HE IN AKUU

1 .7 . Torst ai, a a m u
Il m . 6 :1 5 -1 7
"He tu nt e v at s e n ä ä n e n , jo k a tu n k e utuu k u oll ei d e n ki n k o rviin. Kuink a
u s ei n o n k a a n t ä m ä s ä äliv ä , l e m p e ä ä ä ni k ut su nut h e it ä
p ar a n n u k s e e n . Kuink a u s ei n s e o n k a a n k u ulu nut yst ä v ä n , v elj e n ja
Vapa ht aj a n liikutt av a n a k o h o tu k s e n a . Ju m al a n a r m o n hylk ä äjill e e i
m i k ä ä n v oi si o ll a niin t äyn n ä m o it e tt a ja tu o m i o t a k uin s e ä ä ni, jo k a
niin k a u a n o n pyyt ä nyt: 'Kääntyk ä ä , k ä ä nty k ä ä p oi s p a h oilt a t eilt ä n n e ;
ja m i n k ä t ä h d e n t e k u olisitt e ?’ Oi, jo s p a s e o lisi vi er a a n ä ä ni!… Tä m ä
ä ä ni h e r ätt ä ä m u i st oj a , jotk a h e m i e l ell ä ä n h ä vitt äi siv ät h alv e k sittuj a v ar oitu k si a , hyljättyj ä k ut suj a ja lai mi nly ötyj ä
til ai suu k si a ." S. t., 6 2 0 .
1 .7 . Torst ai, ilt a
Snl. 1 :2 4 -2 7
”Kaik ki e n niid e n e l ä m ä s s ä , jotk a hylk ä ä v ä t t otuu d e n , o n h e t ki ä ,
joll oin o m a t u nt o h e r ä ä , m i e l e e n tul ev at t e k o py h ä n e l ä m ä n kiu s allis et
m u i st ot ja si elu a v aiv a a h e d el m ä t ö n s uru. Mutta m i t ä t ä m ä o n
v err attu n a ju m al a ntu o m i o n tu s k a a n sill oin, ’ku n m yr s ky ä tul e e s e ,
m i t ä t e k a u hi stutt e , k u n h ä t ä n n e s a a p uu tuulisp ä ä n ä’. Ne, jotk a
o li siv at h alu n n e e t tu h o t a Kristu k s e n ja Hän e n u s k ollis e n k a n s a n s a ,
n ä k e v ä t nyt h ei d ä n yllä ä n o l e v a n kir k k a u d e n . Kesk ell ä o m a a
k a u h u a a n h e k uul e v at pyhi e n ri e m uit e n h u ut av a n : 'Kats o , t ä m ä o n
m e i d ä n Ju m al a m m e , jot a m e o d o ti m m e m e it ä p el a st a m a a n .'“ S. t.
62.
2 .7 . Perja nt ai, a a m u
Il m . 3 :7 , 8
"Minä n äi n , e tt ä Je e su s o li s ulk e n ut o v e n pyh ä ä n e i k ä k u k a a n v oi sit ä
a v a t a , ja Hän o li a v a n n ut o v e n k ai k k ei n pyhi m p ä ä n e i k ä k u k a a n v oi
sit ä s ulk e a . Ja siit ä s a a k k a , k u n Je e su s a v a si o v e n k ai k k ei n
pyhi m p ä ä n , jo s s a a r k ki o li, o v a t k ä s kyt l oi st a n e e t Ju m al a n k a n s all e ja
sit ä o n k o e t eltu s a p a ttikysy my k s ell ä .” H. k . 4 8 .
2 .7 . Perja nt ai, ilta
Apt. 1 0 :5 4 , 5 5
”Kristuksen uskonto kohtaa vastaanottajan korkeampiin ajatuksiin ja
tekoihin samalla kuin se esittää Jumalan rakkauden kohteena
kaikkia ihmisiä, jotka on ostettu Hänen Poikansa verellä. Jeesuksen
jalkain juuressa yhdistyvät rikkaat ja köyhät, oppineet ja
tietämättömät,
ilman
luokkaerotusta
tai
maailmallista
arvojärjestystä. Kaikki maalliset erot unohdetaan, kun me katsomme
Häneen,
jonka
meidän
syntimme
ovat
lävistäneet.
Itsensäkieltäminen, alentuminen, rajoittamaton sääli Hänen
taholtaan, joka taivaassa oli niin korkea, tämä kaikki panee häpeään
ihmisylpeyden, itsensä kunnioittamisen ja yhteiskunnallisen

aseman… Kaikki yhdistyvät verellä ostettuina sieluina, kaikki ovat
samassa, määrin riippuvaisia Hänestä, joka lunasti heidät Jumalalle."
D. d. Ev. 293.
3.7. Sapatti, aamu
Jes. 66:22, 23
"Minulle näytettiin, että Jumalan laki pysyy iäti vahvana ja vallitsee
uudessa maassakin aina iankaikkisuuteen asti. Luomisessa, silloin
kuin maan perustukset laskettiin, katselivat Jumalan pojat ihmetellen
Luojansa töitä, ja kaikki taivaan joukot riemuiten iloitsivat. Juuri silloin
sapatinkin perustus laskettiin... Sapatti asetettiin Eedenissä ennen
lankeemusta, ja sitä noudattivat Aadain ja Eeva ja koko taivaallinen
joukko. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, siunasi ja pyhitti sen.
Minä näin, ettei sapattia tultaisi milloinkaan poistamaan, vaan että
lunastetut pyhät ja kaikki taivaan enkelit pyhittävät sen suuren
Luojansa kunniaksi kautta kaiken iäisyyden." H. k. 242.
3.7. Sapatti, ilta
1. Kor. 3:18, 19
"Jos ihmiset menettävät näkyvistään Kristuksen esikuvan eivätkä
seuraa Hänen opetustaan, silloin heistä tulee omahyväisiä ja
kohtaavat saatanan hänen omilla aseillaan. Vihollinen osaa suunnata
aseensa hyvin niitä vastaan, jotka palvelevat häntä. Jeesus puhui vain
puhtaita totuuden ja vanhurskauden sanoja." D. d. Ev. 292.
4.7. Sunnuntai, aamu
Snl. 1:1-5
”Vallan halu, pelkään raakaan voimaan perustuva kunnia ja elämän
häikäilemätön halveksiminen vaikuttavat nuorisoon pelottavalla,
turmelevalla voimalla. Toiset urheilulajit, vaikkeivät olekaan niin
raaistuttavia, ovat tuskin vähemmän arveluttavia saamiensa liiallisten
mittasuhteiden vuoksi. Ne herättävät huvittelunhalua ja jännityksen
kaipuuta ylläpitäen siten vastenmielisyyttä hyödylliseen työhön ja
taipumusta välttää käytännön velvollisuuksia ja vastuuta. Ne pyrkivät
hävittämään mieltymyksen elämän vakaviin tosiasioihin ja sen
rauhallisiin nautintoihin. Siten ovi avautuu huikentelevaisuuteen ja
laittomuuteen kauhistuttavine seurauksineen." E. ja k. 198.
4.7. Sunnuntai, ilta
Snl. 16:31
"Vielä Jumala on käskenyt osoittamaan hellää kunnioitusta iäkkäitä
ihmisiä kohtaan. Hän sanoo: ’Harmaat hapset ovat kunnian kruunu’.
Ne kertovat käydyistä taisteluista ja saavutetuista voitoista,
kannetuista taakoista ja vastustetuista kiusauksista. Ne kertovat
väsyneistä jaloista, jotka lähestyvät leposijaansa, ja paikoista, jotka
pian tulevat olemaan tyhjinä. Autettakoon lapsia ajattelemaan tätä, ja
he ovat halukkaat tasoittamaan vanhusten tietä kohteliaisuudellaan

ja kunnioituksellaan. He lisäävät nuoren elämänsä viehättävyyttä
ottamalla vaarin käskystä: 'Nouse harmaapään edessä ja kunnioita
vanhusta'.” E. ja k. 231.
5.7. Maanantai, aamu
Ps. 139:23, 24
"Mitään totuutta Raamattu ei esitä selvemmin kuin se vaaran, minkä
aiheuttaa yksikin poikkeaminen oikeasta - vaaran, mikä uhkaa sekä
väärintekijää että kaikkia niitä, joihin hänen vaikutuksensa ulottuu.
Esimerkillä on ihmeellinen voima. Jos se suuntautuu meidän
luontomme pahojen taipumusten puolelle, se tulee melkein
vastustamattomaksi" E. ja k. 143.
5.7. Maanantai, ilta
Hebr. 12:4
"Paheen lujin varustus meidän maailmassamme ei ole
häpeämättömän synnintekijän tai rappeutuneen hylkiön paheellinen
elämä, vaan sellainen elämä, joka muuten näyttää hyveelliseltä,
kunnialliselta ja jalolta, mutta jossa suositaan yhtä syntiä,
hemmotellaan yhtä pahetta. Sielulle, joka salassa taistelee jotakin
suurta kiusausta vastaan, vapisten aivan kuilun partaalla, sellainen
esimerkki on mitä voimakkain houkutus syntiin. Se, joka omaa
korkean käsityksen elämästä, totuudesta ja kunniasta mutta
kuitenkin tahallisesti rikkoo Jumalan pyhän lain yhden käskyn, on
alentanut jalot lahjansa houkutukseksi syntiin. Luonnonlahjat, kyvyt,
myötätunto, vieläpä jalot, ystävälliset teot voivat siten tulla saatanan
houkutuksiksi viettelemään ihmisiä perikadon partaalle." E. ja k. 143.
6.7. Tiistai, aamu
Ps. 3:9
"Koko taivas on kiinnostunut maailmassa nyt käynnissä olevaan
työhön, jonka tarkoitus on valmistaa ihmisiä tulevaa, iankaikkista
elämää varten. Jumalan tarkoitus on, että ihmisolennot saavat suuren
kunnian toimia Jeesuksen Kristuksen työtovereina sielujen
pelastukseksi. Jumalan sana ilmaisee selvästi, että tässä suuressa
työssä toimivien etuoikeutena on tuntea, että heidän oikealla
kädellään on eräs, joka on valmis auttamaan heitä jokaisessa
vilpittömässä pyrkimyksessä saavuttaa korkein siveellinen ja
hengellinen kunto Mestarin työssä. Näin tulee käymään jokaiselle,
joka tuntee tarvitsevansa apua." T. 1, 24.
6.7. Tiistai, ilta
Kol. 2:3
"Käsityksemme kasvatuksesta on liian ahdas ja rajoittunut. Näköpiiriä
on laajennettava, tavoitteita korotettava. Tosi kasvatus merkitsee
enemmän kuin jonkin oppikurssin suorittamista. Se merkitsee
enemmän kuin valmistautumista tätä elämää varten. Se koskee koko

ihmistä ja koko hänen saavutettavissaan olevan olemassaolon aikaa.
Siihen sisältyy ruumiillisten, henkisten ja hengellisten voimien
sopusuhtainen kehittäminen. Se valmistaa oppilasta osallistumaan
palveluksen iloon tässä maailmassa ja nauttimaan tulevassa
maailmassa laajemman palvelustyön synnyttämää korkeampaa iloa.
Tällaisen kasvatuksen alkulähde ilmaistaan näissä Pyhän Kirjan
sanoissa, jotka viittaavat Jumalaan." E. ja k. 13
7.7. Keskiviikko, aamu
Hebr. 4:12
"Minä näin että Jumalan sana kokonaisuudessaan on kuin täydellinen
ketju, jossa osa liittyy toiseen osaan selittäen sitä. Vilpittömien
totuuden etsijöiden ei tarvitse eksyä, sillä Jumalan sana esittää meille
elämän tien selvästi ja yksinkertaisesti, ja sen lisäksi Jumala antaa
meille Pyhän Henkensä, joka neuvoo meitä ymmärtämään sanassa
ilmoitettua, elämään johtavaa tietä." H. k. 245.
7.7. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 4:16
"Niiden, jotka Jumala on kutsunut työskentelemään sanan ja opin
julistajina, tulisi aina olla oppivaisia. Heidän tulisi aina pyrkiä
edistymään, jotta he voisivat olla esimerkkinä Jumalan laumalle ja
tehdä hyvää kaikille, joiden kanssa he joutuvat kosketukseen. Ne,
jotka eivät käsitä, kuinka tärkeää on edistyä ja kehittyä, eivät kasva
armossa ja Kristuksen tuntemisessa." T. 1, 24.
8.7. Torstai, aamu
1. Tess. 4:14-17
"Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan
Pojan ääni kutsuu nukkuvat pyhät esiin. Katseltuaan heidän
hautojaan Hän kohottaa kätensä taivasta kohti ja huutaa: 'Herätkää,
herätkää, herätkää te, jotka nukutte maan tomussa, ja nouskaa ylös!'
Kaikkialla maapallolla vanhurskaat kuolleet kuulevat tuon äänen; ja
ne, jotka sen kuulevat, saavat elää… He tulevat kuoleman vankilasta
puettuna katoamattomaan kirkkauteen ja … Sitten elossa olevat
vanhurskaat ja kuolleista nousseet pyhät yhdistävät äänensä pitkään,
riemuitsevaan voitonhuutoon." S. t. 623.
8.7. Torstai, ilta
Jes. 35:10
"Kaikki nousevat haudoistaan saman kokoisina kuin he olivat niihin
pantaessa. Aadam, joka seisoo ylösnousseiden joukossa, on suuri ja
ylevä, vain vähän pienempi kuin Jumalan Poika. Hän on huomattava
vastakohta myöhempiin sukupolviin kuuluville; ja tämä jo yksinään
osoittaa, miten paljon ihmiskunta on huonontunut alkuperästään.
Mutta kaikki nousevat ylös ikuisen nuoruuden virkeydessä ja
voimassa… Synnin saastuttama, kuolevainen, turmeltuva, vailla
kauneutta oleva muoto tulee täydelliseksi, kauniiksi ja

kuolemattomaksi. Kaikki viat ja epämuodostumat ovat jääneet
hautaan. Saaden pääsyn elämänpuulle… lunastetut kasvavat saman
kokoisiksi, kuin ihmiset olivat alkuperäisessä, onnellisessa tilassaan…
Oi ihmeellistä pelastusta, jota on kauan julistettu, kauan toivottu ja
hartaasti odottaen tutkittu, mutta ei vielä koskaan täysin käsitetty.” S.
t. 624.
9.7. Perjantai, aamu
2. Moos. 34:14
”Meidän on huolellisesti tarkattava sapatin alkalista ja päättymistä.
Muista, että jokainen hetki On pyhä. Työnantajien tulisi mikäli
mahdollista antaa työntekijöilleen vapaata perjantaina puolipäivästä
sapatin alkamiseen asti. Antakaa heille aikaa valmistuksiin, jotta he
hiljaisuudessa voisivat ottaa vastaan Herran päivän. Tällainen
menettely ei tuota heille tappiota ajallisissakaan asioissa." T. 1, 197.
9.7. Perjantai, ilta
1. Piet. 5:5
"Jos jolloinkin joku kansa on tarvinnut vaeltaa nöyrinä. Herran edessä,
niin sitä tarvitsee Hänen seurakuntansa, Hänen valittunsa tämän
sukupolven aikana. Meidän kaikkien on valitettava ymmärryksemme
hitautta, etuoikeuksiemme ja tilaisuuksiemme arvostamisen
puutetta. Meillä ei ole mitään, mistä voisimme kerskata. Me
murehdutamme Herraa Jeesusta Kristusta kovuudellamme,
epäkristillisellä lyömisellämme. Meidän täytyy täydellisesti olla
Hänessä." D. d. Ev. 292.
10.7. Sapatti, aamu
Ps. 122:1
"Koti on perheen pyhäkkö, ja kammio tai metsikkö yksinäisin paikka
yksityistä hartaudenharjoitusta varten, mutta kirkko on seurakunnan
pyhäkkö. Jumalanpalveluksen ajasta, paikasta ja tavasta pitäisi olla
sääntönsä. Ei mitään pyhää, ei mitään jumalanpalvelukseen kuuluvaa
pitäisi käsitellä huolimattomasti tai välinpitämättömästi. Jotta
ihmiset parhaalla tavalla voisivat ylistää Jumalaa, heidän
kokoontumisensa tulisi olla sellaista, että he mielessään voisivat
pitää pyhät asiat erillään jokapäiväisistä. Yleviä aatteita, jaloja
ajatuksia ja pyrkimyksiä on niillä, joiden seura on omiaan
varmistamaan heidän ajatuksiaan hengellisistä asioista. Onnellisia
ovat ne, joilla on pyhäkkö, olkoon se korkea tai matala, sijaitkoon
kaupungissa tai rosoisessa vuorenluolassa, matalassa majassa tai
erämaassa. Jos se on paras, minkä he voivat hankkia Mestarilleen,
Hän pyhittävä paikan läsnäolollaan, ja se on oleva pyhä Herralle
Sebaotille." T. 1, 174.
10.7. Sapatti, ilta
Jes. 42:6, 7
"Jokiala kutsuu jokaista ihmistä palvelukseensa. Hänelle mieleinen

palvelu säteilee Hänen olemuksensa kirkkautta. Jumalan palvelijat
erottuvat maailmasta sillä, että heissä näkyy Hänen katoamattomien
periaatteittensa poispyyhkimätön tuntomerkki." Mit d. Ev. 51.
11.7. Sunnuntai, aamu
Job. 34:10-12
"Jokaiselle pahantekijälle Jumalan laki julistaa tuomion. Lain rikkoja
voi jättää huomioonottamatta sen äänen. Hän voi yrittää hukuttaa sen
varoituksen, mutta turhaan. Se seuraa häntä. Se tekee itsensä
kuulluksi. Se hävittää hänen rauhansa. Jos hän ei ota sitä huomioon,
se vainoaa häntä hautaan asti. Se todistaa häntä vastaan tuomiolla.
Viimein se sammumattomalla tulella kuluttaa sielun ja ruumiin." E. ja
k. 138.
11.7. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 10:11
"Tämä on syy siihen, miksi Jumala on antanut niin monta esimerkkiä
yhden väärän teon seurauksista. Eedenin menettämiseen ja samalla
maailman kärsimykseen ja kuolemaan johtaneen synnin surullisesta
historiasta kertomukseen siitä henkilöstä, joka kolmestakymmenestä
hopearahasta myi kirkkauden Herran, Raamatun elämäkerrasto on
tulvillaan näitä esimerkkejä, jotka on asetettu varoitusmerkeiksi
elämän tieltä pois johtaville syrjäpoluille." E. ja k. 143.
12.7. Maanantai, aamu
1. Kor. 10:12
"Raamattuun on kirjoitettu varoitukseksi myös ne seuraukset, jotka
ovat johtuneet yhdestä ainoasta myöntymisestä inhimilliseen
heikkouteen ja erehtyväisyyteen uskon otteen hellitessä. Osoittamalla
kerran uskon puutetta Elia katkaisi äkkiä elämänsä työkauden.
Raskas oli se taakka, jota hän oli kantanut Israelin hyväksi.
Uskollisesti hän oli varoittanut kansan epäjumalanpalveluksesta…
Uskon voimalla epäjumalanpalvelus kukistettiin... Silloin hän väsymyksen ja heikkouden valtaamana - pakeni lisebelin uhkauksia
ja yksinään erämaassa rukoili, että saisi kuolla. Hänen uskonsa petti.
Hän ei saanut saattaa päätökseen alkamaansa työtä, Jumala käski
hänen voidella toisen henkilön profeetaksi sijaansa." E. ja k. 144.
12.7. Maanantai, ilta
Jaak. 4:10
”Nämä elämäkerrat osoittavat sen, minkä jokainen ihminen tulee
kerran ymmärtämään: että synti voi tuoda ainoastaan häpeää ja
vahinkoa, että epäusko merkitsee tappiota, mutta että Jumalan armo
ulottuu syvimpiinkin syvyyksiin ja että usko nostaa katuvan sielun
osallistumaan Jumalan lasten oikeuksista." E. ja k. 144.
13.7. Tiistai, aamu
Snl. 14:5-7
"Kasvatuksen kannalta ei mikään Raamatun osa ole arvokkaampi

kuin sen elämäkerrat. Nämä elämäkerrat eroavat kaikista muista
elämäkerroista siinä, että ne ovat täysin totuuden mukaisia.
Rajoitetun mielen on mahdotonta tulkita kaikissa asioissa oikein
toisen henkilön tekoja. Ainoastaan Hän, joka tuntee sydämen ja
näkee vaikuttimien ja tekojen salaiset lähteet, voi täysin
totuudenmukaisesti kuvata luonteen ja antaa oikean kuvan
ihmiselämästä. Sellainen kuvaus on vain Jumalan sanassa. Mitään
totuutta Raamattu ei esitä selvemmin kuin sitä, että meidän
tekomme ovat seurausta siitä, mitä olemme. Elämän kokemukset
ovat suureksi osaksi omien ajatustemme ja tekojemme hedelmää." E.
ja k. 140.
13.7. Tiistai, ilta
Joel. 2:12
"Saatana ei toivoisi kenenkään käsittävän täydellisen Jumalalle
jättäytymisen välttämättömyyttä. Ellei sielu antaudu kokonaan, se ei
myöskään voi jättää syntiä, vaan ruokahalu ja intohimo pyrkivät
valtaan ja kiusaukset ahdistavat omaatuntoa, niin ettei todellista
kääntymystä tapahdu. Jos kaikki käsittäisivät, millaista taistelua
jokaisen on käytävä saatanan voimia vastaan, jotka koettavat
houkutella, kietoa ja pettää, tehtäisiin paljon enemmän työtä niiden
hyväksi, jotka ovat nuoria uskossa T.1, 184.
14.7. Keskiviikko, aamu
Ps. 50:15
"Herra näkee jokaisen heikon, epäilevän, kamppailevan sielun
taistellut, ja Hän auttaa kaikkia, jotka huutavat Häntä avukseen. He
saavat nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien kulkevan
edestakaisin niitä säteilevän kirkkaita tikapuita pitkin, joita he
yrittävät kiivetä." T. 1, 185.
14.7. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 32:26
"Ne, jotka eivät halua jättää jokaista syntiä ja vakavasti etsiä Jumalan
siunausta, eivät saa sitä. Uutta kaikki, jotka Jaakobin tavoin pitävät
kiinni Jumalan lupauksista ja jotka ovat yhtä lujia kuin hän oli, niille
se onnistuu, kuten hänellekin onnistui." Mit d. Ev. 80.
15.7. Torstai, aamu
1. Kor. 15:51-53
"Elossa olevat pyhät muutetaan 'yhtäkkiä, silmänräpäyksessä’.
Jumalan äänen kuuluessa heidät kirkastettiin. Nyt he tulevat
kuolemattomiksi, ja yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa heidät
temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Enkelit 'kokoavat
Hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin
ääriin'. Pyhät enkelit kantavat pienet lapset heidän äitiensä syliin.
Ystävät, jotka ovat kauan olleet kuoleman erottamina, yhtyvät,
eivätkä enää koskaan eroa, vaan ilolauluja laulaen nousevat yhdessä

ylös Jumalan kaupunkiin." S. t. 624.
15.7. Torstai, ilta
Ilm. 1:4-6
"Ennen kuin astutaan sisään Jumalan kaupunkiin Vapahtaja antaa
seuraajilleen voiton tunnukset ja heidän kuninkaallisen asemansa
arvomerkit. Kirkastetut pyhät järjestetään neliönmuotoisiin piireihin
Kuninkaansa ympärille, jonka majesteettinen hahmo kohoaa pyhien
ja enkelien yläpuolelle ja jonka kasvot säteilevät sydämellistä
rakkautta
heitä
kohtaan.
Jokainen
katse
pelastettujen
lukemattomassa joukossa on kiinnitetty Häneen; jokainen silmä
katselee Hänen kirkkauttaan, joka kerran oli 'niin runneltu', että
'Hänen hahmonsa oi ollut ihmislasten hahmo’. Jeesus asettaa
oikealla kädellään voittajien päähän kirkkauden kruunun." S. t. 62.
16.7. Perjantai, aamu
Mark. 11:25. 26
”Toiseenkin seikkaan pitäisi valmistuspäivänä kiinnittää huomiota.
Sinä päivänä pitäisi panna pois kaikki erimielisyydet veljien ja
sisarten välillä oka perheessä että seurakunnassa. Kaikki katkeruus
ja viha ja pahuus on karkotettava sielusta. Nöyrin mielin 'tunnustakaa
siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne edestä, jotta
parantuisitte'." T. 1, 197.
16.7. Perjantai, ilta
2. Moos. 35:2
”Meidän on varottava, etteivät ne, jotka tunnustavat pitävänsä
Jumalan pyhää lepopäivää, rupea noudattamaan niitä huolimattomia
tapoja, jotka ovat vallalla sunnuntainpitäjien keskuudessa. Raja on
pidettävä selvänä niiden välillä, joissa on Jumalan valtakunnan
merkki, ja niiden, joissa on kapinoitsijan valtakunnan merkki. Sapatin
pyhyyttä olisi kunnioitettava paljon enemmän, kuin mitä monet
sapatinpitäjiksi tunnustautuvat tekevät. Ne, jotka eivät ole pitäneet
sapattia lain kirjaimen eikä hengen mukaan, ovat suuresti häpäisseet
Herraa. Hän kutsuu uudistukseen sapatin vietossa." T. 1, 194.
17.7. Sapatti, aamu
5. Moos. 28:9-13
"Nämä Israelille annetut lupaukset kuuluvat myös Jumalan kansalle
tänään. Ne ovat sanomia, joita sapatti tuo meille." T. 1, 193.
17.7. Sapatti, ilta
Luuk. 9:56
"Kristuksen elämässä ei ole ainoatakaan esimerkkiä, joka kehottaisi
ihmisiä sulkeutumaan luostareihin, tullakseen sopiviksi taivaaseen.
Hän ei ole milloinkaan opettanut, että rakkaus ja myötätunto olisi
tukahdutettava. Vapahtajan sydän oli täynnä rakkautta. Mitä
lähemmäksi ihminen pääsee siveellistä täydellisyyttä, sitä
herkkätuntoisempi hän on, sitä tarkempi hänen synnin

havaitsemiskykynsä ja sitä syvempi hänen myötätuntoisuutensa
kärsiviä kohtaan… Tiedetäänkö Kristuksen milloinkaan jättäneen
ihmisiä toimitettavaksi vankilaan tai piinapenkkiin sen tähden, että
he eivät kunnioittaneet Häntä taivaan Kuninkaana? Kuultiinko Hänen
tuomitsevan kuolemaan niitä, jotka eivät ottaneet Häntä vastaan?" S.
t. 558.
18.7. Sunnuntai, aamu
2. Tim. 3:13
"Saatanan alituisena pyrkimyksenä on esittää väärin Jumalan luonne,
synnin luonto ja ne tärkeät asiat, joista on kysymys suuressa
taistelussa.
Hänen
viisastelunsa
vähentää
Jumalan
lain
velvoittavuutta ja antaa ihmisille vapauden tehdä syntiä. Samalla
kertaa hän johtaa heidät muodostamaan vääriä käsityksiä Jumalasta,
niin että he pelkäävät ja vihaavat Häntä pikemmin kuin rakastavat.
Omalle luonteelleen ominaisen julmuuden hän selittää Luojalle
kuuluvaksi. Se on saanut muodon uskontojärjestelmissä ja ilmenee
palvontatavoissa. Siten ihmisten mielet sokaistuvat ja saatana saa
heidät asiamiehikseen taistelemaan Jumalaa vastaan" S. t. 557.
18.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 103:13
"Raamattua lukemalla opitaan tuntemaan Jumalan armo ja rakkaus;
nähdään, ettei Hän aseta ihmisille mitään noista raskaista taakoista.
Jumala odottaa vain särjettyä ja murtunutta sydäntä, nöyrää,
kuuliaista henkeä." S. t. 558.
19.7. Maanantai, aamu
Gal. 5:24
"Nykyisellä sukupolvella on vähemmän itsensähillitsemis- voimaa
kuin silloin eläneillä. Jotka antoivat näiden kiihotus aineiden halujen
hallita itseään, istuttivat vääriä haluja ja intohimoja jälkeläisiinsä, ja
tarvitaan
suurempaa
siveellistä
voimaa
kohtuuttomuuden
vastustamiseen kaikissa muodoissaan. Valittavana oleva ainoa
turvallinen tie on olla täysin raittiuden puolella eikä koskaan
uskaltautua vaaralliselle polulle.” B. a. 205.
19.7. Maanantai, ilta
Ilm. 7:14
"Kristus on esikuvamme. Meidän täytyy aina pitää näkyvissämme
Hänen esimerkkiään, ja tutkia Hänen tuomaansa ääretöntä uhria
vapautuaksemme synnin orjuudesta. Jos havaitsemme itsemme
syylliseksi katsoessamme jumalallisen lain suureen kuvastimeen, niin
meidän ei tulisi enää uskaltautua enempiin rikkomuksiin, vaan heti
tehdä täysi käännös, ja pestä luoteemme vaatteet Karitsan veressä,
jotta se puhdistuisi jokaisesta tahrasta.” B. a. 214.
20.7. Tiistai, aamu
Mark. 13:33

"Vanhurskaan tie ei ole esteistä vapaa, mutta jokaisessa vaikeudessa
meidän tulisi tuntea kehotus rukoilemiseen. Paha vihollinen tietää
hyvin, että kaikki, joita hän voi johtaa laiminlyömään rukousta ja
Pyhän Raamatun tutkimista, hän voittaa hyökkäyksillään. Siksi hän
keksii kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen mielen valtaansa." Mit
d. Ev.80.
20.7. Tiistai, ilta
1. Joh. 2:8
"On totta, että tiedon, siveellisyyden ja uskonnon alalla tälle
sukupolvelle loistaa suuri valo. Jumalan pyhän kirjan avoimilta sivuilta
leviää taivaallinen valo maailmaan. Mutta on muistettava, että mitä
suurempi annettu valo on, sitä suurempi on niiden pimeys, jotka sen
väärentävät tai hylkäävät.” S. t. 560.
21.7. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 3:12
"Lasten tulee ottaa osaa perhehartauteen. Jokainen tuokoon
Raamattunsa, ja kukin lukekoon jakeen tai pari. Sitten lauletaan jokin
tuttu laulu ja pidetään rukous. Kristus on antanut tästä esimerkin.
Isämeidän rukousta ei ole tarkoitettu vain muodollisesti toistettavaksi,
vaan se on kuvaus siitä, millaisia rukoustemme tulisi olla, yksinkertaisia ja keskitettyjä. Kerro Herralle tarpeesi yksinkertaisen
anomuksen muodossa ja kiitä Häntä Hänen lahjoistaan. Näin kutsut
Jeesuksen tervetulleeksi vieraaksi kotiisi ja sydämeesi. Tehkää niistä
kiintoisia ja miellyttäviä hetkiä." T. 1, 199.
21.7. Keskiviikko, ilta
3. Moos. 27:30, 32
"Jumala, joka antaa ihmiselle kyvyn hankkia varallisuutta, on liittänyt
lahjaan velvollisuuden. Kaikesta siitä, minkä me hankimme, Hän
vaatii määrätyn osan. 'Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon
viljasta että puiden hedelmistä - ja kaikki kymmenykset
raavaskarjasta ja pikkukarjasta - olkoot pyhä lahja Herralle'.
Velvoituksen laajuuden osoittaa se lupaus, jonka Jaakob toki
Beetelissä. 'Kaikesta, mitä minulle suot', hän sanoi, ’minä totisesti
annan sinulle kymmenykset’." E. ja k. 133.
22.7. Torstai, aamu
Ilm. 2:17
"Jokainen pyhä saa kruunun, jossa on hänen oma uusi nimensä ja
kirjoitus: 'Herralle pyhitetty’ Jokaiselle annetaan voittajan palmu ja
välkkyvä harppu. Kun sitten johtavat enkelit antavat äänen, niin
kaikkien kädet koskettelevat taitavasti harpun kieliä, saaden aikaan
ihastuttavaa soitantoa, täyteläisin sointuvin sävelin. Sanomaton
ihastus valtaa jokaisen sydämen, ja jokainen ääni yhtyy sydämestä
kohoavaan ylistykseen: 'Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt

meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi,
papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, Hänelle kunnia ja voima aina ja
iankaikkisesti.'" S. t. 625.
22.7. Torstai, ilta
Matt. 25:34
"Lunastetun joukon edessä on pyhä kaupunki. Jeesus avaa
helmiportit, ja totuutta noudattanut kansa käy sisälle. Siellä he
näkevät Jumalan paratiisin, joka oli Aadamin kotina hänen
viattomuudentilassaan.
Silloin
kuullaan
Jeesuksen
äänen,
täyteläisempänä kuin mikään kuolevaisten korviin osunut musiikki,
sanovan: 'Teidän taistelunne on päättynyt.' 'Tulkaa, minun Isäni
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti.” S. t. 625.
23.7. Perjantai, aamu
Joh. 6:27
''Meidän ei sapatiksi tule valmistaa enemmän tai vaihtelevampaa
ruokaa kuin muiksikaan päiviksi. Sen sijaan ruoan tulee olla
yksinkertaisempaa, ja tulee syödä vähemmän, jotta ajatukset olisivat
selvät ja virkeät käsittämään hengellisiä asioita. Liika syöminen
tylsyttää aivoja. Voimme kuulla riitä parhaita saraoja osaamatta
antaa niille arvoa, koska sopimaton ruoka on hämmentänyt
ajatuksemme. Syömällä liikaa sapattina moni on häpäissyt Jumalaa
enemmän kuin hän osaa kuvitellakaan.” T. 1, 198.
23.7. Perjantai, ilta
1. Sam. 2:30
''Ennen sapatin alkua on lakattava sekä henkisistä että ruumiillisista
maallisista askareista. Jumala pani sapatin kuuden arkipäivän
loppuun, jotta ihmiset pysähtyisivät ajattelemaan, kuinka pitkälle he
ovat viikon aikana päässeet valmistautuessaan sitä pyhää
valtakuntaa varten, jonne ei päästetä yhtään rikkojaa. Heidän tulisi
joka sapatti tehdä tiliä sielustanne nähdäksemme, onko kulunut
viilikö tuonut meille hengellisiä voittoja vai tappioita. Sapatin
pitäminen pyhänä Herralle merkitsee iankaikkista pelastusta. Herra
sanoo: 'Minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat.'" T. 1, 197.
24.7. Sapatti, aamu
1. Moos. 23:16, 17
"Jumalan huone maan päällä on nöyrälle uskovalle sielulle taivaan
ovi. Ylistyslaulut, rukoukset, Kristuksen edustajien puhumat sanat
ovat Jumalan määräämiä keinoja valmistamaan kansaa taivaallista
temppeliä varten, siihen ylevämpään jumalanpalvelukseen, mihin ei
voi päästä mitään epäpyhää." T. 1, 173.
24.7. Sapatti, ilta
Ilm. 12:17
"Lähitulevaisuudessa saamme nähdä näiden sanojen täyttyvän, kun

protestanttiset kirkot liittyvät maailmaan ja paavinvaltaan niitä
vastaan, jotka pitävät käskyt. Sama henki, joka yllytti paavilaisia
menneinä aikoina, saa protestantit menettelemään samalla tavalla
niitä kohtaan, jotka pysyvät uskollisina Jumalalle. Kirkko ja valtio
valmistuvat parhaillaan tulevaa taistelua varten. Protestantit
työskentelevät salaa tuodakseen sunnuntain etualalle, kuten tekivät
katolilaiset. Kautta maan (USA) paavikunta pystyttää ylväitä ja
mahtavia rakennuksiaan, joiden salaisissa kätköpaikoissa entiset
vainot tulevat toistumaan." T. 1, 291.
25.7. Sunnuntai, aamu
Ps. 94:20
"Jos lukija haluaa tietää, mitä keinoja tullaan käyttämään pian
alkavassa taistelussa, hänen tarvitsee vain lukea historiasta, mitä
keinoja Rooma muinoin käytti pyrkiessään samaan päämäärään. Jos
hän kysyy, miten katolilaiset ja protestantit yhdessä tulevat
kohtelemaan niitä, jotka hylkäävät heidän uskonkappaleensa, niin
hänen tulee ottaa huomioon, mitä henkeä Rooma ilmaisi
taistellessaan sapattia ja sen puolustajia vastaan." S. t. 561.
25.7. Sunnuntai, ilta
llm. 13:11-15
"Nämä menneen ajan tapahtumat ilmaisevat selvästi Rooman
vihamielisyyden oikeaa sapattia ja sen puolustajia kohtaan sekä ne
keinot, joita se käyttää oman aikaansaannoksensa korottamiseen.
Jumalan sana osoittaa, että näinä näyt tulevat toistumaan, kun
roomalaiskatoliset ja protestantit liittyvät yhteen, korottaaksensa
sunnuntaita.” S. t. 565.
26.7. Maanantai, aamu
Pil. 4:11
"Jos kristityt tuntisivat, että he ovat velvoitetut raittiuteen kaikissa
asioissa, niin he voisivat ennen kaikkea esimerkillään ruokapöydässä
auttaa niitä, joilta puuttuu itsehillintää, niin monia, jotka ovat melkein
voimattomia vastustamaan nautinnonhalunsa himoja. Jos me
näkisimme, että ne tavat, joita me täällä elämässä otamme
itsellemme, vaikuttavat iankaikkisiin etuihimme, että iankaikkinen
kohtalomme riippuu ankaran raittiista tavoista, niin me pyrkisimme
ankaraan raittiuteen syömisessä ja juomisessa.” B. a. 206.
26.7. Maanantai, ilta
Matt. 25:19
"Kaikkien niiden, joille Jumala on uskonut aikaa ja varoja, jotta he
käyttäisivät niitä kanssaihmistensä siunaukseksi, mutta jotka
hyödyttömästi käyttävät nämä lahjat itsensä ja lastensa hyväksi,
täytyy tehdä tiliä pelottavalla tavalla jumalallisen tuomion
aitauksessa." B. A. 214.

27.7. Tiistai, aamu
2. Aikak. 1:11, 12
"Jumalassa oleva tieto on kaiken todellisen tiedon ja kehityksen
alkulähde. Käännymmepä minne tahansa aineellisessa, henkisessä
tai hengellisessä maailmassa, kaikessa näemme - synnin tahroja
lukuun ottamatta - ilmauksia tästä tiedosta. Mitä tahansa
tutkimuksen haaraa etenemmekin, vilpittömästi pyrkien pääsoinaan
selville totuudesta, joudumme kosketuksiin näkymättömän, valtavan
Älyn kanssa, joka työskentelee kaikessa ja kaiken kautta. Ihmismieli
joutuu yhteyteen Jumalan mielen kanssa, äärellinen äärettömän
kanssa. Tällaisen yhteyden vaikutusta ruumiiseen, sieluun ja henkeen
ei voida arvioida kyllin korkealle. Tähän yhteyteen perustuu korkein
kasvatus. Se on Jumalan käyttämä kasvatusmenetelmä." E. ja k. 14.
27.7. Tiistai, ilta
Jobin 22:21
"Tee siis sovinto ja elä rauhassa Hänen kanssaan', tämä on Jumalan
sanoma
ihmiskunnalle.
Näissä
sanoissa
ilmaistua
kasvatusmenetelmää noudatettiin ihmissuvun ensimmäisen esi-isän
kasvatuksessa. Tällä tavalla Jumala opetti Aadamia, kun tämä eli
synnittömän ihmisyytensä kirkkaudessa pyhässä Eedenissä." E. ja k.
14.
28.7. Keskiviikko, aamu
Ps. 81:14-17
”Vanhempien tulisi hellästi ja huolehtivasti päivästä päivään opettaa
lapsille, mitä merkitsee olla Jumalan lapsi ja alistaa tahtonsa
Jumalalle kuuliaiseksi. Opettakaa heille, että kuuliaisuuteen Jumalaa
kohtaan kuuluu kuuliaisuus vanhempia kohtaan. Tätä työtä on
suoritettava päivittäin ja hetkittäin. Vanhemmat, valvokaa, valvokaa ja
rukoilkaa, ja tehkää tätä yhdessä lastenne kanssa!" T. 1, 185.
28.7. Keskiviikko, ilta
Apt. 8:37
”Kun heidän elämänsä onnellisin aika on tullut ja he sydämestään
rakastavat Jeesusta ja haluavat tulla kastetuiksi, puhukaa silloin
avoimesti heidän kanssaan. Ennen kuin heidät kastetaan, kysykää
heiltä, onko heidän ensimmäinen tarkoituksensa elämässä
työskennellä Jumalan hyväksi. Kertokaa heille, miten heidän on
aloitettava. Juuri ensimmäiset opetukset merkitsevät niin paljon.
Opettakaa heille yksinkertaisesti, miten he voivat tehdä ensimmäisen
palveluksensa Jumalalle. Tehkää työ niin helposti ymmärrettäväksi
kuin mahdollista. Selittäkää, mitä merkitsee antaa itsensä Herralle,
tehdä juuri niin kuin Hänen sanansa sanoo, kristittyjen vanhempien
opastuksella." T. 1, 186.
29.7. Torstai, aamu
Joh. 17:12

”Nyt on täyttynyt Vapahtajan rukous opetuslastensa puolesta: 'Isä,
minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet
minulle antanut, olisivat minun kanssani.' Asettaessaan verellään
ostamansa sielut 'nuhteettomina, riemuitsevina’ Isänsä kirkkauden
eteen Kristus sanoo: 'Tässä olen minä ja ne lapset, jotka sinä olet
minulle antanut.’ 'Minä olen säilyttänyt ne, jotka sinä minulle annoit.
Oi lunastavan rakkauden ihmettä ja sen hetken ihanuutta, jolloin
iankaikkinen Isä, katsoessaan lunastettuja, näkee heissä oman
kuvansa, synnin tuottaman häiriön poistettuna, sen aiheuttaman
vamman parannettuna ja ihmisyyden saatettuna jälleen sopusointuun
jumaluuden kanssa!" S. t. 625.
29.7. Torstai, ilta
Jes. 60:4
”Sanomattomalla rakkaudella Jeesus toivottaa uskolliset palvelijansa
tervetulleiksi heidän 'Herransa iloon’. Vapahtajan ilo on siinä, että Hän
näkee kirkkauden valtakunnassa ne sielut, jotka ovat pelastuneet
Hänen kärsimisensä ja alentumisensa kautta. Ja pelastetut
osallistuvat Hänen iloonsa, kun näkevät autuaiden joukossa sellaisia,
jotka ovat voitetut Kristukselle heidän rukoustensa, työskentelynsä ja
rakkaudenuhriensa avulla. Kun he kokoontuvat suuren valkoisen
valtaistuimen ympärille ja näkevät ne, jotka he ovat voittaneet
Kristukselle, sekä huomaavat näiden voittaneen muita ja heidän taas
toisia, täyttää sanomaton ilo heidän sydämensä. Kaikki he ovat
päässeet rauhan satamaan, missä asettavat kruununsa Jeesuksen
jalkain juureen ja ylistävät Häntä halki iankaikkisuuden
loppumattomien aikakausien."' S. t. 626.
30.7. Perjantai, aamu
Kol. 3:1-3
"Kasteessa
tehdyn
hengellisen
liiton
velvoitukset
ovat
molemminpuoliset. Jos ihmiset suorittavat osansa kokosydämisellä
kuuliaisuudella, heillä on oikeus rukoilla: 'Tulkoon tiettäväksi, Herra,
että sinä olet Israelin Pyhä!’ Se seikka, että sinut on kastuttu Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, on vakuutuksena siitä, että nämä
voimat tulevat avuksesi joka tilanteessa, jos pyydät niiden apua. Herra
on kuuleva ja vastaava rehellisten palvelijiansa rukouksiin, jotka
kantavat Kristuksen iestä ja oppivat Hänen koulussaan sävyisyyttä ja
nöyryyttä.” T. 1, 190.
30.7. Perjantai, ilta
Ps. 106:1-3
"Kiinnittäkää heidän (lasten) huomionsa siihen, kuinka maa, vaikka
se onkin synnin kirouksen turmelema, vielä ilmaisee Jumalan
hyvyyttä. Vihreät laaksot, korkeat puut, kirkas auringonpaiste, pilvet,
kaste, yön juhlallinen hiljaisuus, tähtitaivaan kirkkaus ja kuutamon

kauneus, kaikki todistavat Luojasta. Jokainen sadepisara, jokainen
valonsäde, joka kohtaa kiittämätöntä maailmaa, todistaa Jumalan
rakkaudesta ja laupeudesta." T. 1, 199.
31.7. Sapatti, aamu
Saarn. 12:1
"Kauniilla ilmoilla vanhempien tulee kulkea lastensa kanssa kedoilla
ja metsissä. Kertokaa heille siellä keskellä luonnon kauneutta syy,
miksi sapatti säädettiin. Kuvailkaa heille Jumalan suuria
luomistekoja. Kertokaa, että kun maa tuli Hänen kädestään, se oli
pyhä ja kaunis. Jokainen kukka, jokainen pensas ja puu vastasi
Luojan tarkoitusta. Kaikki, mitä silmä näki, oli ihanaa ja täytti mielen
ajatuksilla Jumalan rakkaudesta. Kaikki äänet olivat musiikkia, joka
sointui yhteen Jumalan äänen kanssa. Kertokaa, että synti turmeli
Jumalan täydellisen työn, että orjantappurat ja ohdakkeet, suru, tuska
ja kuolema ovat kaikki seurauksia tottelemattomuudesta Jumalaa
kohtaan." T. 1, 199.
51.7. Sapatti, ilta
Ps. 34:9
"Jeesuksen uskonto pehmentää kovan ja karkean mielen ja silottaa
hiomattoman ja rosoisen käytöksen, Se tekee sanat lempeiksi ja
käytöksen suloiseksi. Oppikaamme Hänestä yhdistämään ylevä
käsitys puhtaudesta ja oikeamielisyydestä Hänen aurinkoiseen
mielenlaatuunsa! Hyvä, ystävällinen kristitty on mahtavin todistus,
mitä kristinuskosta voidaan antaa.” Mit d. Ev. 74.
ELOKUU
1.8. Sunnuntai, aamu
Joh. 5:35
"Me tunnustamme pitävämme Jumalan lain ja väitämme
omaavamme suuremman valon ja korkeamman päämäärän kuin
mikään muu kansa maan päällä, siksi meidän tulisi olla pitemmällä
luonteen täydellisyydessä ja hartaampia hurskaudessamme. Hyvin
vakava sanoma on uskottu niille, kotka ovat vastaanottaneet nykyisen
totuuden valon. Valomme tulisi loistaa niiden tielle, jotka ovat
pimeydessä." T. 1, 225.
1.8. Sunnuntai, ilta
Joh. 17:21
"Näkyvän seurakunnan jäseninä ja Herran viinitarhan työntekijöinä
kaikkien kristityiksi tunnustautuvien tulisi tehdä kaikkensa
säilyttääkseen seurakunnan rauhan, yksimielisyyden ja rakkauden.
Huomaa Kristuksen rukous… Seurakunnan yksimielisyys on
vakuuttava todistus siitä, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen
maailman Lunastajaksi. Tätä todistusta vastaan eivät maailman
ihmiset voi väittää. Siksi saatana on lakkaamatta toimessa
särkeäkseen tämän yksimielisyyden ja sopusoinnun, jotta

uskomattomat, nähdessään kristityiksi tunnustautuvien keskuudessa
luopumusta, erimielisyyttä ja riitaa, tuntisivat vastenmielisyyttä
uskontoa kohtaan ja menisivät yllä pitemmälle paatumuksessaan.
Ne, jotka tunnustavat totuutta ja samalla ovat erimielisiä ja
eripuraisia keskenään, häpäisevät tällä Jumalaa." T. 1, 225.
2.8. Maanantai, aamu
Fil. 4:12
''Esimerkillämme ja henkilökohtaisilla ponnisteluillamme on
mahdollista varjella monia sieluja epäraittiuden rappeutumiselta,
rikoksilta ja jopa luulemalta. Äidit voivat aikaansaada paljon
siunausta laittamalla vain terveellistä, ravitsevaa ruokaa. Heidän
etuoikeutensa on käyttää kallis aikansa muovaamaan lastensa
makua ja taipumuksia oikeaan, totuttaa heidän raittiuteen kaikissa
asioissa sekä johtaa ja rohkaista heitä itse kieltäymykseen ja
hyväntekeväisyyteen toisten hyväksi." B. A. 206.
2.8. Maanantai, ilta
Ps. 91:1-3
"Uskoton maailma saa pian jotain mietittävää koristelunsa ja
ulkonäkönsä ulkopuolelta; ja kun hätä ja ahdistus kääntää heidän
ajatuksensa pois näistä asioista, niin heille ei jää jäljelle mitään,
minne voisivat kääntyä. He eivät ole vankeja, joilla on toivo, eivätkä
siksi palaa takaisin varustukseen (Sali. 9-12.). Heidän mielensä
menehtyy pelosta ja kauhusta. He eivät ole tehneet Jumalaa
suojakseen, eikä Hän ole heidän lohdutuksenaan. Hän nauraa heidän
onnettomuudelleen, ja pilkkaa, kun tulee se, mitä he pelkäävät." B. A.
215.
3.8. Tiistai, aamu
Ef. 4:22-24
”Ymmärtääksemme, mitä kasvatustyöhön sisältyy, meidän on
tarkasteltava sekä ihmisluontoa että sitä tarkoitusta, mikä Jumalalla
oli luodessaan ihmisen. Heidän on edelleen tutkittava sitä muutosta,
mikä tapahtui ihmisen tilassa hänen tultuaan tuntemaan pahaa, sekä
Jumalan suunnitelmaa, jonka avulla Hän aikoo yhä toteuttaa
suurenmoisen tarkoituksensa ihmiskunnan kasvattamisessa." E. ja k.
3.8. Tiistai, ilta
Matt. 5:20
"Me tunnustamme omaavamme enemmän totuutta kuin muut
yhdyskunnat, mutta niitä hyötyä siitä on meille, ellei se johda
suurempaan pyhitykseen, puhtaampaan, pyhempään elämään?
Meille olisi parempi, ettemme olisi koskaan nähneetkään totuuden
valoa, kuin että tunnustamme vastaanottaneemme sen, sen
saamatta meitä pyhittää." T. 1, 225.
4.8. keskiviikko, aamu
Ps. 119:66

"Kun olette uskollisesti suorittaneet tämän työn ja olette varmoja
siitä, että lapsenne ymmärtävät kääntymyksen ja kasteen
merkityksen, antakaa heidän mennä kasteelle. Mutta, toistan vielä,
valmistautukaa ennen kaikkea itse olemaan uskollisia paimenia ja
ohjaamaan heidän kokemattomia askeleitaan kuuliaisuuden kaidalla
tiellä" T. 1, 136.
4.8. Keskiviikko, ilta
Jes. 48:17
"Jumalan täytyy tehdä työtä vanhemmissa, jotta he voisivat olla
lapsilleen oikeana esimerkkinä rakkaudessa, kohteliaisuudessa ja
kristillisessä nöyryydessä sekä täydellisessä antautumisessa
Kristukselle. Jos te suostutte lastenne kasteeseen ja sitten annatte
heidän tehdä niin kuin he haluavat, tuntematta velvollisuudeksenne
pitää heidän askeleensa oikealla tiellä, te olette itse vastuussa siitä,
jos he menettävät uskonsa, rohkeutensa ja mielenkiintonsa
totuuteen." T. 1, 186.
5.8. Torstai, aamu
Ps. 5:12
"Kun pelastetut on lausuttu tervetulleiksi Jumalan kaupunkiin, kaikuu
ilmassa riemuitseva kunnioittavan palvonnan huuto. Ensimmäinen ja
toinen Aadam kohtaavat toisensa. Jumalan Poika on avosylin
vastaanottamassa sukumme kantaisää, jonka Hän loi, joka teki syntiä
Luojaansa vastaan ja jonka synnin tähden Vapahtajan ruumiissa ovat
ristiinnaulitsemisen merkit. Kun Aadam näkee julmien naulojen jäljet,
hän ei mene Herransa syliin, vaan nöyrästi heittäytyy Hänen
jalkojensa juureen, huudahtaen: ’Arvollinen, arvollinen on Karitsa,
joka oli teurastettu!’ Vapahtaja nostaa hänet hellästi ylös pyytää
häntä jälleen katselemaan Eeden, kotia, josta hän niin kauan on ollut
karkotettuna." S. t. 626.
5.8. Torstai, ilta
Miik. 4:8
”Eedenistä karkottamisen jälkeen Aadamin maallinen elämä oli
täynnä surua. Jokainen kuihtuva lehti, jokainen teurasuhri, jokainen
kaunista luontoa kohdannut onnettomuus ja jokainen ihmisen
viattomuutta rumentava tahra oli uusi muistutus hänen synnistään.
Hän kärsi hirveitä tunnontuskia, kun näki pahuuden lisääntyvän ja
vastaukseksi varoituksiinsa sai sen syytöksen, että hän itse oli syypää
syntiin. Kärsivällisesti ja nöyrästi hän antoi synnin rangaistusta lähes
tuhat vuotta. Hän katui vilpittömästi syntiään, luottaen luvatun
Vapahtajan ansioihin ja kuoli ylösnousemuksen toivossa. Jumalan
Poika sovitti ihmisen epäonnistumisen ja lankeemuksen; ja
sovitustyön perusteella Aadam asetetaan nyt jälleen entiseen
herruuteensa." S. t. 626.

6.8. Perjantai, aamu
Ps. 40:5
"Synti turmeli ja miltei hävitti Jumalan kaltaisuuden. Ihmisen,
ruumiilliset voimat heikkenivät, hänen henkiset kykynsä vähenivät,
hänen hengellinen näkönsä himmeni. Ihminen joutui kuoleman
alaisuuteen. Ihmiskuntaa ei jätetty kuitenkaan toivottomuuteen.
Ikuinen rakkaus ja armo oli laatinut pelastussuunnitelman, ja
ihmisille suotiin koeaika, Lunastustyön tehtävänä tuli olemaan Luojan
kuvan uudistaminen ihmisessä, hänen palauttamisessa siihen
täydellisyyteen, johon hänet luotiin, ruumiin, mielen ja sielun
kehityksen edistäminen, jotta ihmisen luomisessa ilmennyt
jumalallinen suunnitelma voisi toteutua. Tämä on kasvatuksen
tarkoitus, elämän suuri tarkoitus." E. ja k. 16.
6.8. Perjantai, ilta
Snl. 14:26, 27
"Koska Jumala on kaiken todellisen tiedon alkulähde, kasvatuksen
tärkeimpänä tavoitteena on, kuten olemme nähneet, suunnata
mielemme vastaanottamaan Jumalan omaa ilmoitusta itsestään.
Aadam ja Eeva saivat vastaanottaa tietoa olemalla välittömässä
yhteydessä Jumalan kanssa. He oppivat tuntemaan Jumalaa myös
Hänen tekojensa välityksellä, Kaikki luotu oli alkuperäisessä
täydellisyydessään Jumalan ajatuksen ilmausta. Aadain ja Eeva
näkivät luonnon olevan täynnä jumalallista viisautta." E. ja k. 17.
7.8. Sapatti, aamu
Luuk. 10:27
"Rakkaus, luomisen ja lunastuksen perusta, on myös tosi
kasvatuksen perusta. Tämä käy selvästi ilmi laissa, minkä Jumala on
antanut elämän ohjeeksi. Ensimmäinen ja suurin käsky on tämä:
'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi’. Rakastaa
Häntä, ääretöntä, kaikkivoipaa Olentoa, kaikesta voimastaan,
mielestään ja sydämestään - se merkitsee jokaisen kyvyn korkeinta
kehittämistä. Se merkitsee, että koko olemuksessa - ruumiissa,
sielussa ja hengessä - Jumalan kuva palautetaan ennalleen." E. ja k.
16.
7.8. Sapatti, ilta
Matt. 22:39
"Toinen käsky on ensimmäisen kaltainen: ’Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi’. Rakkauden laki vaatii ruumiin, sielun ja hengen
pyhittämistä Jumalan ja lähimmäistemme palvelukseen. Ja
koituessaan siunaukseksi muille tämä palvelus antaa suurimman
siunauksen meille itsellemme. Epäitsekkyys on kaiken todellisen
kehityksen perustana. Epäitsekkäässä palveluksessa jokainen

kykymme kasvaa korkeimpaan määräänsä. Yhä täydellisemmin,
pääsemme osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Tulemme sopiviksi
taivaaseen, sillä me vastaanotamme taivaan sydämeemme." E. ja k.
16.
8.8. Sunnuntai, aamu
Tuom. 5:23
"Herra kutsuu auttajia kirjaevankelisaitiokentälle, jotta nykyistä
totuutta sisältäviä kirjoja voitaisiin levittää. Ihmisten maailmassa
täytyy tietää, että ajan merkit täyttyvät nyt. Viekää ihmisille kirjoja,
jotka selittävät näitä asioita!… Jo kauan totuuden tuntevat nukkuvat.
He tarvitsevat Pyhän Hengen vihkimistä. Suurella äänellä tulee
julistaa kolmannen enkelin sanomaa. Hirvittäviä tapahtumia on
edessämme. Emme saa menettää yhtään aikaa. Jumala varjelkoon,
ettemme pikkuasioiden takia sammuta valoa, jonka pitäisi loistaa
maailmalle." M. d Ev. 114
8.8. Sunnuntai, ilta
Jes. 43:4
"Nähdäksemme, kuinka tärkeitä etuja liittyy sielun kääntymiseen
pimeydestä totuuteen, meidän täytyy käsittää, kuolemattomuuden
arvo, ymmärtää, miten kauheat ovat toisten kuoleman tuskat, meidän
täytyy tajuta, mikä kunnia ja kirkkaus odottaa lunastettuja, ja
oivaltaa, mitä merkitsee elää Hänen lähellään, joka kuoli voidakseen
puhdistaa ja kohottaa ihmisen ja antaakseen voittajalle elämän
kruunun."
T.
1,
225.
9.8.
Maanantai,
aamu
Saarn. 2:1
"Siitä esimerkistä huolimatta, jonka Kristus antoi meille kiusauksen
korvessa kieltäessään ruokahalunsa ja voittaen sen vallan, on
kuitenkin monia kristillisiä äitejä, jotka esimerkillään ja
kasvatuksellaan, minkä he antavat lapsilleen, valmistavat näistä
irstailijoita ja juomareita. Lasten sallitaan usein syödä milloin ja mitä
he haluavat ottamatta huomioon heidän terveyttään." B. A. 207.
9.8. Maanantai, ilta
Ps. 31:24
"Jos joku haluaa, että hänen vaikutuksensa olisi totuuden hyväksi,
niin hänen tulee elää tunnustuksensa mukaisesti ja siten seurata
nöyrää Esikuvaa. Ylpeys, tietämättömyys ja hulluus kuuluvat aina
yhteen. Herra tuntee mielipahaa kristittyjen keskuudessa, esiintyvästä
ylpeydestä. Häntä häpäistään sillä, kun he matkivat epäterveellisiä,
häpeämättömiä ja kalliita tämän rappeutuneen aikakauden
muoteja." B. A. 216.
10.8. Tiistai, aamu
Ps. 66:5
"Tottelemattomuus aiheutti sen, että ihminen ei enää voinut oppia
Jumalalta välittömän yhteyden kautta, ja suuressa määrin se heikensi

hänen mahdollisuuksiaan oppia tuntemaan Jumalaa myöskin Hänen
tekojensa välityksellä. Synnin turmelema ja saastuttama maa
heijastaa
vain
himmeästi
Luojan
kirkkautta.
Hänen
vertausopetuksensa eivät tosin ole menettäneet merkitystään. Hänen
luomistekojensa suuren kirjan jokaisella sivulla voidaan yhä nähdä
Hänen käsialansa. Luonto todistaa yhä Luojastaan. Kuitenkin tämä
luonnon ilmoitus on osittaista ja epätäydellistä… Tarvitsemme
Jumalasta täydemmän ilmoituksen, jonka Hän on antanutkin
kirjoitetussa sanassaan." E. ja k. 17.
10.8. Tiistai, ilta
Snl. 18:15
"Jokainen Jumalan kuvaksi luotu ihminen on saanut kyvyn, joka on
läheistä sukua Luojalle: yksilöllisyyden, kyvyn ajatella ja toimia. Ne,
joilla tämä kyky on kehittynyt, kykenevät kantamaan vastuuta; he
ovat johtajia yrityksissä, he muovaavat luonteita. Tosi kasvatuksen
tehtävänä on kehittää tätä kykyä, kasvattaa nuorista ajattelijoita eikä
vain toisten ajatusten heijastajia." E. ja k. 18.
11.8. Keskiviikko, aamu
1. Aikak. 29:17
"Sellaisia kristittyjä koetellaan, jotka ovat taipuvaisia saamaan
maailmallisia vaikutteita. Viimeisten päivien vaarat ovat aivan
edessämme ja meitä odottavat sellaiset koetukset, joita emme ole
osanneet aavistaakaan. Uskon aitous koetellaan Monet ovat
yhdistyneet maailmanihmisten kanssa ylpeydessä, turhamaisuudessa
ja huvittelu halussa, samalla he imartelevat itseään, että voivat tehdä
sitä ja silti olla hyviä kristittyjä. Mutta sen kaltaiset tyydytykset vievät
heidät pois Jumalasta ja tekee heistä maailman lapsia. Kristus ei ole
antanut mitään sen kaltaista esimerkkiä." B. A. 215.
11.8. Keskiviikko, ilta
Snl. 2:1-5
"Me tarvitsemme kansana hengellistä kasvatusta ja meillä täytyy se
olla vastataksemme ajan vaatimuksia. Köyhyyden, alhaisen
syntyperän ja epäsuotuisan ympäristön ei tarvitse estää hengen
kasvatusta. Kaikessa opiskelussa kohdataan vaikeuksia, mutta älkää
koskaan jättäkö niitä masentuneena. Etsikää, tutkikaa ja rukoilkaa,
kohdatkaa jokainen vaikeus miehuullisesti ja voimakkaasti; ottakaa
Tahdonvoima ja kärsivällisyyden hyve avuksi, ja sitten kaivakaa
syvälle, kunnes totuuden jalokivet ovat edessänne yksinkertaisina ja
kauniina, kallisarvoisemmiksi tulleet niiden ponnistelujen kautta, joita
niiden etsiminen aiheutti." D. d. Ev. 249.
12.8. Torstai, aamu
Ilm. 22:14
"Hurmaantuneena hän (Aadain) katselee niitä puita, jotka kerran

olivat hänen ilonaan, puita, joista hän viattomuutensa onnellisina
päivinä oli poiminut hedelmiä. Hän näkee viiniköynnöksiä, joita hänen
omat kätensä ovat hoitaneet, ja kukkia, joita hän kerran mielihalulla
vaali. Hän tajuaa näyn todellisuuden; hän käsittää, että tämä
tosiaankin on ennalleen saatettu Eeden, nyt vieläkin viehättävämpänä
kuin sinä aikana, jolloin hänet sieltä kartoitettiin. Vapahtaja johtaa
hänet elämänpuun luo, ottaa siitä ihanan, hedelmän ja kehottaa
häntä syömään. Hän katsoo ympärilleen ja näkee suuren joukon
sukunsa jäseniä pelastettuna seisovan Jumalan paratiisissa. Silloin
hän heittää välkkyvän kruununsa Jeesuksen jalkojen juureen,
heittäytyy Hänen rintaansa vasten ja syleilee sukunsa Lunastajaa. Hän
koskettelee kultaista harppua, ja taivas kajahtaa voittolaulusta. Koko
Aadamin suuri perhe yhtyy lauluun ja heittäen kruununsa Vapahtajan
jalkojen juureen kumartuu kunnioittaen palvomaan Häntä." S. t. 626.
12.8. Torstai, ilta
2. Kor. 12:2, 4
”Tämän jälleenyhdistämisen todistajina ovat enkelit, jotka Aadamin
langetessa itkivät, ja iloitsivat, loin Jeesus kuolleista nousemisensa
jälkeen astui ylös taivaaseen, hankittuaan ylösnousemisoikeuden
kaikille, jotka uskovat Hänen nimeensä. Nyt he näkevät pelastustyön
loppuun suoritettuna ja yhtyvät pelastettujen ylistyslauluun." S. t. 627.
13.8. Perjantai, aamu
Ef. 5:9-11
"Vain ne, jotka kieltävät itsensä ja elävät raitista nöyrää elämää ovat
todellisia Kristuksen seuraajia. Sellaiset eivät nauti tätä maailmaa
rakastavien seurasta." B. A. 215.
13.8. Perjantai, ilta Ilm. 2:23
"Pyhityksen mittapuu on teinään vielä saraa kuin apostolienkin
päivinä. Eivät lupaukset eivätkä Jumalan määräykset ole
menettäneet yhtään voimastaan. Mutta mikä on nimellisen Jumalan
kansan tilanne verrattuna ensimmäiseen seurakuntaan? Missä on se
henki ja Jumalan voima, joka sinä aikana seurasi evankeliumin
saarnaamista? Ah! 'Kuinka onkaan kulta niin tummentunut, hienoin
kulta rumaksi muuttunut!' ( Valit. v. 4:1)" B. A. 255.
14.8. Sapatti, aamu
Ps. 119:34, 35
"Jos meidän on pakko matkustaa sapattina, meidän tulisi koettaa
välttää sellaista seuraa, joka tahtoo vetää huomiomme maallisiin
asioihin. Meidän tulisi pitää ajatuksemme Jumalassa ja seurustella
Hänen kanssaan. Milloin vain tilaisuus tarjoutuu meidän tulisi puhua
toisille totuudesta. Meidän tulisi aina olla valmiit lieventämään
kärsimyksiä ja auttamaan hädässä olevia. Jumala toivoo meidän

tällaisissa tapauksissa käyttävän Häneltä saamaamme tietoa ja
viisautta. Mutta meidän ei tulisi puhua liikeasioista tai ryhtyä
keskustelemaan arkipäiväisistä, maailmallisista asioista. Jumala
toivoo meidän aina ja kaikkialla osoittavan uskollisuuttamme Hänelle
kunnioittamalla sapattia." T. 1, 201.
14.8. Sapatti, ilta
Ps. 40:11
"Maailma on täynnä eksytyksiä ja taruja. Uutisia kiihottavista
näytelmistä lisääntyy jatkuvasti ja ottavat mielen kokonaan valtaansa;
väärät teoriat, jotka turmelevat moraalisesti ja sielullisesti, leviävät
kaikkialla. Jumalan valtakunnanasia tarvitsee ymmärtäväisiä
ajattelevia, Raamattuun hyvin perehtyneitä miehiä vastustamaan
puhkeavan tulvan valtaa… Totuuden pyhittävä voima sydämessä
harjoittaa vakuuttavaa vaikutusta. Tietäen, että erehdysten edustajat
eivät pysty luomaan tai tuhoamaan mitään totuutta, hän voi olla
rauhallinen ja hienotunteinen." D. d. Ev. 250.
15.8. Sunnuntai, aamu
Matt. 28:18-20
”Sapatinpitävien adventistien keskuudessa on ollut vain vallan
lähetyshenkeä. Jos saarnaajat ja kansa olisivat kyllin valveutuneita,
he eivät pysyisi näin välinpitämättöminä, kun Jumala on kunnioittanut
uskomalla lakinsa heille, painamalla sen heidän mieleensä ja
kirjoittamalla sen heidän sydämeensä. Näiden mitä tärkeimpien
totuuksien, on koeteltava maailmaa, ja kuitenkin omassa
maassamme on kaupunkeja ja kyliä, jotka eivät ole koskaan kuulleet
varoitussanomaa." T. 1. 136.
15.8. Sunnuntai, ilta
Mark. 16:15
”Nuorten ihmisten tulisi tehdä itsensä päteviksi työhön tutustumalla
vieraisiin kieliin, jotta Jumala voisi käyttää heitä välikappaleina
pelastustotuutensa julistamisessa noille monille muille kansoille.
Näinä nuoret voivat opiskella vieraita kieliä silloinkin, kun he
työskentelevät syntisten hyväksi. Jos he käyttävät tarkoin aikansa, he
voivat laajentaa tietojaan ja valmistua olemaan suuremmaksi
hyödyksi. Jos nuoret naiset, jotka ovat tunteneet vain vähän vastuuta,
jättäytyisivät Jumalalle, he voisivat valmistautua olemaan hyödyksi
opiskelemalla ja tutkimalla vieraita kieliä. He voivat antautua
käännös työhön." T. 1, 138.
16.8. Maanantai, aamu
Luuk. 15:11-13
"On paljon lapsia, jotka jo aikaisimmasta lapsuudestaan on
kasvatettu mässäilijöiksi. Tyydyttämällä ruokahaluaan he ovat jo
nuorella iällä vatsasairaita. Nautinnonhalu ja kohtuuttomuus

syömisessä ja juomisessa lisääntyvät, kun he vanhenevat ja vahvistuu
sitä mukaan kuin hekin vahvistuvat. Henkiset ja ruumiilliset voimat
uhrataan vanhempien antaessa periksi lapsilleen. Makuaisti kehittyy
haluamaan määrättyjä ruokalajeja, joista heille ei ole mitään etua,
vaan vain vahingollisia, ja kun ruumista kohtuuttomasti kuormitetaan,
ruumiinrakenne heikkenee sen kautta." B. A. 207.
16.8. Maanantai, ilta
2. Kor. 4:3, 4
"Muoti johtaa maailmaa; ja se on tyrannimainen hallitsija, joka
pakottaa alamaisensa usein mitä suurimpiin epämukavuuksiin ja
epämiellyttävyyksiin. Muoti rasittaa ymmärtämättömyydellä ja vaatii
säälimättä. Sillä on lumoava voima ja on valmis pikkumaisesti
arvostelemaan ja naurettavaksi tekemään, ellei tämä joka hintaan
jopa hengenkin uhraamisella ojentaudu sen mukaan. Saatana
riemuitsee, kun hänen juonensa niin erinomaisesti onnistuvat, ja
kuolema nauraa terveydenvastaisia hullutuksia ja niiden sokeata
intoa, jotka kunnioittavat muodin jumalatarta.” B. A. 216.
17.8. Tiistai, aamu
Jobin 28:12,15-13
"Pohtiessaan Jumalan luonteen täydellisyyttä mieli uudistuu ja sielu
luodaan uudesti Jumalan kuvan mukaan. Mikä kasvatus voi olla tätä
korkeampaa? Mika voi olla sen arvoista? 'Sitä ei voida ostaa
puhtaalla kullalla..." E. ja k. 18.
17.8. Tiistai, ilta
Jobin 28:20, 25, 28
"Se, joka toimii yhteistyössä jumalallisen tarkoituksen kanssa ohjaten
nuoria Jumalan tuntemukseen ja muovaten luonnetta sopusointuun
Jumalan kanssa, suorittaa suurta ja jaloa työtä. Herättäessään halun
tavoittaa Jumalan ihannetta hän tarjoaa kasvatusta, joka on yhtä
korkea kuin taivas ja ylitä avara kuin maailmankaikkeus. Tätä
kasvatusta oi voida saattaa päätökseen tässä elämässä, vaan se
jatkuu tulevassa. Tämä kasvatus takaa menestykselliselle oppilaalle
pääsyn maanpäällisestä valmistavasta koulusta ylemmälle luokalle,
taivaalliseen kouluun."' E. ja k. 19.
18.8. Keskiviikko, aamu
Jobin 11:7, 8
"Ihmisen rajallisen ymmärryksen on mahdoton täysin käsittää
Äärettömän luonnetta tai tekoja. Terävimmältäkin älyltä,
voimakkaimmaltakin ja kehittyneimmältä mieleltä tuo pyhä Olento
jää aina salaperäisyyden varjoon. Jumalan sana, kuten sen jumalallisen Tekijän luonnekin, sisältää salaisuuksia, joita rajalliset olennot
eivät koskaan voi täysin käsittää. Se johtaa ajatuksemme Luojaan,
joka asuu 'valossa, jonne ei kukaan voi tulla’… Se kiinnittää
huomiomme äärettömän syviin ja tärkeisiin aiheisiin, jotka koskevat

Jumalan hallitusta ja ihmisen kohtaloa." T. 1, 12.
18.8. Keskiviikko, ilta
Ps. 139:5, 6
"Jos Raamattu ei käsittäisi Jumalasta muuta kuin sellaista, minkä
voisimme helposti ymmärtää, jos rajallinen mieli voisi käsittää Hänen
suuruutensa ja ylevyytensä, silloin ei Raamatulla olisi pettämättömiä
todistuksia jumalallisesta arvovallasta. Juuri esitettyjen aiheiden
suuruuden ja salaperäisyyden tulisi herättää uskoa siihen Jumalan
sanana.” T. 1, 13.
19.8. Torstai, aamu
Ilm. 15:2, 3
"Valtaistuimen edessä olevalle kristallimerelle, joka Jumalan
kirkkauden loistossa näyttää tulella sekoitetulta lasimereltä, ovat
kokoontuneet ne, jotka ovat 'saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja
sen nimen luvusta'. He seisovat Karitsan kanssa Siionin vuorella, nuo
sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut ihmisistä, ja
heillä on Jumalan kanteleet. Sieltä kuuluu paljojen vetten pauhinan ja
suuren ukko sen jylinän kaltainen ääni, joka on 'ikään kuin
kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat'. He veisaavat
valtaistuimen edessä ’uutta virttä’, jota ei kukaan muu voi oppia kuin
ne sataneljäkymmentäneljä tuhatta. Se on Mooseksen ja Karitsan
virsi - vapautuksen virsi. Ainoastaan nuo sataneljäkymmentäneljä
tuhatta voivat oppia sen virren, silla se on heidän kokemustensa virsi;
ja sellaista kokemusta ei millään muulla joukolla ole ollut
milloinkaan." S. t. 627.
19.8. Torstai, ilta
Jes. 62:12
"Jumalan perilliset ovat tulleet ullakkokamareista, mökeistä,
vankiloista, mestauslavoilta, vuorilta, erämaista, maan luolista ja
meren kätköistä. Maan päällä he olivat 'puutteenalaisina,
ahdistettuina, pahoinpideltyinä'. Miljoonat menivät halveksittuina
hautaan, kun he järkähtämättä kieltäytyivät myöntymästä saatanan
petollisiin vaatimuksiin. Maalliset tuomioistuimet tuomitsivat heidät
pahimmiksi rikoksentekijöiksi. Mutta nyt Jumala on Tuomari. Nyt
maalliset tuomiot kumotaan. Herra 'ottaa pois kansansa
häväistyksen’. 'Heitä kutsutaan, pyhäksi kansaksi, Herran
lunastetuiksi.' S. t. 628.
20.8. Perjantai, aamu
5. Moos. 4:5, 6
"Jumala on ilmaissut laissaan ne periaatteet, joihin perustuu sekä
kansojen että yksilöiden todellinen menestys. 'Se on oleva teidän
viisautenne ja ymmärryksenne', Mooses sanoi Jumalan lain
noudattamisesta israelilaisille. 'Ei se ole turha sana, joka ei koskisi

teitä, vaan siinä on teidän elämänne’. Israelille näin vakuuttavasti
luvatut siunaukset on samoilla ehdoilla ja samassa määrässä luvattu
jokaiselle kansalle ja jokaiselle yksilölle avaran taivaan alla." E. ja k.
166.
20.8. Perjantai, ilta
Joh. 4:14
"Raamatun sanojen sielussa aukaisemat taivaallisen, rauhan ja ilon
lähteet tulevat mahtavaksi vaikutuksen virraksi siunaamaan, kaikkia,
jotka joutuvat sen ulottuville. Jos nykyajan nuoret, jotka kasvavat
Raamattu kädessä, tulisivat sen elävöittävän voiman vastaanottajiksi
ja kanaviksi, niin niitä siunausvirtoja vuotaisikaan maailmaan vaikutuksia, joiden parantavaa ja lohduttavaa voimaa tuskin voimme
kuvitella - elävän veden virtoja, lähteitä, jotka kumpuavat
iankaikkiseen elämään'." E. ja k. 180.
21.8. Sapatti, aamu
Ps. 89:2, 6-9
"Kaikki asiat sekä taivaassa että maassa todistavat, että elämän
suuri laki on palvelemisen laki. Iankaikkinen Isä hoitaa jokaisen
elävän olennon elämää. Kristus oli maan päällä 'niin kuin se, joka
palvelee'. Enkelit ovat 'palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä
niitä varten, jotka saavat autuuden periä'. Sama palvelemisen laki on
kirjoitettu kaiken ylle luonnossa. Taivaan linnut, kedon eläimet,
metsän puut, lehdet, ruoho ja kukat, aurinko taivaalla ja kirkkaat
tähdet - kaikilla on palvelustehtävä. Järvi ja valtameri, virta ja
vesilähde - jokainen niistä ottaa vastaan voidakseen antaa." E. ja k.
98.
21.8. Sapatti, ilta
Gal. 5:13, 14
”Palvellessaan siten maailmaa kaikki olennot luonnossa turvaavat
samalla oman olemassaolonsa. ’Antakaa, niin teille annetaan’ on
opetus, joka on kirjoitettu luontoon yhtä varmasti kuin Pyhän kirjan
sivuille. Kun rinteet ja tasangot aukaisevat vuoristovirralle uoman
mereen pääsyä varten, ne saavat satakertaisesti takaisin sen mitä
antavat. Kohistessaan eteenpäin virtaava vesi jättää jälkeensä
lahjaksi kauneutta ja hedelmällisyyttä. Kesän reiteen ruskettamien
alastomien kenttien halki kulkeva vihreä juova osoittaa virran
juoksun. Jokainen ylväs puu, jokainen silmu ja jokainen kukka
todistaa siitä palkinnosta, minkä Jumalan armo säätää kaikille, jotka
tulevat sen kanaviksi maailmalle." E. ja k. 98.
22.8. Sunnuntai, aamu.
Ps. 144:12
''Vanhempien ja opettajien tulisi pyrkiä kehittämään nuorten
taipumuksia siten, että ne elämän jokaisella ikäkaudella vastaavat

sille sopivia ihanteita ja kehittyvät luonnollisesti niin kuin kasvit
puutarhassa. Pienokaisia tulisi kasvattaa lapsenomaisessa
yksinkertaisuudessa. Heitä tulisi opettaa olemaan tyytyväisiä niihin
pieniin hyödyllisiin tehtäviin, iloihin ja kokemuksiin, jotka ovat
luonnollisia heidän ikäkaudelleen. Lapsuus vastaa kortta
vertauksessa, ja korrella on sille ominainen kauneus. Lapsia ei tulisi
pakottaa ennenaikaiseen kypsyyteen, vaan tulisi pyrkiä säilyttämään
niin kauan kuin mahdollista heidän varhaisten vuosiensa raikkaus ja
suloisuus. Mitä rauhallisempi ja yksinkertaisempi lapsen elämä on mitä vapaampi keinotekoisesta kiihotuksesta ja mitä paremmassa
sopusoinnussa luonnon kanssa - sitä suotuisampi se on ruumiillisen,
henkisen ja hengellisen voiman kehitykselle." E. ja k. 102.
22.8. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:8
"Sato on kylvetyn siemenen uudelleen tuottamista. Jokainen kylvö
tuottaa satoa ’lajinsa mukaan’. Niin on myös niiden luonteenpiirteiden
laita, joita me hellimme. Itsekkyys, itserakkaus, omanarvontunto ja
nautinnonhalu moninkertaistuvat, ja tuloksena on kurjuus ja turmio…
Rakkaus, myötätunto ja ystävällisyys tuottavat siunauksen hedelmää,
satoa, joka ei häviä.” E. ja k. 103.
238. Maanantai, aamu
Jobin 15:27
"Saarnaajat, opettajat ja oppilaat eivät ole lainkaan niin hyvin
opetettuja ruumiillisen liikunnan välttämättömyydestä raittiissa
ilmassa, kuin mitä tulisi. He laiminlyövät tätä velvollisuutta, joka on
mitä olennaisinta terveyden säilyttämiselle. He syventyvät suurissa
henkisissä ponnisteluissaan kokonaan kirjoihinsa, mutta syövät
päiväpalkkalaiselle kuuluvia määriä. Sellaiset tavat lihottavat monia,
koska elimistö tukkeutuu. Toiset tulevat laihoiksi, heikoiksi ja
raihnaisiksi, koska heidän elinvoimansa on kulutettu ruumiin
pyrkiessä vapautumaan liiasta ravinnosta. Maksa rasittuu… ja
seurauksena on sairaus." B. A. 207.
23.8. Maanantai, ilta
1. Moos. 35:2
"Eräs kohta, jossa vasta uskoon tulleet tarvitsevat opetusta, on
pukeutuminen. Tästä on avoimesti puhuttava äsken kääntyneiden
kanssa. Ovatko he turhamaisia pukeutumisessaan? Onko heidän
sydämessään ylpeyttä? Pukujen jumalointi on siveellistä sairautta.
Sitä ei saa ottaa mukaan uuteen elämään. Useimmissa tapauksissa
evankeliumin vaatimuksiin alistuminen merkitsee huomattavaa
muutosta pukeutumisessa. Mutta ei tule myöskään pukeutua
huolimattomasti. Kristuksen tähden, jonka todistajia olemme, meidän
on tehtävä parhaamme usko-asuumme nähden." T. 1, 187.

24.8. Tiistai, aamu
1. Aikak. 16:12
"Opetettakoon lapset näkemään luonnossa Jumalan rakkauden ja
viisauden ilmaus. Liitettäköön lintuun, kukkaan ja puuhun ajatus
Jumalasta. Tulkoot lapsille kaikki näkyvät asiat näkymättömien
tulkitsijoiksi ja kaikki elämän tapahtumat jumalallisen opetuksen
välikappaleiksi. Kun he oppivat siten ymmärtämään kaikissa
luomakunnan olennoissa ja kaikissa elämän kokemuksissa olevia
opetuksia, osoittakaa, että samat lait, jotka ohjaavat luonnon ilmiöitä
ja elämän tapahtumia, on määrätty hallitsemaan meitäkin. Ne on
annettu meidän parhaaksemme ja vain niitä tottelemalla voimme
löytää tosi onnen ja menestyksen." E. ja k. 98.
24.8. Tiistai, ilta
Mark. 4:28
”Kasvin asteittainen kehitys siemenestä on havainto-opetusta lasten
kasvatuksesta… Hän, joka esitti tämän vertauksen, loi vähäisen
siemenen, antoi sille tärkeät ominaisuudet ja sääsi sen kasvua
vallitsevat lait. Vertauksen opettamat totuudet olivat todellisuutta
Hänen omassa elämässään. Hän, taivaan Majesteetti, kunnian
Kuningas, tuli pienokaisena Betlehemiin ja oli jonkin aikaa avuton
lapsi äitinsä hoivassa. Lapsuudessa Hän puhui ja toimi niin kuin lapsi
kunnioittaen vanhempiaan ja noudattaen heidän toivomuksiaan heitä
auttaessaan. Mutta ymmärryksen ensimmäisestä sarastuksesta
lähtien Hän jatkuvasti kasvoi armossa ja totuuden tuntemisessa." E. ja
k. 102.
25.8. Keskiviikko, aamu
Tim. 2:3, 4
"Raamattu esittää totuuden niin yksinkertaisesti, ja se soveltuu niin
täydellisesti täyttämään ihmissydämen tarpeet ja kaipauksen, että se
on hämmästyttänyt ja viehättänyt sivistyneimpiäkin, samalla kun se
saa yksinkertaisen ja sivistymättömän ymmärtämään pelastuksen
tien. Ja kuitenkin näinä yksinkertaisesti esitetyt totuudet käsittelevät
niin yleviä, kauaskantoisia ja ihmisen käsityskyvyn ylittäviä aiheita,
että voimme ottaa ne vastaan vain, koska Jumala on ne ilmoittanut.
Täten meille paljastetaan lunastussuunnitelma, niin että jokainen
sielu voi nähdä, mitkä askeleet hänen on otettava katumuksessa
Jumalan puoleen ja uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, jotta
hän pelastuisi Jumalan määräämällä tavalla.” T. 1, 14.
25.8. Keskiviikko, ilta
Ps. 25:20
"Joka tahtoo suuressa, edessämme olevassa taistelussa pysyä
uskollisena Kristukselle, hänen täytyy tunkeutua syvemmälle kuin
ihmisten mielipiteisiin ja oppeihin… Varjelkaa mustasukkaisesti

rukouksen, raamatuntutkistelun ja itse tutkimuksen aikaa. Erottakaa
osa päivästä joka päivä Raamatun tutkimiselle ja seurusteluun
Jumalan kanssa, niin saatte hengellistä voimaa ja lisäännytte
armossa Jumalan luona… Lähestykää Häntä vakavassa rukouksessa,
silloin Hän täyttää sydämenne korkeilla ja pyhillä tarkoitusperillä,
syvällä, vilpittömällä kaipauksella ajatusten puhtauteen ja selvyyteen.
D. d. Ev. 88.
26.8. Torstai, aamu
1. Tim. 2:8-10
"He eivät enää ole heikkoja, kärsiviä, hajotettuja ja sorrettuja. Tästä
lähtien he saavat aina olla Herran kanssa. He seisovat valtaistuimen
edessä puettuina kallisarvoisempiin vaatteisiin kuin maan
kunnioitetuimmat
henkilöt
koskaan
ovat
olleet.
Heidiin
otsakoristeensa ovat loistavammat kuin yhdenkään maallisen
hallitsijan. Tuskan ja itkun päivät ovat ikuisesti päättyneet.
Kuningasten Kuningas on pyyhkinyt pois kyyneleet kaikkien kasvoilta.
Kaikki murheen aiheet on poistettu. Palmunoksien huojuessa kaikuu
kiitosvirsi kirkkaana, suloisena ja sointuvana. Kaikkien yhtyessä
siihen se paisuu, kunnes taivaan täyttää ylistyslaulu: 'Pelastus tulee
meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta.'" S. t.
628.
26.8. Torstai, ilta
Gal. 6:14
"Kristuksen risti on oleva pelastettujen tutkimuksen ja laulun aiheena
halki iäisyyden. Kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristiinnaulitun
Kristuksen. He eivät koskaan unohda, että Hän, joka voimallaan loi ja
ylläpiti lukemattomat maailmat äärettömässä avaruudessa, Hän,
Jumalan ainokainen Poika, taivaan Majesteetti, jota kerubit ja
loistavat serafit kunnioittaen ja ihaillen palvoivat, alensi itsensä
nostaakseen langenneen ihmisen. He eivät unohda, että Hän kantoi
synnin syyllisyyden ja häpeän sekä Isänsä kasvojen kätkeytymisen,
kunnes kadotetun maailman hätä mursi Hänen sydämensä ja
sammutti Hänen elämänsä Golgatan ristillä." S. t. 629.
27.8. Perjantai, aamu
2. Kor. 9:2
”Katselin Todistuksia, jotka Jumala on antanut sapatinpitäjille, ja olen
hämmästynyt Jumalan armosta ja Hänen huolenpidostaan kansaansa
kohtaan, antaen sille niin paljon kehotuksia, jotka näyttävät heille
heidän vaaransa ja sen korkean asein, mikä heidän pitäisi saavuttaa
Hänen tahtonsa mukaisesti. Jos he pysyisivät Hänen rakkaudessaan
ja eroisivat maailmasta, niin Hän antaisi erikoisen siunauksen levätä
heidän päällään ja valonsa loistaa heille. Heidän vaikutuksensa
hyvään tunnettaisiin jokaisessa työn haarassa ja jokaisessa

lähetyskentän osassa. Mutta jos he laiminlyövät täyttää Jumalan
tarkoitusta, jos he jatkavat sellaisen pienen käsityksen omaamista
työn luonteesta, niin kuin heillä menneisyydessä on ollut, niin heidän
vaikutuksensa ja esimerkkinsä osoittautuu ulottavaksi kiroukseksi.
He tekevät vahinkoa ja vain vahinkoa. Kalliiden sielujen veri löytyy
heidän vaatteistaan." Herz. reinh. 57.
27.8. Perjantai, ilta
Ps. 25:12
”Rakkaat veljeni ja sisareni! Sallikaa Jumalan käskyjen ja Jeesuksen
Kristuksen todistuksen pysyä jatkuvasti mielissänne ja sallikaa niiden
karkottaa kaikki maailmalliset ajatukset ja huolet. Tutkistelkaa niitä
maata pannessanne ja noustessanne. Eläkää ja toimikaa yksinomaan
Ihmisen Pojan tulemusta ajatellen. Sinetöimisaika on hyvin lyhyt ja
loppuu pian. Nyt, kun neljä enkeliä pidättävät neljää tuulta, meillä on
aika tehdä kutsumisenne ja valitsemisemme lujaksi." H. k. 67.
28.8. Sapatti, aamu
1. Tim. 2:8-10
”Monet tarvitsevat opetusta siinä, miten heidän tulee esiintyä
sapattijumalanpalveluksissa. Heidän ei tule saapua Jumalan eteen
tavallisissa vaatteissaan, joita he pitävät viikolla. Kaikilla tulee olla
erikoinen
sapattipuku,
jota
pidetään,
kun
tullaan
jumalanpalvelukseen Herran huoneeseen. Vaikka meidän ei tulekaan
mukautua maailman muoteihin, emme saa olla välinpitämättömiä
ulkoasustamme. Meidän on pukeuduttava sievästi ja siististi, vaikka
ilman koristuksia. Jumalan lasten tulee olla puhtaita sisäisesti ja
ulkonaisesti.” T. 1, 169.
28.8. Sapatti, ilta
Joh. 15:16
"Paljon suurempi työ voidaan tehdä, kuin mitä nyt tehdään totuuden
valon levittämiseksi. Jumala toivoo meidän tuottavan paljon
hedelmää. Hän odottaa yksityisiltä seurakunnan jäseniltä suurempaa,
intoa ja uskollisuutta, enemmän rakkautta ja vakavampia
ponnistuksia naapureittemme hyväksi ja niiden, jotka eivät tunne
Kristusta. Vanhempien on aloitettava työnsä korkealta toiminnan
tasolta. Kaikkien, jotka kantavat kristityn nimeä, tulee pukea ylleen
koko sota-asu ja hartain pyynnöin ja varoituksin koettaa voittaa
sieluja synnistä. Viekää kaikki, jotka voitte, kuulemaan totuutta
Jumalan huoneeseen. Meidän on tehtävä paljon enemmän kuin mitä
teemme pelastaaksemme sieluja turmiosta." T. 1, 177.
29.8. Sunnuntai, aamu
5. Moos. 4:19
"Ihmiset ovat asettaneet saatanan periaatteet taivaassa vallitsevien
periaatteiden edelle. He ovat pitäneet väärää sapattia, jonka saatana
on korottanut valtansa merkiksi. Mutta Jumala on painanut leimansa

kuninkaalliseen
vaatimukseensa.
Kuminassakin
lepopäiväsäädöksessä on säätäjän nimi, pettämätön merkki, joka
osoittaa kummankin valtaa. Meidän tehtävämme on saada ihmiset
käsittämään tämä. Meidän on osoitettava heille, että on erittäin
tärkeätä, onko heissä Jumalan valtakunnan merkki vai kapinoitsijan,
silla he tunnustavat olevansa sen valtakunnan alamaisia, jonka
merkki heissä on. Jumala on kutsunut meidät korottamaan maahan
poljetun sapattinsa lippua.” T. 1, 194.
29.8. Sunnuntai, ilta
Ilm. 13:16, 17
"Taistelu koski Jumalan vaatimuksia ja pedon vaatimuksia. Kaksi
sarvinen peto on tekevä koetuskiven viikon ensimmäisestä päivästä,
tuosta paavillisesta säädöksestä, joka kokonaan kumoaa neljännen
käskyn. Ja sitten Jumalan antama kauhea varoitus julistaa
rangaistuksen pedon ja sen kuvan kumartamisesta. He saavat juoda
Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu Hänen
vihansa maljaan" T. 1, 104.
30.8. Maanantai, aamu
1. Piet. 5: 1-3
"Miesten, jotka levittävät viimeistä varoitussanomaa maailmalle,
sanomaa, joka iankaikkisesti ratkaisee sielujen kohtalon, tulisi
omassa elämässään toteuttaa niitä totuuksia, joita he julistavat
toisille. Heidän tulee olla kansalle esimerkkinä syömisessä,
juomisessa, puheen siveydessä ja käytöksen säädyllisyydessä." B. A.
209.
30.8. Maanantai, ilta
2. Moos. 28:2, 3
"Pyhäkköpalveluksessa Jumala määräsi jokaisen yksityiskohdan
niiden puvuista, jotka palvelivat Hänen edessään. Tästä saamme sen
opetuksen, että Hänellä on vaatimuksia niiden pukujen suhteen, jotka
palvelevat Häntä. Hyvin tarkat ohjeet annettiin Aaronin puvusta, sillä
se oli vertauskuvallinen. Samoin Kristuksen seuraajien puku on
vertauskuvallinen. Meidän on kolassa oltava Hänen edustajiaan.
Ulkoasumme pitää joka suhteessa olla siistiä, vaatimatonta ja
puhdasta. Mutta Jumalan sana ei oikeuta meitä tekemään muutoksia
vaatteisiimme vain muodin tähden - jotta olisimme maailman
kaltaisia. Kristittyjen ei tule kaunistella itseään kalliilla koristuksilla
tai arvokkailla koruilla." T. 1, 187.
31.8. Tiistai, aamu
Joh. 12:24
"Hyvän joutumisella maahan Vapahtaja kuvaa omaa uhriaan meidän
puolestamme… Vain siemenen kuolemaa muistuttavan Kristuksen
uhrin kautta voidaan tuottaa hedelmää Jumalan valtakuntaan.
Kasvikunnassa vallitsevan lain mukaisesti eläjää on hänen

kuolemansa seuraus. Niin on kaikkien laita, jotka tuottavat hedelmää
Kristuksen työtovereina: itserakkauden ja oman edun tavoittelun
täytyy kuolla; elämä on heitettävä maailman hädän vakoon. Mutta
uhrautumisen laki on itsesäilytyksen laki. Maamies säilyttää viljansa
kylvämällä sen peltoon. Samoin säilyy se elämä, joka vapaasti
annetaan palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä." E. ja k. 104.
31.8. Tiistai, ilta
Jobin 36:22
"Maailman alussa laaditun kasvatusjärjestelmän tarkoituksena oli
olla mallina ihmiselle kaikkina tulevina aikoina. Osoitukseksi sen
periaatteista Eedeniin perustettiin mallikoulu, joka oli ensimmäisten
esivanhempiemme koti. Eedenin puutarha oli luokkahuoneena, luonto
oppikirjana, Luoja itse opettajana ja ihmisperheen vanhemmat
oppilaina... Korkeilla henkisillä ja hengellisillä kyvyillä varustettuina
Aadam ja Eeva olivat 'vain vähän enkeleitä alempana', jotta he eivät
tajuaisi vain näkyvän maailmankaikkeuden ihmeitä vaan voisivat
ymmärtää myös siveelliseen vastuunalaisuuteen liittyviä velvoitteita."
E. ja k. 20.
SYYSKUU
1.9. Keskiviikko, aamu
Ps. 25:14
"Sellaisten kirjojen lukeminen, jotka käsittelevät uskonkäsitystämme
tai todisteiden esittämistä siitä toisten kynällä kirjoitettuina, ovat
erinomainen ja tärkeä apukeino, mutta ne eivät anna hengellemme
suurinta lujuutta. Raamattu on paras kaikista kirjoista
ymmärryksemme kasvattamiseksi. Sen tutkiminen antaa enemmän
herätteitä kuin kaikkien ihmisfilosofiaan kuuluvien aineiden
tutkiminen. Se vahvistaa ajattelua ja terävöittää ymmärrystä. Ne
suuret opetukset, joita Pyhä Raamattu esittää, se arvokas
yksinkertaisuus, millä niitä käsitellään, se valo, jonka ne heittävät
elämän korkeisiin tehtäviin, tuovat ymmärrykselle voimaa ja lujuutta."
B. d. Ev. 88.
1.9. Keskiviikko, ilta
Luuk. 22:31, 32
"Saatana tietää hyvin, että kaikki, jotka hän saa laiminlyömään
rukouksen ja Raamatun tutkimisen, tulevat hänen hyökkäyksiensä
kautta voitetuiksi. Sen tähden hän punoo kaikkia mahdollisia juonia
ihmisten mielen kiinnittämiseksi muihin asioihin. Aina on ollut
jumalisiksi tunnustautuvia, jotka sen sijaan että pyrkisivät edistymään
totuuden tuntemisessa, tekevät uskonnokseen virheiden etsimisen
niiden luonteessa ja uskossa, joiden kanssa he eivät ole samaa
mieltä. Sellaiset ovat saatanan parhaimpia apulaisia.” S. t. 508.
2.9. Torstai, aamu
Fil. 2:8-11

"Maailmojen Luojan ja kaikkien olentojen kohtalon määrääjän teko,
kun Hän rakkaudesta ihmiseen jätti kirkkautensa ja alensi itsensä, on
aina herättävä ihmettelyä ja syvää kunnioitusta yli koko
maailmankaikkeuden. Kun pelastetut katselevat Lunastajaansa ja
näkevät Isän iankaikkisen kirkkauden loistavan Hänen kasvoistaan;
kun he näkevät Hänen aina ja iankaikkisesti pysyvän valtaistuimensa
ja tietävät, ettei Hänen valtakunnallaan ole oleva loppua, silloin he
puhkeavat ihastuttavaan lauluun: 'Arvollinen, arvollinen on Karitsa,
joka oli teurastettu ja on lunastanut meidät Jumalalle omalla kalliilla
verellään.'" S. t. 629.
2.9. Torstai, ilta
Luuk. 12:32
"Kristus on mielistynyt ottamaan näennäisesti toivottomia ihmisiä sieluja, jotka saatana on alentanut ja joiden kautta hän on toiminut ja tehdä heidät armonsa olennoiksi. Hänen ilonsa on vapauttaa heidät
heidän kärsimyksistään ja vihasta, johon tottelemattomat lankeavat…
Kristuksen lunastetut ovat Hänen, jalokiviään, Hänen kallisarvoinen ja
erikoinen aarteensa. 'Sillä he loistavat jalokivinä Hänen maassaan',
'Hänen ihanan perintönsä rikkaus'. Heissä, 'koska Hänen sielunsa on
vaivaa nähnyt,.. on Hänen ilonsa ja täyteytensä'." D. d. Ev. 444.
3.9. Perjantai, aamu
Jes. 31:6
"Enkelin edessä minä rukoilin Jumalaa, että Hän pelastaisi kansansa
harhanmenneet, pelastaisi heidät laupeutensa tähden. Ne, jotka
jatkuvasti rikkovat pyhää sapattia, eivät vitsausten alkaessa saata
avata suutansa niiden syiden puolustukseksi, joita he nyt tekevät,
päästäkseen sapatin pitämisestä. Vitsausten tultua heidän suunsa
tukkeutuvat, ja suuri Lainsäätäjä vaatii oikeutta niiltä, jotka ovat
pitäneet Hänen pyhää lakiansa van esineenä.” H. k. 75.
3.9. Perjantai, ilta
Neh. 13:15-18
"Sapattikysymys on oleva pääkohtana viimeisessä suuressa
taistelussa, johon koko maailma ottaa osaa. Miten tärkeätä siis
onkaan, että voisimme antaa oikean esimerkin sapatin pitämisestä."
T. 1, 194.
4.9. Sapatti, aamu
Ps. 93:1-5
"Sapatin suuri merkitys luomisen muistomerkkinä on siinä, että se
jatkuvasti esittää sen todellisen perusteen, minkä nojalla on
velvollisuus palvella Jumalaa - koska Hän on Luoja ja me olemme
Hänen luomiaan olentoja. Sen tähden sapatti kuuluu suorastaan
Jumalan palvonnan perustukseen; sillä se teroittaa tätä suurta
totuutta mitä vaikuttavimmalla tavalla, eikä mikään muu säädös tee
sitä. Jumalan palvonnan todellisena perustuksena, ei ainoastaan

seitsemäntenä päivänä tapahtuvan, vaan kaiken palvonnan, on
Luojan ja Hänen luomiensa olentojen välinen suhde. Tämä suuri
totuus ei voi koskaan vanhentua eikä saa milloinkaan unohtua.
Muistuttaakseen ihmisiä jatkuvasti tästä totuudesta Jumala asetti
sapatin Eedenissä; ja niin kauan kuin se tosiasia, että Hän on meidän
Luojamme, pysyy meidän palvontamme perusteena, niin kauan
sapatti säilyy sen merkkinä ja muistona.," S. t. 437.
4.9. Sapatti, ilta
1. Joh. 1:3
"Hän, joka oppii tunteen Vapahtajan, uskoo Häneen lujasti ja kokee
osakseen Hänen pelastavan armonsa, voi julistaa sitä myös
maailmalle. Jos me olemme oppineet Häneltä, on Jeesus oleva
puheemme pääaiheena. Kun Hänen rakkautensa palaa sydämemme
alttarilla, se saavuttaa kansan sydämet. Totuutta esitetään, ei
kylmänä elottomana teoriana, vaan Hengen todistuksessa." B. A. 293.
5.9. Sunnuntai, aamu
Jaak. 1:2-4
"Tuleeko meidän pitää vähemmän lujasti Jumalan laista, koska
maailma yleisesti on yrittänyt kumota sen? Jumalan rankaisevat
tuomiot ovat nyt jo maassa, niin kuin voidaan nähdä valtavissa
myrskyissä, suur- tulvissa, hirmumyrskyissä, maanjäristyksissä ja
vaaroissa maalla ja merellä. Suuri MINÄ OLEN puhuu niille, jotka
kumoavat Hänen lakinsa. Mutta kuka tulee kestämään, kun Jumalan
viha kerran vuodatetaan maan ylitse? Nyt on se aika, jolloin Jumalan
kansan on osoitettava uskollisuutensa oikeita periaatteita kohtaan."
B. A. 304.
5.9. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:2
"Te kohtaatte usein ihmisiä, jotka ovat kiusauksen paineen alaisina.
Te ette tiedä, miten vakavasti ehkä saatana taistelee heidän
kanssansa. Olkaa varovaisia, ettette masenna sellaisia sieluja ja sen
kautta anna kiusaajalle etuja." D. d. Ev. 420.
6.9. Maanantai, aamu
Tiit. 1:7-9
"Kristuksen saarnaajien, jotka tunnustavat olevansa Hänen
edustajiaan, tulisi seurata myös Hänen esimerkkiään, ja ennen
kaikkea elää ankaran raittiisti ja kohtuullisesti. Heidän
velvollisuutensa, on osoittaa kansalle Kristuksen elämää ja
esimerkkiä omalla itsensä kieltävällä elämällään, itsensä
uhraamisella ja ahkeralla hyväntekeväisyydellä. Kristus voitti
ruokahalun ihmisen takia ja Hänen takiaan ja Hänen sijastaan heidän
tulee nyt antaa Hänen seuraajalleen arvokas esimerkki. Ne, jotka
eivät tunne voittajaksi tulemisen välttämättömyyttä, eivät saavuta

kallisarvoisia voittoja, joita ho olisivat voineet saavuttaa, ja heistä
tulee nautinnon ja himojen orjia, jotka kaatavat vääryyden pikarin
maan päällä asuvaisten päälle." B. A. 209.
6.9. Maanantai, ilta
Ps. 104:18
"Psalmirunoilija kuvaa kauniisti Jumalan huolenpitoa metsän
eläimistä: 'Korkeat vuoret ovat kauristen hallussa, kallionkolot ovat
kaniinien suoja.' Hän kuohuttaa lähteet, jotka vuorten välillä vuotavat.
'Niiden partailla asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvien välissä.'
Kaikki metsien ja vuorten eläimet ovat osa Hänen suuresta
taloudestaan. Hän avaa kätensä ja ravitsee suosiollaan ’kaikki, jotka
elävät’." E. ja k. 112.
7.9. Tiistai, aamu
Gal. 6:1
"Jos te näette tai kuulette jostain, joka tarvitsee parannusta, niin
rukoilkaa Herralta viisautta ja armoa, jotta yrittäessänne olla
uskollisia, ette olisi ankaria. Ihmiselle on aina nöyryyttävää, kun
hänelle osoitetaan hänen virheensä. Älkää tehkö hänelle tätä
kokemusta vielä katkerammaksi hyödyttömällä moittimisella.
Epäystävällinen arvostelu masentaa ja tekee elämän surulliseksi ja
onnettomaksi. Veljeni, hallitkaa mieluummin rakkaudella kuin
ankaruudella. Kun joku erehtyvä tulee tietoiseksi virheestään, olkaa
varovaisia, ettette tuhoa hänen itsekunnioitustaan. Älkää yrittäkö
lyödä ja haavoittaa, vaan paljon ennemmin sitokaa ja parantakaa." D.
d. Ev. 430.
7.9. Tiistai, ilta
Snl. 28:19
"Aadamille ja Eevalle uskottiin puutarhan hoito, heidät asetettiin
'viljelemään ja varjelemaan sitä' Vaikka heillä oli kaikkea, mitä
maailmankaikkeuden Omistaja saattoi tarjota, heidän ei pitänyt olla
toimettomina. Hyödyllinen työ annettiin heille siunaukseksi,
vahvistamaan ruumista, laajentamaan mieltä ja kehittämään
luonnetta. Luonnon kirja, joka levitti eläviä opetuksiaan heidän
nähtävikseen, tarjosi loputtoman määrän tietoa ja iloa. Jumalan niini
oli kirjoitettuna jokaiselle metsän lehdelle ja vuorten kivelle, jokaiseen
säihkyvään tähteen, kaikkialle maassa, vesissä ja taivaalla.” E. ja k.
21.
8.9. Keskiviikko, aamu
Luuk. 5:31
"Jumalan parantava voima on vaikuttamassa kaikkialla luonnossa.
Jos kasvavaa puuta leikataan tai ihminen haavoittuu tai hänen luunsa
murtuu, niin luonto alkaa heti paikalla korjata vauriota. Jo ennen kuin
hätää onkaan, parantavat voimat ovat valmiina, ja niin pian kuin jokin
osa vahingoittuu, kaikki voimat suuntautuvat sen korjaamiseen.

Samoin on hengelliselläkin alalla. Ennen kuin synti sai aikaan
hätätilan, Jumala oli varannut avun. Jokainen sielu, joka myöntyy
kiusaukseen, on vastustajan haavoittama ja ruhjoma. Mutta missä on
syntiä, siellä on myös Vapahtaja.” E. ja k. 107.
8.9. Keskiviikko, ilta
Joh. 20:27
"Ei riita, että me uskomme jotain Kristuksesta, meidän täytyy uskoa
Häneen Hänessä. Vain sellainen usko hyödyttää meitä, joka ottaa
Hänet vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanamme, sellaisena, joka
lukee ansionsa meidän hyväksemme. Monet puhuvat uskosta ikään
kuin mielipiteenä. Mutta pelastava usko on tapahtuma, jonka kautta
Kristuksen vastaanottavat astuvat liittoon Jumalan kanssa. Oikea
usko on elämää. Elävä usko merkitsee kasvamista voimassa,
luottavassa luottamuksessa, minkä kautta sielusta tulee voittava
voima.”
9.9. Torstai, aamu
1. Kor. 2:4, 5
"Pelastuksemme Ruhtinas vahvistaa kansaansa taisteluun, joka
heidän on kestettävä. Kuinka usein onkaan tapahtunut, että kun
saatana on asettanut kaikki voinansa Kristuksen seuraajia vastaan
kentällä, ja kuolema on tuijottanut heitä kasvoihin, niin vakavat,
uskossa tuodut rukoukset ovat tuoneet Herran sotajoukkojen
Ruhtinaan taistelukentälle, antanut taistelun kululle toisen käänteen
ja vapauttanut sorretut.” B. A. 305.
9.9. Torstai, ilta
Matt. 24:44
”Jumalalla on rakkautta, iloa, rauhaa ja ihana voitto runsain määrin
kaikille, jotka palvelevat Häntä hengessä ja totuudessa. Hänen
kansansa, joka pitää käskyt, seisoo lujana valmiina palvelukseen. He
voivat saada lisääntyvää voimaa ja kasvavaa tietoa (armoa) Pyhän
Hangen vaikutuksesta. Mutta monet eivät ole valmiita saamaan
kallisarvoisia Jumalan Hengen lahjoja, joita Jumala odottaa saavansa
lahjoittaa heille. He eivät pyri korkeammalle ja korkeammalle
ylhäältä, tulevaan voimaan, jotta Jumalan heille antamien lahjojan
kautta heidät tunnuttaisiin Jumalan erikoiseksi kansaksi, innokkaaksi
hyvissä töissä." Zeugn. 1/4.
10.9. Perjantai, aamu
Room. 13:11.12
”Nyt on aika meidän astua sisäiseen yhteyteen Jumalan kanssa, jotta
meidät kätkettäisiin, kun Hänen sekoittamaton vihansa vuodatetaan
ihmislasten ylitse. Me olemme poikenneet pois vanhoilta
merkkipaaluilta. Palatkaamme takaisin. Jos Herra on Jumala, niin
palvelkaa Häntä; mutta jos Baal on Jumala, niin palvelkaa häntä.

Kummalle puolelle te tahdotte asettua?" B. A. 305.
10.9. Perjantai, ilta
2. Kor. 6:17, 18
"Kristuksen seuraajia vaaditaan lähteinään ulos maailmasta eikä
koskemaan mihinkään saastaiseen; silloin heille kuuluu lupaus, että
ovat Korkeimman poikia ja tyttäriä, kuninkaallisen perheen jäseniä.
Mutta jos teidän puoleltanne ei täytetä ehtoja, niin lupauskaan ei
täyty." Zeugn. 13/7.
11.9. Sapatti, aamu
1. Kor. 4:9
"Kristinuskon tunnustaminen ei ole mitään Jumalan silmissä, mutta
todellinen, nöyrä, altis kuuliaisuus Hänen käskyjään kohtaan on
tuntomerkkinä Hänen lapsillaan, Hänen armonsa saajilla ja osallisilla
Hänen suureen lunastukseensa. Sellaiset ovat näytelmänä
maailmalle, enkeleille ja ihmisille. Heidän erilainen, pyhä luonteensa
on nähtävissä, ja se erottaa heidät selvästi maailmasta, sen
intohimoista ja haluista. Minä näin, että vain harvat vastaavat tätä
kuvausta. Heidän rakkautensa Jumalaan on sanoissa, ei teossa ja
totuudessa. Hoidon tekonsa ja toimintansa osoittavat, että he eivät
ole valon lapsia, vaan pimeyden lapsia. Heidän tekojaan ei tehdä
Jumalassa, vaan itsekkyydessä ja vääryydessä. Heidän sydämensä
on vieras uudistavalle armolle. He eivät ole kokeneet sen muuttavaa
voimaa, mikä johtaisi heidät elämään siten kuin Jeesuskin eli."
Zeugn. 13/7, 8
11.9. Sapatti, ilta
Hebr. 12:12, 13
"Oletteko te laiminlyöneet kylvöajan, antaneet Jumalan antamat
tilaisuudet kulua hyödyttöminä ja oletteko antautuneet itseänne
miellyttämään? Ettekö tahdo katua sitä ennen kuin se on liian
myöhäistä ettekä pysty korjaamaan enää laiminlyötyä? Ette voi
vetäytyä pois velvollisuudesta käyttää lahjanne Mestarin
palveluksessa. Tulkaa Herran luo ja palvelkaa Häntä koko
sydämellänne.” Mit d. Ev. 50.
12.9. Sunnuntai, aamu
Room. 6:16
"Hyvin monet, jotka tunnustavat olevansa Kristuksen palvelijoita, eivät
kuitenkaan sitä ole. He pettävät sieluaan omaksi tuhokseen. Samalla
kun he tunnustavat olevansa Kristuksen palvelijoita, he eivät elä
kuuliaisuudessa Hänen tahdolleen. ’Ettekö te tiedä, että ketä te
antaudutte palvelemaan, sen palvelijoita te olette, jotta te kohtelette,
joko synnin palvelijoita,
kuolemaksi, tahi
kuuliaisuuden,
vanhurskaudeksi.’" Z. 13/10.
12.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 8:4-7
"Täydellisyys ilmenee Jumalan pienimmissä samoin kuin Hänen

suurimmissakin töissään. Sama käsi, joka ripusti maailmat
avaruuteen, muotoilee myös kedon kukat. Tutki mikroskoopilla
pienintä ja tavallisinta kukkaa tienohuessa ja pane merkille sen
kaikissa osissa vallitseva erinomainen kauneus ja täydellisyys.
Samoin voi vähäpätöisimmässä olennossa nähdä ihmeellisiä
ominaisuuksia. Tavallisimmat työt ovat halukkaasti ja uskollisesti
suoritettuina arvokkaita Jumalan silmissä. Pienten asioiden
tunnollinen huomioon ottaminen tekee meistä Hänen työtovereitaan
ja tuottaa meille Hänen hyväksymisensä, Hänen, joka näkee kaiken."
E. ja k. 108.
13.9. Maanantai, aamu
Ps. 139:14
"Vanhempien tulisi herättää lapsissaan halua terveysuudistukseen.
Nuorille tulisi opettaa heidän omaa ruumistaan. On vain harvoja, joilla
on määrätty tuntemus elämän salaisuuksista. Monet äidit ovat vain
vähän, kiinnostuneita ihmeellisestä ihmisruumiista eivätkä tiedä,
missä suhteessa ja missä riippuvuudessa kaikki sen hienot osat ovat
toisiinsa. He eivät ymmärrä sitä vaikutusta, mikä ruumiilla on mieleen
tai mielellä ruumiiseen. He ovat kiinnostuneita vain hyödyttömistä
pikkuasioista ja valittavat sitten, ettei heillä ole aikaa kerätä
tarvittavaa tietoa lastensa terveydestä. Tuottaa vähemmän vaivaa
antaa heidät lääkärien huostaan. Tuhannet lapset kuolevat, koska ei
tunneta lakeja, jotka säännöstelevät heidän olemassaoloaan." W. z. G.
73.
13.9. Maanantai, ilta
Room. 8:7, 8
"Maailman kahleissa oleva Herran kansa häpäisee Häntä ja alentaa
Hänen työtänsä. He pitävät ystävyyttä maailman, Jumalan vihollisten
kanssa. Heidän ainoa toivonsa pelastuksesta on erota maailmasta ja
säilyttää innokkaasti erillinen, pyhä ja erottautunut luonteensa. Oi
miksi Jumalan kansa ei halua täyttää Jumalan sanassa annettuja
ehtoja? Jos he sen tekisivät, ei heillä olisi mitään puutetta erikoisista
Jumalan siunauksista, joita Herra antaa nöyrille ja kuuliaisille.” Z.
13/10.
14.9. Tiistai, aamu
Luuk. 14:34, 35
"Kun altis kuuliaisuus ja todellinen rakkaus näkyy Jumalan kansaksi
tunnustautuvissa, silloin heidän valonsa säteilee pyhää loistetta
maailmaan. Ne sanat, jotka Jeesus osoitti opetuslapsilleen, toteutuvat
kaikissa, jotka uskovat Hänen nimeensä… Hurskauden tunnustus
ilman eläviä periaatteita on aivan arvotonta, kuten suola, joka on
menettänyt säilyttävän ominaisuutensa. Periaatteeton kristityksi

tunnustautuva on sananlasku, moite Jeesukselle, Hänen nimensä
häpäisijä." Z. 13/10.
14.9. Tiistai, ilta
Snl. 11:30
"Jumalan kansan hyvillä töillä on voimakkaampi vaikutus kuin
sanoilla. Heidän hyveellinen elämänsä ja epäitsekäs toimintansa
kannustaa sen näkeviä toivonaan itselleenkin sellaista vanhurskautta,
joka tuottaa niin hyviä hedelmiä. Jumalan voima vetää häntä
puoleensa ja tämä muuttaa itsekkään ihmisen Jumalan kuvaksi, siten
kunnioitetaan Jumalaa ja ylistetään Hänen nimeänsä." Z. 13/10.
15.9. Keskiviikko, aamu
Matt. 8:26
"Usko tarttuu Jumalan sanaan eikä pyydä saada ymmärtää tulevien
vaikeiden olosuhteiden merkitystä. Mutta monilla on vain vähän
uskoa. He ovat aina pelokkaita ja huolissaan. Joka päivä heitä
ympäröi Jumalan rakkauden todisteet, joka päivä he nauttivat Hänen
huolenpitonsa rikkauksista, mutta he eivät huomaa näitä siunauksia.
Heidän vaikeutensa erottavat heidät Jumalasta sen sijaan, että
toisivat heidät lähemmäksi Häntä, ja ne tuovat levottomuutta ja
masennusta." D. d. Ev. 232 .
15.9. Keskiviikko, ilta
Ps. 119:30
"Raamattu on uskomme ja oppimme sääntö. Mikään ei sovellu sen
paremmin elävöittämään mieltä ja vahvistamaan ymmärrystä kuin
Jumalan sanan tutkiminen. Mikään muu kirja ei kohota ajatuksia tai
vahvista mieltä kuin vain Raamattu tekee ihanine, jalostavine
totuuksineen. Jos Jumalan sanaa tutkittaisiin oikealla tavalla, niin
ihmiset saisivat sellaisen hengen suuruuden, luonteen aateluuden ja
päättäväisyyden, mitä nykyään harvoin löydetään.’" D. d. Ev. 221.
16.9. Torstai, aamu
Joh. 12:46
"Joskus myrsky painaa Alppien kotkan kapeaan vuorenrotkoon.
Myrskypilvet sulkevat sisäänsä tämän voimakkaan metsälinnun
erottaen sen pimeällä massallaan niistä aurinkoisista korkeuksista,
joihin se on tehnyt peränsä. Sen vapautumisyritykset näyttävät
turhilta. Se syöksyy sinne tänne piesten ilmaa voimakkailla siivillään
ja herättäen vuoristo kaikuja huudoillaan. Vihdoin se päästäen
riemuhuudon syöksyy ylöspäin, tunkeutuu pilvien läpi ja on jälleen
kirkkaassa auringonpaisteessa pimeyden ja myrskyn jäädessä kauas
alapuolelle. Samoin meitäkin voivat ympäröidä vaikeudet, masennus
ja pimeys. Vaihe, onnettomuus ja vääryys sulkevat meidät sisäänsä.
On pilviä, joita emme voi karkottaa. Kamppailemme olosuhteiden
kanssa turhaan. Kuitenkin on yksi ja vain yksi pakotie. Usvat ja sumut
kietovat tiukasti maan, mutta pilvien yläpuolella poistaa Jumalan

valo. Tähän Hänen läsnäolonsa, päivänpaisteeseen me voimme
kohota uskon siivin." E. ja k. 112.
16.9. Torstai, ilta
Hes. 9:1-6
"On tullut aika, jolloin Jumala on puolustava poljetun lakinsa
arvovaltaa. Nyt Hän ei taistele ainoastaan saatanaa vastaan, vaan
myös ihmisiä vastaan... Ne, 'jotka huokaavat ja valittavat kaikkia
kauhistuksia’ , mitä tehdään, ovat saaneet pelastuksen merkin. Nyt
lähtee liikkeelle kuolon enkeli, jota Hesekielin näyssä esittävät
hävitysaseilla varustetut miehet." S. t. 634.
17.9. Perjantai, aamu
2. Tim. 2:12
"Monet tunnustavat rakastavansa Jumalaa, mutta teoillaan he
kieltävät Hänet. He eivät palvele, rakasta ja tottele Häntä. Heidän
omat, itsekkäät etunsa tulevat ensimmäisiksi. Suurella joukolla
näyttää olevan pelottava puute periaatteista. Epäpyhät vaikutukset
hallitsevat heitä, ja heillä ei näytä olevan mitään juurta itsessään." Z.
13/11.
17.9. Perjantai, ilta
Ps. 119:160
"Raamattu esittää totuuden niin yksinkertaisesti ja ihmissydämen
tarpeita ja toiveita vastaavasti, että se saa korkeimminkin kehittyneet
ihmismielet hämmästymään ja hurmaantumaan. Samalla se esittää
elämän tien myös alhaisille ja oppimattomille. 'Joka sitä tietä kulkee,
ei eksy - eivät hullutkaan’. Lapsenkaan ei tarvitse erehtyä tiestä.
Yhdenkään vapisevan etsijän ei tarvitse jäädä puhtaan ja pyhän valon
ulkopuolelle." E. ja k. 162.
18.9. Sapatti, aamu
5. Moos. 13:4
"Miesten ja naisten, jotka tunnustavat kymmenen käskyä sitoviksi,
jotka tottelevat lain neljättä käskyä, tulisi elämässään esittää
kaikkien kymmenen käskyn periaatteita, käskyjen, jotka
kauhistuttavalla juhlallisuudella annettiin Siinailla." Z. 13/18.
18.9. Sapatti, ilta
Room. 12:11
"Välinpitämättömyys ja kykenemättömyys eivät ole hurskautta. Sitten
kun me oikein käsitämme, että työskentelemme Jumalalle, me
tunnemme selvemmin kuin koskaan ennen, miten pyhä hengellinen
palvelus on. Tämä tuntemus tuo elämää, huomaavaisuutta ja
kestävyyttä
velvollisuuksiemme
suorittamiseen.
Puhdas,
väärentämätön uskonto näkyy käytännössä. Vain vakava, vilpitön
työskentely on hyödyksi sielujen pelastustyössä. Meidän täytyy
hartaudella täyttää päivittäiset velvollisuutemme. Sitten tulemme yhä
käyttökelpoisemmaksi palvelukseen; sillä me näemme työmme

ikuisuuden valossa." Mit d. Ev. 76.
19.9. Sunnuntai, aamu
Jes. 13:19-22
"Pyhän Raamatun sivuilla esitetystä kansojen noususta ja
kukistumisesta ihmisten tulisi oppia, miten arvoton on pelkkä
ulkonainen ja maallinen loisto. Babylonian valta ja loisto, minkä
vertaista maailma ei sen jälkeen ole nähnyt, oli sen ajan ihmisten
mielestä varma ja pysyvä, mutta miten täydellisesti se onkaan
hävinnyt! Se on kadonnut niin kuin 'ruohon kukka’. Samoin häviää
kaikki, minkä perustuksena ei ole Jumala. Vain se, mikä on sidottu
Hänen tarkoituksiinsa ja ilmaisee Hänen luonnettaan, voi säilyä.
Hänen periaatteensa ovat ainoat kestävät asiat, jotka meidän
maailmamme tuntee. Näitä suuria totuuksia vanhojen ja nuorten
tulee oppia." E. ja k. 173.
19.9. Sunnuntai, ilta
Est. 2:15
"Kokonaiset perheet kuormittavat päälleen raskaita taakkoja
pukiessaan lapsensa maailman muodin mukaisesti. Mikä ajan
tuhlaus! Pienokaiset näyttäisivät kyllä suloisilta ilman rypytyksiä ja
koristeitakin, kun heidät vaan pidetään yksinkertaisina, puhtaina ja
siisteinä. On vain pikkuasia pestä ja silittää sellainen puku ja silloin
työkään ei tunnu taakalle.” B. A. 218.
20.9. Maanantai, aamu
Tuom. 13:7
"Ensimmäinen suuri päämäärä, mikä lasten kasvatuksessa täytyy
saavuttaa, on ruumiinrakenteen terveys, sillä tässä suuressa määrin
valmistetaan tietä henkiselle ja siveelliselle harjoitukselle.
Ruumiillinen ja siveellinen terveys kuuluvat kiinteästi yhteen. Mikä
valtava edesvastuun taakka painaakin raskaasti vanhempia, kun
ajattelemme sitä, että se tie, jonka he valitsevat ennen lastensa
syntymää, vaikuttaa paljon heidän luonteensa kehitykseen heidän
syntymänsä jälkeen." Herz.r. 79.
20.9. Maanantai, ilta
Jes. 2:5, 11, 12
"Saatana keksii jatkuvasti uusia muoteja, jotka vahingoittavat niin
ruumiillista kuin siveellistäkin terveyttä; ja hän riemuitsee
nähdessään kristityiksi itseään kutsuvien ahneesti omaksuvan hänen
keksimiään
muoteja.
Ne
ruumiilliset
kärsimykset
ovat
mittaamattomia, joita nykyään vallalla oleva luonnoton ja
epäterveellinen vaatetus aiheuttaa. Monet ovat saaneet elinikäiset
kärsimykset orjanaisella muodin vaatimusten noudattamisella. Eri
ruumiinosien ruhjoutumiset ja vääristelyt, syöpäkasvaimet ja muut
kauheat sairaudet ovat uudenmallisen vaatetuksen aiheuttamaa
pahaa… Kristittyjen vaatetus todistaa joko pyhän totuuden puolesta

tai maailman puolesta. Mitä sen pitäisi olla? Muistakoon jokainen,
että jokaisen on tehtävä tiliä Jumalan edessä harjoittamastaan
vaikutuksesta." B. A. 217.
21.9. Tiistai, aamu
1. Piet. 3:10, 11
"Sisariemme tulisi edistää oikeata nöyryyttä. Heidän ei tulisi olla niin
äänekkäitä, puheliaita ja julkeita, vaan säädyllisiä, vaatimattomia ja
hitaita puhumaan. Heidän tulisi harjoittaa kohteliaisuutta. Olla
ystävällinen, lempeä, myötätuntoinen, anteeksiantavainen ja nöyrä on
varmasti Jumalalle mieluista. Kun he ottavat tällaisen asenteen, niin
heitä ei vaivata herrojen taholta liiallisella kohteliaisuudella
seurakunnan sisä- tai ulkopuolella. Kaikki tuntevat, että näitä
Jumalaa pelkääväisiä naisia ympäröi puhtauden pyhä kehä, joka
varjelee heitä kaikilta sopimattomilta vapauksilta." Herz. r. 60.
21.9. Tiistai, ilta
2. Moos. 36:3
"Herra on valon ja totuuden levittämisen maan päällä tehnyt
riippuvaiseksi niiden vapaaehtoisista ponnisteluista ja uhreista, jotka
ovat tulleet osallisiksi taivaallisista lahjoista. Suhteellisesti harvat on
kutsuttu kulkemaan matkasaarnaajina tai lähetyssaarnaajina
maailmassa, mutta suurien joukkojen tulisi levittää totuutta
lahjojensa välityksellä.” B. A. 221.
22.9. Keskiviikko, aamu
Matt. 6:7, 8
"Kristus teroitti opetuslapsilleen sitä ajatusta, että heidän
rukoustensa tulee olla lyhyitä ja ilmaista vain sen, mitä he tarvitsevat,
eikä enempää. Hän osoittaa heidän rukoustensa pituuden ja sisällön,
ilmaisten heidän ajallisten ja hengellisten siunaustensa tarpeen ja
heidän kiitoksensa niistä. Kuinka paljon tämä mallirukous
sisältääkään! Se käsittää kaikkien todelliset tarpeet. Yksi tai kaksi
minuuttia riittää tavalliseen rukoukseen." T. 1, 212.
22.9. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:5, 6
"Voi olla hetkiä, jolloin rukous on erikoisesti Jumalan Hengen
sanelemaa, jolloin Henki esittää hartaan rukouksen. Voi olla hetkiä,
kun kaipaava sielu taistelee ja huutaa Jumalan puoleen. Sielu
kamppailee kuten Jaakob, eikä lepää, ennen kuin on saanut erikoisen
Jumalan voiman osoituksen. Tätä Jumala toivoo. Mutta monet
rukoilevat kuivalla, saarnaavalla tavalla. Näiden rukous on ihmisiä,
eikä Jumalaa varten… He pitävät Jumalalle saarnan rukouksen
muodossa, ikään kuin maailmankaikkeuden Luoja tarvitsisi erikoista
opetusta yleisissä kysymyksissä. Kaikki tällaiset rukoukset ovat kilin
helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Niihin ei taivaassa kiinnitetä

mitään huomiota. Jumalan enkelit ovat väsyneitä, niihin, kuten
ihmisetkin, joiden on pakko kuunnella niitä." T. 1, 212.
23.9. Torstai, aamu
Jaak. 5:1
"Kun Jumalan ääni muuttaa Hänen kansansa vankeuden, tapahtuu
kauhea herääminen niiden keskuudessa, jotka ovat kadottaneet
kaiken suuressa elämän taistelussa. Koeajan kestäessä saatanan
petokset sokaisivat heidät, ja he väittivät synnillistä elämäntapaansa
oikeaksi. Rikkaat pöyhkeilivät siitä, että olivat vähempiosaisia
etevämmät; mutta he olivat saaneet rikkautensa Jumalan lakia
rikkomalla. Nyt heiltä on riistetty kaikki, mikä teki heidät suuriksi, ja
lie ovat ilman turvaa ja puolustusta. Kauhistuneina he näkevät Luojan
yläpuolelle korottamiensa epäjumalien häviävän. He ovat myyneet
sielunsa maallisten rikkauksien ja nautintojen tähden, eivätkä ole
koettaneet tulla rikkaiksi Jumalassa. Sen seurauksena heidän
elämänsä on epäonnistunut. Elinajan voitto on pyyhkäisty pois
yhdessä hetkessä.” S. t. 632.
23.9. Torstai, ilta
Ps. 34:6
"Seitsemännen päivän adventistien, jotka tunnustavat odottavansa ja
rakastavansa
Jeesuksen
ilmestymistä,
ei
tulisi
seurata
maailmanihmisten teitä. Nämä eivät ole minään esimerkkinä
käskyjen pitäjille. Heidän ei myös tulisi ottaa esimerkkiä
ensimmäisen päivän adventisteista, jotka hylkäävät Jumalan lain
vaatimusten tunnustamisen ja polkevat sen jalkoihinsa. Tämän
luokaa ei pitäisi olla heille esimerkkiä." Z. 13/18.
24.9. Perjantai, aamu
2. Moos. 23:21, 22
"Jumalan Henki on murheellinen, koska monien sydän ja elämä ei ole
oikeata; heidän tunnustamassa usko ei ole sopusoinnussa heidän
tekojensa kanssa. Jumalan pyhää lepopäivää ei huomioida, niin kuin
tulisi. Joka viikko riistetään Jumalalta Hänen pyhää aikaansa
ylittämällä rajat; ja he hetket, jotka pitäisi vihkiä rukoukseen ja
miettimiseen, käytetään maailmallisiin tarkoituksiin. Jumala on
antanut meille käskynsä, ei että me vain uskoisimme niihin, vaan että
me tottelemme niitä." Z. 7/3
24.9. Perjantai, ilta
Ps. 119:72
"Jehovan käskyjä kunnioittavat tottelevat lain neljättä käskyä sen
valon mukaisesti, minkä he siitä ovat saaneet, kysymättä onko
sellainen kuuliaisuus mahdollista tai mukavaa. Jumala loi ihmisen
kuvakseen, ja sitten Hän antoi hänelle esimerkin viettämällä
seitsemättä päivää, siunaamalla ja pyhittämällä sen. Hän halusi

ihmisten kumartavan Häntä siinä päivänä eikä antautua
maailmallisiin asioihin." Z. 7/3.
25.9. Sapatti, aamu
Ps. 27:4
"Veljet ja sisaret, ettekö tahdo uhrata vähän huomiota tähän asiaan ja
panna merkille, kuinka itse käyttäydytte Jumalan huoneessa ja miten
koetatte neuvoillanne ja esimerkillänne herättää lapsissanne
kunnioitusta sitä kohtaan? Te asetatte suuria vaatimuksia
saarnaajalle ja pidätte häntä vastuullisena lastenne sieluista, mutta
ettekö tunne omaa vastuutanne vanhempina ja opettajina ja
Aabrahamin tavoin käske lapsianne ja jälkeistä perhettänne
pitämään Herran käskyjä? Te turmelette poikanne ja tyttärenne
omalla esimerkillänne ja hatarilla neuvoillanne, ja tästä
kotikasvatuksen puutteesta huolimatta te toivotte saarnaajan tekevän
tyhjäksi teidän päivittäisen vaikutuksenne ja saavan aikaan, sen
ihmeen, että heidän sydämensä ja elämänsä muuttuisivat hyviksi ja
hurskaiksi." T. 1, 176.
25.9. Sapatti, ilta
Jes. 57:19
"Meidän tulee olla vilpittömiä, vakavia kristittyjä, uskollisesti täyttää
meille uskotut velvollisuudet ja aina katsoa Jeesukseen, uskomme
alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Palkkamme ei riipu näennäisestä
menestyksistämme, vaan siitä mielenlaadusta, millä me teemme
työtämme." M. d. Ev. 108.
26.9. Sunnuntai aamu
Jos. 13:11
”Jumala vihaa ylpeyttä, ja kaikki ylpeät, ja kaikki jumalattomat tulevat
kuin akanoiksi, ja tuleva päivä polttaa heidät. Kolmannen enkelin
sanoina, sellaisena kuin se on Ilm. 14:9-12, vaikuttaa vielä monien
sydämissä ikään kuin hapantaikina, paistaen ylpeyden, itsekkyyden,
ahneuden ja maailmanrakkauden niistä, jotka tunnustavat uskovansa
siihen." B. A. 239.
26.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 92:13
"Polttavan auringon ja rajujen hiekkamyrskyjen ahdistama palmu
viheriöi ja kukoistaa hedelmällisenä keskellä erämaata. Sen juuret
saavat ravintoa elävistä lähteistä. Sen vihreä latva näkyy kauas
paahtuneen, aution tasangon yli; nääntymäisillään oleva matkustaja
jouduttaa vaivalloista kulkuaan sen viileää varjoa ja virkistävää vettä
kohti. Erämaan puu on vertauskuva siitä, millaiseksi Jumala on
tarkoittanut lastensa elämän tässä maailmassa. Heidän tulee
opastaa väsyneitä, levottomuuden täyttämiä sieluja, jotka ovat
hukkumaisillaan synnin erämaahan, elävän veden luo, heidän tulee

neuvoa lähimmäisiään Hänen luokseen, joka on antanut kutsun: 'Jos
joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon’." E. ja k. 110.
27.9. Maanantai, aamu
Room. 5:12, 15-17
"Aadamin ja Eevan esimerkin Eedenin puutarhassa tulisi riittävästi
varoittaa meitä olemasta millään tavoin tottelematon jumalallisille
käskyille.
Ensimmäisten
vanhempiemme
synti,
heidän
kuunnellessaan vihollisen kauniisti sointuvaa kiusausta, toi
syyllisyyden ja surua tähän maahan ja aikaansai sen, että Jumalan
Pojan täytyi jättää taivaan kuninkaalliset kartanot ottaakseen
yksinkertaisen paikan maan päällä. Hän oli alttiina haukkumiselle,
hylkäämiselle ja ristiinnaulitsemiselle niiden taholta, joita Hän oli
tullut siunaamaan. Minkä äärettömän hinnan maksoikaan tämä
tottelemattomuus Eedenin puutarhassa! Taivaan Majesteetti uhrattiin,
jotta ihminen lunastettaisiin rikoksensa rangaistuksesta.” Z. 7/4, 5.
27.9. Maanantai, ilta
Snl. 11:2
"Olen täyttynyt murheella, kun ajattelen tilannettamme kansana.
Herra ei ole sulkenut meiltä taivasta, mutta meidän oma jatkuvan
lankeemuksen tiemme on erottanut meidät Jumalasta. Sydämissä on
asunut ylpeyttä, ahneutta ja rakkautta maailmaan. Mitään pelkoa ei
ole ollut kadotukseen tai turmioon joutumisesta… Ja kuitenkin yleinen
mielipide on se, että seurakunta kukoistaa, rauha ja hengellinen
hyvinvointi on sen rajojen sisäpuolella." Z. 11/5.
28.9. Tiistai, aamu
Joh. 6:68
"Jeesus nuhteli ja varoitti opetuslapsiaan. Kuitenkaan eivät Johannes
ja Pietari jättäneet Häntä. Nuhteista huolimatta he halusivat olla
Jeesuksen kanssa. Vapahtajakaan ei vetäytynyt heistä pois heidän
virheittensä tähden. Hän ottaa ihmiset sellaisina kuin he ovat
kaikkine virheineen ja heikkouksineen ja kasvattaa heidät
palvelukseensa, jos he vain haluavat Hänen kasvattavan ja opettavan
heitä." E. ja k. 86.
28.9. Tiistai, ilta
2. Piet. 2:3
"Maailma on tulvillaan kirjoja, jotka olisi parempi tuhota kuin levittää
niitä. Intiaanikirjat ja rosvokertomukset, jotka on painettu ja julkaistu
vain voiton saamisen halusta, niiden kohdalla olisi parempi, ettei niitä
koskaan luettaisi. Näistä kirjoista lähtee perkeleellinen vetovoima...
Rakkauskertomukset ja kevytmieliset sekä kiihottavat artikkelit,
muodostavat toisen kirjaryhmän, jotka tulevat kiroukseksi lukijalle...
Mieleen vaikuttaa suurimmaksi osaksi se, millä sitä ruokitaan.
Kyseenalaisten, kiihottavien kertomusten lukijat tulevat kyvyttömiksi

suorittamaan päivittäisiä velvollisuuksia. He elävät epätodellista
elämää, heillä ei ole mitään halua hyödylliseen toimintaan ja pyhien
kirjoitusten
tutkimiseen
saadakseen
taivaallista
mannaa.
Arvostelukyky heikkenee eikä pysty enää vastaamaan velvollisuuden
ja kohtalon suuriin kysymyksiin." M. d. Ev. 135.
29.9. Keskiviikko, aamu
Apt. 19:18, 19
"Nuoriso on ennen kaikkea saastaisen lukemisen kautta alttiina
suurimmille vaaroille. Saatana saa nuoret lukijat, samoin kuin myös
kypsemmässä iässä olevat, mieltymään arvottomiin kertomuksiin. Jos
suuri osa julkaistuista kirjoista voitaisiin tuhota, niin siten
ehkäistäisiin vitsaus, joka heikentää hengen ja turmelee mielen.
Kukaan ei ole niin lujasti kiinnittynyt oikeisiin periaatteisiin, että hän
olisi turvassa jokaiselta kiusaukselta. Kaikki tällainen arvoton
lukuaines tulisi päättäväisesti heittää pois." M. d. Ev. 136.
29.9. Keskiviikko, ilta
Matt. 26:20-22, 24
"Emmekö me ole vetäneet padallemme Jumalan vihan, koska
tekomme eivät vastaa uskoamme? Emmekö me ole enemmän
etsineet maailman ystävyyttä ja suosiota kuin Jeesuksen läsnäoloa ja
Hänen tahtonsa syvempää tuntemusta? Koetelkaa sydämiänne,
tarkatkaa tietänne. Muistakaa, kenen seuraan te olette valinneet
liittyvänne. Etsittekö te ymmärtäväisten yhteyttä vai valitsetteko te
maailmallista yhteyttä ja seuraa ja seuralaisia, jotka eivät pelkää
Jumalaa eivätkä tottele Hänen evankeliumiaan?" Z. 11/4.
30.9. Torstai, aamu
Ps. 51:3-5
"Tässä elämässä meidän on erotettava itsemme synnistä uskon
kautta Kristuksen sovitusvereen. Kallis Vapahtajamme kehottaa
meitä liittymään Häneen, yhdistämään heikkoutemme Hänen
voimaansa,
tietämättömyytemme
Hänen
viisauteensa
ja
arvottomuutemme Hänen ansioihinsa... Meidän asiamme on toimia
yhdessä niiden voimien kanssa, joita taivas käyttää meidän
luonteittemme muodostamisessa jumalallisen esikuvan kaltaisiksi.
Kukaan ei voi laiminlyödä tai lykätä tuonnemmaksi tätä työtä,
asettamatta sieluaan mitä pelottavimpaan vaaraan." S. t. 604.
30.9. Torstai, ilta
Joh. 14:30
"Nyt, kun meidän suuri ylimmäinen Pappimme toimittaa meille
sovitusta, meidän tulee pyrkiä täydellisyyteen Kristuksessa. Meidän
Vapahtajamme ainoatakaan ajatusta ei voinut saada myöntymään
kiusaukseen. Ihmisten sydämissä saatana löytää yhden tai toisen
kohdan, missä hän voi saada jalansijaa. On suosittu jotakin sylillistä
halua, jonka kautta hänen kiusauksensa pääsevät vaikuttamaan.

Mutta Kristus sanoo itsestään: ’Maailman Ruhtinas tulee, ja minussa
hänellä ei ole mitään.’ Jumalan Pojassa ei ollut mitään sellaista, jonka
avulla saatana olisi voinut Hänet voittaa. Hän oli pitänyt Isänsä
käskyt, eikä Hänessä ollut mitään syntiä, jota saatana olisi voinut
käyttää hyväkseen. Tällaisessa tilassa täytyy niiden olla, jotka tulevat
pysymään vahvoina ahdistuksen aikana." S. t. 604.
"Meillä ei ole aikaa hukattavana. Loppu on lähellä Totuuden vieminen
paikasta toiseen on pian käyvä saneen vaaralliseksi. Herran
sanansaattajien tielle tullaan panemaan esteitä, niin etteivät he voi
tehdä sitä, mitä he voivat tehdä nyt. Meidän on katsottava työtämme
suoraan silmiin ja edettävä niin nopeasti kuin mahdollista
hyökkäyssodassamme. Jumalan antaman valon mukaan tiedän, että
pimeyden voimat työskentelevät kiihkeän tarmokkaasti alhaaltapäin
ja saatana hiiviskelee salaa ympärillämme ottaakseen ne, jotka nyt
nukkuvat, kuten susi anastaa saaliinsa. Meillä on varoitussanoma,
jota voimme julistaa nyt, työ, jota voimme tehdä nyt, mutta pian se'
tulee olemaan vaikeampaa kuin aavistammekaan, Jumala auttakoon
meitä pysymään valon teillä, työskentelemään silmät luotuina
Johtajaamme Jeesukseen ja kärsivällisesti ja kestävästi
tunkeutumaan eteenpäin saavuttaaksemme voiton.” T. 1, 113.
*******

