4
Lisaleht 1

JUMALA VIIMASTE PÄEVADE KOGUDUS
[Ilmutuse raamatus on kujutatud Jumala rahva kaht eri gruppi: nähtavat
“ülejäänute” kogudust (Ilmutuse 12:7) ning Baabülonis asuvat “minu rahvast”
(Ilmutuse 18:4). Käesolevas peatükis on käsitletud neist esimest, 14. peatükis,
pealkirja all “Vali hüüd” aga viimast.]

Jumala rahvas peab Tema käsusõnu
Jumala kogudus maa peal tõstab taas ausse jalge alla tallatud käsu ning
esitab maailmale Jumala Talle, kes võtab ära maailma patu. [...]
Maailmas on vaid üks kogudus, kes praegusel hetkel on üles ehitamas
“muistseid varemeid”, taastamas “endiste põlvede alusmüüre”, ning keda
võib nimetada “lõhutud müüride parandajaks”. [Vt Jesaja 58:12] [...]
Inimesed peaksid olema väga ettevaatlikud, et mitte astuda välja selle
ainsa rahva vastu, kes vastab Jumala ülejäänute koguduse kohta antud kirjeldusele, peab Jumala käsusõnu ning kellel on Jeesuse usk. [...] Jumalal on
oma eriline rahvas, oma kogudus maa peal, kelle sarnast teist ei ole, kes seisab
kõigist kõrgemal võime poolest toetada tõde ning mõista õigeks Jumala käsk.
[...] Mu vend, kui sa õpetad, et Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus on
Baabülon, siis õpetad sa valet. - TM 50, 58, 59 (1893)

Neil on Jeesuse tunnistus
Sedamööda, kuidas lõpp lähemale jõuab ning viimase kuulutuse viimine
maailmale edeneb, muutub ikka tähtsamaks, et need, kes käesoleva aja tõe
vastu võtavad, mõistaksid selgesti tunnistuste olemust ja mõju. On ju Jumal
oma ettenägevuse ja juhtivuse kohaselt liitnud tunnistused algusest peale
kolmanda ingli kuulutusega. - 5T 654 (1889)
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Inimesed võivad koostada ühe uue skeemi teise järel. Vaenlane püüab
pidevalt hingi tõest eemale viia. Kõik aga, kes usuvad, et Issand õe White’i
kaudu on rääkinud, ja talle sõnumi andnud, on kaitstud paljude eksituste
eest, mis viimseil päevil inimesi tabavad. - 3SM 83, 84 (1906)
Kerkib esile inimesi, kes väidavad, et nad on saanud nägemusi. Vaid
siis, kui Jumal annab sulle selge tõendi, et nägemus on Temalt, võid sa selle
vastu võtta. Ära võta seda vastu ühegi muu tõendi põhjal. Nii Ameerikas kui
ka mujal esineb üha rohkem juhtumeid, kus inimesi eksitusse viiakse. - 2SM
72 (1905)

Nende “tunnusmärk” - Piibli õpetused
Aja möödumist 1844. aastal tähistasid suured sündmused, avades meie
üllatunud pilgule pühamu puhastamise taevas. Jumala rahvale maa peal
avaldas see otsustavat mõju. Samal ajal hakkas kõlama esimese, teise ja
kolmanda ingli kuulutus. Nende kuulutuste motoks sai “Jumala käsusõnad ja
Jeesuse usk.” Üheks selle kuulutuse rajamärgiks oli Jumala tempel, mida Tema
tõde-armastav rahvas nägi nüüd taevas, ning seaduselaegas, mis sisaldab
Jumala käsusõnu. Jumala käsust üleastujate teel säras nüüd valgus neljanda
käsu hingamispäeva kohta. Tõde sellest, et õelad ei ole surematud, on samuti
vana rajamärk. Mis puutub “vanadesse rajamärkidesse”, siis ei meenu mulle
midagi, mida veel sellesse kategooriasse võiks liigitada. - CW 30, 31 (1889)

Seitsmenda päeva adventistide eriline missioon
Issand on teinud meid oma käsu hoidjaiks. Ta on usaldanud meile pühaliku,
igavese tõe, mida me peame teistele edasi andma - hoiatuste, manitsuste ja
julgustuste näol. - 5T 381 (1885)
Jumal on valinud seitsmenda päeva adventistid erirahvaks ning nad
maailmast eraldanud. Kasutades tööriistana oma suurt, igavest tõde, on Ta
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See võimu kuritarvitamine - inimesed oleksid otsekui jumalaiks tehtud - tekitab minus õigustatud kartust. Kõikjal, kus selline asi ilmneb, on
see needuseks. - TM 359-361 (1895)
Väikesele inimgrupile on pandud liiga rasked kohustused ja vastutus.
Pealegi ei tee mõned neist Jumalat oma Nõuandjaks. Mida teavad need
mehed Jumala töö vajadustest välismaal? Kuidas saavad nad otsustada
küsimusi, mille kohta neilt nõu küsitakse? Pealegi läheb välismaal vastuse
kättesaamisega aega vähemalt kolm kuud, isegi kui vastatakse viivituseta.
- TM 321 (1896)
Need, kes elavad kaugetes maades, ei tee seda, mida nad õigeks peavad enne, kui on taotlenud luba Battle Creek´ist. Enne tegevusse astumist
ootavad nad sellest paigast jaatavat või eitavat otsust. - SpT-A(9)32 (1896)
50 Ei ole mõistlik valida tööd juhtima vaid Peakonverentsi esimeest.
Peakonverentsi töö on avardunud ja mõned asjad on tehtud mõttetult keeruliseks. Üles on näidatud arukuse puudumist. Tööpõld peaks jaotatama
divisjonideks või töötama välja mõne muu plaani, et töö jaguneks mitme
inimese vahel. - TM 342 (1896)
(Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus organiseeriti 1863. aastal. See
hõlmas 3500 liiget, poolt tosinat kohalikku liitu, umbes 30 evangeeliumitöölist ja kolmest liikmest koosnevat Peakonverentsi nõukogu. Sellist väikest
organisatsiooni suutis peakonverentsi esimees hästi juhtida ja nõustada. Ta
sai isiklikult külastada igat tähtsat koosolekut ja pöörata tähelepanu avaliku
tööga seotud asjaajamistele. Aastaks 1896 oli koguduse töö Ühendriikides aga
tunduvalt laienenud ning ulatus Euroopasse, Austraaliasse ja ka Aafrikasse.
Nüüd muutus ühele mehele võimatuks teostada adekvaatset järelvalvet ja
anda otstarbekaid juhiseid nii laialihajutatud töö edukaks laabumiseks. Ellen
White soovitas moodustada osakondi nii, et koguduse liikmed üle maailma ei
tarvitseks nõu saamiseks ühe inimese poole pöörduda. Seda soovitust võeti
kuulda ja moodustati unioonid ja divisjonid)

nad maailma kivimurrust välja raiunud ning endaga ühendusse toonud. Ta
on teinud nad oma esindajaiks ning kutsunud nad oma lunastuse lõputöös
enda saadikuteks. Suurimad tõeaarded, mis iial surelikele usaldatud, kõige
pühalikumad ja kardetavamad hoiatused, mida Jumal iial inimesele saatnud,
on antud neile - maailmale edasi andmiseks. - 7T 138 (1902)
Seitsmenda päeva adventistid on asetatud maailma ning neile on antud
erimissioon - olla vahimehed ja valgusekandjad. Neile on usaldatud viimane
hoiatuskuulutus selle hukkuva maailma jaoks. Neile särab imeline valgus
Jumala Sõnast. Neile on usaldatud kõige pühalikum töö - kuulutada maailmale esimese, teise ja kolmanda ingli kuulutust. Ei ole ühtki teist nii tähtsat
tööd. Nende tähelepanu ei peaks hõivama miski muu. - 9T 19 (1909)
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Põhjus, miks organiseeriti
Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus
Sedamööda, kuidas adventistide arv kasvas, sai üha selgemaks, et ilma
organisatsioonita tekiks suur segadus ning töö ei saaks olla edukas. Et kuulutustööd toetada, tööd uutele põldudele laiendada, kaitsta nii kogudusi kui
jutlustajaskonda vääritute liikmete eest, säilitada koguduse vara, levitada
tõde kirjanduse kaudu ning paljudel muudel eesmärkidel oli organisatsioon
hädavajalik. [...]
Jumala Vaimu kaudu anti valgus, mille kohaselt pidi koguduses valitsema
kord ja põhjalik distsipliin Vajati organisatsiooni. Kogu Jumala tegevuses
Tema suures Universumis ilmneb kord ja süsteem. Kord on taeva seadus
ning see peaks olema ka Jumala rahva seaduseks maa peal. - TM 26 (1902)
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Organisatsioon on alati vajalik
Kui kogudusi ei organiseerita sel viisil, et nad võivad säilitada ja nõuda korda,
ei ole neil tulevikus mingit väljavaadet. - 1T 270 (1862)
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47 Kuidas küll Saatan rõõmustaks, kui tal õnnestuks selle rahva hulka
tungida ning nende organisatsioon hävitada - ajal, mil täiuslik organisatsioon
on ülimalt vajalik! Organisatsioon on meie tugevaim relv, mille abil hoiduda
võltsinguist ning kummutada väited, mis ei põhine Jumala Sõnale. Me soovime hoida oma read korras, et targalt, suure hoolega loodud süsteemi miski
ei purustaks. Praegusel ajal ei tohiks anda tegutsemisvabadust mingitele
jõududele, kes soovivad haarata oma kätte kontrolli töö üle.
Mõned on avaldanud mõtet, et sedamööda, kuidas läheneme ajastute
lõpule, hakkab iga üksik Jumala laps tegutsema sõltumatult kõigist religioossetest organisatsioonidest. Issand on andnud mulle aga valguse, et selles
töös ei tohiks olla sellist asja nagu üksikisiku sõltumatus teistest. [Käsikirjast,
mis loeti ette Peakonverentsi istungjärgul Washingtonis 30. mail 1909.] - 9T
257, 258 (1909)
Sedamööda, kuidas läheneme viimasele kriisile, peaksime hakkama
töötama süstemaatilisemalt kui iial varem, mitte aga vähem korda ja kooskõlastatust nõudma. - 3SM 26 (1892)

Jumala koguduse eriline autoriteet
Jumal on andnud oma kogudusele erilise autoriteedi ja võimu. Kellelgi pole
õigust seda põlata või tähele panemata jätta; vastasel korral jätab ta tähele
panemata Jumala hääle. - 3T 417 (1875)
Jumal on andnud oma kogudusele kõrgeima võimu taevas ja maa peal.
See on Jumala hääl Tema ühendatud rahva, koguduse kaudu - ning sellest
tuleb lugu pidada. - 3T 451 (1875)

sed, sest rahvast, kes oli õnnistatud suure valgusega, suurte võimaluste ja eesõigustega, oli tabanud pimedus ja nõrkus. Nad olid tulnud suurtest kirikutest
välja reformaatoritena, seejärel aga hakanud toimima nendesamade kirikute
sarnaselt. Me lootsime, et sellest uuest kogudusest ei teki enam vajadust välja
minna.* Samal ajal, kui me püüame hoida “Vaimu ühendust” rahusideme
kaudu, ei lakka me sõna ega sulega noomimast fanatismi, kitsarinnalisust ja
sallimatust. - EGW ‘88 356, 357 (1889) [Selle lühendiga on tähistatud Ellen
White’i materjale, seotud 1888.aasta Minneapolise Peakonverentsil esile
tulnud probleemidega. - Tlk.]
[*See on ainus teadaolev väide Ellen White’i sulest, kus ta näib olevat
kaotanud usalduse Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse organisatsiooni.
Siinväljendatud kahtlust aga ei korranud ta oma elu ülejäänud kahekümne
kuue aasta vältel kunagi.]
Inimeste kohta, kes kiitlevad saadud valguse üle ning ometi selles valguses ei kõnni, ütleb Kristus: “Aga ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam
põli kohtupäeval kui teil! Ja sina, Kapernaum [seitsmenda päeva adventistid,
kes on saanud suure valguse], kas sa ei olnud ülendatud taevani? Kuni põrguni
sa langed alla! Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis
on sündinud sinus, seisaks see veel tänapäeval!” - RH, l. aug. 1893
[Nurksulgudes kommentaar E.G. White’ilt]
49 Kogudus on Laodikea olukorras. Koguduses ei ole näha Jumala kohalolekut. - 1NL 99 (1898) [NL = Notebook Leaflets, “Lehekülgi märkmikust”]

Võimu kuritarvitamine koguduse keskuses

Olin veendunud kõiges selles, mida Minneapolises rääkisin - reformatsioon
peab jõudma kõikidesse meie kogudustesse. Tuleb läbi viia tõsised uuendu-

Peakonverents on ise korrumpeerumas. Seal ilmnevad ebaõiged seisukohad
ja põhimõtted. [...]
Juhid on kasutanud ebaausalt ära oma seisukohta nende suhtes, keda
nad oma alluvaks peavad. Nad on otsustanud esitada inimestele oma tingimused - kas nendele alluda või kaotada oma karjäär. [...]
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Vaimuliku nõrkuse ja pimeduse aeg
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