TAMMIKUU

1.1. Perjantai, aamu
Ps. 31:15, 16
"Noudattakaa suunnitelmallisuutta aikanne käytössä. Se on Herran. Jos
teillä on kohtuuttomia tapoja, poistakaa ne elämästänne. Sellaisten
tapojen vaaliminen vie teidät iankaikkiseen vararikkoon. Ja taloudelliset,
työteliäät ja raittiin tavat ovat tässäkin maailmassa parempi perintöosa
teille ja lapsillenne kuin runsaat myötäjäiset." Ta. III, s. 70.
1.1. Perjantai, ilta
1. Moos. 1:27
"Lähtiessään Luojansa kädestä Aadam oli ruumiilliselta, henkiseltä ja
hengelliseltä olemukseltaan Tekijänsä kaltainen. ’Jumala loi ihmisen
omaksi kuvaksensa’ , ja Hänen tarkoituksensa oli, että mitä kauemmin
ihminen eläisi, sitä täydellisemmin hänessä näkyisi tämä kuva ja sitä
täydellisemmin hän heijastaisi Luojansa kirkkautta… Hänen suuri
etuoikeutensa oli seurustella Tekijänsä kanssa kasvoista kasvoihin,
sydämeltä sydämelle. Jos ihminen olisi pysynyt uskollisena Jumalalle,
kaikki tämä olisi pysynyt hänellä ikuisesti. Kautta ikuisten aikojen hän
olisi jatkuvasti saavuttanut uusia tiedon aarteita, löytänyt tuoreita onnen
lähteitä ja yhä selvemmän käsityksen Jumalan viisaudesta, voimasta ja
rakkaudesta. Hän olisi täyttänyt yhä täydellisemmin luomisensa
tarkoituksen ja yhä täydellisemmin heijastanut Luojansa kirkkautta." E. ja
k. 14.
2.1. Sapatti, aamu
2. Moos. 20:8-11
"Sekä sapatti että perhe perustettiin Eedenissä, ja Jumalan tarkoituksena
on niiden liittyminen erottamattomasti yhteen. Tuona päivänä meidän on
mahdollista enemmän kuin minään muuna päivänä elää Eedenin elämää.
Jumalan suunnitelmana oli, että perheen jäsenet olisivat toistensa kanssa
työssä ja tutkimisessa, Jumalan palvelemisessa ja virkistyksen
nauttimisessa, isä perheen pappina ja sekä isä että äiti lastensa
opettajina ja tovereina. Mutta synnin seuraukset ovat muuttaneet elämän
olosuhteet ja suureksi osaksi estävät tämän seurustelun… Omana
päivänään Hän antaa perheelle tilaisuuden seurustella Hänen kanssaan,
luonnon ja toistensa kanssa." E. ja k. 235.
2.1. Sapatti, ilta
Snl. 23:26
"Jumala ei vaadi meitä luopumaan mistään sellaisesta, minkä
säilyttäminen on meille hyväksi. Kaikissa toimissaan Hän tähtää lastensa
hyvinvointiin. Kunpa kaikki, jotka eivät ole valinneet Kristusta, tajuaisivat,
että Hänellä on tarjottavana jotakin, mikä on suunnattomasti parempaa
kuin se, mitä he itse tavoittelevat. Ihminen tekee suurinta vahinkoa ja
vääryyttä omalle sielulleen, kun hän ajattelee ja toimii Jumalan tahdon
vastaisesti. Todellista iloa ei koeta tiellä, jonka on kieltänyt Hän joka

tietää, mikä on parasta, ja joka haluaa luoduilleen hyvää. Rikkomusten tie
on kurjuuden ja tuhon tie." T. Kr. l. 41.
3.1. Sunnuntai, aamu
Hes. 36:26, 27
"Jumalan lapsilleen antama ihanne on korkeampi kuin minne
korkeinkaan ihmisajatus voi ulottua. Jumalisuus - Jumalan kaltaisuus - on
tuo saavutettava. Oppilaan eteen avautuu jatkuvan edistyksen polku.
Hänen saavutettavanaan on tarkoitus ja tavoitettavanaan päämäärä,
mihin sisältyy kaikki hyvä, puhdas ja ylevä. Hän etenee jokaisella
todellisen tiedon alalla niin nopeasti ja niin pitkälle kuin mahdollista.
Mutta hänen pyrkimyksensä kohdistuvat tavoitteisiin, jotka ovat pelkkiä
itsekkäitä ja ajallisia tarkoitusperiä niin paljon korkeammalla kuin taivas
on maata korkeampi." E. ja k. 18.
3.1. Sunnuntai, ilta
Joh. 17:3
"Pyhä Raamattu on totuuden täydellinen mittapuu, ja siksi sille pitäisi
antaa kasvatuksessa korkein asema. Osallistueksemme kasvatuksesta,
joka on nimensä arvoista, meidän on saatava tietoa Jumalasta, Luojasta,
ja Kristuksesta, Lunastajasta, sellaisena kuin heidät ilmoitetaan pyhässä
Sanassa." E. ja k. 17.
4.1. Maanantai, aamu
Hebr. 12:2
"Jumalan lähettämässä Opettajassa taivas antoi ihmisille parhaimpansa
ja suurimpansa. Hän, joka oli ollut Korkeimman neuvotteluissa ja
Iankaikkisen sisimmässä pyhäkössä, oli se olento, joka valittiin
henkilökohtaisesti ilmoittamaan ihmiskunnalle tietoa Jumalasta.
Kristuksen kautta oli annettu jokainen jumalallisen valon säde, mikä
koskaan oli saavuttanut langenneen maailmamme... Kristus tuli
maailmaan ilmaisemaan tämän ihanteen kaikkien saavutusten ainoana
oikeana mittana. Hän tuli näyttämään, millaiseksi jokainen ihmisolento
voi tulla, millaisiksi ihmisyydessä asuva jumaluus tekee kaikki, jotka
ottavat Hänet vastaan. Hän tuli näyttämään, miten ihmisiä on
kasvatettava Jumalan lapsille sopivalla tavalla sekä miten heidän tulee
maan päällä toteuttaa taivaan periaatteita ja elää taivaallista elämää.
Jumalan suurin lahja annettiin täyttämään ihmisen suurinta tarvetta." E.
ja k. 71.
4.1. Maanantai, ilta
Joh. 10:27,28
"Vapahtajan ääni oli kuin musiikkia niiden korvissa, jotka olivat tottuneet
fariseusten ja kirjanoppineiden yksitoikkoiseen, voimattomaan
saarnatapaan. Hän puhui hitaasti ja vaikuttavasti ja painosti jokaista
sanaa, johon Hän halusi kuulijoiden kiinnittävän erikoista huomiota...
Puheen voima on suuresta merkityksestä ja ääntä tulisi hoitaa niiden
siunaukseksi, joiden kanssa joudumme kosketuksiin. Kaikille, jotka eivät

tunne Kristusta, meidän tulisi kertoa Hänestä ja toimia niinkuin Kristus
toimi. Missä tahansa Hän olikin, Hän puhui aina korkeamman maailman
asioista. Hän yhdisti luonnon ja jokapäiväisen elämän tapahtumat
totuuden sanoihin." Mit d. Ev. v. H. z. H. 74.
5.1. Tiistai, aamu
Matt. 7:28, 29
"Hän ei puhunut ainoastaan koko ihmiskunnan puolesta vaan myös koko
ihmiskunnalle... Hänen opetukseensa sisältyivät ajan ja iäisyyden asiat
-näkyväisten suhde näkymättömiin, jokapäiväisen elämän ohikiitävät
tapahtumat ja tulevan elämän juhlalliset näkymät. Tämän elämän asiat
Hän sijoitti niiden oikeaan asemaan ikuisuus arvojen alapuolelle, mutta
Hän ei kieltänyt niiden merkitystä. Hän opetti, että taivas ja maa ovat
liitetyt yhteen ja että jumalallisen totuuden tunteminen valmistaa ihmisen
paremmin täyttämään jokapäiväisen elämän velvollisuudet.” E. ja. k. 78.
5.1. Tiistai, ilta
Snl. 9:10
"Jumalan, lähettämä Opettaja on kaiken todellisen kasvatustyön
keskuksena... Kun meillä on tällainen opettaja ja tällainen mahdollisuus
saada jumalallista kasvatusta, eikö olisi mieletöntä etsiä Hänestä erillään
olevaa kasvatusta? Se olisi samaa kuin pyrittäisiin olemaan viisas ilman
viisautta ja totuudellinen samalla kun hyljätään totuus. Se merkitsisi
pyrkimystä valoon ilman Valkeutta ja olemassaoloon ilman Elämää. Se
olisi samaa kuin hylättäisiin elävän veden lähde ja hakattaisiin särkyviä
säiliöitä, jotka eivät vettä pidä." 79.
6.1. Keskiviikko, aamu
1. Joh. 4:19
"Kristus tuli maailmaan täynnä iankaikkista rakkautta. Hän vapautti
Jumalan lain niistä kohtuuttomista vaatimuksista, jotka olivat tehneet
siitä raskaan taakan, ja osoitti, että tuo laki on rakkauden laki, Jumalan
hyvyyden ilmaus. Hän näytti, että sen periaatteiden noudattamisesta
riippuu ihmiskunnan onni samoin kuin yhteiskuntarakennuksen
perustuksen kestävyys." E. ja k. 74.
6.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 13:15
"Hän eli opetustensa mukaisesti: 'Minä annoin teille esikuvan', Hän sanoi
opetuslapsilleen, ’että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.’
’Minä olen pitänyt Isäni käskyt’. Siten Kristus elämällään täydellisesti
valaisi ja vahvisti sanansa. Ja vieläkin enemmän: Hän oli sitä mitä opetti.
Hänen sanansa eivät ilmaisseet ainoastaan Hänen oman elämänsä
kokemusta, vaan myös Hänen oman luonteensa. Hän ei vain opettanut
totuutta, vaan Hän oli totuus. Juuri tämä antoi Hänen opetukselleen
voimaa." E. ja k. 75.
7.1. Torstai, aamu
Joh. 13:17
"Niiden, jotka uskovat tunnustamiimme tärkeisiin totuuksiin, tulee toimia

uskonsa mukaisesti. Liian paljon etsitään huvituksia ja sellaista, mikä on
omiaan kiinnittämään huomion tähän maailmaan. Ajatusten annetaan
viipyä liian kauan vaatteissa, ja kieli antautuu liian usein kevyeen ja
joutavaan keskusteluun, mikä saattaa tunnustuksemme väärään valoon,
sillä meidän puheemme ei ole taivaissa, mistä me Vapahtajaa
odotamme»" H. k. 128.
7.1. Torstai, ilta
2. Piet, 3:13
"Rakkaat veljet ja sisaret: Uskommeko me kaikesta sydämestämme, että
Kristus tulee pian ja että meille nyt on julistettavana viimeinen
armonsanoma, mikä rikolliselle maailmalle annetaan? Onko
esimerkkimme sellainen, kuin sen tulisi olla? Osoitammeko
me
elämällämme ja pyhällä vaelluksellamme ympärillämme oleville, että me
odotamme
Herraamme
ja
Vapahtajaamme,
Hänen
ihanaa
ilmestymistään, Hänen, joka on muuttava alennustilassa olevan
ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi? Pelkään, ettemme usko
emmekä käsitä näitä asioita, niin kuin meidän tulisi." H. k. 127.
8.1. Perjantai, aamu
1. Joh. 5:4
”Kristillistä mielenlujuutta sekä periaatteellista Jumalan palvelemista
suuresti puuttuu. Meidän ei tulisi pyrkiä miellyttämään ja tyydyttämään
itseämme, vaan kunnioittamaan ja kirkastamaan Jumalaa ja kaikessa,
mitä sanomme tai teemme, pitämään silmällä juuri Jumalan kunniaa. Jos
antaisimme seuraavien tärkeiden sanojen syöpyä sydämiimme ja
säilyttäisimme ne alati mielissämme, emme me niin helposti lankeaisi
kiusaukseen, ja sanamme olisivat harvat ja hyvin valitut: 'Vaan Hän on
haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden ja hosuttu meidän
syntiemme tähden. Rangaistus, joka meille rauhan tuotti, oli Hänen
päällänsä, ja Hänen haavojensa kautta olemme me paratut.’ ’Jokaisesta
turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili
tuomiopäivänä’. ’Sinä Jumala näet minut’.” H. k. 128.
8.1. Perjantai, ilta
Neh. 8: 10, loppu osa
"Tosi kristityn ilon ja lohdutuksen lähteen tulee olla taivaassa, ja se onkin
siellä. Niiden sielujen kaihoa, jotka ovat maistaneet tulevan maailman
voimia ja nauttineet taivaallista iloa, ei voi mikään tässä maailmassa
tyydyttää. Sellaisilla on kylliksi tekemistä joutohetkinään. Heidän sielunsa
kaipaa Jumalaa. Missä heidän aarteensa on, siellä on heidän
sydämensäkin suloisessa yhteydessä Jumalan kanssa, jota he rakastavat
ja palvelevat. Heidän huvinsa on mietiskellä aarrettaan - pyhää
kaupunkia, uudistettua maata, ikuista kotiaan. Ajatellessaan näitä yleviä,
puhtaita ja pyhiä asioita taivas tulee lähelle, ja he saavat tuntea Pyhän
Hengen voimaa. Tämä saattaa heidät vieraantumaan yhä enemmän ja

enemmän maailmasta." H. k. 129.
9.1. Sapatti, aamu
2. Moos. 31:13
"Näin Jumalan laki on kaikkea muuta kuin mielivaltaisten vaatimusten
esittämistä. Se on annettu ihmiselle suojaksi ja kilveksi. Jokainen, joka
ottaa vastaan sen periaatteet, välttyy pahalta. Uskollisuus Jumalaa
kohtaan tuo mukanaan uskollisuuden ihmisiä kohtaan. Siten laki suojelee
jokaisen ihmisolennon oikeuksia ja yksilöllisyyttä. Se estää ylemmässä
asemassa olevia sortamasta alempia ja jälkimmäisiä olemasta
tottelemattomia edellisille. Se takaa ihmisen menestyksen sekä tässä
että tulevassa maailmassa. Kuuliaiselle se on iankaikkisen elämän
takeena, sillä sen ilmaisemat periaatteet kestävät ikuisesti." E. ja k. 74.
9.1. Sapatti, ilta
Joh. 5:24
"Kristus kehottaa kansaansa uskomaan Hänen sanaansa ja toteuttamaan
sitä käytännössä. Joka vastaanottaa tämän, sanan, elää sen mukaisesti,
antaa sen johtaa jokaista toimintaa ja muodostaa luonteensa sen
mukaisesti, tulee voimakkaaksi Jumalan voimassa. Nähdään, että hänen
uskonsa on taivaallista alkuperää. Hän ei vaella vierailla teillä; hänen
mielensä ei suuntaudu tunne- ja kiihtymysuskontoon, hän ilmaisee
voimakasta, kestävää, kristillistä luonnetta enkelien ja ihmisten edessä."
D. d. E. 274.
10.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 11:28-30
"Kristus yksin on kokenut kaikki ne surut ja kiusaukset, jotka kohtaavat
ihmisiä. Ei ketään muuta vaimosta syntynyttä kiusaus ole niin julmasti
ahdistanut. Ei kukaan toinen ole kantanut niin raskasta maailman synnin
ja kärsimyksen taakkaa. Ei koskaan ole ollut toista, jonka myötätunto olisi
ollut niin avara ja hellä. Koska Hän osallistui kaikkiin ihmiskunnan
kokemuksiin, Hän tuntee jokaisen raskautetun, kiusatun ja taistelevan
ihmisen kokemukset yhdessä heidän kanssaan." E. ja k. 75.
10.1. Sunnuntai, ilta
Joh. 3:17
"Hän, joka oli luonut ihmisen, ymmärsi ihmisyyden arvon. Pahan Hän
tuomitsi vihollisena niille, joita Hän koetti siunata ja pelastaa. Jokaisessa
ihmisolennossa, syvimmällekin langenneessa, Hän näki Jumalan lapsen,
jonka Hän saattoi palauttaa jumalallisen etuoikeutensa piiriin. 'Ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä
varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi'. Katsellessaan ihmisiä
heidän kärsimyksissään ja alennustilassaan Kristus näki toivoa siellä,
missä näytti olevan pelkkää epätoivoa ja hävitystä. Missä vain tunnettiin
hätää, siellä Hän näki tilaisuuden auttaa. Kiusattuja, pettyneitä sieluja,
jotka tunsivat itsensä kadotetuiksi ja olivat menehtymäisillään, Hän ei
tuominnut vaan siunasi." E. ja k. 76.

11.1. Maanantai, aamu
PS. 19:2-4
"Kaiken luodun yllä näkyy jumaluuden leima. Luonto todistaa Jumalasta.
Kun vastaanottava mieli joutuu kosketukseen maailmankaikkeuden
ihmeen ja salaisuuden kanssa, se ei voi olla tunnustamatta äärettömän
voiman toimintaa. Maa ei omalla luontaisella voimallaan tuota runsaita
lahjojaan tai vuodesta vuoteen jatka kiertokulkuaari auringon ympäri.
Näkymätön käsi ohjaa planeettoja niiden kiertäessä taivaita.
Salaperäinen elämä vallitsee kaikkialla luonnossa - elämä, joka ylläpitää
lukemattomat maailmat mittaamattomassa avaruudessa, ilmenee
mitättömässä tomuhiukkasessa, joka leijailee vienossa kesätuulessa,
kiidättää pääskystä lennossaan, ruokkii huutavat kaarneenpoikaset tai
kehittää nupusta kukan ja kukasta hedelmän." E. ja k. 93.
11.1. Maanantai, ilta
Apt. 17:28
"Lait, jotka hallitsevat sydämen toimintaa ja säätelevät elämän virran
juoksua elimistössä, ovat sen mahtavan Älyn lakeja, jonka vallassa on
sielun tuomiovalta. Hänestä on kaikki elämä lähtöisin, Vain
sopusoinnussa Hänen kanssaan voidaan löytää sen oikea toiminta-alue.
Kaikille luoduille on voimassa sama ehto - elämän tueksi on otettava
vastaan Jumalan elämää ja elämässä on toimittava Luojan tahdon
mukaan. Hänen fyysisen, henkisen tai siveellisen lakinsa rikkominen
merkitsee asettumista ristiriitaan maailmankaikkeuden toiminnan
kanssa. Se merkitsee epäsovun, sekasorron ja tuhon aiheuttamista. Sille
joka oppii näin tulkitsemaan luonnon opetuksia, tulee koko luonto
valaistuksi. Maailma on oppikirja, elämä on koulu." E. ja k. 93.
12.1. Tiistai, aamu
2. Tim. 3:16, 17
"Jumalan sanassa samoin kuin Hänen luonteessaankin on salaisuuksia,
joita rajalliset olennot eivät voi täysin käsittää. Mutta Jumala on antanut
pyhässä Raamatussa riittävästi todistuksia sen jumalallisesta
arvovallasta. Hänen olemassaolonsa, Hänen luonteensa ja Hänen
sanansa luotettavuus perustuvat todistuksiin, jotka vetoavat meidän
järkeemme, ja näitä todistuksia on paljon. On totta, ettei Hän ole
poistanut epäilyn mahdollisuuksia. Usko joutuu nojautumaan todisteisiin,
ei välittömään näkemiseen. Niillä, jotka haluavat epäillä, on siihen
tilaisuus, ja ne jotka haluavat tuntea totuuden, löytävät yllin kyllin tulea
uskolle., " E. k. k. 161.
12.1. Tiistai, ilta
Joh. 5:39
"Mitä enemmän me tutkimme Raamattua, sitä syvemmin vakuutumme
siitä, että se on elävän Jumalan sanaa, ja ihmisjärki kumartuu
jumalallisen ilmoituksen majesteettiuden edessä. Jumalan tarkoitus on,
että Hänen sanansa totuuksia lakkaamatta paljastuu vilpittömälle

etsijälle. Samalla kun 'se, mikä on salassa, se on Herran, meidän
Jumalamme', on se, 'mikä on ilmoitettu - meitä ja meidän lapsiamme
varten’." E. ja k. 162.
13.1. Keskiviikko, aamu
Room. 11:33
"Kukaan ihminen ei voi täydellisesti ymmärtää yhtäkään Raamatun
totuutta tai lupausta. Toinen katselee jumalallista kirkkautta toisesta
näkökulmasta, toinen toisesta; joka tapauksessa voimme nähdä vain
pilkahduksia. Sen täysi loisto on meidän näköpiirimme ulkopuolella. Kun
tutkistelemme Jumalan sanan suuria totuuksia, me katsomme
lähteeseen, joka laajenee ja syvenee avarammalle kuin voimine nähdä.
Sen laajuus ja syvyys ylittävät meidän tietomme. Sitä katsellessamme
näköpiiri laajenee ja edessämme avautuu rajaton, rannaton meri.
Sellaisella tutkimisella on elvyttävä vaikutus. Mieli ja sydän saavat uutta
voimaa, uutta elämää. E. ja k. 163.
13.1. Keskiviikko, ilta
Jer. 15:16
"Me vastaanotamme Jumalan sanaa sielumme ravinnoksi samasta
yksinkertaisesta syystä kuin syömme leipää ruumiimme ravinnoksi. Leipä
täyttää meidän luontomme tarpeen. Tiedämme kokemuksesta, että se
toimii veren, luuston ja aivojen rakennusaineena. Soveltakaamme samaa
käytäntöä Raamattuun. Kun sen periaatteet ovat todellisuudessa tulleet
luonteen perusaineiksi, mikä on tulos? Mitä muutoksia on tapahtunut
elämässä? - 'Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan
tullut'. Sen voimassa miehet ja naiset ovat murtaneet synnillisten
tottumusten kahleet. He ovat hyljänneet itsekkyyden. Pyhyyttä
rienaavasta oli tullut sitä kunnioittava, juomarista raitis, irstailijasta
puhdas. Sieluihin, joissa on ollut saatanan kuva, on sen tilalle tullut
Jumalan kuva. Tämä muutos on ihmeitten ihme." E. ja .k. 163.
14.1. Torstai, aamu
Mark. 10:14
"Antaessaan sanansa meidän taivaallinen Isämme ei sivuuttanut lapsia.
Onko kaikessa, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, mitään, joka sillä tavalla
vaikuttaisi lasten sydämeen ja olisi niin sovitettu herättämään
pienokaisten mielenkiintoa kuin Raamatun kertomukset? Näissä
yksinkertaisissa kertomuksissa saatetaan selittää Jumalan lain suuria
periaatteita. Siten vanhemmat ja opettajat voivat lapsen käsityskyvyn
mukaan parhaimmalla tavalla sovitettujen havainnollisten esimerkkien
avulla sangen varhain ruveta noudattamaan Herran ohjetta Hänen
käskyjensä suhteen: 'Teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona
istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.'"
174.
14.1. Torstai, ilta
Matt. 4:4

"Raamatun antama elämä on sitä elämää, jota meidän on elettävä sen
voiman avulla. Vain tällä tavalla voidaan Raamattua tutkia tehokkaasti.
Raamatun tutkiminen vaatii mitä uutterinta ponnistelua ja
hellittämätöntä ajattelua. Heidän tulee etsiä Jumalan sanan aarteita yhtä
vakavasti ja kestävästi kuin kaivosmies kaivaa löytääkseen maasta kultaaarteita.” E. ja K. 177.
15.1. Perjantai, aamu
Matt. 16:26
"Ennen näkemätön kiihkeys on valtaamassa maailman. Huvittelussa,
rahan ansaitsemisessa, valtataistelussa ja itse olemassaolon
kamppailussa on hirvittävä voima, joka valtaa ruumiin, sielun ja hengen.
Tämän mielettömän kiireen ja hälinän keskellä Jumala puhuu. Hän pyytää
meitä tulemaan syrjään ja keskustelemaan Hänen kanssaan. 'Herätkää ja
tietäkää, että minä olen Jumala.'" E. ja k. 245.
15.1. Perjantai, ilta
2. Moos. 31:14-17
"Sapatin arvo kasvatuskeinona on suurempi kuin osaamme arvioida. Mitä
hyvänsä Jumala vaatii meidän omastamme, sen Hän antaa takaisin oman
kunniansa rikastuttamana ja kirkastamana... Samoin se osa ajastamme,
jonka Hän vaatii itselleen, on annettu meille takaisin Hänen nimellään ja
sinetillään varustettuna." E. ja k. 235.
16.1. Sapatti, aamu
Jes. 43:1
"Sapatti on luovan ja lunastavan voiman merkki. Se kiinnittää huomion
Jumalaani elämän ja tiedon lähteenä. Se johdattaa mieleen ihmisen
alkuperäisen kirkkauden ja siten todistaa Jumalan tarkoituksesta uudesti
luoda meidät omaksi kuvakseen." E. ja k. 235.
16.1. Sapatti, ilta
Saarn. 11: 6
"Erityinen paikkamme ja tehtävämme elämässä määräytyy kykyjemme
mukaan Kaikki eivät kehity yhtäläisesti eivätkä tee samaa työtä yhtä
tehokkaasti. Jumala ei odota, että ruohon korsi kasvaisi setrin mittaiseksi
tai että öljypuu kasvaisi yhtä korkeaksi kuin komea palmu. Mutta jokaisen
tulisi pyrkiä niin korkealle kuin hänen inhimilliset kykynsä yhtyneinä
Jumalan voimaan tekevät hänelle mahdolliseksi." E. ja k. 251.
17.1. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 3:5
"Herra toivoo teidän olevan sielujen voittajia. Teidän ei tosin pidä pakottaa
mitään opinkohtia kenellekään, mutta teidän pitäisi joka aika olla valmiit
'vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä
on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla'. Miksi pelolla? - Meidän tulee pelätä,
että sanamme voisivat hengittää omahyväisyyttä; sekä myös, että
puhumme ajattelemattomia sanoja, tai että sanamme ja käytöksemme ei
ole sopusoinnussa Kristuksen kanssa. Pitäkää kiinteä yhteys Kristukseen
ja julistakaa totuutta sellaisena kuin se on Hänessä" Mit d. E. v. H. z. H. 46.

17.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 119:11
"Opetettakoon nuoria tutkimaan uutterasti Jumalan sanaa. Kun se
otetaan vastaan ja kätketään mieleen, se osoittautuu vahvaksi esteeksi
kiusausta vaataan. Psalmista sanoo: 'Minä kätken sinun sanasi
sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.’" E. ja k. 178.
18.1. Maanantai, aamu
Ps. 141: 3, 4
"Valo, jonka Herra on antanut sanassaan tästä aiheesta, loistaa
kirkkaasti, ja ihmiset asetetaan eri tavoin koetteelle huomioivatko he sen.
Jokaista seurakuntaa, jokaista perhettä tulee opettaa kristillisessä
raittiudessa. Kaikkien tulisi tietää, miten heidän on syötävä ja juotava
säilyäkseen terveinä. Me olemme tämän maailman lopputapahtumien
keskellä ja sapatinpitäjien riveissä tulisi työskennellä yksimielisesti. Joka
vetäytyy pois suuresta työstä, opettaa ihmisiä näissä kysymyksissä, ei
kulje suuren Lääkärin johtamaa tietä. " D. d. E. 207.
18.1. Maanantai, ilta
Jes. 40:26-29
"Tähdilläkin on rohkaiseva sanoma jokaiselle ihmiselle. Sellaisina
hetkinä, joita kaikille tulee - kun sydän on nääntynyt ja kiusaus ahdistaa
ankarasti, kun vastukset näyttävät voittamattomilta, elämän
tarkoitusperät saavuttamattomilta ja sen kauniin lupaukset sodomian
omenilta - mistä silloin voidaan saada sellaista rohkeutta ja lujuutta kuin
siitä läksystä, jonka Jumala on meitä kehottanut oppimaan tähdistä
niiden kulkiessa häiriintymättöminä radoillaan?" E. ja k. 110.
19.1. Tiistai, aamu
Jer. 29:11
"Orjantappurat, ohdakkeet ja rikkaruohot esittävät sitä pahaa, mikä
turmelee ja tuhoaa. Linnun laulussa ja avautuvassa kukassa, sateessa ja
päivänpaisteessa, kesäisessä tuulenhenkäyksessä ja hienossa kasteessa
sekä kymmenissä tuhansissa luonnon esineissä - metsän tammesta sen
juurella kukkivaan orvokkiin - ilmenee rakkaus, joka parantaa. Luonto
puhuu meille yhä Jumalan hyvyydestä. 'Minä tunnen ajatukseni, jotka
minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra; rauhan eikä turmion ajatukset’.
Taina on se sanoma, joka ristin valossa voidaan lukea luonnon kasvoilta.
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja maa 'on täynnä Hänen
rikkauksiaan." E. ja k. 96.
19.1. Tiistai, ilta
Jes. 54:10
"Yli taivaan kaareutuva, värikäs sateenkaari on sen iankaikkisen liiton
merkki, joka tehtiin 'Jumalan ja kaikkien elävien olentojen - välillä'. Ja
ylhäällä olevaa valtaistuinta ympäröivä sateenkaari on Jumalan lapsille
myös Hänen rauhanliittonsa merkki. Niin kuin pilvessä oleva kaari johtuu
auringonpaisteen ja sateen yhteydestä, niin Jumalan valtaistuimen yllä
oleva kaari esittää Hänen armonsa ja oikeutensa yhteyttä. Syntejään

katuvalle sielulle Jumala sanoo: 'Sinä saat elää; minä olen saanut
lunastusmaksun'. 'Niin kuin minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvi
maan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun enkä sinua
nuhtele. Sillä vuoret väistykööt."
20.1. Keskiviikko, aamu
Ps. 113:5, 6
"Kirjoittaessaan Pyhän Hengen innoittamana apostoli Paavali todistaa
Kristuksesta, että 'kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on
ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa’. Käsi, joka ylläpitää
maailmoja avaruudessa, käsi, joka Jumalan koko maailmankaikkeudessa
pitää kaikkea säännöllisessä järjestyksessä ja jatkuvassa toiminnassa, on
sama käsi, joka naulittiin ristille meidän tähtemme. Jumalan suuruus on
meille käsittämätön. 'Herra, jonka istuin on taivaassa’, on Henkensä
kautta samalla kaikkialla läsnä. Hänellä on tarkka tieto ja Hän on
persoonallisesti kiinnostunut kaikista kättensä töistä." E. ja k. 126.
20.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:26
"'Kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinun, ja taivaan linnuilta, niin ne
ilmoittavat sinulle; - ja meren kalat kertovat sinulle.' 'mene - muurahaisen
tykö, katso sen menoja.' 'Katsokaa taivaan lintuja.' 'Katselkaa kaarneita'.
Meidän ei tule ainoastaan kertoa lapselle näistä Jumalan luomista
olennoista; eläinten itsensä tulee saada opettaa häntä. Muurahaiset
opettavat kärsivällisyyttä ja ahkeruutta, kestävyyttä vastuksien
voittamisessa ja tulevaisuuteen varautumista. Linnut taas antavat suloista
opetusta luottamuksesta. Meidän taivaallinen Isämme pitää niistä
huolen. Mutta niiden täytyy itse kerätä ruokansa, rakentaa pesänsä ja
hoitaa poikasensa. Joka hetki ne ovat alttiina vihollisille, jotka koettavat
hävittää ne. Mutta miten reippaasti ne menevät työhönsä! Ja miten
ilontäyteisiä ovat niiden pienoiset laulut." E. ja k. 112.
21.1. Torstai, aamu
Ef. 5:15
"Meidän, jotka uskomme totuuteen, tulisi olla hyvin varovaisia, ettemme
antaisi mitään, aihetta pahanpuhumiseen meistä. Meidän on pidettävä
huoli, että jokainen ottamamme askel on sopusoinnussa Raamatun
kanssa; sillä Jumalan käskyjä vihaavat riemuitsevat meidän
tekemistämme virheistä ja rikkomuksista, niin kuin jumalattomat tekivät
vuonna 1843.'' E. U. G. 61.
21.1. Torstai, ilta
Matt. 5:11
"Minä näin, etteivät Herran sapatin vastustajat kyenneet Raamatulla
osoittamaan kantaamme vääräksi, ja sen vuoksi he kernaasti
panettelevat niitä, jotka uskovat totuuteen ja jotka sitä opettavat,
koetellen heidän, luonnettaan. Monet, jotka kerran olivat tunnollisia ja
jotka rakastivat Jumalaa ja Hänen sanaansa, ovat hylkäämällä totuuden

valon kovetuttaneet sydämensä siinä määrin, etteivät lainkaan arkaile
häpeällisesti väärin esittää ja valheellisesti syyttää niitä, jotka rakastavat
pyhää sapattia, kunhan he vain sen kautta voivat vahingoittaa niiden
vaikutusta, jotka totuutta pelotta julistavat." H. k. 80.
22.1. Perjantai, aamu
1. Moos. 19:15-17
"Muutamilla meillä on ollut aikaa saada totuus ja edistyä askel
askeleelta, ja jokaisella ottamallamme askeleella olemme saaneet
voimaa seuraavan varalta. Mutta nyt aika on miltei lopussa, ja sen, mitä
me olemme oppineet vuosien kuluessa, tulee toisten oppia muutamassa
harvassa kuukaudessa. Heidänkin tulee unohtaa paljon oppimastaan ja
paljon oppia uudestaan. Niiden, jotka eivät tahdo ottaa pedon ja sen
kuvan merkkiä, kun käsky annetaan, tulee nyt tehdä ratkaisu ja sanoa: 'Ei,
me emme tahdo kunnioittaa pedon säätämää asetusta." H. k. 77.
22.1. Perjantai, ilta
2. Moos. 19: 5-6
"Jumalan kansa on pääsemässä uskon yhteyteen. Ne, jotka viettävät
Raamatun sapattia, yhtyvät katsantokannoissaan Raamatun totuuteen
nähden. Mutta sapatin vastustajat adventtikansan keskuudessa
hajaantuvat ja jakaantuvat oudolla tavalla mielipiteisiinsä nähden. Joku
vastustaa sapattia selittäen sitä niin ja näin ja lopuksi pitää asian
ratkaistuna... Sama on kolmannen ja neljännenkin vastustajan laita.
Yksikään heistä ei tahdo hyväksyä sitä, mitä Jumalan sana siitä sanoo:
'Seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti.’" H. k. 73.
23.1. Sapatti, aamu
5. Moos. 30:11
"Paavi on muuttanut lepopäivän seitsemänneltä päivältä viikon
ensimmäiselle päivälle. Hän aikoi muuttaa käskyn, mikä annettiin
muistuttamaan ihmistä hänen Luojastaan. Hän aikoi muuttaa
kymmenistä käskyistä suurimman tehdäkseen siten itsensä Jumalan
vertaiseksi, vieläpä korottaakseen itsensä Jumalan yläpuolellekin. Herra
on muuttumaton, sen tähden Hänen lakinsakin on muuttumaton. Mutta
paavi on korottanut itsensä yli Jumalan ryhtyessään muuttamaan Hänen
pyhyytensä, oikeutensa ja hyvyytensä muuttumattomia sääntöjä. Hän on
tallannut maahan Jumalan pyhittämän päivän, ja on omalla vallallaan
asettanut sen tilalle yhden kuudesta työpäivästä. Koko kansa on
seurannut petoa ryöstäen joka viikko Jumalalta Hänen pyhää aikaansa.”
H. k. 75.
23.1. Sapatti, ilta
Joos. 24:14.15
"Minä nain, etteivät Jumalan enkelit tahdo milloinkaan vallata ihmisten
tahtoa. Jumala panee ihmisen eteen elämän ja kuoleman. Ihminen saa
itse valita. Monet haluavat elämää, mutta jatkavat yhä vaellustaan
lavealla tiellä. Sellaiset kapinoivat Jumalan hallintoa vastaan huolimatta

siitä suuresta armosta ja laupeudesta, jota Hän osoitti antaessaan oman
Poikansa kuolemaan heidänkin edestään. Ne, jotka eivät ota vastaan niin
kalliisti ostettua pelastusta, tulevat saamaan rangaistuksen... Jumala
hukuttaa heidät täydellisesti, ja he tulevat, niinkuin heitä ei olisi ollutkaan;
silloin Hänen oikeudenmukaisuutensa on tyydytetty." H. k. 246.
24.1. Sunnuntai, aamu
Saarn. 11:1
Jokaisen täytyy tuntea edesvastuunsa, joka hänellä henkilökohtaisesti on
tässä työssä. Hänen täytyy miettiä, miten hän parhaiten voi saada
huomioita, sillä se, miten hän esittää Jumalan sanaa, voi ratkaista jonkun
sielun kohtalon. Jos hän tekee suotuisan vaikutuksen, niin hänen
vaikutuksensa voi olla näille ihmisille elämän tuoksua elämäksi; ja jos
nämä sielut ovat totuuden valaisemia, niin heistä voi jälleen tulla valoja
toisille. Suruton työskentely seurustelussa toisten kanssa vaarantaa
kuitenkin työn lähimmäisten hyväksi." Mit den Ev. 63.
24.1. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 2:9
"Kun ajattelee sitä ihanaa perintöä, josta ihminen voi päästä osalliseksi,
niin ’mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi’? Hän saattaa olla köyhä,
mutta hänellä on kuitenkin omassa itsessään omaisuus ja rikkaus,
jollaista maailma ei kykenisi milloinkaan antamaan. Synnistä lunastettu
ja puhdistettu sielu, kaikkine 'Jumalan palvelukseen pyhitettyine jaloine
voimineen, on suunnattoman arvokas; ja taivaassa, Jumalan ja pyhien
enkelien tykönä, vallitsee riemu yhdestäkin lunastetusta sielusta - riemu,
joka kaikuu pyhää voitoniloa ilmaisevana lauluna.” T. Kr. l. 112.
25.1. Maanantai, aamu
1. Tess. 5:23
"Jumala on antanut ihmiselle kyvyn tehdä jatkuvasti edistysaskeleita
kaikessa, millä on hengellistä ja siveellistä arvoa. Sellaiseen kehitykseen
ei pysty mikään muu Hänen kädestään lähtenyt olento. Vain ihminen voi
saavuttaa sellaisen itsehillinnän ja arvokkuuden, joka nostaa hänet
makuaistin orjuuden ja aistillisten intohimojen yläpuolelle. Sitten hän
seisoo Jumalan edessä miehenä ja hänen nimensä on kirjoitettu taivaan
kirjoihin. Kun totuuden valo ja Jumalan rakkaus vuodatetaan. ihmisen
sydämeen, niin voidaan tuskin käsittää, mitä hänestä voi tulla ja mitä
Jumala voi hänen kauttaan tehdä. Vaikka hän on Aadamin langennut
poika, hän voi Kristuksen ansioiden kautta olla kuolemattomuuden
perillinen. Hänen ajatuksensa suuntautuvat taivaallisiin asioihin ja
jalostuvat, hänen sydämensä puhdistuu ja hänen vaelluksensa on
taivaassa." W. zu Chr. 154.
25.1. Maanantai, ilta
Snl. 23:29, 30
"Katselkaa ymmärtäväisen kristityn ylevyyttä kurjaan synnin orjaan
verrattuna. Katsokaa eroa synnin sokaiseman ihmisen, joka on vajonnut

pahojen intohimojensa ja paheittensa orjaksi, ja Jumalan sanan totuuden
läpäisemän ihmisen, joka uskon kautta Jeesukseen on jalostunut ja tullut
osalliseksi jumalallisesta luonnosta, välillä.” W. z. G. 8.
26.1. Tiistai, aamu
Luuk. 9:23
"Jumala antaa jokaiselle voitosta taistelevalle, lujan toivon, että hän voi
saavuttaa iankaikkisen elämän. Käyttäkää jokaista tilaisuutta
hyväksenne tullaksenne miehiksi. Kun te katsotte itseenne ja muistatte
kiusauksen voiman, te tunnette itsenne niin kelvottomaksi, että teidän
täytyy sanoa: 'Minä en pysty vastustamaan. 'Mutta minä sanon teille, te
voitte ja teidän täytyy vastustaa kiusausta. Vaikka teidät on monta kertaa
voitettu ja olette kärsineet tappioita siveellisessä mielessä, niin sen ei
tarvitse jäädä sellaiseksi. Jeesus on teidän apunne. " E. z. G. 155.
26.1. Tiistai, ilta
Dan. 2: 21
"Jokaisen historian näyttämölle nousseen kansan on sallittu asettua
paikalleen, jotta nähtäisiin, haluaako se täyttää Jumalan tarkoituksen.
Profetia on piirtänyt suurten maailmanvaltojen - Babylonian, MeedoPersian, Kreikan ja Rooman - nousun ja sortumisen ääriviivat. Jokaisessa
näistä sanoin kuin heikommissakin valtakunnissa, historia toistui.
Jokaisella oli koetus aikansa, jokainen epäonnistui. Valtakunnan kirkkaus
himmeni, sen voima katosi, ja sen paikan otti toinen." E. ja k. 168.
27.1. Keskiviikko, aamu
Matt. 24:6, 7
"Se aika on käsillä. Ajan merkit julistavat nyt, että me olemme suurten ja
vakavien tapahtumien kynnyksellä. Maailmassamme on kaikki
kuohuntatilassa. Silmiämme edessä täyttyy Vapahtajan ennustus Hänen
tuloaan edeltävistä tapahtumista." E. ja k. 170.
27.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 24:42
"Elämme jokaista suuresti kiinnostavaa aikaa. Hallitsijat ja valtiomiehet,
vastuullisessa ja vaikutusvaltaisessa asemassa olevat henkilöt, ajattelevat
miehet ja naiset kaikista yhteiskuntaluokista ovat kiinnittäneet
huomionsa ympärillämme tapahtuviin asioihin. He tarkkaavat kansojen
välillä tapahtuvaa ja vallitsevaa jännitystä ja levottomuutta. He panevat
merkille sen kiihkeyden, joka valtaa kaikki maallisen toiminnan alat, ja he
toteavat, että jotakin suurta ja ratkaisevaa on tapahtumassa - että
maailma on suunnattoman kriisin kynnyksellä. Enkelit pidättävät nyt
taistelun tuulia, että ne eivät puhaltaisi, ennen kuin maailma on saanut
varoituksen tulevasta tuomiosta. Mutta myrsky on nousemassa, se on
pian valmiina puhkeamaan maan ylle." E. ja k. 170.
28.1. Torstai, aamu
Mark. 9:23
"Totinen usko tarttuu kiinni luvattuun siunaukseen ja omistaa sen
itselleen, ennen kuin se sen toteaa tai tuntee. Heidän tulee lähettää

anomuksemme uskossa esiripun sisäpuolelle ja tarttua uskossa luvattuun
siunaukseen pitäen sitä omanamme. Meidän tulee sitten uskoa
saavamme siunauksen, koska uskomme on tarttunut siihen ja koska se
Jumalan sanan mukaan kuuluu meille. 'Kaikki, mitä rukoilette ja anotte,
uskokaa saavanne, niin se tapahtuu teille.' Tässä on usko, ehdoton usko,
joka uskoo, että saamme siunauksen, ennen kuin sitä vielä
tunnemmekaan. Kun luvattu siunaus saadaan ja kun siitä osallistutaan,
lakkaa usko." H. k. 82.
28.1. Torstai, ilta
Jaak. 1:6
"Monet olettavat omaavansa runsaasti uskoa silloin, kun saavat tavallista
suuremmassa määrässä kokea Pyhän Hengen vaikutusta sekä
ajattelevat, ettei heillä saata olla uskoa, elleivät tunne Hengen voimaa.
Sellaiset sekoittavat uskon siihen siunaukseen, mikä saadaan uskon
kautta. Oikea uskon harjoituksen aika on juuri silloin, kun tunnemme
olevamme Henkeä vailla. Kun pimeyden paksut pilvet näyttävät
sumentavan mieltämme, niin silloin on aika, jolloin elävän uskon tulee
tunkeutua pimeyden läpi ja hajottaa pilvet. Tosi usko nojautuu Jumalan
sanassa oleviin lupauksiin, ja vain niillä, jotka tottelevat sanaa, on oikeus
sen ihaniin lupauksiin." H. k. 83.
29.1. Perjantai, aamu
2.Moos. 16:14-18
"Israelilaisten kasvatus koski kaikkia heidän elämäntapojaan. Kaikki,
mikä liittyi heidän hyvinvointiinsa, oli jumalallisen huolenpidon kohteena
ja kuului Jumalan lain piiriin. Myös huolehtiessaan heidän
ravinnonsaannistaan Jumala pyrki edistämään heidän parastaan. Manna,
jolla Hän ruokki heitä erämaassa, vahvisti sekä fyysisiä, henkisiä että
siveellisiä voimia. Monet kapinoivat ruokavalionsa rajoituksia vastaan ja
halusivat palata Egyptiin, 'jossa', kuten he sanoivat, 'istuimme lihapatain
ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme’. Kuitenkin Jumalan viisaus
ruokavalion valinnassa vahvistui tavalla, jota he eivät voineet kieltää.
Huolimatta niistä vaikeuksista, jotka liittyivät autiomaassa elämiseen,
heidän sukukunnissaan ei ollut ainoatakaan heikkoa." E. ja k. 38.
29.1. Perjantai, ilta
5. Moos. 28:9, 10
"Jumala antoi Israelille kaikki menestymisen edellytykset ja etuoikeudet,
jotta se voisi tuottaa kunniaa Hänen nimelleen ja siunausta ympärillä
oleville kansoille. Sillä ehdolla, että kansa vaeltaisi kuuliaisuuden teitä,
Hän lupasi asettaa sen 'korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja,
ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi'. 'Kaikki kansat maan päällä', Hän
sanoi, 'näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät
sinua.' 'Kun he kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he: Totisesti, viisas
ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa.'" E. ja k. 39.

30.1. Sapatti, aamu
5. Moos. 28:1.2
"Henkisen harjoituksen välikappaleina sapatin tilaisuudet ovat
verrattomat. Opittakoon sapatin raamatuntutkistelu, ei kiireesti silmäillen
tutkistelussa olevia raamatunpaikkoja sapattiaamuna, vaan huolellisesti
tutkimalla iltapäivän aikana seuraavan sapatin tutkistelua ja viikon
kuluessa päivittäin syventymällä sen opetuksiin. Siten tutkistelun sisältö
painuu mieleen ja tulee aarteeksi, joka ei milloinkaan kokonaan häviä.
Saarnaa kuunneltaessa merkitkööt vanhemmat ja lapset muistiin tekstin
ja lainatut raamatunkohdat ja kerratkoot kotona yhdessä saarnan
ajatuksenkulkua siinä määrin kuin se on mahdollista. Tämä vähentää
paljon sitä raukeutta, joka usein valtaa lapset saarnaa kuunneltaessa,
sekä totuttaa kaikkia tarkkaavaisuuteen ja selkeään ajatteluun." E. ja k.
263.
30.1. Sapatti, ilta
1. Moos. 2:16, 17
"Aadam ja Eeva vakuuttelivat itselleen, ettei niin vähäpätöinen seikka
kuin kielletyn hedelmän nauttiminen voinut johtaa niin kauhistaviin
seurauksiin kuin Jumala oli selittänyt. Mutta tämä vähäpätöinen seikka
merkitsi Jumalan muuttumattoman ja pyhän lain rikkomista, ja se erotti
ihmisen Jumalasta ja päästi kuoleman ja suunnattoman murheen
vyöryinhän maailmamme päälle. Vuosisadasta toiseen maasta on alati
kohonnut murheen huuto, ja koko luomakunta yhdessä huokaa ja on
synnytystuskissa ihmisen tottelemattomuuden vuoksi. Vieläpä taivaaseen
on hänen kapinansa Jumalaa vastaan ulottanut vaikutuksensa." T. Kr. l.
29.
31.1. Sunnuntai, aamu
Neh. 6:3
"Meillä on suuri työ tehtävänä Mestarille avatessamme Jumalan sanaa
niille, jotka elävät erehdysten pimeydessä. Nuoret ystävät, toimikaa siten
kuin olisitte saaneet pyhän käskyni! Teidän tulee ahkerasti tutkia
Raamattua. 'Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy
sen toivon perustusta, joka teissä on.' (1. Piet. 3:15.) Osoittakaa
kristillisellä käytöksellänne, että tiedätte omistavanne sanoman, joka on
hyödyksi ihmisille. Jos tämä Jumalan sanoma on painettu sieluun, niin se
kirkastaa koko olemuksen ja heijastaa sellaista kuvaa, jonka vain kristitty
voi omistaa." M. d. Ev. 99.
31.1. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 3:9
"Jumala olisi voinut uskoa evankeliumin sanoman ja koko rakastavan
palveluksen työn taivaallisille enkeleille. Hän olisi voinut käyttää muitakin
keinoja
aivoituksensa
toteuttamiseksi.
Mutta
äärettömässä
rakkaudessaan Hän päätti tehdä meidät työtovereiksi itselleen,
Kristukselle ja enkeleille, jotta me pääsisimme osallisiksi siitä

siunauksesta, ilosta ja hengellisestä kehityksestä, joka tästä
epäitsekkäästä palveluksesta koituu." T. Kr. l. 69.
HELMIKUU
1.2. Maanantai, aamu
Snl. 16:9
"Yksi voimakkaimpia kiusauksia, mille ihminen on alttiina, on
nautinnonhimo. Jumala loi ihmisen vilpittömäksi, antoi hänelle selvän
ymmärryksen, terveen arvostelukyvyn ja jokainen osa, ja jokainen kyky oli
täydellinen ja tasapuolisesti kehittynyt. Mutta kavalan vihollisen
eksyttäessä ihmisen Jumalan käskyä ei noudatettu ja luonnonlait toivat
täydellisen rangaistuksen mukanaan." W. G.
1.2. Maanantai, ilta
Mal. 3:7-9
"Herra on tehnyt evankeliumin julistamisen riippuvaiseksi kansansa työstä
ja vapaaehtoisista lahjoista. Langenneelle maailmalle armonsanomaa
julistavan on esitettävä ihmisille myös velvollisuus tukea Jumalan työtä
varoillaan. Hänen täytyy opettaa heitä, että osa heidän tuloistaan kuuluu
Jumalalle, ja se on omantunnontarkasti vihittävä Hänen työhönsä. Tätä
opetusta hänen täytyy esittää sekä kirjoituksilla että esimerkillä ja olla
huolellinen, ettei elämällään alenna niiden tärkeyttä." D. d. Ev. 199.
2.2. Tiistai, aamu
Jes. 34:16
"Raamatussa on esitettynä kaikki ne periaatteet, joita ihmisten on
tarpeellista ymmärtää tullakseen sopiviksi tähän ja tulevaan elämään.
Kaikki voivat ymmärtää näinä periaatteet. Ei kukaan ihminen, joka antaa
arvoa Raamatun opetuksille, voi lukea siitä ainoatakaan kohtaa saamatta
siitä hyödyllistä ajatusta. Mutta arvokkainta opetusta ei Raamatusta
saada tilapäisellä tai hajanaisella lukemisella. Sen suurta totuuden
järjestelmää ei ole esitetty siten, että hätäinen ja huolimaton lukija sen
näkisi. Monet sen aarteista ovat syvällä pinnan alla ja ovat saavutettavissa
vain ahkeran tutkimisen ja jatkuvat ponnistelun avulla." E. ja k. 117.
2.2. Tiistai, ilta
Mal. 3:10
"Se, mikä Raamatun mukaisesti on erotettu Herralle kuuluvana,
muodostaa evankeliumin tulot eikä kuulu enää meille. On röyhkeätä ottaa
jotakin Jumalan aarrekammiosta ja käyttää se itsensä tai muiden
maallisten asioiden hyväksi. Monet ovat syyllistyneet siihen, että ovat
näpistelleet Jumalan alttarilta sille erikoisesti pyhitettyä. Kaikkien tulisi
tarkastella tätä asiaa oikeassa valossa. Älköön kukaan joutuessaan
vaikeisiin tilanteisiin ottako Jumalan asialle määrättyä rahaa ja käyttäkö
omaksi hyödykseen, rauhoittaen sitten omaatuntoaan sillä, että haluaa
maksaa sen myöhemmin takaisin! Paljon parempi on pienentää menoja
niin, että ne vastaavat tuloja, rajoittaa tarpeita ja elää varojensa
mukaisesti, kuin että käyttää Herran rahaa maallisiin tarkoituksiin." D. d.

Ev. 200.
3.2. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 1:18
"Raamatun keskeinen aihe, jonka ympärille kaikki muu koko kirjassa
keskittyy, on lunastussuunnitelma. Jumalan kuvaa palauttaminen
ihmissieluun. Eedenissä julistettuun tuomioon liitetystä ensimmäistä
toivon vihjeestä Ilmestyskirjan viimeiseen loistavaan lupaukseen: 'ja
näkevät Hänen kasvonsa, ja Hänen nimensä on heidän otsissansa.’
Raamatun jokaisen kirjan jokaisen kohdan pääsisällyksenä on tämä
ihmeellinen aihe: ihmisen kehottaminen Jumalan voiman avulla, Jumalan,
joka 'antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta.’" E. ja k. 120.
3.2. Keskiviikko, ilta
Ps. 42:2
"Rukoukset ovat välttämättömiä, vakavat, palavat, taistelevat rukoukset,
sellaiset kuin Daavid esitti huudahtaessaan: 'Niin kuin peura halajaa
vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minä halajan sinun
käskyjäsi. Minä kaipaan sinun autuuttasi. Minun sieluni ikävöitsee ja
halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii
riemuiten elävää Jumalaa kohti. Kaikkein vaikuttavimmin opettavat ja
saarnaavat ne, jotka nöyrästi odottavat Jumalaa jo ikävöiden
huomioivat Hänen johdatuksensa ja armonsa. Valvo, rukoile ja tee työtä,
on kristityn tunnussana. Todellisen kristityn elämä on jatkuvaa rukousta."
D. d. Ev. 229.
4.2. Torstai, aamu
2. Kor. 13:5
"Ei riitä, että tiedämme mitä toiset ovat ajatelleet tai opettaneet
Raamatusta. Jokaisen tyytyy tuomiolla tehdä tili itsestään Jumalalle, ja
jokaisen tulisi nyt omakohtaisesti oppia tunteinaan totuus. Mutta jotta
opiskelu voisi olla tehokasta, oppilaan mielenkiinto on herätettävä. Tämä
tulisi muistaa erityisesti sellaisten, jotka joutuvat käsittelemään
taipumuksiltaan, kasvatukseltaan ja ajatustottumuksiltaan suuresti
eroavia lapsia ja nuoria... Raamatun sisällön rikkaus ja voima on
ehtymätön, sen ajatusten syvyys on luotaamat on. Rohkaiskaa lapsia ja
nuoria etsimään sen aarteita sekä ajattelun että ilmaisutavan avulla." E.
ja k. 177
4.2. Torstai, ilta
Snl. 23:15, 19
"Samalla kun naidun kallisarvoisten asioiden kauneus viehättää heidän
mieltään, heidän sydäntään koskettaa hillitsevä, rauhoittava voima. He
tulevat vedetyiksi Heljien luokseen, joka siten on ilmaissut itsensä heille.
On harhoja, jotka eivät haluaisi oppia enemmän tuntemaan Hänen
tekojaan ja teitään. Raamatun tutkijaa tulisi opettaa lähestymään sitä
opinhaluisella mielellä. Heidän ei tule tutkia sen sivuja saadaksemme

tukea omille mielipiteillemme, vaan oppiaksemme tietämään, mitä
Jumala sanoo." E. ja k. 177.
5.2. Perjantai, aamu
Ilm. 1:1-3
"Ilmestyskirja yhdessä Danielin kirjan kanssa vaalii erityistä tutkimista.
Harkitkoon jokainen Jumalaa pelkäävä opettaja, miten voidaan selvimmin
ymmärtää
ja
esittää
evankeliumi,
jonka
Vapahtajamme
henkilökohtaisesti tuli ilmoittamaan palvelijalleen Johannekselle 'Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen
palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää'. Kenenkään ei tulisi
masentua Ilmestyskirjan tutkimisessa sen näennäisesti salaperäisten
vertauskuvien tähden. 'Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä
Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta’.” E. ja k. 179.
5.2. Perjantai, ilta
1. Joh. 4:9
"Kun Raamatun tutkija katselee Lunastajaa, herää sielussa salaperäinen
uskon, syvän kunnioituksen ja rakkauden voima. Kun näkee Kristuksen,
katse kiintyy Häneen ja katselija muuttuu vähitellen ihailemansa olennon
kaltaiseksi. Sielu yhtyy apostoli Paavalin sanoihin: 'Minä todella luen
kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen, minun Herrani, tuntemisen
rinnalla - tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen
kärsimyksiensä osallisuuden’." E. ja k. 180.
6.2. Sapatti, aamu
Jes. 58:12-14
"Sapatti oli kultainen haka, joka yhdistää Jumalan ja Hänen kansansa.
Mutta sapattikäskyä on rikottu. Jumalan pyhää päivää on häpäisty. Synnin
ihrainen on työntänyt sapatin pois paikaltaan ja korottanut sen sijaan
tavallisen arkipäivän. Lakiin on tehty halkeama, ja tämä halkeama on
korjattava. Oikea sapatti on korotettava sille kuuluvalle paikalle Jumalan
lepopäivänä. Jesajan 58. luvussa esitetään työ, joka Jumalan kansan on
tehtävä. Heidän on korotettava lakia ja saatettava se arvoonsa,
rakennettava jälleen ikivanhat rauniot ja kohotettava muinaisten polvien
laskemat perusmuurit." Tod. I. 193.
6.2. Sapatti, ilta
2.Tim. 2:5
"Samalla tavoin ennen kuin Jumala ilmaisi rakastetulle Johannekselle
seurakunnan historian tulevina aikoina, Hän antoi hänelle vakuutuksen
Vapahtajan myötätunnosta ja huolenpidosta kansastaan, esittämällä
hänelle 'Ihmisen Pojan muotoisen' kävelemässä lampunjalkain keskellä,
jotka kuvasivat seitsemää seurakuntaa. Samalla kun Johannekselle
näytettiin seurakunnan viimeiset suuret taistelut maallisten valtain
kanssa, hänen sallittiin myös katsella uskovien lopullista voittoa ja
vapautusta." Tod. I. 95.
7.2. Sunnuntai, aamu
Snl. 31:30

"Haluatteko te, äidit, lastenne kauan elävän ja saavan punaiset posket?
Osoittakaa silloin lapsillenne, miten terveellisesti tulee pukeutua. Jos
rakastat lastasi ja haluat hänelle kaikkea hyvää, miksi sitten opetat häntä
esimerkilläsi, että ei ole mikään synti rumentaa ihmisruumista? Minkä
syyn voit antaa. Luojalle, että olet rumentanut Hänen kättensä työn?
Käänny pois muotinukeista ja tutki ihmisruumista. Meidät on luotu
ihmeellisesti ja me tahdomme antaa ruumiimme Herralle elävänä uhrina.
Kuinka on mahdollista, että kristillinen äiti suosii muotijumalia ja saman
aikaisesti olisi uskollinen taivaan herralle? Se on mahdotonta!.. Jumala
tahtoo teidän kasvattavan lapsenne Hänen pelossaan ja auttavan heitä
ruumiinsa kehittämisessä. Se tulee heille siunaukseksi aina heidän
vanhuuteensa saakka." W. z. G. 95.
7.2. Sunnuntai, ilta
1. Piet. 3:1-4
"Hyvin harvat tuntevat sydämensä. Turhamaiset, liehittelevät muodin
ystävät voivat väittää olevansa Kristuksen seuraajia, mutta heidän
pukeutumisensa ja keskustelunsa todistavat, minkä kanssa he
askartelevat ja missä heidän sydämensä riippuu. Sydän heijastuu
ulkonaisessa olemuksessa ja jalo luonne ei mielisty ulkonaiseen
koristeluun. Vaatimaton, Jumalaa pelkääväinen nainen pukeutuu aina
kunniallisesti, sillä yksinkertainen vaatetus asettaa järkevän naisen aina
parhaimpaan valoon. Jalo, sivistynyt mieli ilmenee yksinkertaisen ja
aistikkaan pukeutumisen valinnassa. Pyhittyneellä sydämellä ei ole aikaa
miettiä hyödytöntä koristelua." W. z. G. 97.
8.2. Maanantai, aamu
Ps. 150:6
"’Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa.’ Onko kukaan meistä oikein
ajatellut, kuinka paljosta meidän tulisi olla kiitollisia? Muistammeko, että
Herran armo on joka aamu uusi ja suuri on Hänen uskollisuutensa?
Tunnustammeko riippuvaisuutemme Hänestä ja ilmaisemilleko
kiitollisuutemme kaikista Hänen lahjoistaan? Päinvastoin me sangen
usein unohdamme, että 'jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee
ylhäältä, valojen Isältä.’” T. I. 214.
8.2. Maanantai, ilta
Room. 12:12
"Voimme iloita toivossa. Puolustajamme on taivaallisessa pyhäkössä,
rukoillen puolestamme. Hänen ansiostaan, meillä on anteeksiantamus ja
rauha. Hän kuoli pestäkseen pois syntimme, pukeakseen meidät
vanhurskaudellaan ja tehdäkseen meidät soveliaiksi taivaaseen, niissä
saamme asua valossa ikuisesti." T. I. 216.
9.2. Tiistai, aamu
Ps. 147:1
"Ylistäkää Herraa seurakunnan kokouksissa. Kun Herran sanaa puhuttiin
muinoin israelilaisille, annettiin kehotus: 'Ja kaikki kansa sanokoon:

aamen!’ Kun liitonarkki tuotiin Daavidin kaupunkiin ja ylistys- ja voittovirsi
veisattiin, kaikki kansa sanoi 'aamen, ja he ylistivät Herraa’. Tämä harras
vastaus oli todistus siitä, että he ymmärsivät puhutun sanan ja ottivat
osaa jumalanpalvelukseen." T. I. 217.
9.2. Tiistai, ilta
Ps. 50:23
"Jumalamme, taivaan ja maan Luoja, julistaa: 'Joka kiitosta uhraa, se
kunnioittaa minua.' Koko taivas yhtyy kiittämään Jumalaa. Oppikaamme
enkelien laulu nyt, että osaisimme laulaa sitä liittyessämme loistavaan
joukkoon. Sanokaamme psalmien laulajan tavoin: 'Minä ylistän Herraa
kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän.’ ’Sinua,
Herra, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt’" T. I. 217.
10.2. Keskiviikko, aamu
Room. 12:1
"Etkö tiedä, että Hän rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme,
jotta me puolestamme antaisimme itsemme Hänelle? Miksi eivät kaikki,
jotka vastaanottavat Kristuksen uskon kautta, ilmaisisi Kristuksen
rakkautta niin todellisena, kuin Hänen rakkautensa ilmeni meihin, joiden
puolesta Hän kuoli?" T. I. 282.
10.2. Keskiviikko, ilta
Jes. 49:16
"Millainen hinta onkaan meistä maksettu! Katsele ristiä ja sille nostettua
uhria. Katsele noita julmain naulain lävistämiä käsiä. Katsele Hänen
jalkojaan, jotka on nauloin kiinnitetty puuhun. Kristus kantoi syntimme
omassa ruumiissaan. Tuo kärsimys, tuo tuska on lunastuksen hinta.
Käsky kuului: 'Pelasta heidät joutumasta ikuiseen perikatoon. Olen saanut
lunastushinnan.’” T. l. 282.
11.2. Torstai, aamu
2. Tim. 4:10
"Rahan ansaitsemisen vuoksi monet eroavat Jumalasta eivätkä välitä
ikuisesta
parhaastaan.
He
menettelevät
kuten
laskelmoivat
maailmanihmiset, mutta Jumala ei ole mukana sellaisessa, se on
loukkaus Häntä kohtaan. Hän toivoisi heidän ripeästi laativan
suunnitelmia ja panevan ne täytäntöön, mutta kaikki liiketoimet tulisi
suorittaa sopusoinnussa Jumalan suuren siveyslain kanssa. Periaatetta,
joka koskee rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen, tulisi toteuttaa
kaikissa jokapäiväisen elämän toimissa niin pienimmissä kuin
suurimmissakin." T. I. 267.
11.2. Torstai, ilta
Fil. 3:7, 8
"On ihmisiä, jotka ovat jättäneet kaiken Kristuksen tähden. Heidän omat
ajalliset etunsa, heidän ilonsa perheen ja ystävien seurasta ovat olleet
vähemmän tärkeitä kuin Jumalan valtakunnan edut. He eivät ole
asettaneet ensi sijalle taloja ja maita, sukulaisia ja ystäviä, olivatpa nämä
miten rakkaita tahansa, ja Jumalan asiaa toiselle. Ja niille, jotka näin

tekevät, jotka uhraavat elämänsä totuuden edistämiseksi, saattaakseen
monet Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, kuuluu lupaus, että he saavat
satakertaisesti tässä elämässä ja tulevassa maailmassa iankaikkisen
elämän." T. I. 267.
12.2. Perjantai, aamu
Fil. 1:9-11
"Veljet ja sisaret, kehotan teitä: 'Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa;
tutkikaa itseänne’. Säilyt taaksemme kristillisen rakkautemme lämmön
ja puhtauden meidän on lakkaamatta saatava Kristuksen armoa. Oletteko
käyttäneet kaikkia keinoja, jotta 'rakkautenne yhä lisääntyisi', että
'harrastaisitte sitä, mikä on hyvää', ja tulisitte täyteen vanhurskauden
hedelmiä, 'jotka Jeesuksen Kristuksen kautta koituvat Jumalalle
kunniaksi ja ylistykseksi'? Monet, joiden tulisi seisoa lujina
vanhurskauden ja totuuden puolesta, ovat osoittaneet heikkoutta ja
horjuvaisuutta, mikä rohkaisee saatanaa tekemään hyökkäyksiään. Ne,
jotka eivät kasva armossa eivätkä koeta saavuttaa jumalallisen
täydellisyyden korkeinta tasoa, tulevat voitetuiksi." T. I. 91.
12.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 20:1; 31:18
"Taivaallisessa pyhäkössä oleva Jumalan laki on se suuri alkuperäinen
laki, jonka virheettömiä jäljennöksiä olivat kivitauluihin kirjoitetut ja
Mooseksen kirjoihin merkityt kymmenen käskyä. Ne, jotka ymmärsivät
tämän tärkeän asian, näkivät sen avulla Jumalan lain pyhyyden ja
muuttumattomuuden. He näkivät selvemmin kuin koskaan ennen
seuraavien Vapahtajan sanojen merkityksen: 'Kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto.'" S. t. 431.
13.2. Sapatti, aamu
Saarn. 4:17
"Kun sanaa saarnataan, teidän tulisi muistaa, veljet ja sisaret, että
kuuntelette Jumalan ääntä Hänen valitsemansa palvelijan välityksellä.
Kuunnelkaa tarkkaavasti. Älkää hetkeksikään torkahtako, sillä, sillä
hetkellä voitte menettää juuri ne sanat, joita eniten tarvitsette, - juuri ne
sanat, jotka, jos otatte niistä vaarin, estävät jalkanne astumasta väärälle
tielle. Saatana ja hänen enkelinsä koettavat kaikin voimin lamauttaa
aistimme, niin ettemme kuulisi kehotuksia, varoituksia ja nuhteita, tai jos
kuulemmekin, ne eivät tekisi vaikutustaan sydämeen ja uudistaisi
elämäämme.” T. I. 175.
13.2. Sapatti, ilta
Joh. 1:29
"Kaikista Kristuksen nimeä kantavista tulisi seitsemännen päivän
adventistien eniten korottaa Kristusta maailmalle. Kolmen enkelin
sanoman julistaminen vaatii sapattitotuuden esittämistä. Sitä tulee
julistaa muiden sanomaan kuuluvien totuuksien mukana, mutta
Jeesuksen Kristuksen täytyy muodostaa kaikkien puheiden suuren

keskipisteen. Kristuksen ristillä kohtaavat armo ja totuus; vanhurskaus ja
rauha suutelevat toisiaan. Syntisen katse täytyy suunnata Golgatalle;
pienen lapsen yksinkertaisessa uskossa hänen täytyy luottaa Vapahtajan
ansioihin, ottaa vastaan Hänen vanhurskautensa ja uskoa Hänen
armoonsa." D. d. Ev. 138.
14.2. Sunnuntai, aamu
Sef. 3:16, 17
"Herran viinimäen työntekijöillä on rohkaisunaan hyvän esimerkki
kaikkina aikakausina; heitä auttaa myös Jumalan rakkaus, enkelien
palvelu, Jeesuksen osanotto ja toivo, voittaa sieluja oikean puolelle. 'Ja
taidolliset loistavat, niin kuin taivaan-vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta
vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.’ D. d. E.
128.
14.2. Sunnuntai, ilta
2. Tim.4:1, 2
"Näissä määrätyissä ja voimakkaissa sanoissa on selvästi ilmaistu
Kristuksen saarnaajan velvollisuus. Hänen tulee saarnata 'sanaa', mutta
ei ihmisten mielipiteitä tai perinnäissääntöjä, miellyttäviä taruja tai
sensaatiomaisia kertomuksia mielikuvituksen herättämiseksi ja
tunteitten kiihottamiseksi. Hän ei saa korottaa itseään, vaan hänen on
ikään kuin Jumalan läsnäolossa seistävä tuhoon kulkevan maailman
edessä ja saarnattava sanaa. Mitään kevytmielisyyttä, mitään
mauttomuutta, mitään kuviteltua selitystä ei saa pujahtaa mukaan;
hänen täytyy vilpittömän vakavasti puhua ikäänkuin Jumalan äänenä,
joka selittää Pyhää Kirjoitusta. Hänen tulee esittää kuulijoilleen sitä, mikä
eniten koskee heidän nykyistä ja iankaikkista onneaan." D. d. Ev. 129.
15.2. Maanantai, aamu
Snl. 4:20-22
"Tulee oppia, miten pitää syödä ja juoda ja pukeutua, niin että terveys sen
kautta säilytetään. Sairaus on terveyslakien rikkomisen seurausta; se on
luonnonlakien loukkaamisen seurausta. Ensimmäinen velvollisuutemme velvollisuus, jonka olemme velkaa Jumalalle, itsellemme ja
lähimmäisellemme - on kuuliaisuus Jumalan lakeja kohtaan, joihin
kuuluvat myös terveyslait." B. a. 199.
15.2. Maanantai, ilta
1. Joh. 2:15-17
"Monet pukeutuvat maailman tavoin voittaakseen sen kautta vaikutusta
uskottomissa; mutta siinä he tekevät murheellisen virheen. Jos he
haluavat harjoittaa oikeata ja pelastavaa vaikutusta, heidän tulee elää
tunnustuksensa mukaisesti, vahvistaa uskonsa vanhurskauden teoilla, ja
antaa selvästi tulla ilmi eron kristittyjen ja maailmanihmisten välillä.
Sanojen, pukeutumisen, jokaisen teon tulisi todistaa Jumalasta. Silloin he
harjoittavat pyhää vaikutusta kaikille ympäristössä ja jopa
uskomattomatkin todistavat, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa." B.

A. 216.
16.2. Tiistai, aamu
Snl. 13:24
"Mitä enemmän lapsille annetaan periksi, sitä Itsepäisemmiksi,
intohimoisemmiksi ja epäystävällisemmiksi he tulevat. Ajatelkoot
vanhemmat vain, että sekä heidän että myös heidän lastensa onni riippuu
ymmärtäväisestä, aikaisesta kasvatuksesta. Mitä näillä pienokaiset ovat,
jotka ovat uskotut hoitoomme? He ovat Herran perheen nuorimpia
jäseniä, jotka Hän on uskonut meille hoitaaksemme niitä, 'että he
kasvaisivat kuin palmupuut, kuin palatsin koristetut nurkkapatsaat'. Miten
kallis työ, ja miten tärkeä! " W. z. G. 72.
16.2. Tiistai, ilta
Jer. 29:13, 14
"Koko sydämemme täytyy nöyrtyä Jumalan edessä, muuten ei voi mitään
muutosta tapahtua, joka siirtäisi meidät Jumal-kaltaiseen tilaan. Syntinen
olemuksemme on vieraannuttanut meidät Jumalasta… Saatana pitää
meitä pauloissaan, joissa 'olemme vangitut hänen tahtonsa mukaisesti’.
Jumala tahtoo vapauttaa meidät. Mutta se vaatii täydellistä uudelleen
muovautumista, olemuksemme uudistumista, siksi meidän on kokonaan
antauduttava Herralle." W. z.Chr. 41.
17.2. Keskiviikko, aamu
Ef. 6:11.16
"Jos vihollisen onnistuu kääntää epätoivoon joutuneitten katseet pois
Jeesuksesta heihin itseensä, omaa arvottomuuttaan mietiskelemään, sen
sijaan että ajattelisivat Jeesuksen arvollisuutta, Hänen rakkauttaan,
Hänen ansiotaan ja suurta armoaan, saa hän temmatuksi heiltä uskon
kilven päästen tarkoituksensa perille. He ovat silloin aivan suojattomia
vihollisen tulisia kiusauksia vastaan. Heikkojen tulisi sen vuoksi katsoa
Jeesukseen ja uskoa Häneen. Siten he harjoittaisivat uskoa." H. k. 84.
17.2. Keskiviikko, ilta
Apt. 8:30
"Me menemme eteenpäin oikeassa, hengellisessä tuntemuksessa vain
silloin, kun tunnemme oman mitättömyytemme ja täydellisen
riippuvaisuutemme Jumalasta. Mutta kaikki, jotka alttiilla mielellä
rukoillen tulevat Raamatun luo tutkiakseen sen lausuntoja Jumalan
sanana, saavat jumalallista valoa. On monia näennäisesti vaikeita tai
ymmärtämättömiä asioita, jotka Jumala tekee selväksi ja
yksinkertaiseksi niille, jotka etsivät sen ymmärtämistä." Z. f. d. Gem. 55.
18.2. Torstai, aamu
Jes. 60:1
"Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen
puolen kämmenen, suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka
etäällä näyttää olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät
tämän olevan Ihmisen Pojan merkin. Juhlallisella hiljaisuudella he
katselevat sitä, kun se lähestyy maata ja tulee yhä valoisammaksi ja

kirkkaammaksi, kunnes se muuttuu suureksi, valkeaksi pilveksi, jonka
alaosa on kuluttavan tulen näköinen, yläpuolellaan liiton kaari. Jeesus
saapuu mahtavana voittajana. Hän ei nyt tule 'kipujen miehenä' juomaan
häpeän ja tuskan katkeraa maljaa, vaan taivaan ja maan voitollisena
Herrana tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen nimensä on 'Uskollinen
ja Totinen, ja Hän 'tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa'. Ja Häntä
seuraavat 'taivaan sotajoukot." S. t. 618.
18.2. Torstai, ilta
Mal. 3:16-18
"Hänen edessään ovat 'kaikki kasvot käyneet valjuiksi', ja Jumalan armon
hylkääjien ylle laskeutuu ikuisen epätoivon kauhu. 'Sydämet raukeavat,
polvet tutisevat… ja kaikkien kasvot ovat kalpeat.' Vanhurskaat huutavat
vavisten: 'Kuka voi kestää? Enkelien laulu on lakannut ja vallitsee
pelottava äänettömyys. Sitten kuullaan Jeesuksen sanovan: 'Minun
armossani on teille kyllin. 'Vanhurskaiden kasvot kirkastuvat, ja jokainen
sydän täyttyy ilolla. Enkelien soitto alkaa kuulua entistä
voimakkaampana, ja he laulavat jälleen, kun jatkuvasti lähestyvät
maata." S. t. 619.
19.2. Perjantai, aamu
Ps. 34:8
"Meidän tulisi paremmin kuin tähän mennessä oppia ymmärtämään
enkelien tehtävää, Meidän tulisi ajatella, että jokainen todellinen Jumalan
lapsi nauttii taivaallisten olentojen apua. Näkymättömät valon ja voiman
joukot ympäröivät palvelualttiina sävyisiä ja nöyriä, jotka uskovat Jumalan
lupauksiin ja vetoavat niihin. Keruubit ja seraafit sekä voimakkaat
enkelisankarit seisovat Jumalan oikealla puolella 'palvelevina henkinä,
palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä.'
(Hebr.1:14.)" Mit dem Ev. 105.
19.2. Perjantai, ilta
Ps. 23:1-3
“Jumala on laupias. Mitä Hän vaatii on oikein ja sopusoinnussa Hänen
luonteensa hyvyyden ja hyväntahtoisuuden kanssa. Sapatin tarkoitus oli
osoittaa sen kautta hyvä teko kaikille ihmisille. Ihmistä ei tehty
sopeutumaan sapattiin, sillä sapatti asetettiin vasta ihmisen luomisen
jälkeen vastaamaan hänen tarpeitaan." B. A. 233.
20.2. Sapatti, aamu
Ps. 26:8
"Sapatin pyhänä pitämisen vuoksi ei ole välttämätöntä meidän sulkeutua
neljän muurin sisälle erottautumaan luonnon komeista näkymistä ja
vapaasta taivaan ilmasta. Meidän ei tulisi missään tapauksessa antaa
surujen tai liikeasioiden kääntää ajatuksiamme pois Herran sapatista,
jonka Hän on pyhittänyt. Ylipäänsä me emme saa sapattina ryhtyä
millään tavalla maailmallisiin asioihin. Mutta toiselta puolen henki ei voi
virkistyä, elpyä ja kohota, jos vietämme melkein kaikki sapatin hetket

neljän seinän sisäpuolella ja kuuntelemme pitkiä saarnoja ja pitkäveteisiä
muodollisia rukouksia. Herran sapattia vietetään väärin sillä tavalla." B. A.
233.
20.2. Sapatti, ilta
Matt. 5:13
"Totuuden saarnaaminen ei ole kylliksi, sitä täytyy noudattaa elämässä.
Kristuksen täytyy asua meissä ja meidän Hänessä tehdäksemme Jumalan
työtä. Jokaisen täytyy omata henkilökohtainen kokemus ja tehdä
henkilökohtaisia ponnistuksia voittaakseen sieluja. Jumala toivoo
jokaisen panevan kaiken voimansa työhön ja jatkuvien ponnistusten
avulla kasvattavan itseään, tehdäkseen työnsä kelvollisesti. Hän toivoo,
että jokaisella olisi Kristuksen armo sydämessään voidakseen olla kirkas
ja loistava valo maailmalle." T. I. 27.
21.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:14.15
"Kaikki menneisyydessä saatu valo, kaikki se valo, joka loistaa
nykyhetkenä ja ulottuu tulevaisuuteen asti ja joka on ilmaistuna Jumalan
sanassa, kuuluu jokaiselle sielulle, joka haluaa ottaa sen vastaan. Tämän
valon kirkkauden, joka on itse Kristuksen luonteen kirkkautta, on
ilmettävä
yksityisessä
kristityssä,
perheessä,
seurakunnassa,
saarnatyössä ja jokaisessa Jumalan kansan perustamassa laitoksessa.
Kaikkien näiden Herra toivoo olevan vertauskuvia evankeliumin
totuuksien pelastavasta voimasta, siitä, mitä maailman hyväksi voidaan
tehdä. Ne ovat välikappaleita Jumalan toteuttaessa suuria tarkoituksiaan
ihmiskunnan hyväksi." T. I, 9.
21.2. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:7, 8
"Saatana laatii ahkerasti suunnitelmiaan viimeistä valtavaa taistelua
varten, johon kaikki ottavat osaa. Saatana esittää vielä ihmiselle saman
näyn, jonka hän esitti Kristukselle. Ihmeellisellä tavalla hän antaa
maailman valtakuntien loistossaan kulkea heidän silmiensä ohi. Ne hän
lupaa kaikille, jotka lankeavat maahan ja kumartavat häntä. Näin hän
koettaa saada ihmisiä valtaansa." T. I, 106.
22.2. Maanantai, aamu
Luuk. 11:1
"Jokaisen tulisi pitää kristillisenä velvollisuutenaan rukoilla lyhyesti. Kerro
Herralle vain mitä tarvitset, esittämättä kaiken maailman asioita.
Rukoillessaan yksin kaikilla on etuoikeus pitää niin pitkiä rukouksia kuin
haluavat ja olla niin seikkaperäisiä kuin tahtovat. He voivat rukoilla
kaikkien sukulaistensa ja ystäviensä puolesta. Rukouskammio on paikka,
missä he voivat kertoa kaikki yksityiset vaikeutensa, koettelemuksensa ja
kiusauksensa. Yleinen jumalanpalvelustilaisuus ei ole paikka, missä voi
paljastaa sydämensä salaisuudet." T.I, 210.
22.2. Maanantai, ilta
Jaak. 1:5

"Ilman Pyhän Hengen apua olemme aina taipuvaisia vääristelemään
Raamattua tai tulkitsemaan sitä väärin. Monet lukevat Raamattua niin,
ettei se hyödytä mitään, vaan monissa tapauksissa siitä on suoranaista
vahinkoa. Kun Jumalan sana avataan ilman kunnioitusta ja rukousta, kun
ajatukset ja tunteet eivät kohdistu Jumalaan tai ole sopusoinnussa Hänen
tahtonsa kanssa, epäilykset pimittävät mielen, ja itse Raamatun
tutkiminen vahvistaa epäuskoa. Vihollinen valtaa ajatukset ja tuo mieleen
selityksiä, jotka eivät ole oikeita." T. I, 17.
23.2. Tiistai, aamu
Room. 6:13
"Ihminen voi saastuttaa ruumiinsa syntisillä tyydytyksillä. Mutta jos se on
saastunut, se ei pysty rukoilemaan Jumalan Hengessä eikä sovi
taivaaseen. Jos ihminen haluaa ottaa vaarin terveysuudistuksen valosta,
jonka Herra laupeudessaan on hänelle antanut, niin hän pyhittyy totuuden
kautta ja valmistuu kuolemattomuuteen. Mutta jos hän ei huomioi tätä
valoa ja elää rikkoen luonnonlakeja, niin hänen täytyy kärsiä siitä
rangaistus." B. A. 196.
23.2. Tiistai, ilta
Snl. 3:5, 6
"Antautuessamme Jumalalle meidän on välttämättä luovuttava kaikesta,
mikä erottaisi meidät Hänestä. Tästä syystä Vapahtaja sanoo: 'Niin ei
myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla
minun opetuslapseni'. On luovuttava kaikesta, joka vieroittaa sydäntä
Jumalasta… On niitä, jotka sanovat palvelevansa Jumalaa, mutta pyrkivät
omin avuin tottelemaan Hänen lakiaan, muovaamaan itselleen oikean
luonteen ja hankkimaan pelastuksen.” T. Kr. l. 39.
24.2. Keskiviikko, aamu
Snl. 1:8
"Ankaran kurin alla olevilla lapsilla on välistä tyytymättömyyden tunteita.
He tulevat kärsimättömiksi päälleen asetetuista rajoituksista, haluavat
oman tiensä sekä tulla ja mennä kuten itse haluavat. Erittäinkin
kymmenen ja kahdeksantoista ikävuoden välillä he usein tuntevat, että ei
lainkaan vahingoita olla mukana nuorten tovereiden kokoontumisissa;
mutta heidät kokeneet vanhempansa voivat nähdä vaaran. He tuntevat
lastensa erikoiset luonteenpiirteet ja tietävät, miten sellaiset asiat
vaikuttavat heidän mieliinsä." B. A. 153.
24.2. Keskiviikko, ilta
Room. 12:2
"On mahdotonta ihmisen antaa ruumiinsa eläväksi uhriksi, joka olisi pyhä
ja Jumalalle mieleinen, niin kauan kuin hän maailman tapojen mukaisesti
omaksuu tapoja, jotka heikentävät hänen ruumiillista, henkistä ja
siveellistä voimaansa." B. A. 196.
25.2. Torstai, aamu
Matt. 24:13
"Huomioni kiinnitettiin uskolliseen Nooaan. Kun sade lankasi ja tuhotulva

tuli, oli Nooa mennyt perheensä kera arkkiin, jonne Jumala oli heidät
sulkenut. Nooa oli uskollisesti varoittanut silloisen maailman asukkaita,
heidän pilkatessaan ja solvatessaan häntä. Ja kun vedet kohosivat maan
päälle ja yksi toisensa jälkeen upposi, huomasivat he arkin, josta he olivat
tehneet niin paljon pilaa, keinuvan varmana vesillä suojellen uskollista
Nooaa ja hänen perhettään. Ja minä näin, että samoin pelastettaisiin
Jumalan kansakin, joka oli uskollisesti varoittanut maailmaa Hänen
tulevasta vihastaan." H. k. 315.
25.2. Torstai, ilta
Hebr. 10:37
"Ne, jotka ovat tehneet pilkkaa pyhien taivaaseen menemisestä, saavat
nähdä Jumalan huolenpidon kansastaan ja katsella heidän ihanaa
vapautustansa. Kun pyhät lähtivät kaupungeista ja kylistä, ajoivat
jumalattomat heitä takaa koettaen tappaa, heidät. Mutta aseet, jotka
ojennettiin Jumalan kansan surmaamiseksi, murtuivat ja putosivat
maahan yhtä voimattomina kuin oljenkorret. Jumalan enkelit suojelivat
pyhiä. Huutaessaan öin ja päivin vapautusta saadakseen, heidän
huutonsa nousi Herran eteen." H. k. 315.
26.2. Perjantai, aamu
1. Piet. 4:12, 13
“Taivas on kyllin huokea sittenkin, vaikka sen kärsimyksien kautta
saavutamme. Meidän tulee kieltäytyä pitkin matkaa, kuolla päivittäin
itsellemme, ataa vain Jeesuksen näkyä ja pitää Hänen kunniansa alati
silmiemme edessä. Minä näin, että niiden, jotka vasta äskettäin ovat
tulleet käsittämään totuuden, tulisi tietää, mitä merkitsee kärsiä
Kristusen tähden, tietää että heidän tulee kestää ankaria koetuksia
puhdistuakseen
ja
tullakseen
kärsimysten
kautta
sopiviksi
vastaanottamaan elävän Jumalan sinetin, kestämän ahdistuksen ajan,
näkemään Kuninkaan Hänen kauneudessaan sekä asumaan Jumalan ja
puhtaiden, pyhien enkelien läheisyydessä." H. k. 76.
26.2. Perjantai, ilta
1. Joh. 3:18
''Suosittelen sinulle, kallis lukija, Jumalan sanaa uskosi ja elämäsi
ohjeeksi. Sen sanan kautta meidät tuomitaan Jumala on luvannut
sanassaan antaa näkyjä ’viimeisinä päivinä’, ei uudeksi uskon ohjeeksi,
vaan kansansa lohdutukseksi ja ojentamaan niitä, jotka eksyvät
Raamatun totuudesta. Näin Jumala menetteli Pietarin suhteen
aikoessaan lähettää hänet saarnaamaan pakanoille." H. k. 89.
27.2. Sapatti, aamu
Ps. 84:2, 3
"Sapatti pitäisi tehdä perheillemme niin puoleensavetäväksi, että sen
viikottaista paluuta tervehditään ilolla. Vanhemmat eivät voi millään
paremmin korottaa ja kunnioittaa sapattia kuin keksimällä keinoja
oikean opetuksen antamiseksi perheelleen ja sen jäsenten

innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja antamalla heille oikean kuvan
Jumalan luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä voidaksemme saattaa
kristillisen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa iankaikkisen
elämän. Vanhemmat, tehkää sapatista ilonpäivä, niin että lapsenne
rupeavat odottamaan sitä ollen, valmiina lausumaan sen tervetulleeksi
koko sydämestään heti sen alkaessa." Ta. I, 263.
27.2. Sapatti, ilta
Ps. 54:6
“Herran nimessä ulos lähtevät ovat Hänen lähettiläitään, jotka
pimeydessä ja erehdyksessä eläville monille ihmisille vievät iloista
lunastuksen sanomaa Kristuksen kautta ja johtaa heidät kuuliaisiksi
Jumalalle. Kirjnevankelistojen tulee lähteä ulos Herran sanan kanssa ja
maistaa, että joka on kuuliainen käskyille ja vetää toisiakin tähän
kuuliaisuutteen, saa kokea, kuinka sieluja kääntyy. Ja todella kääntynyt
sielu tuo jälleen toisia Kristuksen luo. Siten työ laajenee aina uusille
alueille." Tit dem Ev. 15.
28.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 20:4
"Älköön kukaan luulko, että hän voi mitään tekemättä vain laskea
kätensä syliin. Hitaudella ja joutilaisuudella on mahdotonta pelastaa
ketään. Ajatelkaa, mitä Kristus suoritti maanpäällisen palveluksensa
aikana! Kuinka vakavia ja väsymättömiä Hänen ponnistelunsa olivatkaan!
Mikään ei saanut Häntä pois tehtävästään. Seuraammeko me Hänen
jalanjälkiään? Hän teki kaikkensa viedäkseen läpi Jumalan
armosuunnitelman
langennutta
ihmiskuntaa
kohtaan.
Taivaan
tarkoituksen täyttääkseen Hän 'oli kuuliainen kuolemaan saakka, aina
ristin kuolemaan saakka." Mit. d. Ev. 76.
28.2. Sunnuntai, ilta
Ps. 143:10
"Älkäämme unohtako, että kaikkialla, missä tahdommekin toimia,
meidän mielenlaatumme tulee ilmi ja elämämme näkyy. Varokaamme,
ettemme suorita työtämme hitaasti tai huolimattomasti ja elätä toivetta
saada
helpompaa
tehtävää.
Jos
me
ahkerasti
toimimme
kanssaihmistemme
pelastamiseksi,
Jumala
siunaa
kaikki
ponnistelumme." Mit. d. Ev. 77.
MAALISKUU
1.3. Maanantai, aamu
Saarn. 7:30
"Jumala loi ihmisen täydelliseksi ja pyhäksi. Mutta ihminen lankesi pois
ylevästä asemastaan, koska hän oli rikkonut Jumalan lain.
Syntiinlankeemuksesta lähtien kaikenlaiset sairaudet, kärsimykset ja
kuolema ovat nopeasti lisääntyneet… Mutta on mitä tärkeintä, että
ihminen tietää, miten hänen on elettävä, niin että hänen ruumiin- ja
hengenvoimansa harjaantuvat Jumalan kunniaksi." B. A. 196.

1.3. Maanantai, ilta
Snl. 12:4
"On oikein rakastaa kauneutta ja kaivata sitä, mutta Jumala toivoo
meidän rakastavan ja etsivän ensiksi ylevintä kauneutta - sitä, mikä on
katoamatonta. Inhimillisten taitojen parhaimmillakaan tuotteilla ei ole
kauneutta, joka voisi kestää vertailun luonteen kauneuteen. Se on
‘Jumalan silmissä kallis’. Opetettakoon nuoria ja pieniä lapsia
pukeutumaan
tuohon
taivaallisissa
kangaspuissa
kudottuun
kuninkaalliseen pukuun - ’liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen’,
jota kaikki maan pyhät tulevat pitämään. Tätä pukua, Kristuksen oma
tahratonta luonnetta, tarjotaan jokaiselle ihmisolennolle. Mutta kaikki,
jotka sen vastaanottavat, ottavat sen vastaan ja pitävät sitä täällä." E. ja
k. 234.
2.3. Tiistai, aamu
Snl. 31:10
"Lapsia tulisi jo aikaisimmassa nuoruudessa opettaa olemaan hyödyllisiä,
itse palvelemaan itseään ja auttamaan toisia. Tänään voivat monet
tyttäret ilman pienintäkään omantunnon pistosta nähdä äitinsä hyörivän
keittämisen, pesemisen ja silittämisen kanssa, heidän itsensä istuessa
olohuoneessa romaania lukemassa, pitsejä kutoessa, virkatessa tai
ommellessa Heidän sydämensä ovat tunteettomia kuin kivi. Mutta mistä
tämä vääryys on alkanut? Ketä siinä on eniten nuhdeltava? Poloiset
petetyt vanhemmat… Astioiden peseminen, silittäminen tai pesusoikon
ääressä seisominen on nykyaikaisen ohjeen mukaan, jota annetaan
lapsille tänä onnettomana aikakautena, ala-arvoista 'neidille' ja jopa
alhaista." B. A. 156.
2.3. Tiistai, ilta
Saarn. 4:13
"Kääntyneet lapset arvostavat jumalaapelkääväisten vanhempiensa
rakkauden ja suosion kaikkia maallisia siunauksia yläpuolelle. He
rakastavat ja kunnioittavat vanhempiaan. Heidän pääajatuksensa on,
miten voisivat tehdä vanhempansa onnellisiksi. Lapset, jotka tänä
niskoittelevana aikakautena eivät ole saaneet oikeata kuria ja kasvatusta,
omistavat vain hyvin epätäydellisen käsityksen velvollisuuksistaan
vanhempiaan kohtaan. Usein he ovat sitä kiittämättömämpiä ja
vanhempiaan vähemmän kunnioittavia, mitä enemmän nämä tekevät
heidän hyväkseen." B. A. 155.
3.3. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:12
"Jos sitä verhoa voitaisiin nostaa, joka peittää näkymättömän maailman,
että voisimme tuntea Jumalan aivoitukset sekä tuomiot, jotka ovat
puhkeamaisillaan tuomitun maailman ylle, ja näkisimme minkälaisia itse
olemme, niin me pelkäisimme ja vapisisimme sekä itsemme että
kanssaihmistemme sielujen pelastuksen puolesta. Äärimmäisessä

sielunhädässä me lähettäisimme vakavia rukouksia taivaaseen, me
itkisimme alttarin ja esipihan välillä sekä tunnustaisimme hengellisen
sokeutemme ja taantumuksemme. " Z. f. d. G. 333. II
3.3. Keskiviikko, ilta
Ps. 84:6-8
"Suurimmat voitot, joita saadaan Jumalan valtakunnan asian hyväksi,
eivät ole seurausta pitkistä todisteista, huomattavista apukeinoista,
valtavista vaikutuksista tai paljosta rahasta; ne voitetaan Jumalan
vastaanottohuoneessa, kun ihmiset vakavassa uskon taistelussa tarttuvat
Kaikkivaltiaan voimakkaaseen käsivarteen." D. d. Ev. 230.
4.3. Torstai, aamu
Ilm. 3:11
"Rukouksessa kamppailevien Jumalan lasten esittäessä pyyntönsä
Jumalalle, se verho, joka erottaa heidät näkymättömästä maailmasta,
näyttää melkein häviävän. Taivaat hehkuvat ikuisen päivän sarastuksessa
ja sointuisaa enkelilaulua muistuttavina saapuvat heidän korviinsa sanat:
'Pysykää uskollisina, apu on tulossa.' Kristuksella, mahtavalla voittajalla,
on varattuna väsyneille sotilailleen kirkkauden kuihtumaton seppele; ja
Hänen äänensä kuuluu puoleksi avoimista porteista: 'Katso, minä olen
teidän kanssanne. Älkää peljätkö. Minä tunnen kaikki teidän huolenne.
Minä olen kantanut teidän murheenne. Te ette taistele tuntemattomia
vihollisia vastaan. Minä olen taistellut teidän puolestanne, ja minun
nimessäni te varmasti voitatte.’" S. t. 612.
4.3. Torstai, ilta
Ilm. 2:10
"Rakas Vapahtaja lähettää avun juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Taivaan tie
on Hänen jälkiensä pyhittämä. Jokainen meidän jalkaamme haavoittava
ohdake on haavoittanut Häntäkin. Jokaisen ristin, jota meidän täytyy
kantaa, Hän on kantanut 'ennen meitä. Herra sallii taistelut,
valmistaakseen sielua rauhaan. Ahdistuksen aika on hirvittävä koetus
Jumalan kansalle; mutta se on aika, jolloin jokaisen tosi uskovan täytyy
katsoa ylös, ja silloin hän saa uskossa nähdä ympärillään olevan
lupauksen kaaren." S. t. 612.
5.3. Perjantai, aamu
Snl. 7:1-3
"Aivan neljännen käskyn alussa Herra sanoo: 'Muista' Hän tiesi, että
monien huolien ja puuhiensa keskellä ihminen olisi taipuvainen
puolustelemaan itseään, koska hän ei täytä lain kaikkia vaatimuksia, tai
unohtaisi sen pyhän merkityksen. Siksi Hän sanoi: 'Muista pyhittää
lepopäivä. Koko viikon meidän on pidettävä sapatti mielessä ja
valmistuttava pitääksemme sen lain käskyn mukaan. Ei meidän tule
pitää sapattia vain sen tähden, että laissa on niin säädetty. Meidän on
käsitettävä sen hengellisen merkitys kaikkiin elätoimiin." T. a. I, 195.
5.3. Perjantai, ilta
Snl. 13:9

"Kaikki, jotka pitävät sapattia merkkinä Jumalan ja heidän välillään, siten
osoittaen, että Hän on Jumala, joka pyhittää heidät, edustavat Hänen
hallituksensa periaatteita. He noudattavat päivittäin Hänen valtakuntansa
lakeja. Joka päivä he rukoilevat, että sapatin pyhitys lepäisi heidän yllään.
He elävät päivittäisessä yhteydessä Kristuksen kanssa ja heijastavat
Hänen luonteensa täydellisyyttä. Joka päivä heidän valonsa loistaa toisille
hyvissä töissä«" T. I, 195.
6.3. Sapatti, aamu
Ilm. 14:7
"Naiden sanomien vastaanottamisen tulos on ilmoitettu sanoilla: 'Tässä
on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon.' Tuomiolle valmistumista varten ihmisille on välttämätöntä, että he
pitävät Jumalan lain. Tämä laki on luonteen mittana tuomiolla. Apostoli
Paavali sanoo: 'Kaikki, jotka lain-alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain
mukaan tuomitaan… sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten
salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta'." S. t. 433.
6.3. Sapatti, ilta
Ilm. 2:4
"Vielä ei ole liian myöhäistä korjata menneitä laiminlyöntejä. Saakoon
ensimmäinen rakkaus, ensimmäinen innostus elpyä uudelleen. Etsi ne,
jotka olet karkottanut pois, sido tunnustuksen avulla haavat, jotka olet
lyönyt. Tule lähelle säälivän rakkauden suurta sydäntä ja anna tuon
jumalallisen säälin virran tulvia sydämeesi ja sinusta toisten sydämiin.
Olkoon se hellyys ja armahtavaisuus, jota Jeesus omassa elämässään
osoitti, meille esimerkkinä siitä tavasta, jolla meidän tulisi kohdella
lähimmäisiämme, varsinkin niitä, jotka ovat veljiämme ja sisariamme
Kristuksessa Moni sellainen, jota yksikin ystävällinen, rohkaiseva sana
olisi auttanut voittamaan, on sortunut ja masentunut suuressa elämän
taistelussa. Älkää milloinkaan, milloinkaan olko sydämettömiä, kylmiä,
tunteettomia ja tylyjä. Älkää koskaan laiminlyökö tilaisuutta lausua
rohkaisevaa sanaa tai herätä toivoa." T. I, 246.
7.3. Sunnuntai, aamu
Matt. 25:45
"Uskosi täytyy olla jotakin enemmän kuin se on ollut, muuten sinut
punnitaan ja kevyeksi havaitaan. Viimeisenä päivänä kaiken maailman
tuomarin ratkaiseva sana riippuu siitä, olemmeko tunteneet
mielenkiintoa tarvitsevia, ahdistettuja ja kiusattuja kohtaan ja
työskennelleet heidän hyväkseen. Sinä et aina voi kulkea näiden ohi
kaukaa ja itse päästä lunastettuna syntisenä Jumalan kaupunkiin. Kristus
sanoo: 'Kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä
pienimmistä, sen olette jättäneet tekemättä minulle.’" T. I, 246.
7.3. Sunnuntai, ilta
Jes. 53:11
"Lunastetut tuntevat ne, joiden huomion he ovat kiinnittäneet korotettuun

Vapahtajaan. Mikä ihana keskustelu heillä tuleekaan olemaan näiden
sielujen kanssa! ‘Minä olin syntinen’, sanoo yksi, ’ilman Jumalaa ja ilman
toivoa maailmassa, ja sinä tulit minun tyköni sekä kiinnitit huomioni
Vapahtajaan ainoana toivonani. Minä uskoin Häneen, kaduin syntejäni ja
olen valmistunut istumaan taivaallisissä paikoissa Hänen pyhiensä
kanssa.’ Toiset sanovat: 'Minä olin pakana pakanamaassa. Sinä jätit
ystäväsi ja kotimaasi sekä tulit ja opetit minua, miten voin löytää
Jeesuksen ja uskoa Häneen oikeana Jumalana, Minä rikoin epäjumalani
ja rukoilin Jumalaa, ja nyt näen Hänet kasvoista kasvoihin. Minä olen
pelastettu, ainiaaksi pelastettu; minä voin nähdä Hänet, jota rakastan.
Silloin näin Hänet vain uskonsilmillä, mutta nyt näen Hänet sellaisena
kuin Hän on…’" D. d. Ev. 446.
8.3. Maanantai, aamu
Matt. 24:37-39
"Samat synnit, jotka toivat Jumalan vihan maailman ylle Nooan päivinä,
ovat meidänkin päivinämme olemassa. Miesten ja naisten syöminen ja
juominen on ’syöpöttelyä ja juopottelua’ Nämä hallitsevat synnit,
nautinnonhimon tyydyttäminen syömisessä ja juomisessa, kiihotti Nooan
päivinä ihmisten intohimoja ja johti yleiseen turmelukseen, niin että
lopulta heidän kevytmielisyytensä ja rikoksensa ulottuivat taivaaseen asti,
ja Jumala puhdisti maan vedenpaisumuksen kautta siveellisestä
turmeluksesta." B. A. 197.
8.3. Maanantai, ilta
Ps. 119:33
"Aika, raha ja voimat, jotka ovat Herran, mutta jotka Hän on uskonut
meille, tuhlataan hyödyttömään vaatteiden paljouteen ja turmeltuneen
makuaistin herkkupaloihin, mikä vähentää elinvoimaa sekä tuo
kärsimystä ja rappiota. On mahdotonta tehdä ruumiistamme elävää,
Jumalaa miellyttävää uhria, kun se on heikentynyt ja tullut sairaalloiseksi
omien syntisien tyydytyksien johdosta." B. A. 199.
9.3. Tiistai, aamu
Ps. 34:12.13
"On paljon vaaroja, joille nuoret ovat alttiina. Saatana hallitsee nuorten
mieliä ja johtaa heidän kokemattomat mielensä ja jalkansa harhateille.
He eivät huomaa hänen hyökkäyksiään ja näinä vaarallisina aikoina tulisi
vanhempien jatkuvasti olla varuillaan, ja uutterasti ja kestävästi pyrkiä
tekemään tyhjäksi vihollisen ensimmäisen lähestymisen. Heidän tulisi
opettaa lapsiaan ulos lähtiessä, kotiin palatessa, ylösnoustessa ja maata
pannessa, antaa heille ohjeita ohjeiden päälle, opetusta opetuksen päälle,
sieltä jotakin ja täältä jotakin." B. A.152.
9.3. Tiistai, ilta
Ps. 34:14, 15
”Kun lapset tekevät ratkaisunsa jättää maailma iloineen ja tulla
Kristuksen opetuslapseksi, oi mikä taakka nostetaankaan silloin huolta

kantavien uskollisten vanhempien harteilta! Mutta ei vielä silloinkaan
vanhempien toiminta lastensa hyväksi saa lakata. Viimeksi mainittuja ei
tule jättää itsekseen valitsemaan omaa tietään, eikä aina valitsemaan
omaa valintaansa. He ovat vasta alkaneet taistella vakavasti syntiä,
ylpeyttä, intohimoja, kateutta, mustasukkaisuutta, vihaa ja kaikkea
luonnollisen sydämen pahaa vastaan." Biogr. Abriss 153.
10.3. Keskiviikko, aamu
Mark. 14:38
"Varokaa vihollisen salakavalaa lähestymistä; varokaa vanhoja tapoja ja
luonnollisia taipumuksia, jotta ne eivät saisi ylivaltaa; painakaa ne alas ja
valvokaa. Valvokaa ajatuksianne, valvokaa suun suunnitelmianne, jotta ne
eivät lopulta kietoudu ympärillenne. Valvokaa sieluja, jotka Kristus omalla
verellään on ostanut. Ottakaa vaari jokaisesta tilaisuudesta tehdä hyvää.
Valvokaa, 'ettei Hän nopeasti tulisi ja löytäisi teitä nukkuvina.'" Z. f. d. G. II,
335.
10.3. Keskiviikko, ilta
Mark. 5:36
"Oikea usko ja oikea rukous - miten voimakkaita nämä molemmat
ovatkaan! Ne ovat kuin kaksi käsivartta, joilla ihmisrukoilija tarttuu
äärettömän rakkauden voimaan. Usko merkitsee luottaa Jumalaan,
tietää, että Hän rakastaa meitä ja tietää, mikä on parhaaksemme. Siksi
usko ei salli meidän valita omaa tietämme, vaan Jumalan tiet, ja antaa
meidän tietämättömyytemme sijaan viisautensa, syntisyytemme sijaan
vanhurskautensa… Usko vastaanottaa Jumalalta elämää, joka yksin voi
tuottaa todellista kasvua ja kelvollisuutta." D. d. Ev. 230.
11.3. Torstai, aamu
5. Moos.7:6
"Katsoessaan halki aikojen Jumala näki sen ahdinkotilan, mihin Hänen
lapsensa joutuvat kun maan vallat järjestäytyvät taisteluun heitä vastaan.
Vangitun maanpakolaisen tavoin he pelkäävät nääntyvänsä nälkään tai
kuolevansa väkivallan uhreina. Mutta Israelin Pyhä, joka jakoi Punaisen
meren vedet kansansa edessä, on ilmaiseva suuren voimansa ja
vapauttava vangitut lapsensa. 'Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä
päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias,
niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee.'" S. t. 613.
11.3. Torstai, ilta
Jes. 30:29-39
"Jumalan lapset, jotkut vankiloissa, jotkut piiloutuneina syrjäisiin metsiin
ja vuoristoihin, rukoilevat yhä Jumalalta suojelusta, samalla kun aseistetut
miesryhmät, pahojen enkelien kiihottamina kaikkialla valmistautuvat
kuolon työhön. Tänä äärimmäisen hädän hetkenä Israelin Jumala on
tarttuva asiaan ja vapauttava valittunsa. Herra sanoo: 'Silloin te veisaatte
niin kuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niin kuin
sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle, Israelin kallion

tykö. Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa
laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä,
pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä" S. t. 614.
12.3. Perjantai, aamu
2. Joh. 8:9
"Minulle on näytetty, että monet jotka väittävät tuntevansa nykyisen
totuuden, eivät ollenkaan tiedä, mihin uskovat. He eivät voi antaa mitään
todistetta uskostaan. He eivät pidä arvossa tämän ajan työtä. Kun
ahdistuksen aika tulee, niin monet, jotka nyt saarnaavat toisille, eivät voi
antaa riittävää perustelua monille asioille, kun koetellaan heidän
asennettaan uskoonsa. He eivät tunteneet suurta tietämättömyyttään
ennen kuin tämä koetus tuli heille." D. d. Ev. 264.
12.3. Perjantai, ilta
Hebr. 4:16
"Rakas veljeni ja sisareni, kun saatana tahtoo täyttää mielesi
masennuksella, synkkyydellä ja epäilyksillä, vastusta hänen
ponnistuksiaan. Kerro hänelle Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta
synnistä. Et voi pelastaa itseäsi kiusaajan vallasta, mutta hän vapisee ja
pakenee, kun hänelle esitetään tuon kalliin veren ansiot. Etkö siis halua
kiitollisena vastaanottaa Jeesuksen hankkimia siunauksia? Etkö halua
ottaa Hänen tarjoamaansa pelastuksen maljaa ja huutaa avuksi Herran
nimeä?" T. I, 216.
13.3. Sapatti, aamu
Hab. 2:20
"Vanhemmat, korottakaa kristillisyyden lippua lastenne mielessä,
auttakaa heitä tekemään kokemuksia Kristuksen kanssa, opettakaa heitä
kunnioittamaan Jumalan huonetta ja ymmärtämään, että kun he astuvat
Herran huoneeseen, sen tulisi tapahtua nöyrin sydämin, jossa liikkuu
seuraavanlaisia ajatuksia: 'Jumala on täällä, tämä on Hänen huoneensa.
Ajatusteni täytyy olla puhtaat ja vaikuttimieni pyhät. Sydämessäni ei saa
olla ylpeyttä, kateutta, mustasukkaisuutta, pahoja ajatuksia, vihaa tai
petollisuutta, sillä tulen pyhän Jumalan eteen. Tämä on paikka, missä
Jumala kohtaa kansaansa ja siunaa sitä. Korkea ja Pyhä, joka asuu
iankaikkisuudessa, katsoo puoleeni, tutkii sydämeni ja lukee
salaisimmankin ajatukseni ja tekoni.” T. I, 176.
13.3. Sapatti, ilta
Ef. 6:10
"Kristillinen elämä merkitsee enemmän kuin mitä monet ajattelevat. Se
ei ole pelkkää ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä, sävyisyyttä ja
rakastettavuutta. Nämä hyveet ovat olennaisia; mutta siihen kuuluu myös
rohkeutta, voimaa, intoa ja kestävyyttä. Kristuksen merkitsemä polku on
kaita ja vaatii itsensäkieltämistä. Tälle polulle astuminen ja vaikeuksien
sekä masennusten läpi puikkelehtiminen vaatii miehiä, jotka eivät ole
mitään raukkoja." D. d. Ev. 258.

14.3. Sunnuntai, aamu
Joh. 15:5
"Jos me tunnemme heikkoutemme läpikotaisin, niin me opimme
jättäytymään sen voiman varaan, mitä meissä itsessämme ei ole. Mikään
ei tee niin voimakasta vaikutusta sydämeen kuin jatkuva tietoisuus
edesvastuustamme Jumalaa kohtaan. Mikään ei ulotu niin syvälle
käyttäytymisemme sisimpään viettiin kuin tietoisuus Kristuksen
anteeksiantavasta rakkaudesta. Meidän täytyy tulla kosketuksiin Jumalan
kanssa, silloin Pyhä Henki täyttää meidät, ja se antaa meille kyvyn olla
myötätuntoisia kanssaihmisiämme kohtaan" D. d, Ev. 438.
14.3. Sunnuntai, ilta
Hebr. 6:10
"Tämän ajatuksen tulisi vahvistaa ja rohkaista jokaista Jumalan
palvelijaa. Tässä elämässä näyttää työ Herralle usein melkein
tuloksettomalta. Pyrkimyksemme tehdä hyvää voivat olla vakavia ja
kestäviä, ja kuitenkaan emme totea mitään menestystä. Kaikki
ponnistelut näyttävät olevan turhaa. Mutta Vapahtaja vakuuttaa meille,
että työmme on kirjoitettu ylös taivaassa, ja palkka ei voi jäädä
tulematta.” D. d. Ev. 441.
15.3. Maanantai, aamu
Ps. 119:116, 117
"Sairaina ollessamme me asetamme vaivalloisen taakan ystäviemme
harteille emmekä, itse pysty täyttämään velvollisuuksiamme
perheitämme ja lähimmäisiämme kohtaan. Ja jos luonnonlakien
rikkomisesta seuraa aikainen kuolema, niin aiheutamme toisille surua ja
sydämentuskaa. Me riistämme lähimmäisiltämme sen avun, mikä
meidän pitäisi antaa heille tässä elämässä. Me riistämme myös
perheiltämme sen lohdutuksen ja avun, jota voisimme antaa heille. Ja
lopuksi riistämme Jumalalta palveluksemme Hänen - kirkkautensa
lisäämiseksi, mihin Hän on oikeutettu. Emmekö me sen vuoksi ole
Jumalan lain rikkojia sanan pahimmassa mielessä?" B. A. 199.
15.3. Maanantai, ilta
Jes. 41:10
"Vanhempien tulisi rohkaista lapsiaan osoittamaan heille luottamustaan
ja
avaamaan
sydämensä
kaikkine
vaivoineen,
päivittäisine
epämiellyttävyyksineen ja kiusauksineen. Vanhemmat voivat oppia
puhumaan osaaottavasti ihmisten kanssa, rukoilemaan heidän kanssaan
ja heidän puolestaan, jotta Jumala suojelisi ja johtaisi heitä. Heidän tulisi
osoittaa heille Ystävää ja Neuvonantajaa, joka ei koskaan ole uskoton,
joka säälii heidän heikkouksiaan ja joka oli kaikessa kiusattu kuten
mekin, kuitenkin ilman, syntiä." B. A. 154.
16.3. Tiistai, aamu
Snl. 4:1-4
"Lapset varjeltuisivat monesta pahasta, jos he harjoittaisivat enemmän

luottamuksellista seurustelua vanhempiensa kanssa. Vanhempien tulisi
rohkaista lapsiaan olemaan avoimia ja vapaita heidän kanssaan, niin että
he tulevat heidän tykönsä vaikeuksineen, ja jos he eivät tiedä, mitä tehdä
jossakin asiassa, niin heidän tulee esittää se vanhemmilleen siten, kuin
he asian näkevät ja kysyä heiltä neuvoa. Ketkä ovat sopivampia
tuntemaan heidän vaaransa ja huomauttamaan heille niistä, kuin
jumalaapelkääväiset
vanhemmat?
Kuka
ymmärtää
lastensa
omalaatuisen mielenlaadun paremmin kuin juuri he itse?" B. A. 155.
16.3. Tiistai, ilta
Snl. 1:10
"Saatana yrittää saada lapset olemaan pidättyväisiä vanhempiaan
kohtaan ja antamaan luottamuksensa nuorille ja kokemattomille
tovereilleen - sellaisille, jotka eivät pysty heitä auttamaan, vaan antavat
heille vain huonoja neuvoja. Tytöt ja pojat lyöttäytyvät yhteen, lavertelevat,
nauravat ja laskevat leikkiä keskenään, ja mielettömällä tyhmyydellään
he ajavat Kristuksen ulos sydämistään ja pyhät enkelit ympäriltään.
Hyödyttömiä keskusteluja toisten toimista, alentavia sanoja jostain
nuoresta miehestä tai tytöstä, jotka tukahduttavat jalot, hartaat ajatukset
ja tunteet sekä ajavat hyvät ja pyhät ajatukset pois sydämestä, niin että
se pysyy kylmänä ja oikea rakkaus Jumalaa ja Hänen totuuttaan kohtaan
menetetään." B. A. 154.
17.3. Keskiviikko, aamu
Matt. 7:7
"Rukoilkaa siis, rukoilkaa, niin teille annetaan! Pyytäkää nöyryyttä,
viisautta, rohkeutta ja kasvavaa uskoa. Jokainen vilpitön rukous kuullaan,
ehkä ei toivotulla tavalla tai odotettuna aikana, mutta vastaus tulee sillä
tavalla ja sinä aikana, kuin me sitä parhaiten tarvitsemme.
Yksinäisyydessä, uupumuksessa ja kiusauksissa tuodut rukoukset Jumala
kuulee, ei aina odotetulla tavalla, mutta aina meidän parhaaksemme." D.
d. Ev. 230.
17.3. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:24-26
"Uskon kautta me yli nykyisyyden vaivoineen ja rasituksineen katsomme
suureen tuonpuoleiseen, jolloin kaikki meille nyt ymmärtämätön
selvenee. Usko näkee Jeesuksen Välimiehenämme seisovan Jumalan
oikealla puolella. Uskossa me katsomme mihin asuntoihin, joita Kristus
on mennyt valmistamaan niille, jotka Häntä rakastavat. Usko näkee jo
voittajien puvun ja kruunun ja kuulee lunastettujen laulun.” D. d. Ev. 231.
18.3. Torstai, aamu
Apt. 1:11
"Hartaasti ikävöiden Jumalan kansa odottaa Kuninkaansa tulemisen
merkkejä... Ihana on oleva niiden vapautus, jotka ovat kärsivällisesti
odottaneet Vapahtajansa tuloa ja joiden nimet ovat kirjoitetut elämän
kirjaan." S. t. 613.

18.3. Torstai, ilta
2. Tim. 4:7, 8
"Näin sangen suuren joukon enkeleitä tuovan kaupungista kirkkaita
kruunuja - jokaiselle pyhälle kruunun, johon oli kirjoitettu hänen nimensä.
Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut Hänelle, ja oikealla kädellään
suloinen Jeesus pani kruunut pyhien päähän. Samalla tavalla enkelit
toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille. Johtavat enkelit antoivat ensin
säveleen, ja sitten kaikki äänet yhtyivät kiitokseen ja onnekkaaseen
ylistykseen, ja jokainen käsi kosketteli taitavasti harpun kieliä, saaden
aikaan ihanaa, sointuvaa ja täyteläistä soittoa." H. k. 319.
19.3. Perjantai, aamu
Ps. 57:8
"Kaikessa, joka koskee Jumalan työn menestystä, ensimmäiset voitot on
saavutettava kotielämässä. Siellä on alettava valmistus sapattia varten.
Muistakoot vanhemmat koko viikon, että heidän kotinsa on koulu, missä
heidän lapsensa valmistautuvat taivasta varten." T. I, 195.
19.3. Perjantai, ilta
Ps. 27:11
"Vanhemmat, eläkää viikon kuluessa vain Pyhän Jumalan silmäin edessä,
joka on antanut teille lapsia kasvatettavaksi Hänelle. Kasvattakaa Hänelle
kodissanne oleva pieni seurakunta, niin että sapattina kaikki olisivat
valmiit palvelemaan Herraa Hänen pyhäkössään. Tuokaa joka aamu ja ilta
lapsenne Jumalan eteen perintönä, jonka Hän verellään on ostanut.
Opettakaa heille, että heidän suurin velvollisuutensa ja etuoikeutensa on
rakastaa ja palvella Herraa." T. I, 195.
20.3. Sapatti, aamu
Luuk. 4:16
"Sapattikoulu ja jumalanpalvelus vievät vain osan sapatinpäivästä.
Loppuosa tehtäköön perheelle pyhimmäksi ja kalleimmaksi kaikista
sapatin hetkistä. Suuren osan tästä ajasta vanhempien tulisi viettää
lastensa kanssa. Monessa perheessä nuoremmat lapset jätetään
itsekseen etsimään ajankulua mistä löytävät. Yksin jätettyinä lapset
tulevat pian levottomiksi ja alkavat leikkiä tai ryhtyvät johonkin
pahantekoon. Näin sapatti menettää pyhän merkityksensä heille." T. I,
199.
20.3. Sapatti, ilta
Ef. 6:14, 15
"Tarvitaan voimakkaat hermot omaavia miehiä, miehiä, jotka eivät odota,
että tie raivataan heille ja jokainen este poistetaan. Miehiä, jotka
elvyttävät uudella innolla masentuneitten Kristuksen palvelijoitten
heikkoja ponnisteluja, miehiä, joiden sydämet ovat lämpimät kristillisestä
rakkaudesta ja joiden kädet ovat taidokkaat tekemään Mestarinsa työtä."
D. d. Ev. 258.
21.3. Sunnuntai, aamu
Jes. 52:1
"Sielut vapautuvat kahleistaan helpommin nöyrällä rukouksella kuin

monilla sanoilla ilman rukousta. Evankeliumityöntekijöiden tulee
jatkuvasti kohottaa sielurisa rukouksessa Jumalan puoleen. He eivät ole
koskaan yksin. Jos heillä on usko Jumalaan sekä tuntevat heille annetun
tehtävän viedä ihmisille valoa raamatullisista totuuksista, niin he
iloitsevat jatkuvasti yhteydestä Kristuksen kanssa." M. d. Ev. 80.
21.3. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:9
"Samalla kun suuri lopullinen palkinto jaetaan Kristuksen takaisin
tullessa, tuo vilpitön palvelus Jumalalle jo tässä elämässä palkan. Esteet,
vastustus ja katkerat, sydämen murtavat masennukset kohtaavat
työntekijää; voi olla, että hän ei koskaan näe työnsä hedelmiä, ja
kuitenkin hän löytää ihanan palkan työstä itsestään. Kaikki, jotka
antautuvat Jumalalle epäitsekkääseen palvelukseen ihmiskunnan
hyväksi, ovat kirkkauden Herran työtovereita. Tämä ajatus sulostuttaa
kaikkea työtä, vahvistaa tahtoa ja voimistaa hermoja kaikkea sitä
vastaan, mitä tuleman pitää." D. d. Ev. 441.
22.3. Maanantai, aamu
Luuk. 13:13
"Oi mikä suuri ja hellä laupeus, että Hän ei hylkää kärsivän, katuvan
syntisen väärinkäytetyn elämän jäännöksiä! Armollisessa säälissään Hän
pelastaa nämä sielut ikään kuin tulen läpi. Mutta mikä halpa, valitettava
uhri parhaimmillaankin on se, mikä viedään puhtaalle ja pyhälle
Jumalalle! Jalot, ylevät kyvyt ovat halvautuneet väärien tapojen ja
syntisten tyydytysten kautta. Ne on ohjattu väärille radoille ja sielu ja
ruumis ovat rumentuneet." B. A. 200.
22.3. Maanantai, ilta
Snl. 1:32, 33
"Korkeampien periaatteiden tulisi ohjata Jumalan kansaa kuin
maailmanihmisiä, jotka koettavat säännöstellä kaikki toimintansa
muodin ojennusnuoran mukaan. Jumalaapelkääväisten vanhempien tulisi
kasvattaa lapsensa hyödylliseen elämään. He eivät saa sallia, että heidän
terveellisen kurin sääntöihinsä vaikuttaisivat mielettömät päähänpistot,
jotka tällä aikakaudella ovat vallalla, nimittäin, että lapset elävät muodin
mukaan ja antavat maailmallisten ihmisten mielikuvitusten johtaa
itseään. Heidän ei tule sallia lastensa valita omia seuralaisiaan.
Opettakaa heitä, että teidän velvollisuutenne on valita ne heille.
Valmistakaa heidät kantamaan taakkoja heidän ollessaan nuoria." B. A.
157.
23.3. Tiistai, aamu
1. Sam.1:12.23, 24
"Lapset, joita on hemmoteltu ja palveltu, odottavat sitä jatkuvasti; ja jos
heidän odotuksiaan ei sitten täytetä, niin he ovat masentuneita ja
pettyneitä. Nämä samat erikoisuudet esiintyvät heidän koko elämänsä
ajan. He ovat avuttomia, nojautuvat toisiin, odottavat että heitä suositaan

ja että heille annetaan periksi. Ja jos heitä vastustetaan, vaikka he ovat
saavuttaneet jo miehen ja naisen iän, niin he kuvittelevat, että heitä on
väärin kohdeltu; ja niin he kiduttavat itseään kovasti nuristen ja valittaen
halki eläjään, tuskin pystyen kantamaan omaa painoaan, koska he
kuvittelevat, että kaikki ei mene, niin kuin heitä miellyttää." Biogr. Abr.
155.
23.3. Tiistai, ilta
1. Sam. 1:18, 26
"Vanhemmat pitävät suuressa määrin käsissään lastensa tulevaista
onnea. Heidän päällään on tärkeä tehtävä muovata lastensa luonteita.
Lapsille lapsuusvuosina annetut opetukset seuraavat heitä heidän koko
elämänsä ajan. Vanhemmat kylvävät siemenen, joka itää ja kantaa
hedelmää joko hyvään tai pahaan. He voivat kasvattaa poikansa ja
tyttärensä onneen tai kurjuuteen." B. A. 156.
24.3. Keskiviikko, aamu
1. Tim. 6:6-8
"Täydellisen uskon, itsensä antamisen Jumalalle, lapsellisen
luottamuksen Jumalan lupauksiin tulisi kuulua jokaisen saarnaajan
kokemuksiin. Vain silloin hän voi selvittää oikeata uskoa epäileville ja
epäluuloisille." D. d. Ev. 231.
24.3. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:1
"Usko ei ole mikään tunne. Se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja
vakaumus asioista, joita ei näe'. Oikea usko ei ole millään tavalla sukua
röyhkeydelle. Vain sen omistava on turvassa siltä, sillä röyhkeys on
saatanan vastakappale uskolle." D. d. Ev. 231.
25.3. Torstai, aamu
Matt. 24:24
"Pelottavia, yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla pahojen
henkien ihmeitä tekevän voiman merkkeinä. Riivaajain henget menevät
maan kuningasten luo ja kaikkeen maailmaan, kietoakseen ihmisiä
petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä liittymään saatanaan hänen
viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan. Näiden välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi.
Ilmestyy henkilöitä, jotka väittävät itseään Kristukseksi ja vaativat
itselleen maailman Vapahtajalle kuuluvaa arvoa ja palvontaa. He tekevät
suuria parantamisihmeitä sekä väittävät saavansa taivaasta ilmestyksiä,
ja nämä ilmestykset ovat ristiriidassa Raamatun todistusten kanssa." S. t.
605.
25.3. Torstai, ilta
2. Kor. 11:14
"Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä
esiintymällä Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa
Vapahtajan tulemusta toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa
näyttämään siltä kuin Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana

näyttäytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän kirkkaana majesteettisena
olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan
Poikaa. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset
ihmiset koskaan, ovat nähneet. Halki ilmojen kaikuu riemuhuuto: 'Kristus
on tullut! Kristus on tullut!' Ihmisten kumartuessa maahan häntä
kunnioittaen palvomaan, hän nostaa kätensä ja siunaa heitä, niin kuin
Kristus maan päällä ollessaan siunasi opetuslapsiansa. Hänen äänensä
on lempeä ja hillitty, mutta hyvin soinnukas... Hän parantaa ihmisten
sairauksia ja sitten, Kristuksena esiintyen, väittää muuttaneensa sapatin
sunnuntaiksi..." S. t. 605.
26.3. Perjantai, aamu
Ps. 62:6, 7
"Vanhempien tulee huolehtia siitä, että jumalanpalveluksista tulee
havainto-opetustunteja heidän lapsilleen. Heidän huuliltaan pitäisi
useammin kuulua raamatunlauseita, varsinkin sellaisia kohtia, jotka
valmistavat sydäntä jumalanpalvelusta varten. On hyvä usein toistaa
seuraavia kalliita sanoja: 'Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun
sieluni, sillä Häneltä tulee minun toivoni.’" T. I, 196.
26.3. Perjantai, ilta
Ps. 62:3
"Kun sapattia näin muistetaan, ei ajallisten asiain sallita työntää
hengellisiä tieltään. Ei ainoatakaan kuuteen arkipäivään kuuluvaa
tehtävää jätetä sapatiksi. Emme saa viikon kuluessa niin tyystin tuhlata
voimiamme ruumiilliseen työhön, että päivänä, jolloin Herra lepäsi ja
virvoitti
itseään,
olisimme
liian
väsyneitä
ottamaan
osaa
jumalanpalvelukseen." T, I, 196.
27.3. Sapatti, aamu
Matt. 18:20
"Missä vain on kaksi tai kolmekin uskovaa, kokoontukoot he sapattina
yhteen, jotta Herra täyttäisi lupauksensa. Pienilläkin ryhmillä, jotka ovat
kokoontuneet palvelemaan Jumalaa Hänen pyhänä päivänään, on oikeus
odottaa Jehovan runsainta siunausta. Heidän tulisi uskoa, että Herra
Jeesus on kunniavieraana heidän keskellään. Jokaisen tosi uskovan, joka
pyhittää sapatin, tulisi kokea seuraavan lupauksen täyttymys:
'Tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.’" T. I, 201.
27.3. Sapatti, ilta
Room. 16:1-4
"Herralla on yhtäläisesti työ naisille kuin miehillekin. He voivat tehdä
paljon Jumalalle, jos he ensiksi tahtovat oppia kalliita, hyvin tärkeitä
sävyisyyden hyveitä Kristuksen koulussa. Heidän ei pidä vain kantaa
Kristuksen nimeä, vaan omistaa myös Hänen Henkensä. Heidän tulee
elää niin kuin Hän eli ja puhdistaa sielunsa kaikesta saastaisuudesta.
Silloin he voivat olla hyödyksi myös toisille esittäessään kaiken täyttävää
Jeesuksen rakkautta." D. d. Ev. 393.

28.3. Sunnuntai, aamu
Room. 15:30
"Jumalan työtovereina teidän täytyy pysyä kiinteästi yhdessä. Rakkauden,
luottamuksen ja molemminpuolisen kunnioituksen opetuksia tulee jakaa
sekä puhujalavalta että muutoinkin. Teidän täytyy elää sen mukaisesti,
mitä opetatte. Muistakaa, että vastakääntyneet katsovat teihin
esikuvanaan… mutta jos teillä on Kristuksen Henki ja sävyisyys, te
osoitatte kunnioitusta ja rakkautta toinen toistanne kohtaan, niin Jumala
tekee teidät kykeneviksi suorittamaan työtä Häntä miellyttävällä tavalla.
Tehkää työtä omissa sieluissanne, kunnes oma minä on kokonaan
voitettu, kunnes Kristus tuntee kuvansa teissä. Se on kaikkein vaikuttavin
opetus, mitä voitte antaa niille, joita te opetatte." D. d. Ev. 399.
28.3. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:35
"Kaikki, jotka vihkivät ruumiinsa, sielunsa ja henkensä Jumalan
palvelukseen, saavat jatkuvasti uutta ruumiillista, sielullista ja henkistä
voimaa. Tyhjentymättömät taivaan armovälineet ovat heidän käytössään.
Kristus antaa heille Henkensä henkäyksen, elämää omasta elämästään.
Pyhä Henki vaikuttaa korkeimmalla voimalla heidän sydämissään ja
mielissään." Din. d. Ev. 442.
29.3. Maanantai, aamu
3. Joh. 2
"Yksi voimakkaimpia kiusauksia, mikä ihmisen on kohdattava, on
aistillisten himojen suunnassa, nimittäin ruokahalu. Hengen ja ruumiin
välillä on ihmeellinen sukulaisuus. Ne vaikuttavat molemminpuolisesti
toisiinsa. Ruumiin säilyttäminen terveessä tilassa, sen voimien
kehittäminen, niin että elävän koneiston jokainen osa toimisi sopusuhtaisesti, on yksi tärkeimpiä elämämme tehtäviä. Joka laiminlyö
ruumiin, laiminlyö myöskin hengen." Biogr. Abriss. 201.
29.3. Maanantai, ilta
3. Joh. 11
"Missään suhteessa ei voi tulla Jumalan kunniaksi se, että Hänen
lapsillaan on sairaalloinen ruumis ja heikko mieli. Makuaistin
tyydyttäminen terveyden kustannuksella on aistien syntistä väärinkäyttöä.
Mutta ne, jotka jollain tavalla antautuvat kohtuuttomuuteen, joko
syömisessä tai juomisessa, tuhlaavat ruumiinvoimiaan ja heikentävät
siveellistä voimaansa. He saavat tuntea maksun siitä, mitä luonnonlakien
rikkomisesta seuraa." B. A. 201.
30.3. Tiistai, aamu
Snl. 22:6
"Jos lapsenne eivät ole tottuneet työtä tekemään, he väsyvät pian. He
valittavat kylkeen pistämistä, kipuja olkapäässä ja väsymystä jaloissa, ja
te joudutte vaaraan, jos osoitatte väärää myötätuntoa tehdä työ
mieluummin itse, kuin antaa heidän vähän kärsiä. Asettakaa aluksi
lastenne päälle vain hyvin kevyitä taakkoja, ja sitten lisätkää niitä joka

päivä vähäsen, kunnes he voivat suorittaa sopivan osan työstä kovin
väsymättä. Toimettomuus on suurin syy kylkeen pistämiseen ja
olkapääkipuihin lasten keskuudessa." B. A. 158.
30.3. Tiistai, ilta
Saarn. 5:1
"Tänä aikakautena on eräs nuorien tyttöjen luokka, jotka yksinkertaisesti
ovat hyödyttömiä olentoja, jotka pystyvät vain hengittämään, syömään,
ompelemaan muotitavaroita, lörpöttelemään ja puhumaan joutavia… Vain
harvat nuoret ihmiset ilmaisevat tervettä arvostelukykyä, tai hyvää
tervettä ihmisymmärrystä. He elävät perhosen elämää ilman mitään
erikoista tarkoitusta. Kun tällaisten maailmallisten seurapiirien luokan
ihmiset kokoontuvat yhteen, niin kaikki mitä heidän kuullaan puhuvan, on
joitakin yksinkertaisia huomautuksia vaatteista tai yhtä ja toista tyhmää
asiaa, ja sitten he nauravat omille huomautuksilleen, joita he itse pitävät
kovin älykkäinä. Tällaista tapahtuu hyvin usein vanhempien ihmisten
läsnä ollessa, jotka ovat vain murheellisia siitä, että puuttuu kovin
kunnioitusta heidän vuosiaan kohtaan. Nämä nuoret ihmiset näyttävät
menettäneen kokonaan kaikki vaatimattomuuden tunteet ja hyvät tavat."
Biogr. Abr. 158.
31.3. Keskiviikko, aamu
Jes. 7:9
"Usko vetoaa Jumalan lupauksiin ja tuottaa kuuliaisuuden hedelmää.
Röyhkeyskin esittää vaatimuksen lupauksiin, mutta käyttää niitä
hyväkseen, niin kuin saatanakin teki puolustellakseen rikkomuksiaan.
Usko olisi saanut meidän ensimmäiset vanhempamme luottamaan
Jumalan rakkauteen ja tottelemaan Hänen käskyjään. Mutta röyhkeys sai
heidät rikkomaan lakia siinä olettamuksessa, että Jumalan suuri rakkaus
varjelisi heidät syntinsä seurauksilta. Sellainen ei ole mitään uskoa, joka
vetoaa taivaan suosioon täyttämättä niitä ehtoja, joiden perusteella armo
suodaan. Oikea usko perustuu Pyhän Raamatun lupauksiin ja
huolenpitoon." D. d. Ev. 231.
31.3. Keskiviikko, ilta
Apt. 24:25
"Tilapäisesti uskonnosta puhuminen tai ilman sielun nälkää ja elävää
uskoa rukoileminen on hyödytöntä. Näennäinen usko Kristukseen, joka
ottaa Hänet vastaan vain maailman Vapahtajana, ei voi koskaan tuoda
parannusta sielulle. Usko, joka parantaa, ei ole totuuksien myöntämistä
vain järjellä. Joka odottaa täydellistä tietoa ennen kuin harjoittaa uskoa, ei
voi saada mitään siunausta Jumalalta." Dien. d. Ev. 232.
*********

