat, joilla Jumala on siunannut meitä voidaksemme siunata
muita. Samalla harjoittakaamme lahjoja, jotka ovat niin tarpeellisia Kristuksen
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valtakunnan edistämiseen täällä maan päällä. On monia työn aloja, missä
tarvitaan pyhitettyjä käsiä maailman tavoittamiseen.
”Herra tahtoisi meidän tekevän huolellisesti parhaamme, että käyttäisimme
viisaasti kykyjämme ja tilaisuuksiamme. Hän on varustanut ihmiset lahjoilla,
joilla siunata ja rakentaa muita; velvollisuutemme on kehittyä, että saatamme
olla sopivia meille uskottuun suureen työhön…” – Ohjeita vanhemmille,
opettajille ja oppilaille, s 239
Siksi ulotamme tämän kutsun aikuisten ja iäkkäiden lisäksi erityisesti
nuorille ja lapsille valmistautua ja harjaantua palvelemaan Herraa. Meidän
tulee yhdistää tieto ja nuoruuden voima kokemukseen voidaksemme iloisesti
täyttää suuren tehtävän saarnata ”valtakunnan evankeliumia … todistukseksi
kaikille kansoille.” Matt. 24:14. Menneinä aikoina sanottiin apostoleille, ” …
”mutta nyt koko Jerusalem on täynnä oppianne, …” Apt 5:28.
Kuinka ihmeellistä onkaan, kun meille sanotaan, että olemme täyttäneet
maailman Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opilla! Sitten
tulee loppu.
Sapatti, joulukuun 15, 2018 tulee olemaan erityinen paaston ja rukouksen
päivä. Sinä päivänä murehdimme hengessämme ”eteishallin ja alttarin
välissä” Herran kasvojen edessä. Joel 2:17. Erityinen Rukousviikon Uhri
Pääkonferenssille kerätään jumalanpalvelustilaisuuden jälkeen käytettäväksi
evankeliumin levittämiseen maihin, missä ei vielä ole kuulleet nykyistä
totuutta. Kullekin meistä on tapana laittaa uhrimme kirjekuoreen, jonka päälle
on kirjoitettu Raamatunlause, joka on puhutellut meitä ja jonka tahdomme
jakaa seurakunnan ja herran kanssa viimeisen lukemisen jälkeen.
Raamatunlauseet ja lahjoitussummat voidaan lukea seurakunnan edessä
palveluksen lopussa rohkaisuna toisillemme ja kiitollisuudella Herralle.
Suokoon Herra, että hän taivaissa kuulee kansansa rukoukset,
moninkertaistaen lahjoitukset, ja suo siunauksensa kaikille, jotka vaalivat ja
käyttävät hengellisiä lahjojaan. Jumala olkoon kansansa kanssa kun he
laskeutuvat uuteen vuoteen.
Pääkonferenssin veljet ja Lähetystyön Tutkimuslaitos
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TIEDON OIVALLISUUS
Ellen G. White
”Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista.
Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi
teitä mykkien epäjumalien luo. … Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki
on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan
voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken
vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla,
yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa
viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. 1 Kor. 12: 1, 4-8.
Jos Adam ja Eeva eivät olisi koskaan koskettaneet kiellettyä puuta, Herra
olisi suonut heille tietoa – tietoa, jossa ei olisi mitään synnin kirousta, tietoa,
joka olisi tuonut heille iankaikkista iloa. Ainoa tieto, jonka he saivat
tottelemattomuutensa kautta oli tieto synnistä ja sen seurauksista. –
(Australian Unionin arkisto, 1.3.1904) SDA Bible Commentary, vol, p. 1083.
Aikakaudesta toiseen ihmisten uteliaisuus on johtanut heitä etsimään tiedon
puuta; ja usein he ajattelevat poimivansa kaikkein tarpeellisinta hedelmää, kun
he, Salomonin kokemuksen tapaan, he huomaavat sen olevan kokonaan
turhuutta ja tyhjää verrattuna todelliseen jumalalliseen tieteeseen, joka on
avaava heille Jumalan kaupungin portit. Inhimillinen kunnianhimo on etsinyt
sellaista tietoa, joka tuo heille mainetta ja itsekorotusta sekä valta-asemaa.
Näin saatana teki työtään Adamissa ja Eevassa kunnes Jumalan hillitsevä
vaikutus oli katkaistu rikki ja heidän koulutuksensa valheen opettajan
alaisuudessa alkoi jotta he saisivat tiedon, jonka Jumala oli evännyt heiltä –
tietääkseen lankeemuksen seuraukset. – (Käsikirjoitus 67, 1898) SDA Bible
Commentary, vol. 1, p. 1083.
Todellinen viisaus on aarre, yhtä kestävä kuin iankaikkisuus. Monet
maailman niin sanotuista viisaista ovat viisaita vain oman arvionsa
perusteella. Maailman viisauden hankkimiseen tyytyen, he eivät koskaan astu
Jumalan paratiisiin tutustuakseen Hänen pyhän sanansa sisältämiin
aarteisiin. Kuvitellen olevansa viisaita, he ovat tietämättömiä viisaudesta, joka
täytyy olla jokaisella, joka saavuttaa iankaikkisen elämän.” – SDA Bible
Commentary, vol. 3, p. 1156.
”Tieto ja taito täyttävät sen huoneet kalleuksilla ja kaikella kauniilla.”
Sananl. 24:4.
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Jumalan laki koskee mieltä ja sielua niin kuin myös ruumista: voima
saavutetaan ponnistellen. Harjoitus kehittää. Tämän lain kanssa
sopusoinnussa, Jumala on sanassaan varustanut keinot henkiseen ja
hengelliseen kehitykseen.
Raamattu sisältää kaikki periaatteet, jotka ihmisten tulee ymmärtää
tullakseen soveliaiksi joko tähän elämään tai tulevaan. Ja kaikki saattavat
ymmärtää nämä periaatteet. Ei kukaan, jolla on
Raamatun opetusta arvostava henki voi lukea yhtä kirjan kohtaa saamatta
siitä jotakin hyödyllistä ajatusta. Arvokkainta opetusta Raamatusta ei
kuitenkaan saada satunnaisella tai hajanaisella tutkimisella. Sen suurta
totuuden järjestelmää ei kuitenkaan ole esitetty niin että sen näkisi hätäinen tai
huolimaton lukija. Monet sen aarteista ovat syvällä pinnan alla, ja voidaan
saavuttaa ainoastaan ahkeralla tutkimisella sekä jatkuvalla vaivannäöllä.
Suuren kokonaisuuden muodostavat totuudet täytyy etsiä esiin ja kerätä
”milloin sieltä, milloin täältä!” Jes. 28:10.
Kun ne siten on etsitty ja liitetty yhteen, niiden havaitaan olevan
täydellisesti yhteensopivia. Kukin evankeliumi täydentää toisia, jokainen
profetia on toisen selitys, jokainen totuus kehittää jotakin toista totuutta.
Evankeliumi tekee selkeäksi juutalaisen järjestelmän esikuvat. Jokaisella
Jumalan sanan periaatteella on paikkansa, jokaisella tosiasialla merkityksensä.
Koko rakennelma suunnittelusta toteutukseen, todistaa tekijästään. Sellaisen
rakennelman ainoastaan Iankaikkinen mieli saattoi suunnitella tai muodostaa.
Ihmismielen korkeimmat taidot haastetaan ankaraan toimintaan erilaisten
osien selvittämisessä ja niiden suhteen tutkimisessa. Kukaan ei voi sitoutua
sellaiseen tutkimukseen kokematta henkisten kykyjen kehittymistä.
Eikä ainoastaan totuuden selvittämisestä ja yhteensovittamisesta muodostu
Raamatun tutkimisen henkinen arvo. Sen muodostaa myös vaadittava
pyrkimys esitettyjen aiheiden käsittämiseen. Mieli, joka askartelaa vain
tavallisten asioiden kanssa, estyy kasvussa ja heikkenee. Jos sille ei anneta
tehtäväksi käsittää suuria ja kauaskantoisia totuuksia, se jonkin ajan kuluttua
menettää kehittymiskyvyn. Suojana tätä rappeutumista vastaan ja
kannustimena kehitykseen mikään muu ei voi vetää vertoja Jumalan sanan
tutkimiselle. Henkisen harjaantumisen kannalta Raamattu on tehokkaampi
kuin mikään muu kirja, tai kaikki muut kirjat yhteensä. Sen aiheiden suuruus,
sen ilmaisujen arvokas yksinkertaisuus, sen kuvakielen kauneus kykenee
elvyttämään ja kohottamaan ajatuksia paremmin kuin mikään muu. Mikään
muu tutkiminen ei voi antaa sellaista mielen voimaa kuin pyrkimys ymmärtää
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suunnattomia ilmoituksen totuuksia. Näin Jumalan ajatusten kanssa yhteyteen
saatettu mieli ei voi muuta kuin varttua ja vahvistua.
Ja vielä suurempi on Raamatun vaikutus hengellisen luonteen
kehittymisessä. Jumalan yhteyteen luotu ihminen voi ainoastaan siinä
yhteydessä löytää todellisen elämänsä ja kehityksensä. Luotuna kokemaan
Jumalassa korkeimman ilonsa, hän ei voi löytää missään muualla sellaista,
joka voi hiljentää kaipaavan sydämen ja tyydyttää sielun nälän ja janon.
Hänet, joka vilpittömässä ja oppivaisessa hengessä tutkii Jumalan sanaa,
koettaen ymmärtää sen totuuksia, saatetaan Luojan yhteyteen; ja paitsi hänen
omaa valintaansa, ei ole mitään rajaa hänen kehittymisensä mahdollisuuksille.
Laajassa tyylin ja aiheiden vaikutuspiirissä Raamatulla on jotakin, joka
kiinnostaa jokaisen mieltä ja vetoaa jokaiseen sydämeen. Sen sivuilta löytyy
kaikkein vanhinta historiaa ,luotettavinta
elämänkertatietoa; hallinnon
periaatteet valtion hallitsemiseen; taloudenhoidon periaatteiden sääntelyyn,
joita inhimillinen viisaus ei koskaan ole saavuttanut. Se sisältää kaikkein
syvällisintä filosofiaa, suloisinta, ylevintä, lennokkainta ja liikuttavinta
runoutta. Mittaamattomasti parempia arvoltaan verrattuina mihinkään
ihmiskirjailijan tuotteisiin ovat Raamatun kirjoitukset, jopa näin arvioituina,
mutta äärettömästi laajempia ja suurempiarvoisia ovat ne tutkittuina suhteessa
Raamatun suureen keskeiseen ajatukseen. Tämän ajattelun valossa
tarkasteltuna jokaisella aiheella on uusi merkitys. Yksinkertaisimmin
ilmaistuihin totuuksiin sisältyy periaatteita, jotka ulottuvat taivaisiin ja
johtavat ikuisuuteen. Raamatun keskeinen aihe, jonka ympärille kaikki muu
koko kirjassa keskittyy, on lunastussuunnitelma, Jumalan kuvan
palauttaminen entiselleen ihmisen sieluun. Ensimmäisestä toivon vihjeestä
Eedenin paratiisissa lausutusta tuomiosta Ilmestyskirjan viimeiseen loistavaan
lupaukseen, ”He saavat nähdä hänen kasvonsa; ja heidän otsassaan on hänen
nimensä.” (Ilm. 22:4), jokaisen kirjan ja jokaisen Raamatunkohdan
pääsisällyksenä on tämä ihmeteltävä aihe: ihmisen korottaminen Jumalan
voiman avulla., ”joka antaa meille voiton Herran Jeesuksen Kristuksen
kautta.” 1 Kor. 15:57.
”Viisaus vain on sikäli rahaa hyödyllisempi, että se pitää omistajansa
hengissä”. Saarnajan kirja 7:12.
Joka tarttuu tähän ajatukseen, hänellä on edessään ääretön tutkimisen alue.
Hänellä on avain, joka avaa hänelle Jumalan sanan koko aarrevaraston.
Pelastuksen tiede on kaikkien tieteiden tiede. Sitä tiedettä tutkivat enkelit ja
lankeamattomien maailmojen kaikki älylliset olennot. Se tiede kiinnittää
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Herramme ja Vapahtajamme huomion puoleensa, toteuttaen tarkoitusta, joka
on syntynyt Äärettömän mielessä, joka on ”ikiajoista saakka ollut kätkettynä”
(Room. 16:25)). Tämä tiede tulee olemaan Jumalan lunastamien tutkimusta
kaikkina loputtomina aikakausina. Tämä on korkeinta tutkimusta, mihin
ihminen voi ryhtyä. Toisin kuin muu tutkimus, se kehittää älyä ja kohottaa
sielun…
”Ne sanat, jotka olen teille puhunut”, sanoi Jeesus, ”ovat henki ja elämä”
(Joh. 6:63) ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen
Jumalan, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh.
17:3).
Luova voima, joka toi esille maailmat, on Jumalan sanassa. Tämä sana
antaa voimaa ja synnyttää elämää. Jokainen käsky on lupaus. Kun tahto
myöntyy siihen ja se vastaanotetaan sydämeen, se on parhaimpien edustajien
kanssa mahdollisuus kuunnella iankaikkisen Jumalan ääntä hänen puhuessaan
ihmisille. Kun ihminen tutkii ja ajattelee aiheita, joihin ”enkelitkin halajavat
katsahtaa” (1 Piet. 1:12), hän voi saada heitä tovereikseen. Hän voi seurata
taivaallisen opettajan askeleissa ja kuunnella hänen sanojaan kuten ne, joita
hän opetti vuorella, kedolla ja järven rannalla. Hän voi elää tässä maailmassa
taivaan ilmapiirissä ja jakaa sureville ja kiusatuille toivon ajatuksia ja
pyhyyden kaipuuta. Hän voi päästä yhä lähempään yhteyteen Näkymättömän
kanssa. Eenokin tavoin, joka muinoin vaelsi Jumalan yhteydessä, hän
jatkuvasti lähenee ikuisen maailman kynnystä kunnes ovet avautuvat ja hän
astuu sinne sisälle. Hän ei tunne olevansa siellä vieras. Äänet, jotka lausuvat
hänet tervetulleeksi, ovat niiden pyhien enkeleiden ääniä, jotka maan päällä
olivat hänen näkymättömiä tovereitaan; ne ovat ääniä, joita hän täällä oppi
tuntemaan ja rakastamaan. Se, joka Jumalan sanan välityksellä on elänyt
taivaan yhteydessä, tuntee olevansa kotona taivaallisessa seurassa.
Education, ss. 123-127.
”Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!” 2 Kor.
9:15.
Ilmoitus Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan keskittyy ristiin. Sen täyttä
merkitystä kieli ei voi ilmaista; kynä ei voi piirtää; ihmismieli ei voi
käsittää…. Kristus ristiinnaulittuna syntiemme tähden, Kristus kuolleita
nousseena, Kristus nousi korkealle. Tämä on pelastuksen tiedettä, jota meidän
on opittava ja opetettava.
”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla
Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli
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ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja
oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” Fil. 2: 6-8. ”Kristus –
mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty
kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän
puolestamme!” Room. 8: 34.
”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään
lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.” Hepr. 7:
25 …. Tässä on ääretön viisaus, ääretön rakkaus, ääretön oikeudenmukaisuus,
ääretön armo – ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen
viisautensa ja tietonsa!” Room. 11:33.
Kristuksen lahjan kautta vastaanotamme jokaisen siunauksen. Sen lahjan
kautta tulee päivittäin meille Jehovan hyvyyden järkkymätön virta. Jokainen
kukka hienoine värisävyineen ja suloisine tuoksuineen, on annettu
nautinnoksemme sen yhden lahjan kautta. Hän teki auringon ja kuun; ei ole
tähteä, joka kaunistaa taivaita, jota Hän ei ole luonut. Pöydällämme ei ole
ruoka-ainetta, jota Hän ei ole hankkinut ylläpidoksemme. Sen kaiken päällä
on Kristuksen kirjoitus. Kaikki on varustettu ihmistä varten yhden
sanomattoman lahjan kautta, Jumalan ainosyntyisen Pojan kautta. Hänet
naulittiin ristille että kaikki tämä anteliaisuus saattaisi virrata Jumalan työn
täydellisyyteen. – Todistuksia seurakunnalle, vol. 8, ss. 287, 288.
”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut
sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä
rakastavat.” 1 Kor. 2: 9. Varmasti ei ole ketään, joka Hänen armonsa
rikkauksia katsellessaan voi kieltäytyä huudahtamasta apostolin kanssa,
”Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan. Aamen!” 2 Kor. 9:
15. – Todistuksia seurakunnalle, vol. 5, s. 730. Aamen.

”Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja
saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan
Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet
ovat kätkettyinä.” Kol. 2:2, 3.
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2 Lukeminen - sapattina, joulukuun 8, 2018

USKO, JOKA VOITTAA MAAILMAN
H. Avellaneda, Columbia
”Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi
hyödyksi…. Toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen
lahjan, ” 1 Kor. 12: 7, 9.
Usko omistaminen merkitsee uskomista, vaikka epäileminen näyttäisi
johdonmukaisemmalta ja vähemmän riskialttiilta. Se merkitsee Jumalan
suunnitelmien tiedostamista, vaikkemme ymmärrä tai pidä niistä. On kyse
eteenpäin katsomisesta, kuinka ikävä menneisyys on ollutkin, ja kuinka
epävarmalta tulevaisuus saattaa näyttää. Se on epätodennäköisyyden etsimistä,
vaikka toivo on kadonnut. Se merkitsee antamista kun emme omista mitään,
ollessamme itse puutteessa. Lopulta, uskon omistaminen merkitsee lepoa
Hänessä kun hän kantaa meitä käsivarsillaan, sen sijaan että itse kantaisimme
oman taakkamme ja kipumme. Usko on Jumalaan luottamista, uskoa siihen,
että Hän rakastaa meitä ja tietää mikä on meille parasta.
”Usko”, pieni sana, jolla on hyvin suuri merkitys, muodostaa tämän päivän
lukemisen aiheen. Usko on äärimmäisen tärkeää, koska kaikkialla on sen
puutetta. Meidän täytyy aloittaa käsitteestä, mikä sen määritelmä onkin,
ensiksi meidän tulee tietää sen olevan taivaan lahja ihmiskunnalle. Se on
erityisellä tavalla todelliselle uskovalle. Ilman sitä on mahdotonta nauttia
muista Hengen lahjoista. Siksi ne, jotka harjoittavat uskoa eivät ansaitse
mitään siitä itselleen.
Mitä tarkoittaa jumalallinen uskon käsite?
”Mitä on usko? ´Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä,
mitä ei nähdä.´ Hep. 11:1. Se on suostumus Jumalan sanan ymmärtämiseen….
Usko on älyllisten voimien luovuttamista Jumalalle, mielen ja tahdon
jättämistä Hänelle ja Kristuksen pitämistä ainoana ovena, josta käydä sisälle
Jumalan valtakuntaan.” –Usko ja Työt, s. 26.
”Usko ei ole pelastuksemme perusta, mutta se on suuri siunaus – näkevä
silmä, kuuleva korva – juokseva jalka, tarttuva käsi. Se on välikappale, ei
päämäärä. Jos Kristus antoi elämänsä pelastaakseen syntisiä, miksi minun ei
tulisi ottaa vastaan sitä siunausta? Uskoni pitää kiinni siitä ja näin uskoni on
toivon ja näkemisen todellisuutta.” – Our Father Cares (Isämme Pitää
Huolta), s 151.
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”Usko on myös Jumalan lahja. Usko on ihmisen ymmärryksen suostumus
Jumalan sanoihin, jotka sitovat sydämen Jumalan palvelemiseen.” – In
Heavenly Places, s. 221.
Kuinka tämä kallisarvoinen lahja saadaan?
Pyhän Hengen lahjoja ei voi ostaa; niitä ei ole myytävänä missään, siksi ne
luokitellaan lahjoiksi. Kuinka voimme saada niitä, mukaan lukien tässä
erityisessä tapauksessa, uskon lahjan? Jumalan sana antaa neljä vastausta
tähän kysymykseen:
1. Jumalan sanan kuulemisen kautta. ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta
kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” Room. 10:17.
Jumala kutsuu suunnitelmansa mukaan ihmisiä totuuden tuntemiseen
sanansa saarnaamisen kautta. ”…kun maailma ei omassa viisaudessaan
oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta, ja näin
pelastaa ne, jotka uskovat.” 1. Kor. 1:21.
Viitaten miljooniin sieluihin, jotka eivät tunne pelastussuunnitelmaa,
kirjoitukset ilmituovat: ”… Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole
kuulleet? Kuinka he voivat kuulla ellei kukaan julista? Room. 10: 14.
2. Rukoillen. Opetuslasten pyyntö Herralle oli: ”Lisää uskoamme.” Luuk.
17:5.
Menestyksen salaisuus on uskon pyytäminen. Tunnetko tehokkaan uskon
puutetta? Rukoile. tuntuuko sinusta, että muiden tulisi tulla osallisiksi
vahvemman uskon siunauksesta? Rukoile. Tunnetko tarvetta herätykseen, joka
antaa voimaa epäuskoisille voitolliseen uskoon? Rukoile. Uskon rukous on
pelastava uskosta osattoman.
3. Pyhän Hengen kautta.
”toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan,” 1 Kor.
12: 9. ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja
ilmoittaa teille, mitä on tuleva.” Joh. 16: 13. Usko on Hengen lahja uskovan
vahvistamiseksi.
4. Muiden esimerkin kautta. ”… Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä
puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” 1 Tim.
4: 12.
Riippuen siitä, onko uskomme vahvistunut tai heikentynyt
uskonystäviemme vaikutuksen kautta, meidän vaikutuksemme toisiin tulee
myös joko vahvistamaan tai heikentämään heidän uskoaan. Tämä perustuu
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esimerkkiin, jonka kunkin käytännöllinen elämä välittää.
Kahdenlaista uskoa
Raamattu mainitsee kahdenlaisesta uskosta – ”pelastavasta uskosta”, joka
on Jumalan yliluonnollinen lahja ja toisaalta ”kuolleesta” uskosta, joka
esiintyy kääntymättömässä luonnollisessa ihmisessä. Siksi apostoli Paavali
kirjoitti: ” jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan
voimaan.” 1 Kor. 2: 5.
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan
tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.” Jaakob
1: 17. Ne, jotka vastaanottavat Jumalan antaman uskon astuvat sisään ahtaan
portin kautta kantaen syntinsä ristin juurelle. Matt. 7:13. He tuottavat paljon
hedelmää Jumalan kunniaksi. Joh. 15:8. Ne, joilla on kuollut usko käyvät
sisään lavean portin kautta oman vanhurskautensa saastaisissa vaatteissa.
Matt. 7:13. Nämä ovat niitä, jotka tuottavat huonoa hedelmää omaksi
kunniakseen. Matt. 7: 15.
”Todellinen usko kysyy Jumalalta, ´Mitä tahdot minun tekevän?´ ja kun
Mestari on viitoittanut, usko on valmis tekemään Hänen tahtonsa, minkä
tahansa koettelemuksen tai uhrauksen hinnalla.” Counsels to Parents,
Teachers and Students, s. 175.
”… Usko ei ole missään mielessä liitossa olettamuksen kanssa. Ainoastaan
se, jolla on todellinen usko on suojassa omahyväisyydeltä. Luulo on saatanan
väärennetty usko. Usko vetoaa Jumalan lupauksiin ja tuottaa hedelmää
kuuliaisuudessa. Liiallinen itsetietoisuus vaatii itselleen lupauksia, mutta
käyttää niitä saatanan tavoin, puolustaakseen syntiä…. Usko ei vaadi Taivaan
suosiota mukautumatta ehtoihin, joiden perusteella armo annetaan. Aito usko
perustuu Raamatun lupauksiin ja määräyksiin.” – Aikakausien Toivo, s.126.
Uskon koetus
Apostoli Jaakob viittaa uskon käytännölliseen puoleen sanoessaan ”usko
ilman tekoja on kuollut”. Jaakob 2:20. On helpompi sanoa, ”Minä uskon”,
kuin toteuttaa uskoamme ollessamme koettelemuksissa ja vastoinkäymisissä.
Tästä voimme nähdä esimerkin Jeesuksen päivistä. Kun leipää ja kalaa oli
ravinnoksi, jokainen uskoi Jeesukseen; mutta kun hän saarnasi elämän
leivästä, ”monet Hänen opetuslapsistaan vetäytyi joukosta, eikä kulkenut enää
Hänen kanssaan.” Joh. 6:66. Monien usko koeteltiin näin ja toi esille sen, että
joidenkin usko oli väärä.
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Onko meillä uskoa, joka on ainakin sinapinsiemenen kokoinen? Onko se
vahva ja riittävä kohtamaan viimeiset koetukset, jotka tulevat olemaan maan
päälle? Ajattele kuinka Jumalan palvelijoiden usko koeteltiin menneisyydessä
(Abraham, Jaakob, Mooses, Elia, Daniel ja hänen toverinsa sekä monet muut).
Keskittäkäämme huomiomme Eliaan Carmel vuorella hyvin pitkän ja raskaan
päivän jälkeen. Iltapäivän päättyessä, profeetan uskon rukouksen jälkeen,
Jumala ilmestyi kuluttaen uhrin. Mutta tapahtui muutakin. Raamattu kertoo:
”Elia sanoi Ahabille: ´Lähde nyt syömään ja juomaan, sateen kohina kuuluu
jo.´ Ahab meni aterioimaan. Mutta Elia nousi Karmelille, kumartui maahan ja
painoi kasvonsa polviensa väliin. Hän sanoi palveluspojalleen: ”Mene
huipulle ja katso merelle päin.” Poika meni ylös, katseli ja sanoi: ”Ei näy
mitään.” Elia sanoi: ”Mene takaisin”. Näin hän teki seitsemän kertaa.
Seitsemännellä kerralla palveluspoika sanoi: ´Nyt mereltä nousee pieni pilvi,
miehen kämmenen kokoinen.` Silloin Elia sanoi: ´Mene sanomaan Ahabille,
että hän valjastaisi hevosensa ja lähtisi heti, ettei sade ehdi estää
matkantekoa.” Siinä samassa myrskypilvet synkensivät taivaan ja alkoi rankka
sade. Ahab nousi vaunuihin ja lähti Jisreeliin. Herran käsi tuli Elian päälle, ja
hän kietoi viittansa liepeet vyötäisilleen ja juoksi Ahabin edellä koko matkaan
Jisreeliin saakka.” 1 Kun. 16:41-46.
”Ei johtunut mistään ulkonaisesta tapahtumasta, että sadekuurot olivat
tulossa, että Elia saattoi niin luottavaisesti pyytää Ahabia valmistautumaan
sateeseen. Profeetta ei nähnyt mitään pilviä taivaalla; hän ei kuullut mitään
ukkosta. Hän puhui yksinkertaisesti sanat, joita Herran Henki oli saattanut
hänet puhumaan vastauksena hänen omalle vahvalle uskolle.” – Profeetat ja
Kuninkaat, ss. 155-156.
Kuinka joku kuuli sateen, vaikka siellä ei ollut ketään? Ainoastaan mieli ja
sydän uskossa Herraan. Jumalan profeetta kuuli sateen; se on uskon
täydelliseksi tekemää luottamusta Jumalan sanaan.
Toinen mielenkiintoinen seikka tässä on se, että kuninkaan syödessä ja
juodessa, näin tyydyttäessä ruokahaluaan, profeetta oli rukoilemassa hartaasti
Iankaikkista. ”Kunakin kertana palvelija palasi sanoen, ´Ei ole mitään´.
Profeetta ei tullut kärsimättömäksi tai menettänyt uskoa, vaan jatkoi uutteraa
anomista. Kuudesti palvelija palasi sanoen, ettei ollut merkkiä sateesta
messinginvärisellä taivaalla. Lannistumattomana, Elia lähetti hänet yhden
kerran vielä; tällä kerralla palvelija palasi sanoen, `Katso, merestä nousee
miehen kättä muistuttava pieni pilvi´.
”Tämä oli tarpeeksi. Elia ei odottanut pilvien keräävän mustaa väriä. Siinä
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pienessä pilvessä hän näki uskossa sateen runsautta. Hän toimi uskonsa kanssa
sopusoinnussa lähettäen palvelijansa nopeasti Ahabin luokse sanoman kera,
…” –Profeetat ja Kuninkaat, s 156.
Mitä olisi tapahtunut, jos Elia olisi menettänyt rohkeutensa ja olisi
luopunut lähetettyään palvelijansa kuudennen kerran? Hänen rukoukseensa ei
olisi tullut vastausta. Mutta hän pysyi lujana kunnes hän sai etsimänsä
vastauksen. ”Tämän kaltaista uskoa tarvitaan tämän päivän maailmassauskoa, joka tarttuu Jumalan sanan lupauksiin kieltäytyen poistumasta ennen
kuin Taivas kuulee. Tämän kaltainen usko liittää meidät läheisesti Taivaan
yhteyteen ja tuo meille voimaa taisteluun pimeyden voimia vastaan. Uskon
kautta Jumalan lapset ovat kukistaneet valtakuntia, saattaneet vanhurskautta
voittamaan, saaneet lupauksia voimaan, sulkeneet leijonan kitoja,
sammuttaneet väkivaltaista tulta, paenneet miekanterää. Heikkoudesta on
tehty vahvuus. He ovat tulleet urhoollisiksi taistelussa, kääntäneet pois
vieraiden armeijoita.´ Hep. 11:33, 34. Ja uskon kautta olemme tänään
saavuttava Jumalan meille antaman korkean tarkoituksen.” – Profeetat ja
Kuninkaat, s. 157
Kuka uskoo, että Jumalalle on kaikki mahdollista? Mark. 9: 23. ”Kaikki,
mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on
maailman voittanut, meidän uskomme.” 1 Joh. 5: 4. Jumala pitää jatkuvasti
sanansa. Hän tahtoo kansansa voittavan maailmassa tänä päivänä rehottavasta
epäuskosta huolimatta. Meidän tulee syntyä uudesti Kristuksessa ja tehdä
Hänestä vanhurskautemme niin että meistä voi tulla enemmän kuin voittajia.
Hän on vapauttavan ja pelastavan uskon alku ja loppu.
Rakkaat veljet ja sisaret, mietiskelkäämme ja pohtikaamme uskomme tilaa
tänä päivänä. Onko se kasvanut? Olemmeko päättymässä olevan vuoden
aikana saaneet kokemuksia? Kuten Eliaa, tänään meitä voidaan kutsua
Karmelin vuorelle antamaan peruste uskollemme. Anomisemme nousevat
Taivaaseen saadaksemme enemmän siitä kalliista lahjasta, kuten opetuslapset
rukoilivat, koska lopullinen koetus on tulossa, ja kuka kykenee kestämään?
Pitäköön Jumala meistä huolta ja antakoon meille voiton. Aamen!
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.
Hep. 11:1.
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3 Lukeminen – sunnuntaina, joulukuun 9, 2018
”…SAAT MENESTYÄ JA PYSYÄ TERVEENÄ, …!
M.Lowe, Canada
”Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi
hyödyksi;…” 1 Kor. 12: 7, 9.
Luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen, ihminen oli
täydellisesti terve henkisesti, fyysisesti ja hengellisesti. ”Ja Jumala katsoi
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.” 1 Moos. 1:31.
Mutta synti- tottelemattomuus Jumalaa kohtaan, joka on Hänen lakinsa
rikkomista (1 Joh. 3:4) – toi hirveitä seurauksia ihmissuvulle. Vieraantumista
ja eroa luojasta, sairautta, tautia, tuskaa ja kuoleman. Ihmisen fyysinen
olemassaolo asetettiin pysyvään vaaraan, luonnon ympäristön ja kuolettavien
patogeenien (tauteja-aiheuttavien organismien) uhkaamaksi. Välittömänä
seurauksena Adamin ja Eevan lainrikkomisesta, rakastavan, vanhurskaan
luojamme oli pakotettu julistaa kuolemantuomio ihmissuvulle. ”Otsa hiessä
sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on
otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.” 1Ms 3: 19. Suuressa
rakkaudessaan erhetyviä lapsiaan kohtaan, Herra varusti etukäteen heille
lunastuksen ja myös kedon ruohot heidän lääkinnällisille tarpeilleen –
sairauden ja taudin ehkäisemiseen ja terveyden palauttamiseksi kun he tulivat
sairaiksi.
Osa ihmisen olemassaoloa
Synti ja paholainen tekivät sairaudesta ja taudista – ja mahdollisesti
kuolemasta – osan inhimillistä kokemusta. Sairaus, vamma ja tauti ovat suoria
tai epäsuoria seurauksia synnin kirouksesta. Suoran geneettisen siirron kautta
vanhemmalta lapselle, epäterveet elämäntavat ja tavat, terveyden lakien ja
moraalilain rikkominen, ympäristön vaarat (sairaudenaiheuttajat, saastuminen,
myrkylliset ja karsinogeeniset kemialliset aineet, luonnontuho, onnettomuudet
jne), sairaus ja tauti kiusaavat ihmisiä. Tuhannet sellaiset taudit ja sairaudet
vaivaavat ihmislapsia. Kukaan ei ole vapautettu siitä.
Adamin tottelemattomuuden kautta kaikista tuli syntisiä ja kaikki ovat
kuolevaisia. ”Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä,
niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Room. 5:19. ”Yhden
ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin
on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä.
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Room. 5:12. Kun jokaisen ihmisen osana on kuolla kerran – kokea
ensimmäinen kuolema – Jumala toivoo meidän nauttivan terveellisen elämän
hyödyistä ja siunauksista viettäessämme lyhyen aikamme täällä maan päällä.
Hän toivoo lastensa ”menestyvän ja olevan terveitä”, kuten sielummekin
menestyy. 3 Joh. 1:2.
Kristuksen evankeliumin työn metodi
Herra ei hylännyt ihmiskuntaa kärsimään tautien ja sairauden rangaistusta
ilman toivoa ja apua. Eläessään ihmisten keskuudessa, hän käytti paljon aikaa
palvelutyössään parantaen sairaita ja kaikenlaisista taudeista ja tuskista. Hän
paransi lukuisia sokeita, mykkiä, kuuroja, halvautuneita, lepraisia, henkisesti
epävakaita ja demonien riivaamia, muiden ohella, jotka kärsivät monenlaisista
heikkouksista ja taudeista. ”Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän
opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi
kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan.
Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset – niin
pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin – ja
hän paransi heidät.” Matt. 4: 23, 24. ”Jeesus kutsui kaksitoista opetus lastaan
luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia
tauteja ja vaivoja.” Matt. 10:1.
Jeesuksen evankeliumin työn menetelmä yhdisti parantamisen
(lääkintälähetystyön) evankeliumin saarnaamisen kanssa. Tämän täytyy olla
työmenetelmämme – parantamisen lahjojen yhdistäminen (lääkintälähetystyö)
iankaikkisen evankeliumin saarnaamisen kanssa. Meidän täytyy osoittaa, ettei
Jumala aiheuta sairautta, kipua ja kärsimystä, vaan ihminen, oman
tietämättömyytensä ja synnin kautta, joka on saanut aikaan sairautta ja tautia
itselleen.
Rakastava, armahtava luojamme on pitänyt huolta sekä ruumiin että sielun
parantamisesta; ja Hän on uskonut seurakunnalleen sovituksen palveluksen ja
parantamisen viran. Parantamisen lahjat kuuluvat Pyhän Hengen
seurakunnalleen uskomiin lahjoihin. ”Yhden ja saman Hengen voimasta
toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama
Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. - - - Kaiken tämän saa
aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin
tahtoo.” 1 Kor. 12: 8, 9, 11.
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Parantamisen lahjat ja lääkintäevankeliointi
Parantamisen lahjat ovat hyvin kallisarvoisia Pyhän Hengen lahjoja ja ne
ovat välttämättömän tarpeellinen osa evankeliumin työtä. Kuinka niin?
Ruumiimme ovat Jumalan Pyhän Hengen temppeleitä ja siten Herra käskee
pitämään Hänen temppelinsä puhtaana ja ehyenä. Kukaan ei voi palvella
Jumalaa hyväksyttävästi tahallisesti ja huolimattomasti terveyden lakeja
rikkoen ja ruumistaan epäterveellisin tavoin ja synnillisin tottumuksin
tahraten. ”Mitä? Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen
temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse
omista itseänne,” 1 Kor. 6:19. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja
että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala
saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te.
1 Kor. 3: 16, 17.
”Todellinen uskonto ja terveyden lait kulkevat käsi kädessä. On
mahdotonta työskennellä miesten ja naisten pelastuksen hyväksi esittämättä
heille synnillisistä nautinnoista irtaantumisen tarpeesta. Ne tuhoavat
terveyden, halventavat sielun ja estävät jumalallista totuutta tekemästä syvää
vaikutusta mieleen. Miehiä ja naisia täytyy ohjata tarkastelemaan huolellisesti
jokaista tapaa ja jokaista tottumusta ja heti luopua asioista, jotka aiheuttavat
ruumiin epäterveen tilan näin heittäen tumman varjon mieleen.” –Counsels on
Health, s 445.
Evankeliumin tarkoitus on Jumalan moraalisen kuvan täysi palauttaminen
ihmiseen. ”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko
olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette
nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu,
on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1 Tess. 5: 23, 24.
Parantamisen metodit
Apostoli Paavali käytti monikkomuotoa - parantamisen lahjat – eikä
yksikköä – parantamisen lahja. Miksi? Ihmisolento on äärimmäisen
monimutkainen ihmeellinen Jumalan luomus, joka koostuu monenlaisista
erilaisista soluista, kudoksista, elimistä ja harmonisesti yhdessä toimivista
järjestelmistä, jotka ylläpitävät ihmisen elämää. Lukuisat fysiologiset
epätasapainotilat (taudit) voivat vaikuttaa erilaisiin soluihin, kudoksiin,
elimiin sekä niiden yhteistyöhön. Siksi parannus keinojen täytyy erityisesti
kohdistua niihin ruumiin osiin tai järjestelmiin, joihin sairaus on vaikuttanut.
Kun henkilö sairastuu, se saattaa vaatia yhden tai useiden parannuskeinojen
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yhdistelmän, sellaisia kuten ravitsemus-, fysio- ja hydroterapian,
yrttilääkitystä ym. terveyden palauttamiseksi. Mikään terapia ei ole hoitokeino
kaikenlaiseen sairauteen, vammaan tai tautiin.
Eri henkilöille Jumalan seurakunnassa on annettu tietoa koskien ruumiin
tiettyjä osia ja kykyä hoitaa ja parantaa erilaisia vaivoja. Jokainen
parantamisen lahjoista on tärkeä.
”On olemassa monia parantamisen taidon keinoja, mutta on vain yksi,
jonka Taivas hyväksyy. Jumalan parannuskeinot ovat yksinkertaisia luonnon
toimintatapoja, jotka eivät rasita tai heikennä kehoa voimakkaiden aineittensa
kautta.” – Counsels on Diet and Foods, s 302: Testimonies for the Church, vol.
5, s 443. (Todistuksia Seurakunnalle)
Kristuksen myötätunto
”Lääkintälähetystyö tuo ihmiskunnalle vapautuksen evankeliumin
saitauksiin. Se on evankeliumin työn pioneerityötä. Se on evankeliumia
käytäntöön sovellettuna, Kristuksen mieli ilmaistuna. Tästä työstä on suurta
tarvetta, ja maailma suhtautuu siihen myönteisesti. Jumala suokoon, että
lääkintälähetystyön tärkeys tulisi ymmärretyksi ja uusia alueita voisi
välittömästi avautua toiminnan piiriin.” – Medical Ministry, s 239.
Parantamisen lahjojen (lääkintälähetys- työn) merkitystä ja arvoa ei voida
yliarvioida. Profetian henki ilmoittaa, että lääkintälähetystyö on Jumalan
metodi sairauden hoitoon sekä kolmannen enkelin sanoman oikea käsi. –
Testimonies for the Church, vol. 9, s 211.
Terveysuudistus on osa viimeisistä yrityksistä julistaa evankeliumin
sanomaa. Omaksi ja kanssaihmistemme hyväksi meidän tulee olla älykkäitä
koskien sairautta ja sen syitä ja ymmärtää kuuliaisuuden merkitys suhteessa
elämän lakeihin. ”Jumalan antama terveysuudis tuksen valo on meidän ja
maailman pelastukseksi. Miesten ja naisten tulisi tiedostaa ihmisen elinolosuhteet, jotka Luojamme on pitänyt parhaana asuinpaikakseen. Hän toivoo
meidän olevan sen uskollisia hoitajia. ”Mehän olemme elävän Jumalan
temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: Minä asetun heidän keskelleen ja
vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun
kansani.” 2 Kor. 6: 16. – (Review and Herald, 12.11.1901) Welfare Ministry,
ss 130, 131.
Laupiaan Samarialaisen työ ja parantaminen
Rukousviikon aikana tahtoisin vedota maailmanlaajuisen Jumalan kansan
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tukeen Pääkonferenssin Laupiaan Samarialaisen osaston hyväksi.
Pääkonferenssin Avustustyön johtajana, minulle on suotu etuoikeus läheiseen
yhteistyöhön Laupiaan Samarialaisen osaston johtajan, vanhin Stefano La
Corten kanssa. Arvostan suurta ja jaloa työtä, jota uskollisten työtovereiden
Laupiaan Samarialaisen ryhmä tekee. Kehotukset taloudelliseen tai
lääketieteelliseen apuun ovat lukuisia ja kiireellisiä niille, jotka kärsivät
sairauden, vanhuuden, köyhyyden, luonnonkatastrofien tai rakkaiden läheisten
kuoleman johdosta. Monet veljistämme ja sisaristamme ympäri maailman
kärsivät köyhyydestä ja riittävän lääkintähuollon ja hoidon puutteesta.
Molemmat mainitut Osastot tarvitsevat rukouksianne ja taloudellista tukeanne
tällä evankelisen työn alueella. Avustustyön Osasto suorittaa parantamistyötä.
Ottakaa huomioon seuraava ohje Raamatusta ja Profetian hengeltä: ”Puhdasta,
Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä,
kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.”
Jaakob 1: 27.
”Kristus koettelee tunnustavia seuraajiaan saattamalla heidän keskuuteen
avuttomat ja köyhät, jotka ovat riippuvaisia heidän huolenpidostaan.
Rakkautemme ja palveluksemme kautta Hänen puutteenalaisia lapsiaan
kohtaan todistamme rakkautemme aitoudesta Häntä kohtaan. Puutteen alaisten
laiminlyönti merkitsee ilmoittautumista vääriksi opetuslapsiksi, jotka eivät
tunne Kristusta ja hänen rakkauttaan.” –The Ministry of Healing, s 205.
”Meidät on kaikki kudottu samaan suureen ihmiskunnan verkkoon. Mitä
tahansa voimmekin tehdä hyödyttääksemme ja nostaaksemme toisia heijastuu
siunauksena meille itsellemme…. Kaikki saattavat löytää jonkun tehtävän.
´Köyhät teillä on aina keskuudessanne´ (Joh.12:8), sanoi Jeesus eikä
kenenkään tarvitse tuntea, ettei ole mitään paikkaa, missä voi tehdä työtä
Hänelle. On miljoonittain sieluja, jotka ovat valmiit menehtymään, sidottuina
tietämättömyyden ja synnin ketjuihin, eivätkä koskaan ole edes kuulleet
Kristuksen rakkaudesta heitä kohtaan. Jos meidän tilamme ja heidän olisi
päinvastainen, mitä toivoisimme heidän tekevän hyväksemme? Kaiken tämän,
sikäli kuin riippuu voimistamme, olemme vakavasti velvoitettuja tekemään
heille. Kristuksen elämän laki, jonka perusteella jokaisen meistä täytyy seistä
tai kaatua tuomiolla, sanoo: ´Mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te
samoin heille´. Matt 7: 12.” – Call to Stand Apart, s 62.
Kutsu tukemiseen ja toimintaan
Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, meidän tulisi arvostaa ja tukea niiden
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työtä, jotka ovat tehneet sitä ja jatkavat työtä lääkintälähetyksen eri tasoilla
Jumalan seurakunnassa maailman eri puolilla. Jumalan tunnustavana kansana
meidän tulee olla uhrautuvaisempia ja anteliaampia seurakunnan
lääkintälaitosten,
sairaaloiden,
klinikoiden
ja
lääkintälähetyksen
työntekijöiden tukemisessa. He edistävät miesten ja naisten sekä lasten kehon
ja sielun parantamista. Lähestyessämme vielä yhden armon vuoden loppua,
oivaltakaamme ja arvostakaamme uudestaan suurta etuoikeutta ja
velvollisuutta, joka meillä on Kristuksen työtovereina suuressa kalliiden
sielujen pelastustyössä synnin ja sairauden orjuudesta.
Antakaa Jumalan rakkauden tunkeutua sydämiimme, ja jakakaamme Hänen
rakkauttaan kanssa ihmisillemme epäitsekkäässä palveluksessa hengellisesti ja
fyysisesti sairaille, köyhille ja puutteenalaisille. Muistakaa, maailma ei tule
vakuuttuneeksi asemastamme jäännösseurakuntana niinkään saarnojemme
sisällöstä kuin siitä minkälaista elämää vietämme. Tehköön Jumala armossaan
meistä parantumisen kanavia ja Taivaan siunauksen tuojia!
”Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet
terve; sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää”! 3 Joh. 1: 2. Amen!
Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan
ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja
kaikkinaista raihnautta. Matt. 9:35

4 Lukeminen – tiistaina, joulukuun 11, 2018

“Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat”
D. Francis, Sri Lanka/India/U.S.A.
“Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi... toinen
lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan
arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan
selittää kieliä.” 1 Kor. 12:7, 10
“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat
ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he
juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten
päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mark. 16:17, 18
Kiitämme Herraa tästä kauniista tekstistä, jonka löydämme Raamatusta
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sekä monista muista kirjoitusten viitteistä, jotka osoittavat, että taivaan merkit
seuraavat niitä, jotka uskovat. Sana ”merkki” tulee kreikan sanasta
”Semeion.” (Strong’s Concordance no. 4592.) Thayer määrittelee tätä sanaa
merkiksi tai osoitukseksi, jolla henkilö tai asia on erotettava toisistaan.
(THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database. (Strong’s Code 4592)
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.)
Kuitenkin edellä olevat jakeet voidaan täysin ymmärtää vain lukemalla
niitä kahden edellä olevien jakeiden yhteydessä: “Ja hän sanoi heille: ‘Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo
ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”
Mark. 16:15, 16.
Ne, jotka kuulevat sanansaattajaa, uskovat ja kastetaan, pelastuvat. Kun
Jeesus valtuutti opetuslapsiaan saarnaamaan evankeliumia (Matteus 28:20),
hän vakuutti heille, että hän tulee olemaan heidän kanssaan. Merkit olisivat
Jumalan allekirjoitus - taivaan todistus näiden uskovien evankeliumin
sanomassa. Tässä yhteydessä Kristus sanoi: “...nämä merkit seuraavat niitä,
jotka uskovat” Heidän sanomansa mukana ovat seuraavat merkit:
• Ne, jotka uskovat, ajavat ulos riivaajia Kristuksen nimessä.
• He puhuvat uusia kieliä.
• He ottavat kiinni käärmeitä.
• Myrkyllinen juoma ei voi vahingoittaa heitä.
• He panevat kätensä sairaiden päälle ja he parantuvat.
Merkit evankeliumia vastaan
Apostoli Paavali kirjoitti: “Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja
kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta,
joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus… Sillä sana rististä on
hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se
on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:22, 23, 18. Toisin sanoen pelastussuunnitelma on
evankeliumi. Sen vuoksi painotetaan evankeliumin julistamista uskovien
ensisijaiseksi tehtäväksi.
Maailmassa kaikkein puutteenalaisimmat ihmiset eivät välttämättä ole
köyhiä, vaan sairaita, koska ajan myötä he voivat tulla avuttomiksi ja heidän
mielensä voi laimeta ja heikentää heidän kykyään pitää kiinni evankeliumista
ja ikuisista todellisuuksista. Kun he saavuttavat elämänsä lopun, heidän
koeaikansa voi olla ohi, ja heidän mahdollisuutensa pelastukseen saattaa olla
ohi ikuisesti. Siksi ensisijainen tehtävämme tänään on löytää tarpeissa olevia,
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mutta unohtamatta ketään. “He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat
terveiksi.” Ihmeitä ja merkkejä täydentävät evankeliumin palvelutehtäviä.
Epäasianmukaiset toimet johtavat olettamukseen
Epätasapainoiset ihmiset usein vääristävät Mark. 16:17, 18. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa
sijaitsevilla
eteläisillä
kirkoilla
on
käärmeen
käsittelypalveluja. Uutisraportti CNN: ssä, helmikuusta 18. päivä 2014,
otsikoitiin ”Todellisuudessa näyttää siltä, että käärmeen purema saarnaaja
kuolee.” Raportti jatkui niin, että ”Kentuckylainen pastori, joka esiintyi
kirkossa, on todellisuudessa kuollut käärmeenpuremaan. Middlesboron poliisi
sanoi, että pastori Jamie Coots kuoli lauantai-iltana, kun hän kieltäytyi
hoidosta.” (CNN News Report of February 18, 2014.) Tällaiset tapaukset eivät
ole harvoja.
Tämä lupaus täyttyi, kun apostoli Paavalia puri käärme Maltalla,
tehdessään nuotiota laivan haaksirikon jälkeen; hän yksinkertaisesti ravisti
käärmeen tuleen ja hänelle ei tullut mitään vahinkoa . Apt. 28:1-6. Kuitenkaan
hän ei pitänyt jumalanpalveluksia käsittellen tappavia käärmeitä todellisuuden
näyttämiseksi. Jeesus hylkäsi tällaisen Raamatun soveltamisen. Kun Jeesus
paastosi erämaassa 40 päivän ajan, saatana houkutteli häntä osoittamaan, että
hän oli Jumalan Poika heittäytymällä itsensä alas temppelin harjalta.
Vastustajan lainattu teksti: “Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella
sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen
loukkaisi.” Luuk. 4:9-12; Ps. 91:11, 12. Jeesus antoi meille esimerkin,
ettemme koskaan toimisi epäilevästi, ikään kuin Jumala haluaisi lapsensa
tekevän typeriä asioita "testaamaan" Häntä.
Monet, jotka tulivat Jeesuksen luokse, halusivat, että Hän näyttää heille
merkin. Kuitenkaan Jeesus ei myöntynyt tällaisiin pyyntöihin. “Silloin
muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen:
‘Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin.’” Matt. 12:38. On
mielenkiintoista huomata, että kirjanoppineet ja fariseukset pyysivät merkkiä,
jotta he voisivat uskoa Jeesukseen. Mutta Hän kieltäytyi tekemästä tätä, sillä
vaikka Hän olisi antanut heille merkin, he eivät olisi uskoneet Häntä. He
esittäisivät edelleen tekosyitä ja arvosteluja.
Raamatun mukaan Jeesus itse on merkki. Ihmisten ei olisi tarvinnut etsiä
toista merkkiä. Matt. 12:38-41 Samoin joskus ihmiset odottavat Jumalan
ajattelevan toimia niin kuin ihmiset. Rukouksissamme voi olla monia
pyyntöjä, kuten vetoomuksia merkkeihin. Etsimmekö jotain uusia merkkejä?
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Aahaan lausunto on kaunis, jotka löytyy Jesajan kirjasta “…Ellette usko,
niin ette kestä." Ja Herra puhui jälleen Aahaalle sanoen: "Pyydä itsellesi
merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä
korkeudesta." Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa." Siihen
hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte,
kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte? Sentähden Herra itse antaa
teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle
nimen Immanuel.“ Jesajan 7:9-14. Jeesus Kristus, joka heijastuu hänen
lastensa elämään, on merkki Hänen jumaluudestaan.
Lopullinen merkki on aito henkilökohtainen kääntymys
“Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia.” Todellinen uskova voisi
soveltaa tämän lausunnon omaan elämäänsä. “Vapahtaja viittasi eteenpäin
siihen aikaan, jolloin Pyhä Henki tulisi suorittamaan voimallista työtä hänen
edustajanaan. Pyhän Hengen jumalallinen voima tulisi vastustamaan
vuosisatojen aikana kerääntynyttä pahuutta.” Ap. teot. 39. Evankeliumi, jonka
uskovat saavat, tekee heidät vapaiksi paholaisen hengen vankeudesta. Jumala
käyttää heitä välineinään saavuttaakseen Hänen ihmeellisen pelastustyönsä.
“He puhuvat uusia kieliä.” Nykyään Raamattu on saatavilla useilla kielillä,
ei vain alkuperäisenä hebrean- kreikan tai aramean kielisenä. “Uudet kielet”
ovat Jumalan lahja. Kielillä puhumisen ihme ei tarkoita sitä, että kristityt
puhuisivat lörpötellen - jotain kieltä, joka on tuntematonta maan päällä.
Helluntaipäivänä opetuslapset joko puhuivat omalla kielellään ja kuuntelijat
kuulivat sen sillä kielellä tai opetuslapset puhuivat niille uusilla kielillä ja
kuuntelijat ymmärsivät. Tämä oli ihana ihme ja Pyhän Hengen lahja.
Kristus antoi suuren tehtävän seuraajilleen: mennä koko maailmaan ja
julistaa evankeliumia. Jos uskomme Häneen, silloin voisimme saada uusien
kielien puhumisen lahjan. Silloin evankeliumi, jota julistamme, ei enää pysy
tuntemattomana kuulijoille. Hyvä esimerkki tästä oli apostoli Tuomas, joka
matkusti Intiaan ja työskenteli siellä. Hän sai kielten puhumisen lahjan
viedäkseen evankeliumia pakanoille.
“Tuomas-kristittyjä, heitä kutsutaan myös pyhän Tuomaksen kristityiksi tai
Malabarin kristityiksi, he ovat alkuperäisiä intialaisia kristillisiä ryhmiä, jotka
ovat perinteisesti asuneet Keralan osavaltiossa, Malabarin rannikolla,
Lounais-Intiassa. He väittävät, että ovat kääntyneet kristityiksi pyhän apostoli
Tuomaksen kautta, Tuomas-kristityt edustavat kirkollisesti, liturgisesti ja
kielellisesti erästä maailman vanhimpaa kristillisistä perintöää, etenkin
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kristinuskoa länsimaiden ulkopuolella.” (Encyclopedia Britannica [Electronic
Version] “Thomas Christian”article written by Prof. Robert Eric Frykenberg,)
Monet länsi- ja itämaiset lähetyssaarnaajat matkustivat maailman ääriin
saakka, tämän ihmeen toivossa. He onnistuivat tehtävissään, koska he oppivat
Pyhän Hengen avulla paikallisen kielen hyvin lyhyessä ajassa ja jopa
käänsivät Raamatun paikallisille kielille. Tämä ihme on edelleen mahdollinen
seurakunnassa ja on läsnä aina loppuun asti. Olemme niin kiitollisia Herralle
tästä erityisestä lahjasta!
“Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja
kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.” Luuk. 10:19
Herra on antanut kaiken vallan uskovaisille kohdata niitä vaaroja, joita he
kohtaavat työssään. Herran voima ei rajoitu vain tämän jakeen kirjaimelliseen
merkitykseen. Se ulottuu syvempään merkitykseen. Pahoja ihmisiä ja
demoneja verrataan käärmeisiin ja skorpioneihin Raamatussa. Lisäksi apostoli
Jaakob vertaili kielen, kun sitä käytettään väärin, pahan edistäjäksi ja henkisen
myrkyn lähteeksi. “Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton
ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä.“ Jaak. 3:8. Mikään näistä pahoista ei voi
vahingoittaa evankeliumin työtä, kun Herran voima on läsnä. Vihollinen
pyrkii tuhoamaan kansansa elämän ja palveluksen kaikilla tasoilla, mutta
Jumalan armollinen käsi pelastaa ihmeellisesti.
“Ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, tulevat tuntemaan
lohikäärmeen ja hänen joukkojensa vihan. Saatana pitää maailmaa itselleen
alamaisena, ja hän onkin saanut luopiokirkot valtaansa. On kuitenkin pieni
ryhmä, joka vastustaa hänen ylivaltaansa. Jos hän saisi tämän ryhmän
pyyhityksi pois maan päältä, hänen voittonsa olisi täydellinen. Kuten hän
ohjaili pakanakansoja tuhotakseen Israelin, hän on lähitulevaisuudessa
herättävä maan pahat voimat tuhotakseen Jumalan kansan. - - Heidän ainoa
toivonsa on Jumalan armo; heidän ainoa puolustuskeinonsa on rukous.
Koettelemukset, jotka tulivat Israelin kansan osaksi Esterin päivinä, eivät
olleet pelkästään tuolle ajalle ominaisia. Viimeisten päivien tapahtumia
katsellessaan ilmestyksen saaja julisti: »Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja
lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus» (Ilm. 12:17). Jotkut niistä, jotka nyt
elävät maan päällä, näkevät näiden sanojen toteutuvan.” Maranata 34.
Viimeiset merkit, jotka seuraavat, sen jälkeen kun ihminen hyväksyy ja
uskoo Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, ovat vakaumus ja kääntymys. Jotta
paha sydämemme muuttuisi niin, että Kristuksen hyvyys ja rakkaus aina
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asuisivat meissä, on suurin ihme ja viimeinen merkki. Nyt meille jää kaksi
tärkeää vastaamatonta kysymystä. Ensimmäinen: Ovatko ihmeet ja merkit
Herralta, joita nykyisin nähdään kristityssä maailmassa? Hyväksyykö Hän ne?
Ja toinen: Mitä ihmeitä ja merkkejä Jumalan jäännöskansa tekee?
“ Ihmisiä ilmestyy väittäen olevansa itse Kristus ja odottavat palvontaa,
jotka kuuluvat maailman Lunastajalle. He tekevät ihmeellisiä
parantumisihmeitä ja väittävät, että heillä on ilmoituksia taivaasta, jotka ovat
ristiriidassa Raamatun todistuksen kanssa …” –Last Day Events, p. 157.
Näin ollen monet levitetyt ihmeet ja merkit kristillisessä maailmassa eivät
ole Jumalan hyväksymiä.
Jumalan jäännösseurakunnan merkkejä ja ihmeitä
Ihmeitä, kuten paranemista, tapahtuu Jumalan jäännösseurakunnassa, ei
kilpailussa terveyskasvatuksen kanssa vaan sen tueksi. Raportteja tulee eri
puolilta maailmaa ihmeellisistä parantumisista. Herra tekee merkittäviä asioita
monissa eri palvelijoissa ja vaarallisimmissa paikoissa. Tämä jatkuu ja on
erityisesti merkittävä ehtosateen aikana.
“’He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.’ Tämä
maailma on suuri sairaala, mutta Kristus tuli parantamaan sairaita ja
julistamaan vapautusta saatanan vangeille.” AT. 790.
"Kaipauksella odotan hetkeä, jolloin helluntaipäivän tapahtumat toistetaan
vielä suuremmalla voimalla kuin silloin. Johannes sanoo: ‘Sen jälkeen minä
näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa
valkeni hänen kirkkaudestaan.‘ Ilm. 18:1. Sitten, niin kuin helluntaina ihmiset
kuulevat totuuden, joka puhutaan heille, jokaisen omalla kielellä." –Last Day
Events, p. 202.
“Öisissä näyissä minulle näytettiin suuri uskonpuhdistusliike Jumalan
kansan keskuudessa. Monet ylistivät Jumalaa, sairaita parannettiin, ja tapahtui
muita ihmeitä. Rukouksen henki ilmeni samalla tavalla kuin suuren
helluntaipäivän edellä.” Ta. III, 336.
“Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman
ilmestyksellä kuin aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen
vuodatuksena evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen
toteutumaan kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä…
Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä
innostuksesta, kiiruhtavat paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa.
Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään,
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sairaita parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia.” S.t. 595.
Johtopäätös
Merkit ja ihmeet olivat tehty alkuseurakunnassa evankeliumin julistamisen
avaimena (Apt. luvut 3 ja 4), osoittivat jumalallisen voiman läsnäolon ja
hyväksynnän (Apt. 19:17-19), vahvistavat Pyhän Hengen työn (Room. 15: 1820), esittivät Jumalan valtakunnan ihmiskunnalle (Apt. 4:29-31; 7:35-37;
14:2-4). vapauttivat hengellisestä orjuudesta (Apt. 16:16-18), ja johtivat
kansaa uskomaan Jumalaan. Apt. 9: 40-42; 13:6-12.
Rakkaat veljet, sisaret, nuoret ja lapset, Jumala haluaa jokaisen meistä
saamaan ja näyttämään uudistetun sydämen merkin - seuraamaan Jeesusta,
koska uskomme Häneen. “Jokaisen luonne tulee kehittymään loppuun asti, ja
kaikki tulevat osoittamaan, ovatko he asettuneet uskollisten tai kapinoitsijain
puolelle. ‘Sitten loppu tulee.’” AT. 736. “Aamen, tule, Herra Jeesus! Herran
Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Ilm. 22:20, 21. Aamen!
5 Lukeminen - keskiviikkona, joulukuun 12, 2018

“…uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte.”
J. V. Giner, Espanja/Sveitsi
Mikä on profetian lahja?
Jumalan kansa on kaiken aikaa elänyt sopusoinnussa jumalallisen tahdon
kanssa. Ja todelliset palvelijat lopussa on määritelty Raamatussa seuraavasti:
“Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.” Ilm. 14:12. “Pitävät Jumalan käskyt” tarkoittaa noudattaa
Hänen pyhää lakiaan, kymmenet käskyt, jotka on annettu 2 Moosekseen
kirjassa 20:1-17. Tämä on selvää ilman keskustelua. “Laki on suurin
vanhurskauden mittapuu. Se edustaa Jumalan luonnetta, ja se on koe
uskollisuudestamme Hänen hallitukselleen. Ja se on ilmaistu meille kaikessa
kauneudessaan ja ihanuudessa Kristuksen elämässä.” –Counsels to Parents,
Teachers, and Students, p. 62. Kysymys kuuluu: Mitä tarkoittaa “Jeesuksen
usko” tai “usko Jeesukseen?“
Käskyjen noudattaminen ja Jeesuksen usko ovat läheisessä yhteydessä
toisiinsa. Samalla kun Jumalan laki heijastaa Hänen luonteensa ja sen vuoksi
se on mittapuu, jonka Hän haluaa, että jokainen ihminen saavuttaa sen, usko
Jeesukseen on keino jolla sen saavutetaan, sillä syntisessä luonteessamme
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emme voi itse täyttää jumalallisia vaatimuksia. Room. 8:7. Ainoastaan
Kristuksen voiman ansiosta ihminen voi noudattaa Jumalan lakia. Ihminen,
joka uskoo Jeesukseen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, saa Pyhän Hengen
voiman noudattaa Jumalan käskyjä, Hänen jumalallisen hallituksensa
perustaa. Itse asiassa Jeesus totesi, että kuuliaisuus edustaa niitä, jotka Häntä
rakastavat: “Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.” Joh.
14:15.
Ilmestyskirjassa sama painotus on Jumalan jäännöskansalla, jotka pitää
kymmenet käskyt merkkinä, joka erottaa todelliset palvelijat jumalattomista.
“Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen
todistus.” Ilm. 12:17. Innoitetusta sanasta selviää, että aina on olemassa ja
tulee aina olemaan jäännös, joka pitää Jumalan käskyt todisteena heidän
uskollisuudestaan. Olemme myös nähneet, että Kristuksen armon kautta
jokainen kristitty pystyy tekemään sen, sillä kuten Raamatun sanasta todetaan,
että Jumalan jäännöskansalla on “Jeesuksen todistus“. Mitä tämä tarkoittaa?
Ilmestyskirjan 19:10 ilmaisu: “Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen,
kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: ‘Varo, ettet sitä tee;
minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen
todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian
henki.’”
Profetian Henki sisältää kaikki sanomat, jotka Jeesus antoi omalle
kansalleen profeettojen kautta. Raamatun historian aikana Jumala herätti
profeettoja lähettääkseen jumalalliset sanomat ihmisille. Hyvin vaikeina ja
vaarallisina aikoina profeetta ilmestyy Jumalan voimassa julistamaan,
välittämään ja tuomaan taivaallisia sanomia. “Sinun keskuudestasi, veljiesi
joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni;
häntä kuulkaa.” 5 Moos. 18:15. Sanat eivät olleet profeetan, vaan Jumalan (5
Moos. 18:18), joita Hän ilmoittaa palvelijoilleen unien ja näkyjen avulla. Joel
2:28; Hes. 1:1; 4 Moos. 12:6.
Näihin näkemyksiin liittyi erityisiä fyysisiä ilmiöitä, mukaan lukien
voiman menetys (Dan. 10:8, 17); ollaan hengittämättä (Dan. 10:17);
tajuttomana (Dan. 10:9), jne. Todettiin, että tietyt ominaisuudet erottivat
todellisen profeetan: Hän puhui lain ja todistuksen mukaan; hän ei esittänyt
outoja oppeja, jotka ovat ristiriidassa aiemmin ilmoitettujen sanomien kanssa
(Jes. 8:20); kaikki, mitä hän profetoi, toteutui (Jer. 28:9); hän ei korottanut
itseänsä, vaan antoi kaiken kunnian Jumalalle (Dan. 2:28, Jer. 14:14); hän ei
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puhunut sanoja, jotka miellyttäisivät kuulijoita, vaan ne, jotka Jumala antoi
hänelle, selvästi nuhtelee synnin (Jer. 23:22); ja hänen sanomansa kohotti
ihmisten mielet korkeammalle hengelliselle tasolle, eivätkä he koskaan
houkutelleet ihmisiä tottelemattomuuteen tai lankeemukseen. 5 Moos. 13:1-3.
Sana “profeetta” hebreankielellä, nâbî tarkoittaa “julistaa“, “kehottaa“; eli
profeetta on se, joka saa jumalallisia sanomia, joita hän sen jälkeen julistaa.
Profeetta on siis Jumalan tiedottaja, koska hän ilmaisee Hänen tahtonsa.
Tällaiset sanomat voivat olla neuvoja, varoituksia, ohjeita, kehotuksia,
profetioita ja muita. Jumalan kansan kriisin aikoina, kuten silloin, kun Israel
vapautettiin Egyptin orjuudesta, Jumala valitsi profeettansa suorittamaan
Hänen työnsä. 5. Moos. 34:10. Tärkeinä aikoina Hänen kansalleen profeetoilla
oli keskeinen asema Jumalan välineinä valaista, puhua, ohjata ja opettaa
Jumalan kansaa.
On ollut profeettoja - sekä miehiä että naisia - jotka olivat välittäjinä
Jumalan ja Hänen kansansa välillä Juudassa ja myös Israelissa. Profeettojen
sanat eivät aina olleet hyvin hyväksyttyjä; oli aikoja, jolloin heidän elämänsä
oli vaarassa, elleivät sanomat olleet miellyttäviä ihmisille ja hallitsijoille.
Profeetoilla oli suuri merkitys, jota voimme nähdä Raamatun kirjoista; Jumala
vahvisti ja rohkaisi heitä. Todelliset profeetat eivät koskaan esittäneet itseänsä
sellaiseksi;
nimenomaan Jumalan valitsemiksi. Jer. 1:7. Heidän
velvollisuutensa olivat erittäin suuret, ja heillä oli usein vakavia hengellisiä
kamppailuja, joiden tarkoituksena ei ollut miellyttää ihmisiä vaan välittää
jumalallisia sanomia riippumatta siitä, oliko ne myönteisiä tai kielteisiä
vastaanottajille.
On myös totta, että kaikki profeettain sanomissa ei ollut tuomitsemista eikä
varoitusta; siinä oli myös Jumalan toivon ääni. Kun ihmiset olivat joutuneet
lannistumaan tai epätoivoon välittömän vaaran tai hyvin vaikean tilanteen
vuoksi, profeetan ääni lohdutti, ohjasi ja vahvisti heitä.
Vanhan testamentin profeettojen ennustukset Messiaasta olivat uskon
ankkuri miljoonille uskoville koko historian ajan. Turvallisuus ja vakaumus
siitä, että eräänä päivänä Messias tulee maan päälle ihmisen lihassa asumaan
ihmisten kanssa, oli vaikuttava totuus kannustamaan kansaa erittäin pahoissa
tilanteissa, varsinkin kun vieraat kansat ahdistivat heitä.
Monia profetioita julistettiin luvatun Messiaan luonteesta ja työstä, kun
Hän oli tulossa tähän maailmaan. Ja hämmästyttävä asia on se, että kaikki
hänen ensimmäisen tulemisensa profetiat täyttyivät täsmällisesti! Eikö tämä
ole ihmeellistä? Eikö tämä ole riittävä peruste saada ihmisiä uskomaan Häntä?
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Uuden testamentin aikana oli myös profeettoja (1 Kor. 12:28), joiden
sanomat täyttyivät, kun taas toiset täyttyvät tulevaisuudessa. Selkeä näkemys
siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on suuri kannustin uskovalle,
joka voi nähdä seisovansa totuuden perustalla ja voi havaita valheet, jotka
tulevat ihmisiltä, jotka eivät tunne Jumalaa. Lyhyesti sanottuna profetia
kannustaa häntä valmistautumaan tuleviin koettelemuksiin ja kasvamaan
uskossa. 2. Piet. 1:18.
Jatkuvasti muuttuvassa, ennakoimattomassa maailmassa, jossa elämme,
ihmisille ei ole mitään huolestuttavampaa, kuin olla tietämättä, mitä on
tulossa. Nykyäänkin ihmiset haluavat tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja
käyttävät ennustajia, meedioita ja noitujia saadakseen selville tulevaisuutensa.
Jumala ehdottomasti kielsi kansaansa olla tekemisissä tällaisten kanssa (5
Moos. 18:10, 11), koska Hänen profeettansa antoivat varoituksensa; kaikki
muut olivat ja on saatanallisia petoksia.
Profeetallinen lahja jäännöskansan keskuudessa
Kuten yllä todettiin, Jumalan kansan tärkeimpinä aikoina oli aina olemassa
profeettoja, jotka ohjasivat ja kannustivat heitä, ja tämä oli osa jumalallista
suunnitelmaa. Aamos 3:7. Suuressa rakkaudessaan ja armossaan Herra myös
varustaa Hänen viimeisen seurakuntansa profeetallisella lahjalla: “Ja
lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen
jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen
todistus.” Ilm. 12:17.
Kuten edellä on selitetty, “Jeesuksen todistus on profetian henki” (Ilm.
19:10), mikä osoittaa, että tämä lahja ilmestyy Jumalan seurakunnalle. Tämä
tapahtui, kun Jumala kutsui sisar Ellen G. Whiten, vaatimattoman, Jumalaa
pelkäävän nuoren naisen edustajakseen. Jumalallisen innoituksen mukaan hän
kirjoitti tuhansia sivuja kirjoja, artikkelia, kirjeitä ja käsikirjoituksia, jotka on
julkaistu
suureksi hyödyksi ja rohkaisuksi Jumalan jäännöskansalle
adventtisanomassa. Hän osoitti todellisen profeetan raamatulliset
ominaisuudet. Me hyväksymme hänen kirjojensa sanomat Jumalalta tulleina,
ohjaamaan Hänen kansaansa lopunaikana taivaalliseen Kanaaniin.
Sisar Whitelle annettiin profeetallinen lahja, samoin kuin muille Raamatun
naisille mukaan lukien Mooseksen sisar Miriam (2 Moos. 15:20), Debora
(Tuom. 4:4), Anna (Luuk. 2:36) ja muita. Pyhät kirjoitukset ilmoittavat, että
naiset myös saavat tämän lahjan. Joel 2:28. Profetian Henki on Pyhä Henki,
joka innoitti profeettoja. Emme saa sanoa, että sisar White kirjoitti profetian
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Henkeä, vaan että hän oli innoitettu profetian Hengestä.
Hän ei koskaan kutsunut itseänsä “profeetaksi” tai “naisprofeetaksi“, mutta
nöyryydessä ja rakkaudessa suoritti todellisen profeetan työn. Hänen
kirjoituksiensa ei ollut tarkoitettu ottamaan Raamatun sijaa, vaan
kiinnittämään ihmisten huomio Jumalan sanaan. “Pieni huomio annetaan
Raamatulle, ja Herra on antanut pienemmän valon johtamaan miehiä ja naisia
suurempaan valoon." –Colporteur Evangelist, p. 37. “Pienempi valo” ei
tarkoita sitä, että hänen kirjoituksiaan ei pidä hyväksyä, vaan että valo tulee
Jumalan valtaistuimelta. Jos tämä valo on annettu Hänen kansalleen, se johtuu
siitä, että Iankaikkinen on halunnut tehdä tämän heidän hyvyydekseen ja
parantumisekseen.
Raamattu on Jumalan ilmestys kansalleen. “Sanassaan Jumala on antanut
ihmisille pelastukseen välttämättömän tiedon. Pyhät kirjoitukset on otettava
vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Ne
muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetinkiven.”
S.t. 14.
Jumalan pyhä sana on ihmisen opas ja sisar Whitein kirjoitukset innostavat
meitä rakastamaan, kunnioittamaan, tottelemaan ja julistamaan tätä sanaa. Hän
ei kirjoittanut mitään, mikä erottaisi ihmiset kallisarvoisesta ilmoituksesta,
vaan päinvastoin. Kun luet todistuksia, huomaat, kuinka syviä ne on, ja
hedelmät, joita ne tuovat elämääsi. Ne kohottavat, rohkaisevat, kannustavat,
opettavat ja ohjaavat. Valo, joka on annettu terveysuudistuksessa, on ollut
suuri siunaus miljoonille ihmisille kaikkialla maailmassa, ja hengelliset kirjat
on käännetty monille kielille ja levitetty ympäri maailmaa. “Tie Kristuksen
luo“, käytännön kuvaus kristillisen elämän periaatteista, jotka julkaistiin
ensimmäisen kerran vuonna 1892, on käännetty yli 170:lle kielelle ja 10
miljoonaa kopiota on painettu ja jaettu. Olen tavannut protestanttisia
pastoreita, jotka ylistävät tätä kirjaa sen suurta henkistä arvoa. Sen sivut ovat
täynnä lempeitä neuvoja ja opetuksia, jotka auttavat lukijaa kasvamaan
kristillisessä vaelluksessaan.
Sisar White kirjoitti yli viisikymmentä kirjaa, ja hän kirjoitti tuhansia
sivuja, joissa on neuvoja yksityishenkilöille ja seurakunnalle. Kirjoissa, joihin
hän kirjoitti, ovat Aikakausien Toivo, Vuorisaarna, Suuri taistelu, Lääkintä
palvelu, Patriarkat ja Profeetat, Profeetat ja Kuninkaat, Hengellisiä
kokemuksia, Sanomia nuorisolle, Kristuksen vertaukset, Ruokavalioon ja
ravinnon neuvoja ja paljon muita.
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Pohdintaa
Kun pidämme mielessämme, että olemme ikuisuuden kynnyksellä, meidän
pitäisi olla hyvin kiitollisia Jumalalle, joka antoi kansalleen Profetian Hengen
valon. "Elämme lopunaikaa. Nopeasti täyttyvät ajanmerkit osoittavat, että
Kristuksen tuleminen on hyvin lähellä. Päivät, joita elämme, ovat juhlallisia ja
tärkeitä. Jumalan Henki vetäytyy maan päältä vähitellen, mutta varmasti.
Vitsaukset ja tuomiot lankeavat jo Jumalan armon hylkääjän päälle.
Onnettomuudet maalla ja merellä, yhteiskunnan levottomuudet ja sodan
hälytykset ovat uhkaavia. Ne ennustavat lähestyvistä tapahtumista
suurimmalla tasolla.– Testimonies for the Church, vol. 9, p. 11.
Vihollinen yrittää tuhota todistusten vaikutuksen, että ihmiset jäävät
pimeyteen. “Saatanan viimeinen petos on tehdä Jumalan Hengen todistuksien
vaikutus mitättömäksi. ‘Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi.’
Sananl. 29:18.” –Selected Messages, book 1, p. 48.
Rakkaat veljet ja sisaret nyt jos koskaan on aika pitää Profetian Henki
arvossa (1 Tess. 5:20) ja noudattaa sitä huolellisesti. 2 Piet. 1:19. "Hänen
sanansa opetuksen lisäksi Herra on antanut erityisiä todistuksia kansalleen, ei
uudeksi ilmoitukseksi, vaan Hän antaa meille sanansa selkeät opetukset,
voidaksemme korjata virheet ja osoittaaksemme oikean tien.” –Letter 63,
1893 (“The Primacy of the Word”) Selected Messages, book 3, p. 31.
Rakkaat veljet ja sisaret, kehotan teitä ottamaan enemmän aikaa paneutua
tutkimaan Jumalan neuvoja, jotka ovat todistuksissa, joita Hän on antanut
kansansa siunaukseksi. Profetian Henki antaa avaimen ymmärtämään
Raamattua juuri tälle ajalle, jossa elämme. Jumala siunatkoon sinua. Aamen.
6 Lukeminen – perjantaina, joulukuun 14, 2018

"Koetelkaa henkiä...”
D. L. Monterroso, Guatemala
”Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi … toinen
lahjan arvostella henkiä...”
Hengellisissä lahjoissa on eroja, mutta on vain yksi Henki. Jokaiselle
ihmiselle on annettu yksi Pyhän Hengen ilmentymä, joka on tarkoitettu juuri
hänelle, vaikka kaikki lahjat on rakentumiseksi. Näin seurakunnassa on eri
lahjoja ja toimintoja, jotka Pyhä Henki on antanut, jotta Hänen rakastamansa
seurakunta tulisi täydelliseksi. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 12:31
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näemme, kuinka Jumala työskentelee jokaisessa uskovassa, joka antaa Pyhän
Hengen käyttää itseään. Seurakunnan täydellisyys ei riipu siitä, että kaikki
pyrkivät olemaan samanlaisia keskenään. Jumala kutsuu jokaista ottamaan
oman paikkansa seistäkseen siinä ja tehdäkseen hänelle osoitetun työn niillä
taidoilla, joita hänelle on annettu.” –(Letter 19, 1901) Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 6, p. 1090.
Kukaan ei ole kaikkea seurakunnassa ”Sillä eihän ruumiskaan ole yksi
jäsen, vaan niitä on siinä monta.” 1. Kor. 12:14. Yksi osa ruumista ei täytä
kaikkia sen tarvitsemia toimintoja, vaan on jatkuvasti riippuvainen muista
osista. Samoin seurakunnassa yksikään veli, sisar tai saarnaaja ei ole koko
ruumis. Luemme: ”Yksikään ihminen, olkoon sitten opettaja, lääkäri tai
saarnaaja, ei voi toivoa olevansa kaikkea. Jumala on antanut jokaiselle
ihmiselle tiettyjä lahjoja ja määrännyt ihmiset toimimaan yhdessä Hänen
palveluksessaan, niin että monien ihmisten lahjat sulautuvat yhteen. Ihmisten
yhteys toisiinsa nopeuttaa ajatuksia ja lisää kykyjä. Yhden työntekijän puutteet
täydentyvät toisen erityisillä lahjoilla...” Counsels to Parents, Teachers, and
Students, p. 521.
Henkien erottaminen toisistaan. Niiden hengellisten lahjojen joukossa, joita
Pyhä Henki antaa seurakunnalle, on kyky erottaa, mikä henki ihmisessä on,
kuten 1. Kor. 12:10 sanoo: ”arvostella henkiä”. Kirjoittaen tai saarnaten
ilmaistut ajatukset voivat tuoda suotuisia tai tuhoisia seurauksia seurakunnalle.
Se on jatkuva vaara, jonka uskovat kohtaavat, sillä me elämme hyvin
vakavassa ja vaikeassa ajassa, jona meidät täytyy johtaa oikealle polulle.
Aikaa ei ole hukattavana; ja usein matkatessamme polkua pitkin kuulemme
outoja ääniä, jotka kehottavat meitä tekemään juuri päinvastoin, kuin Jumalan
alkuperäinen suunnitelma on.
Apostoli Paavali kirjoitti silmät suunnattuina eteenpäin ja Pyhän Hengen
innoittamana 1. Tim. 4:1: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina
moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien
oppeja.” Tämä on varoitus, johon meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota,
sillä armon aika on nopeasti kulumassa loppuun. Me tulemme näkemään
paljon uskosta luopumista, ja meidän täytyy olla varuillamme, että erotamme
vaarat, joita kohtaamme.
Koetelkaa henkiä, ovatko ne Jumalasta. Me elämme aikaa, jona Saatanan
pettävä voima tulee yhä voimakkaammaksi, niinpä meidän täytyy pyytää
Jumalalta hengellistä erotuskykyä huomataksemme, kun erhe on sekoittunut
totuuteen. Tulee tapahtumaan epätavallisia tapahtumia, jotka hämmentävät
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inhimillistä ajattelua ja koettelevat meidän uskoamme. Jos kaivaudumme
syvälle Raamattuun, saamme suojeluksen, sillä Raamatun kautta voimme
estää ja paljastaa erheen. 1. Joh. 4:1 luemme: ”Rakkaani, älkää jokaista
henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta
väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.”
Väärillä profeetoilla ja saarnaajilla voi näyttää olevan oikea sanoma; mutta
kun siihen on sekoittunut erhettä, se on mitä voimakkain ansa, jota vihollinen
käyttää. Lukekaamme lainaus kirjasta Selected Messages 1, s. 122: ”Meillä
on paljon enemmän pelättävää sisältäpäin kuin ulkoa. Esteet voimalle ja
menestykselle ovat paljon suuremmat seurakunnan itsensä puolelta kuin
maailmasta. … Kuinka usein totuuden puolesta puhujat ovatkaan
osoittautuneet suurimmaksi esteeksi sen edistymiselle! Valloilleen päästetty
epäusko, ilmaistut epäilykset, vaalittu pimeys, rohkaisee pahojen enkelien
läsnäoloa ja avaa tien Saatanan juonille.” Ja apostolien tekojen 20:29,30
apostoli Paavali varoitti uskovia: ”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen
teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän
omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen
opetuslapset mukaansa.”
Valehtelevia henkiä. Saatana yrittää tuhota Jumalan kansan uskon heidän
julistaessaan oppia, ja hän käyttää johtajia, joilla on vastuunalainen asema,
koska hän tietää, että heidän vaikutuksensa on tärkeä aiheuttamaan
hämmennystä. Raamattu ja Profetian Henki varoittavat meitä siitä: ”Juudan
ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän
päällensä vihani niin kuin vedet.”
”Tulevaisuudessa kaikenlaiset eksytykset lisääntyvät, ja me tarvitsemme
lujan perustan jalkojemme alle. Rakennuksemme eivät kestä ilman vankkoja
tukipilareita. Ei piirtoakaan häviä siitä, minkä Jumala on asettanut.”
Maranata, s. 219.
Kuten olemme nähneet, Jumalan kansa tarvitsee kyvyn tunnistaa pettäjien
henkiä. Jokaisen yksilön tulee olla hyvin selvillä sanomasta, sillä tällaisten
hyökkäysten tarkoituksena on tuhota totuus. Raamatun opissa on neljä kohtaa,
joita vastaan erityisesti hyökätään.
1. Pyhäkkö. ”Vihollinen tuo vääriä oppeja, kuten sellaisen, että pyhäkköä
ei ole olemassa. Tämä on yksi niistä asioista, joiden kohdalla poiketaan pois
uskosta.” Maranatha, p. 185.
Monet ihmiset tänä päivänä eivät usko pyhäkköoppiin, ja
uskonpuhdistajina meidän täytyy tietää, että pyhäkkö on Kristuksen työn
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keskipiste
ihmisten
hyväksi.
Oikea
ymmärrys
taivaallisesta
pyhäkköpalveluksesta on meidän uskomme perusta; pyhäkön eri osastojen ja
esineiden kautta Kristus opettaa meille turmeltumatonta oppia.
2. Jumalisuus. ”Ennen luopumuksen viimeistä vaihetta syntyy uskontojen
sekaannus. Jumalisuuden salaisuudesta ei enää ole selvää ja varmaa käsitystä
Totuus toisensa jälkeen vääristyy.” Maranata, s. 209.
Toinen hämmentävä aihe on hyökkäys Jumalaa vastaan, niin kuin
edellisessä lainauksessa kerrottiin. Monet eivät ymmärrä Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen jumalallista yhteyttä. On ihmisiä, jotka kyseenalaistavat
jumalisuuden, ja heillä on hyvin erilainen käsitys jumalisuudesta, kuin mitä
Raamattu ja Profetian Henki siitä opettavat, ja se aiheuttaa hämmennystä.
Jotkut sanovat, että Pyhä Henki ei ole osa jumaluutta; toiset väittävät, että
Kristus on kaikkea, Isä ja Pyhä Henki samaan aikaan. Mutta kun luemme
Raamattua ja Todistuksia, näemme, että jumaluus on näiden kolmen
taivaallisen Persoonan täydellinen yhteys. Tarkastelkaamme joitain lausuntoja
tähän liittyen: ”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne
perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan
rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta
iankaikkiseksi elämäksi. ” Juuda 1:20,21.
”Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät
hänelle hampaitansa. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen
päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla
puolella. ” Apt. 7:54,55.
Nämä molemmat raamatunpaikat viittaavat näihin kolmeen Jumaluuden
persoonaan. ”Isä, Poika ja Pyhä Henki saavat uskovan sielun liittoon Jumalan
kanssa.” Manuscript Releases, vol. 6, p. 163.
Nämä lausunnot tunnustavat nämä rajattomat voimat Isäksi, Pojaksi ja
Pyhäksi Hengeksi. ”Jumaluus tunsi sääliä ihmissukua kohtaan, ja Isä, Poika ja
Pyhä Henki ryhtyivät laatimaan lunastussuunnitelmaa.” Counsels on Health,
p. 223.
Ketkä laativat lunastussuunnitelman? Innoitus on hyvin selkeä tässä
asiassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
”Taivaallisessa kolminaisuudessa on kolme elävää persoonaa; näiden
kolmen suuren voiman, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ne, jotka
vastaanottavat Kristuksen elävän uskon kautta, kastetaan, ja nämä voimat
tekevät yhteistyötä taivaan kuuliaisten alamaisten kanssa auttaakseen sielua
elämään uutta elämää Kristuksessa.” –Special Testimonies, Series B, No. 7
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(1905), pp. 62, 63; Evangelism, p.615.
3. Kristuksen inhimillinen luonto. Me luemme 1. Joh. 4:2,3: ”Tästä te
tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen
Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei
tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta...” Ja 2. Joh. 1:7 sanoo: ”Sillä monta
villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi,
joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.” Raamattu
ja Profetian Henki vahvistavat, että Kristus otti ihmisluonnon päällensä.
”Hän salli Hänen kohdata elämän vaarat yhdessä jokaisen ihmissielun
kanssa, läpikäydä taistelun, joka jokaisen ihmislapsen on taisteltava,
epäonnistumisen ja iankaikkisen kadotuksen uhalla. AT. s. 34.
”Jos Hänellä ei olisi ollut ihmisluontoa, ei Hän voisi olla meidän
esikuvamme. Jos Hän ei olisi ollut osallinen meidän luonnostamme, Häntä ei
olisi voitu kiusata niin kuin ihmistä.” elected Messages, book 1, p. 408.
”Teemme paljon virheitä päätelmissämme, koska meillä on virheellinen
näkemys Herramme ihmisluonnosta. Kun annamme Hänen inhimilliselle
luonnolleen voiman, jota ihmisellä ei ole taistelussaan Saatanan kanssa,
tuhoamme Hänen inhimillisen luontonsa täydellisyyden.”
Seventh-day
Adventist Bible Commentary,vol. 7, p. 929.
”Ihmisluonnossaan Hän käytti hyväkseen Jumalan jumalisuutta; ja sama
etuoikeus on jokaisella ihmisperheen jäsenellä. Kristus ei tehnyt mitään, mitä
ihmisluonto ei voisi tehdä, jos se on osallinen jumalallisesta luonnosta.”
Signs of the Times, June 17, 1897.
Tämä on aihe, jota vihollinen käyttää pettääkseen monet ihmiset, joten
meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ihmistä, joka opettaa päinvastoin kuin
mitä on kirjoitettu Raamatussa ja todistuksissa, kutsutaan Raamatussa
petolliseksi, ja sanotaan, että hänellä on antikristuksen henki. Pyytäkäämme
Jumalalta Pyhää Henkeä tunnistaaksemme tällaisen taitavan petoksen.
4. Sapatti ja Jumalan laki. ”Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja
hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne
annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. ” Dan.
7:25.
Tämä profetia toistetaan. Se ankara vaino, jota Jumalan kansa kärsi 1 260
vuotta, tulee pian takaisin. Jumalan pyhä levon päivä, seitsemännen päivän
sapatti, tulee olemaan monille kompastuskivenä. Meidän täytyy olla hyvin
huolellisia, kun vaalimme sapattia, sillä pian tulee ero kuuliaisten ja
tottelemattomien välillä. Jumalan suosio lepää niiden yllä, jotka ovat uskon
Rukousviikkolukemiset

34

7-15.12.2018

kautta kuuliaisia neljännelle käskylle uskonnollisten ja poliittisten voimien
vainosta huolimatta ajan lopussa.
Meidän ainoa turvamme
”Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua ja vastaanottaneet
rakkauden totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä eksytykseltä, jonka
valtaan maailma joutuu.” ST. s. 626.
”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden
mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on
riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa,
herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinostuksia niiden ihmisten kesken,
jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät
jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1. Tim. 6:3-5.
”Monet tuntevat niin vähän Raamattuaan, että he ovat epävakaita uskossa.
He muuttavat muinaiset rajamerkit, ja erheet ja opintuulet puhaltavat heitä
sinne tänne. Tiede, väärin sellaiseksi kutsuttu, kuluttaa pois kristityn
periaatteiden perustan; ja ne, jotka kerran olivat uskossa, ajautuvat pois
Raamatun rajamerkeistä ja erottavat itsensä Jumalasta, väittäen yhä olevansa
Hänen lapsiaan.” –(Review and Herald, December 29, 1896) Evangelism, p.
362.
Päätämme pian jälleen yhden vuoden, ja meidän täytyy kysyä itseltämme
suuri kysymys: Kuinka voimme tunnistaa nämä lopunajan vaarat ja petokset?
Apostoli Paavali kirjoitti: ”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa
itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin
ette kestä koetusta.” 2. Kor. 13:5. Ja hän myös kirjoitti Timoteukselle:
”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava
sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.” 1. Tim. 4:16.
Jumala siunatkoon kansaansa runsaasti Pyhän Hengen kasteella, niin että
he erottavat viimeisten päivien vaarat! Tämä on minun harras toivoni ja
rukoukseni, aamen!
Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on
Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä
me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla,
vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta
luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä
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se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on
tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee
kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä:
"kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?"
Mutta meillä on Kristuksen mieli. 1 Kor. 2:12-16
7 Lukeminen- sapattina, joulukuun 15, 2018

”... alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä
Henki heille puhuttavaksi antoi”
Tzvetan Petkov Bulgaria/Ruotsi/U.S.A.
”Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin
ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli
kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta.” 1. Moos. 11:7,
8.
Tapahtumat, jotka tulivat ilmi Baabelin tornin rakentamisessa, johtivat
nykyisten 6 909 kielen (ethnologue.com) kehitykseen. Rakentajien väärin
käytetty kommunikaatio ja ahneuden synnit saivat Jumalan sekoittamaan
kielet. Kuitenkin pelastussuunnitelmassa Herra käski saarnata hyvää uutista
kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille. Ilm. 14:6. Herran
käsky vaatii valtavasti kommunikointia. Tätä tarkoitusta varten Hän antoi
opetuslapsilleen kielillä puhumisen lahjan. Tämä lahja otettiin käyttöön heti
helluntaina. ”Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he
tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he
hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka
puhuvat, ole galilealaisia?” Apt. 2:6, 7.
Sanan levittäminen on hyvin tärkeää, että ihmiset voivat saada oikean
käsityksen Jumalasta ja Hänen luonteestaan sekä kehittää uskoa ja totuuden
ymmärtämistä. Jumalallinen kertomus Joh. 1:1 sanoo, että Jumala loi kaiken
Sanan ja Henkensä voiman kautta. Näin Jumala ilmaisee itsensä tänä päivänä.
Siksi näiden Hengen lahjojen kautta Jumalan tarkoitus on voittaa synnin,
hämmennyksen ja vihan luomat esteet.
Jerusalemissa ”Koolla olevien parissa oli edustettuna jokainen tunnettu
kieli. Tämä kielten erilaisuus olisi suuresti haitannut evankeliumin julistusta,
ja siitä syystä Jumala ihmeellisellä tavalla täydensi apostolien vajavuuden.
Pyhä Henki antoi heille edun, mitä he omin kyvyin eivät olisi voineet hankkia
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itselleen koko elämänsä aikana. He saattoivat nyt julistaa evankeliumin
totuuksia ulkomailla ja puhua täsmällisesti niiden kieltä, joiden hyväksi he
työskentelivät. Tämä ihmeellinen lahja todisti voimakkaasti maailmalle, että
heille oli annettu tehtäväänsä taivaan sinetöimä valtuus. Tästedes opetuslasten
kieli oli puhdasta, yksinkertaista ja täsmällistä, puhuivatpa he sitten omaa
äidinkieltään tai jotakin vierasta kieltä.” ApT. s. 33.
Tämän lahjan seurauksena oli välitön menestys, kun 3 000 sielua otti
Kristuksen vastaan ja liittyi Jumalan seurakuntaan. Pyhän Hengen vuodatus
aamusateessa teki tämän ihmeen mahdolliseksi. Eikö ehtoosade esitä vielä
voimakkaampaa jumalallisen voiman ja armon ilmausta?
Sanojen tärkeys
Kielellä on suurin merkitys jokaisessa kulttuurissa ja identiteetissä. Se on
ihmiskunnan perusta. Ainutlaatuisella tavalla me tunnistamme ja ilmaisemme
asioita todellisuudesta abstrakteilla äänteillä tai kirjoitetuilla merkeillä. Me
ilmaisemme itseämme älyllisesti tai tunteellisesti, ja me vaihdamme ajatuksia.
Meidän sanamme säteilevät meidän todellista itseämme – luonnettamme.
Muistakaa, että Pietari tunnistettiin Kristuksen seuraajaksi puhetapansa
perusteella.
Sanoilla on suuri merkitys pelastussuunnitelmassa. ”Sillä sanoistasi sinut
julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.” Matt.
12:37. Sanat ja kieli ovat hyvin tärkeitä, ei ainoastaan ihmisten välisessä
kommunikaatiossa, vaan myös meidän kommunikoinnissamme Jumalan
kanssa. Kun ajattelemme hetken tärkeyttä, kun ryöväri oli ristillä Jeesuksen
vieressä, hän käytti viimeisen tilaisuutensa ilmaista tuskaansa, toivoansa ja
uskoansa yhdellä lauseella: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”
Luuk. 23:42. Hän sai välittömästi Herran vastauksen: ”Totisesti minä sanon
sinulle” tänä päivänä, sinun pitää oleman ”minun kanssani paratiisissa.”
Luuk. 23:42.
Jeesuksen toisella puolella ollut ryöväri ei tarttunut kultaiseen tilaisuuteen.
Hän käytti sanoja Vapahtajan pilkkaamiseen ja Hänen jumalallisten voimiensa
epäilemiseen. Siten hän tuomitsi itse itsensä.
Mitä meidän täytyy tehdä valitaksemme oikein ja saadaksemme lahjan
puhua oikeita sanoja oikeaan aikaan?
Herra puhui kansanjoukoille apostoli Pietarin kautta: ”Tehkää parannus ja
ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne
anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän
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lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä
Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Apt. 2:38,39. Hengen lahja ei ollut
varattu ainoastaan apostoleille. Se on saatavilla tänäänkin niin kuin
helluntaipäivänä. Se annetaan jokaiselle kääntyneelle sielulle aamu- ja
ehtoosateena. Sinä ja minä kuulumme tämän lupauksen piiriin. ”Hengen
vuodatus apostolien päivinä merkitsi varhais- eli syyssateen alkua, ja tulos oli
ihana. Tosi seurakunta on kokeva Hengen pysyvää läsnäoloa ajan loppuun
asti.” ApT. s. 44.
Lahjan harjoittaminen
Jokaiselle kääntyneelle sielulle on annettu hengellisiä lahjoja.
Harjoitammeko omia lahjojamme? Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy
ymmärtää, on, että Hengen lahjat on annettu Jumalan kansalle seurakunnan ja
kanssaihmisten hyväksi, ei omaksi kunniaksi. ”Mutta kullekin annetaan
Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.” 1. Kor. 12:7. Jos me haluamme saada
Hengen lahjoja, meidän täytyy ensin päättää omistautua evankeliumin työlle
ja sitten antaa aikamme, varamme, kunnianhimomme ja tulevaisuuden
unelmamme Herran Jeesuksen Kristuksen käsiin. Meidän täytyy alkaa
harjoittaa saarnaamista ja evankeliumin eteenpäin viemistä niillä varoilla,
jotka meillä on ja sillä taidolla, mitä meillä on, kiinnittämättä huomiota
esteisiin tai vaikeuksiin, joita vihollinen saattaa tiellemme asettaa.
Muistan erään kokemuksen Etiopiassa, missä isolle joukolle kiinnostuneita
sieluja pidetyn seminaarin jälkeen joku koputti hotellihuoneeni ovelle. Toiset
saarnaajat ja kaikki tulkit olivat jo lähteneet, ja minulla oli vain muutamia
tunteja, ennen kuin piti lähteä lentokentälle. Avasin oven ja tunnistin miehen,
joka oli ollut seminaarissa. Hän osoitti itseään ja sanoi: ”Minä … jäsen”. En
puhunut tuon veljen kieltä, eikä hän puhunut englantia. Mitä minun pitäisi
tehdä? Kutsuin hänet sisälle ja rukoilin hartaasti Jumalaa. Koska tämä mies
oli ollut adventisti jo vuosia, otimme Raamattumme, ja osoitin hänelle jakeen
toisensa jälkeen kysyen kyllä tai ei. Tällä tavoin me kävimme läpi kaikki
seurakuntamme uskon periaatteet, ja hänet otettiin seurakuntaan
ensimmäisenä jäsenenä Etiopiassa. Nykyään maassa on noin 2 000 jäsentä, ja
tämä veli on uskollinen jäsen ja pioneeri Jumalan työssä.
Joskus pienikin tieto Herran siunausten kanssa voi saada valtavia tuloksia.
Saadaksemme Hengen lahjoja meidän täytyy rukoilla ja työskennellä hartaasti
sielujen puolesta. Ottakaamme ensimmäinen uskon askel ja astukaamme
Jordanin virtaan, niin Jumala hoitaa loput.
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Apostoli Paavali selitti, että Hengen lahjoja tulisi harjoittaa ja kehittää. Hän
neuvoi oppilastaan Timoteusta:
”Siitä syystä minä sinua muistutan
virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni
päällepanemisen kautta.” 2. Tim. 1:6. Sisar White on kirjoittanut: ”Puhekyky
on talentti, jota pitäisi uutterasti kehittää. Kaikista lahjoista, joita olemme
saaneet Jumalalta, ei mikään pysty olemaan suuremmaksi siunaukseksi kuin
tämä. Me käytämme ääntämme vakuutteluun ja taivutteluun, rukoilemiseen ja
Jumalan ylistämiseen, ja sillä me kerromme toisille Vapahtajan rakkaudesta.
Miten tärkeätä onkaan sen tähden kehittää se mahdollisimman tehokkaasti
hyvän palvelijaksi ” KV. s. 244.
Lisäksi nykypäivänä on helpompaa kuin koskaan opetella uutta kieltä. On
olemassa kirjekursseja, multimedia DVD-levyjä, kirjoja ja audiovisuaalisia
keinoja tätä tarkoitusta varten. Jos omistamme vähän aikaa joka päivä
harjoitteluun, voimme kehittää kielillä puhumisen lahjaa ja käyttää sitä
Jumalan hyväksi.
Jumalallisen lahjan väärin ymmärtäminen
Vuodet kuluivat, ja apostolien työ oli Herran siunaamaa ja edistyi Hänen
kunniakseen. Mutta Korinton seurakunnassa apostoli Paavali huomasi, että
kielillä puhumisen lahjaa ei käytetty oikealla tavalla. Seurakunnan jäsenet
puhuivat kielillä, ja toiset eivät pystyneet ymmärtämään sitä. ”Sillä kielillä
puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä
hän puhuu salaisuuksia hengessä.” 1. Kor. 14:2.
Yleisin selitys tälle jakeelle on, että seurakunnassa oli jäseniä monesta
kansasta, jotka puhuivat tai rukoilivat omalla kielellään, joka oli vieras muille
seurakuntalaisille. Rooman maailmanvaltaan kuului juutalaisia, kreikkalaisia,
roomalaisia ja lisäksi satoja eri heimoja ja kieliä. ”Mutta jos en tiedä sanojen
merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle
muukalainen.” 1. Kor. 14:11. Apostolin antama neuvo oli, että uskovat
puhuisivat vierasta kieltä vain, kun paikalla olisi tulkki, joka voisi kääntää
sanoman tai rukouksen seurakunnalle. ”Kaikessa uskonnollisessa
toiminnassamme meidän tulisi pyrkiä ilmaisemaan itseämme rakentavasti,
tehden työtä niin paljon, kuin vallassamme on, tehdäksemme seurakunnasta
täydellisen. 'Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi
selittää. … Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla
istuva saattaa sanoa "aamen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä
sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.'” Counsels to
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Parents, Teachers, and Students, p. 244.
Lisäksi apostoli Paavali mainitsi, että jotkut uskovat rukoilivat
tunteellisessa kiihkossa, käyttäen äänteitä, jotka eivät olleet oikeita sanoja.
”Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee,
mutta ymmärrykseni on hedelmätön.” 1. Kor. 14:14. Tällaiset rukoilijat ovat
vielä tänäkin päivänä yleisiä uskonnoissa, joissa toistetaan sanoja tai äänteitä,
kunnes henkilö vaipuu transsiin ja menettää ajan ja todellisuuden tajun. Herra
tuomitsee sellaisen toiminnan apostoli Paavalin kautta, ja Jeesus sanoo sen
olevan hedelmätöntä. ”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin
pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.”
Matt. 6:7.
Jumalallinen tarkoitus kielillä puhumisen lahjassa on, että se hyödyttää
kuulijaa tai kuulijoita. Apostoli Paavali käytti monia esimerkkejä ja vertauksia
toisessa kirjeessään korinttolaisille, vakuuttaen seurakuntaa käyttämään oikein
tätä lahjaa ja tuomiten tuntemattomien kielten käytön, sillä hän kirjoitti:
”Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa
ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa
kielillä.” ”Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ...” 1.
Kor. 14:19, 28.
Selittämisen lahja
Ei jokaisella ole kielillä puhumisen lahjaa. Mutta epäuskoiset tarvitsevat
evankeliumia ja Jumalan sanaa heidän omalle kielelleen saarnattuna. Sitä
tarkoitusta varten Hän antoi heille lahjan selittää kieliä. 1. Kor. 12:10 apostoli
Paavali luettelee kielten selittämisen Hengen lahjana. Tämän erityisen lahjan
avulla Raamattu on käännetty 670 kielelle, ja Uusi Testamentti 1521 kielelle.
-–Wycliffe Global Alliance, October 2017.
Kielenkääntämisen lahja tekee mahdolliseksi sen, että miljoonat kirjeet,
kokemukset ja lähetysaineistot voidaan kääntää ja jakaa eri kansoille, kielille
ja ihmisille. Hyvin tehty Jumalan sanan ja sen sanomien kääntäminen antaa
selvän äänen pasuunasta. 1. Kor. 14:8. Se tekee mahdolliseksi mielelle ja
sielulle päästä käsiksi arvokkaaseen sisältöön.
Ilman tulkitsemisen lahjaa tämän artikkelin sanoma ei olisi sinulle
luettavissa. Me tarvitsemme tätä lahjaa Jumalan seurakunnassa. Jokaisessa
maassa, kentässä ja paikallisessa seurakunnassa tulisi olla tulkki, joka pystyy
kääntämään ja kommunikoimaan muunmaalaisten veljien ja sisarten kanssa, ja
erityisesti unionin, divisioonan ja pääkonferenssin kanssa. Sen lisäksi pitäisi
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kääntää lisää kirjoja tukemaan kolportöörityötä lentolehtisten, lehtien,
kotisivujen ja multimediamateriaalin kanssa, jotta niitä voidaan jakaa niin
monille kuin mahdollista. On suuri tarve saada materiaalia, joka esittelee
ajankohtaista totuutta Pyhän Hengen valaisemana. ”Herran täytyy johtaa
meidän tulevaisuuttamme. Meillä on suuri puute miehistä, jotka valmistaisivat
julkaisuja käännettäviksi eri kielille, mutta Herra tietää sen kaiken, ja me
uskomme tämän asian Hänen huomaansa.” –Letter 16, 1887.
Pyrkikää saamaan tämä lahja! Anokaa sitä, ja tarjotkaa palvelustanne
Jumalan asian hyväksi.
Tulisia kieliä
Lokakuun 8. päivänä 1871, kello 20:30 on raportoitu lehmän potkaisseen
öljylampun kumoon rouva O'Learyn navetassa Chicagossa ja sytyttäneen
tulipalon. Tästä pienestä alusta tuli levisi ja tuhosi lopulta 17 500 rakennusta.
Yli 10 000 ihmistä jäi kodittomaksi, yli 300 kuoli, ja kulujen arvioitiin olevan
miljardeja dollareita nykyrahassa.
Apostoli Jaakob kirjoitti, että ”myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin
kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se
sytyttää! Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän
jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse
syttyen helvetistä.” Jaak. 3:5,6.
Kieli voi aiheuttaa mittaamatonta vahinkoa levittäen vääriä viestejä,
lausuen väärän todistuksen tai arvostellen tai juoruten. Apostoli vertasi tätä
tuleen. Uutinen leviää ihmiseltä toiselle, suusta suuhun, ja siitä tulee
peruuttamaton, aiheuttaen arvaamatonta loukkausta.
Mitä hyötyä on vieraista kielistä, jos emme pysty hallitsemaan kieltämme
ja jos käyttämämme sanat eivät ole Herran puhdistamia eivätkä rakentavia?
Kielillä puhumisen lahja on Hengen lahja, joka puhdistaa puheen. Se sisältää
myös kyvyn hallita kielensä ja käyttää sitä vain siunaukseksi ja toisten
rakentamiseksi. Sellainen kyky kommunikoida kokonaisvaltaisesti ja
voimallisesti kantaa hedelmää iankaikkisuuteen.
Henkilökohtaisen esimerkin kieli
Kielillä puhumisen lahja ja kielen tulkkaamisen lahja ovat tärkeitä
työkaluja vietäessä evankeliumia isoaville sieluille kaikkialla maailmassa.
Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että kommunikointi on enemmän kuin
sanat. Kuinka voimme selittää sen ilmiön, että on monia ihmisiä, jotka
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puhuvat samaa kieltä, eivätkä kuitenkaan ymmärrä toisiaan? Samaan aikaan
lapset eri kulttuureista ja kansallisuuksista voivat leikkiä yhdessä, ystävystyä
ja ymmärtää toisiaan puhumatta.
Psykologian emeritusprofessori Albert Mehrabianin tutkimus havaitsi
Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa, että puhutut sanat käsittävät
ainoastaan 7 % kommunikaatiostamme, kun 38 % välittyy äänenpainon
kautta, ja loput 55 % ymmärretään kasvojen ilmeistä tai kehon kielestä (psych.
ucla.edu).
Se tarkoittaa, että voidaksemme välittää hyvää uutista menestyksekkäästi
toisille, meidän täytyy ensin elää Jumalan sanan mukaan, olla vakuuttuneita
siitä ja olla vakuuttuneita totuudesta. Muutoin meidän sanamme saattavat
välittää totuutta, kun äänemme ja kehonkielemme antavat täysin eri sanoman.
Paras tapa levittää evankeliumia on oman esimerkin kautta. Se oli meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen ja Hänen seuraajiensa päivittäinen saarna.
”Paavalin
kärsivällisyys
ja
toiveikkuus
hänen
pitkällisen
ja
epäoikeudenmukaisen vankeutensa aikana, hänen rohkeutensa ja uskonsa oli
ikään kuin jatkuva saarna. Hänen henkensä, joka oli kokonaan toisenlainen
kuin maailman henki, todisti, että hänellä oli tukenaan maallista voimaa
korkeampi voima. Ja hänen esimerkkinsä rohkaisi kristittyjä osoittamaan
suurempaa tarmoa sen asian ajajina, jonka julkisesta tukemisesta Paavali oli
estynyt. Näillä tavoilla apostolin kahleet pääsivät vaikuttamaan, niin että kun
hänen voimansa ja vaikutusmahdollisuutensa näyttivät tukahdutetuilta ja hän
kaiken todennäköisyyden mukaan pystyi vähimpäänsä, hän juuri silloin
kokosi Kristukselle eloa vainioilta, joille hänen ei olisi uskottu lainkaan
pääsevän.” ApT. s. 354.
Rakkauden lahja
Viisauden, tiedon, uskon, parantamisen, ihmeiden tekemisen,
profetoimisen, henkien erottamisen ja kielillä puhumisen lahjat on annettu
”Hengen ilmoitukseksi”. Se on todellinen yhteys kaikessa erilaisuudessa.
Harjoittamalla meille annettuja lahjoja me kasvamme ja tulemme Kristuksen
kaltaisiksi.
Jumalallisen rakkauden läsnäolo Hänen kansassaan on Jumala heissä, sillä
Jumala on rakkaus. ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta
minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä
kulkunen.” 1. Kor. 13:1. Pyhän Hengen lahjat ovat moninaiset, ja kaikki
niistä ovat tärkeitä seurakunnan rakentumiseksi. Mutta rakkaus on niistä
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kaikista ylin. Rakkaus ja yksimielisyys todistavat kääntymyksestä ja
jumalallisesta toiminnasta Jumalan kansan elämässä. Apostoli Paavali julistaa
vielä, että rakkaus on osa todellisten uskovien sinetöityä luonnetta. ”Rakkaus
ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen
lakkaa, ja tieto katoaa.” 1. Kor. 13:8.
Jättäkäämme taaksemme kaikki, mikä on lapsellista ja pyrkikäämme
hengelliseen kypsyyteen. ”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme;
mutta suurin niistä on rakkaus.” 1. Kor. 13:13.
”Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän
Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa.” 2. Joh. 1:3.
Aamen!
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