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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.

Hartauskalenteri

2

Huhti-kesäkuu 2016

HUHTIKUU
1.4. Perjantai, aamu
Jes. 6:5
“Nähdessään Herran kirkkauden profeetta Jesaja hämmästyi. Hänet valtasi
oman heikkouden ja arvottomuuden tunne, ja hän huudahti: »Voi minua! — »
Jesaja oli arvostellut ankarasti toisten syntiä, mutta nyt hän toteaa olevansa
saman tuomion alainen, jonka hän oli julistanut muille. Palvoessaan Jumalaa
hän oli tyytynyt kylmiin, elottomiin muotomenoihin. Hän ei ollut tiennyt tätä,
ennen kuin hänelle annettiin näky Herrasta. Miten vähäisiltä näyttivätkään nyt
hänen viisautensa ja kykynsä, kun hän katseli pyhäkön pyhyyttä ja
majesteettiutta. — Hänen näkemystään omasta itsestään soveltuvat hyvin
kuvaamaan apostoli Paavalin sanat: »Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa
minut tästä kuoleman ruumiista?» (Room. 7:24). — »Silloin lensi minun luokseni
yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta,
ja kosketti sillä minun suutani sanoen: 'Katso, tämä on koskettanut sinun
huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu' » (Jes. 6:6, 7).” 4BC
1138, 1139
1.4. Perjantai, aamu
Dan. 8:14
“Jesajalle annettu näky kuvaa Jumalan kansan tilaa viimeisinä päivinä. He
saavat etuoikeuden katsella uskossa sitä työtä, jota suoritetaan taivaallisessa
pyhäkössä. — Kun he katsovat uskossa kaikkein pyhimpään ja näkevät
Kristuksen toiminnan taivaallisessa pyhäkössä, he käsittävät olevansa kansa,
jolla on saastaiset huulet ja joka ei ole pyhittänyt kykyjään ja käyttänyt niitä
Jumalan kunniaksi. He saattavat hyvinkin joutua epätoivoon nähdessään oman
heikkoutensa ja arvottomuutensa vastakohtana Kristuksen ihanan luonteen
puhtaudelle ja rakastettavuudelle. Mutta heillä on toivoa, jos he Jesajan tavoin
saavat Herran tarkoituksen mukaisen vaikutelman sydämeensä ja nöyrryttävät
sydämensä Jumalan edessä. Lupauksen kaari ympäröi valtaistuinta, ja Jesajan
hyväksi tehty työ tulee suoritetuksi myös heissä.“ 4BC 1139
2.4. Sapatti, aamu
1 Kor. 3:16
“Jumalan tarkoitus iankaikkisista ajoista oli, että jokainen luotu kirkkaasta,
pyhästä serafista ihmiseen asti, olisi temppeli, jossa Luoja asuisi. Synnin tähden
ihmiskunta lakkasi olemasta Jumalan temppelinä. Synnin pimentämänä ja
tahraamana ihmissydän ei enää ilmaissut Jumalan kunniaa. Mutta Jumalan
Pojan tullessa lihaksi taivaan tarkoitus täyttyi. Jumala ottaa asuntonsa
ihmisessä, ja pelastavan armon kautta ihmissydämestä tulee jälleen hänen
temppelinsä. Jumalan tarkoitus oli, että Jerusalemin temppeli alituiseen
muistuttaisi siitä korkeasta asemasta, jonka jokainen sielu voi saavuttaa. Mutta
juutalaiset eivät ymmärtäneet sen rakennuksen merkitystä, josta he niin
suuresti ylpeilivät. He eivät antautuneet pyhinä temppeleinä Jumalan Hengen
asuttaviksi. Jerusalemin temppelin esikartanot, jotka olivat täynnä melua ja
epäpyhää kaupankäyntiä, kuvasivat liiankin hyvin sydämen temppeliä“. AT. 140,
141
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2.4. Sapatti, ilta
Joh. 14:23
“Puhdistaessaan temppelin maailmallisista ostajista ja myyjistä Jeesus osoitti
tehtävänsä olevan puhdistaa sydän synnin saastutuksesta - itsekkäistä himoista
ja pahoista tavoista, jotka turmelevat sielun. — Ei kukaan ihminen voi omalla
voimallaan ajaa pois sitä pahaa joukkoa, joka on vallannut sydämen. Vain
Kristus voi puhdistaa sielun temppelin. Mutta hän ei väkisin pyri sisään. Hän ei
tule sydämeen, kuten muinoin temppeliin, vaan hän sanoo: »Katso, minä seison
ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle.» Ilm. 3:20. Hän tulee eikä vain yhdeksi päiväksi sillä hän
sanoo: »Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään . . . ja he ovat
minun kansani. — 2 Kor. 6: 16. — Hänen läsnäolonsa puhdistaa ja pyhittää
sielun, niin että se on pyhä temppeli Herralle ja »Jumalan asumus Hengessä». Ef.
2: 21, 22.” AT. 141
“Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen palvelijoilleen kuin
vanhemmat ovat halukkaita antamaan hyviä lahjoja lapsilleen.“ ApT 41
3.4. Sunnuntai, aamu
2 Moos. 25:8
“»Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa», »ja se on oleva
minun kirkkauteni pyhittämä» (2 Moos. 29:45, 43), vakuutettiin Moosekselle.“
PP 292
“Pyhäkön rakentamisessa Jumalan asunnoksi Moosesta neuvottiin tekemään
kaikki taivaallisten mallin mukaan. Jumala kutsui hänet vuorelle ja paljasti
hänelle taivaalliset. Sekä ilmestysmaja että siihen kuuluva kalusto valmistettiin
niiden mukaan. Samoin Jumala ilmaisi Israelille, jonka keskelle hän halusi
asettua asumaan, luonteen suurenmoisen ihanteen. Tämä malli näytettiin heille
vuorella kun laki annettiin Siinailta. - - Mutta tätä ihannetta he olivat kyvyttömät
omassa voimassaan saavuttamaan. Siinailla annettu ilmoitus saattoi
ainoastaan herättää heitä tajuamaan puutteellisuutensa ja avuttomuutensa.
Pyhäkön uhripalveluksineen tuli antaa heille toinen opetus: opetus syntien
anteeksiannosta ja Vapahtajan kautta tulevasta voimasta kuuliaisuuteen, joka
koituisi elämäksi.” EK 36
3.4. Sunnuntai, ilta
2 Moos. 25:9
“Kristuksen kautta oli määrä täyttyä sen tarkoituksen, jonka vertauskuvana oli
ilmestysmaja. Se oli loistava rakennus, jossa kullankimalteiset seinät heijastivat
sateenkaaren värejä, verhoihin oli kudottu kerubeja, alati palavan suitsutuksen
tuoksu tuntui kaikkialla, papit olivat pukeutuneet puhtaan valkoisiin vaatteisiin
ja sisimmäisen huoneen syvässä salaisuudessa, armoistuimen yläpuolella, oli
palvomaan kumartuneiden enkeleiden välissä Pyhimmän kirkkaus. Jumala
toivoi kansansa saavan tästä kaikesta selville hänen tarkoituksensa
ihmissieluun nähden. Saman tarkoituksen esitti paljon myöhemmin Paavali,
kun hän Pyhän Hengen innoittamana kirjoitti: »Ettekö tiedä, että te olette
Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee
Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on
pyhä, ja sellaisia te olette» (1 Kor. 3: 16, 17).“ EK 36
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4.4. Maanantai, aamu
2 Moos. 25:2
“Jumala itse antoi rakenneselityksen ja yksityiskohtaiset ohjeet pyhäkön koosta
ja muodosta, siihen käytettävistä rakennustarvikkeista ja kalusteista. Pyhäkkö
ja kaikki siihen ihmiskätten työnä tehtävät pyhät esineet olisivat »sen oikean
kuva» ja »taivaallisten kuvat» (Hebr. 9:24, 23) - pienoiskuva taivaallisesta
temppelistä, jossa Kristus, suuri Ylimmäinen pappimme, oli uhrattuaan
henkensä suorittava palvelustaan syntisen hyväksi. — Pyhäkön rakentaminen
edellytti suuria ja kalliita valmisteluja. Siihen vaadittiin suuret määrät
arvokkaita ja kalliita tarveaineita. Mutta Herra hyväksyi vain vapaaehtoiset
lahjat. »Jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle»,
kuului Jumalan käsky, jonka Mooses toisti kansalle. Jumalalle pyhittäytyminen
ja uhrimieli olivat Korkeimman asuinsijan rakentamisen tärkeimpiä
edellytyksiä. Koko kansa oli yksimielisesti valmis uhraamaan. »Sitten he tulivat
takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli
siihen altis, ja toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistamista varten ja
kaikkea siinä vietettävää jumalanpalvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten.”
PP 323, 324
4.4. Maanantai, ilta
Room. 12:1
“He tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis,
jokainen, joka toi Herralle kultaa heilutusuhriksi.» Pyhäkköä rakennettaessa
toivat vanhat ja nuoret - miehet, naiset ja lapset - jatkuvasti uhrilahjojaan,
kunnes työnjohtajat totesivat saadun tarpeeksi ja enemmänkin kuin voitiin
käyttää. — Kaikki jotka sydämestään haluavat palvella Jumalaa ja arvostavat
hänen pyhän läsnäolonsa siunausta, osoittavat samaa uhrimieltä
valmistaessaan pyhättöä, jossa hän voisi kohdata heitä.“ PP 324
“Nyt jos koskaan ovat uhraukset tarpeen.“ 3Ta 68
5.4. Tiistai, aamu
Ps. 96:6
“Ihmisen luomisesta ja syntiinlankeemuksesta lähtien nykyaikaan asti on
jatkuvasti ilmituotu Jumalan suunnitelmaa langenneen ihmissuvun
lunastamiseksi Kristuksen kautta. Jumalan maanpäällinen pyhäkkö ja temppeli
olivat suunnitellut alkuperäisen taivaallisen mallin mukaan. Pyhäkköön ja sen
juhlallisiin palveluksiin kytkeytyivät vertauskuvallisesti ne suuret totuudet,
joiden tuli paljastua täydellisemmin seuraavien sukupolvien aikana. Jumala ei
ole milloinkaan antanut voimakkaampia todisteita suuruudestaan ja
herruudestaan
kuin
ollessaan
Israelin
tunnustettuna
hallitsijana.
Näkymättömän Kuninkaan ilmaisut olivat valtavia ja sanomatonta kunnioitusta
herättäviä. Valtikka heilahteli, muttei ihmiskäden pitelemänä. Armoistuimen
peittämä pyhä arkki sisälsi Jumalan pyhän lain ja oli vertauskuvana itse
Herrasta. Taistelussa se oli israelilaisten voittovoimana. Sen edessä kaatuivat
epäjumalain kuvat, ja katsoessaan varomattomasti sitä tuhannet tuhoutuivat. Ei
milloinkaan ole Herra ilmaissut ylivaltaansa maailmassamme niin avoimesti
kuin silloin kun Israel tunnusti hänet ainoaksi kuninkaakseen.“ RH 2.3.1886

Hartauskalenteri

5

Huhti-kesäkuu 2016

5.4. Tiistai, ilta
2 Moos. 25:17
“Arkissa säilytetty Jumalan laki oli vanhurskauden ja tuomio-oikeuden suuri
ohjesääntö. Tuo laki julisti kuoleman rikkojalleen; mutta lain yläpuolella oli
armoistuin, ja sen yllä Jumala ilmaisi läsnäolonsa ja siitä suotiin katuvalle
syntiselle anteeksianto sovituksen ansion perusteella. Näin siinä Kristuksen
lunastustyössä, jota pyhäkköpalvelus kuvasi, »armo ja totuus tapaavat
toisensa», ja »vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa» (Ps. 85:10).” PP
327
“Joskin iloitsemme nykyään siitä, että Vapahtajamme on tullut ja täydellisellä
uhrillaan syrjäyttänyt aikaisemman armotalouden uhrit, emme silti saa
ylenkatsoa sitäkään aikakautta.“ RH 2.3.1886
6.4. Keskiviikko, aamu
Hebr. 7:26
“Jumalan ohjeen mukaisesti Leevin heimo erotettiin hoitamaan pyhäkön
palvelusta. Varhaisimpina aikoina jokainen mies toimi pappina omassa
perhekunnassaan. Aabrahamin päivien pappeutta pidettiin vanhimman pojan
esikoisoikeutena. Kaikkien Israelin esikoisten asemesta Herra hyväksyi Leevin
heimon huolehtimaan pyhäkön tehtävistä. Pappeus rajoitettiin kuitenkin vain
Aaronin perheeseen. Vain Aaron poikineen sai palvella Herran edessä; muille
heimon jäsenille uskottiin pyhäkön ja sen kalusteiden hoito. — Papeille
säädettiin erikoiset virkapuvut. »Teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet,
kunniaksi ja kaunistukseksi», kuului Mooseksen saama jumalallinen ohje.
Pappien asun ja esiintymisen tuli antaa katsojalle vaikutelma Jumalan ja hänen
palvontansa pyhyydestä ja häntä lähestyvältä vaadittavasta puhtaudesta. Koska
sekä pyhäkkö että siinä tehtäviään hoitavat papit »palvelevat siinä, mikä on
taivaallisten kuva ja varjo» (Hebr. 8: 5), oli se erinomaisen tärkeää.“ PP 473, 474
6.4. Keskiviikko, ilta
2 Moos. 26:1
“Pyhäkön ja sitä myöhemmin seuranneen temppelin kaikilla palvelusmenoilla
opetettiin kansalle joka päivä vertauksien ja tunnuskuvien avulla suuria
totuuksia Kristuksen tulemisesta Lunastajana, Pappina ja Kuninkaana. Kerran
vuodessa heidän mielensä suunnattiin kauas niihin tapahtumiin, jotka
päättävät Kristuksen ja saatanan välisen suuren taistelun ja puhdistavat
lopullisesti maailmankaikkeuden synnistä ja syntisistä. Seremonialliset uhrit ja
palvelusmenot viittasivat aina parempaan, taivaalliseen palvelukseen.“ PK 474
“Hänen uhrinsa ansiot ovat riittävät esitettäviksi Isän edessä meidän
puolestamme.“ TKL 29
“Meillä tulee olla esteetön pääsy Kristuksen sovintoveren tykö. Tätä meidän
täytyy pitää arvokkaimpana etuoikeutena ja suurimpana siunauksena, mikä
koskaan on suotu syntiselle ihmiselle.“ 1BC 1111
7.4. Torstai, aamu
2 Moos. 28:1
“Pyhäkköpalvelus jakaantui päivittäiseen ja vuotuiseen palvelukseen.
Päivittäistä
palvelusta
suoritettiin
pyhäkön
esipihalla
sijainneen
polttouhrialttarin luona sekä sisällä pyhäkön etummaisessa osassa eli pyhässä,
kun taas vuotuinen palvelus suoritettiin kaikkein pyhimmässä eli pyhäkön
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takaosassa. Päivittäinen palvelus käsitti aamun ja illan polttouhrin,
hyväntuoksuisen suitsutusuhrin kultaisella alttarilla sekä tiettyjä yksilöllisiä
syntiuhreja. Lisäksi uhrattiin määrättyinä sapatteina, uudenkuun aikoina ja
erikoisina juhla-aikoina. Joka aamu ja ilta poltettiin alttarilla vuoden vanha
karitsa ja sen yhteyteen kuuluva ruokauhri. Näin kuvattiin kansan päivittäistä
pyhittäytymistä Herralle ja sen jatkuvaa riippuvuutta Kristuksen sovitusverestä.
Jumala tähdensi erikoisesti sitä, että pyhäkköpalveluksen yhteydessä tuli
jokaisen uhrin olla »virheetön». Vain »virheetön» uhri saattoi kuvata hänen
täydellistä puhtauttaan, joka tulisi uhraamaan itsensä virheettömänä ja
tahrattomana karitsana (ks. 1 Piet. 1:19).” PP 330-332
7.4. Torstai, ilta
1 Koor. 6:20
“Apostoli Paavali käyttää näitä uhreja kuvauksenaan puhuessaan siitä, mitä
Kristuksen seuraajista pitäisi tulla. Hän sanoo: »Niin minä Jumalan armahtavan
laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi,
Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.»
— Aamun ja illan uhriaikoja pidettiin pyhinä, ja myöhemmin niitä noudatettiin
jumalanpalvelukseen määrättyinä aikoina koko Israelissa. Tästä tavasta
kristitytkin saavat esimerkin aamu- ja iltarukouksesta. Vaikka Jumala ei
hyväksykään pelkkiä muotomenoja, jotka ovat vailla jumalanpalveluksen
henkeä, hän mielihyvin näkee häntä rakastavien kumartuvan aamuin ja illoin
pyytämään anteeksi tekemiään syntejä ja anomaan tarvitsemiaan siunauksia.“
PP 332
8.4. Perjantai, aamu
Ef. 5:2
“Näkyleivät pidettiin aina Herran edessä jatkuvana uhrina. — Näkyleipää
kutsuttiin myös »läsnäolon leiväksi», koska se oli aina Herran kasvojen edessä.
Se oli ihmisen tunnustus siitä, että hän on riippuvainen Jumalan antamasta
sekä ajallisesta että hengellisestä ruuasta ja että hän saa sitä vain Kristuksen
välitystoiminnan avulla. — Sekä manna että näkyleipä viittasivat Kristukseen,
elävään leipään, joka aina Jumalan luona ollen edustaa meitä.“ PP 332
8.4. Perjantai, ilta
1. Piet. 1:18, 19
“Suitsutusuhri lähensi pappia Jumalaan välittömämmin kuin mikään muu
päivittäinen palvelus. Koska pyhäkön sisempi esirippu ei ulottunut kattoon asti,
pääsi armoistuimen yllä oleva Jumalan kirkkaus kajastamaan pyhäkön
etuosaan. Uhratessaan suitsuketta Herran edessä pappi katsoi arkkiin päin, ja
kun suitsutus kohosi pilvenä ylös, laskeutui jumalallinen kirkkaus armoistuimen
päälle sekä täytti kaikkein pyhimmän ja usein pyhäkön molemmat osat, niin
että papin oli pakko perääntyä ulko-ovelle asti. Samoin kuin tässä
esikuvallisessa palveluksessa pappi katsoi uskossa armoistuimeen päin, jota
hän ei voinut nähdä, on Jumalan kansan nyt kohdistettava rukouksensa
Kristukseen, suureen ylimmäiseen pappiinsa, joka inhimilliselle katseelle
näkymättömänä rukoilee heidän puolestaan taivaallisessa pyhäkössä. Israelin
rukousten ohessa ylös kohoava suitsutus kuvaa Kristuksen ansioita ja
välitystoimintaa sekä hänen täydellistä vanhurskauttaan, joka uskon kautta
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luetaan hänen kansansa hyväksi ja joka yksin voi tehdä syntisten olentojen
palvonnan kelvolliseksi Jumalalle. Pyhäkön pyhimmän osaston verhon edessä
oli ikuisen välitystoiminnan alttari ja sen etummaisen osaston edessä oli
jatkuvan sovituksen alttari. Jumalaa oli lähestyttävä veren ja suitsutuksen
välityksellä. Nämä kuvasivat suurta Välimiestä, jonka kautta syntiset saavat
lähestyä Herraa ja jonka ainoan välityksellä armo ja pelastus voidaan suoda
katuvalle, uskovalle sielulle.“ PP 331, 332
9.4. Sapatti, aamu
1 Tim. 1: 15
“Tärkeimpänä osana päivittäisistä toimituksista oli eri henkilöiden hyväksi
suoritettu palvelus. Katuva syntinen toi uhrinsa pyhäkön ovelle ja pannen
kätensä uhrieläimen pään päälle tunnusti syntinsä. Näin hän vertauskuvallisesti
siirsi ne itseltään viattomalle uhrille. Omin käsin hän sitten surmasi eläimen, ja
pappi kantoi veren pyhäkköön ja pirskotti sitä sen esiripun edessä, jonka
takana oli arkin sisällä syntisen rikkoma laki. Tällä toimituksella synti siirrettiin
veren välityksellä vertauskuvallisesti pyhäkköön. Papin tuli sen jälkeen syödä
uhrieläimen liha. Molemmat uhrimenot kuvasivat samanvertaisesti synnin
siirtämistä katuvalta pyhäkköön. Tämänkaltainen toiminta jatkui vuoden
mittaan päivästä toiseen. Israelin synnit tällä tavoin pyhäkköön siirrettyinä
saastuttivat sen, ja niin oli synnit poistettava sieltä erikoisin toimenpitein.
Jumala käski toimittaa pyhäkön molempien osien sovituksen, ja alttari oli
puhdistettava ja pyhitettävä »israelilaisten saastaisuudesta» (3 Moos. 16:19).”
PP 332
9.4. Sapatti, ilta
3 Moos. 16:34
“Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, pappi astui sisälle kaikkein
pyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Siellä suoritettu työ päätti
pyhäkköpalveluksen vuotuisen kierron. — Mooses rakensi maanpäällisen
pyhäkön sen mallin mukaan, joka hänelle näytettiin vuorella. Se oli »nykyistä
aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti» siinä uhrattiin »lahjoja ja
uhreja». Sen pyhät osastot olivat »taivaallisten kuvat». Kristus, suuri ylimmäinen
pappimme, tekee pappispalvelusta »kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa
majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen» (Hebr. 9:9, 23; 8: 2).“ PP 334
“Hän esiintyy Jumalan edessä valmiina hyväksymään katumuksen ja
vastaamaan kansansa rukouksiin.“ Signs 22.11.1883
10.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 40:8, 9
“Israelin lapsia käskettiin muinoin suorittamaan uhri koko kansan
puhdistamiseksi
seremoniallisesta
saastutuksesta.
Uhrieläimenä
oli
ruskeanpunainen hieho, ja uhri kuvasi sitä täydellisempää uhria, joka lunastaisi
synnin saastutuksesta. Tällä ajoittaisella uhrilla puhdistettiin kaikki, jotka olivat
välttämättä tai vahingossa koskeneet kuolleeseen. Seremoniallisesti
saastaisina pidettiin kaikkia, jotka jotenkin joutuivat kosketuksiin kuoleman
kanssa. Tämän tuli voimakkaasti tähdentää heprealaisille sitä tosiasiaa, että
kuolema tuli synnin seurauksena ja on siksi synnin edustaja. Yksi hieho, yksi
arkki ja yksi vaskikäärme viittasivat korostetusti yhteen suureen uhriin,
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Kristuksen uhriin. Hiehon tuli olla ruskeanpunainen, mikä kuvasi verta. Sen
täytyi olla virheetön ja vammaton ja koskaan iestä kantamaton. Tälläkin
kuvattiin Kristusta. Jumalan Poika tuli vapaaehtoisesti suorittamaan
sovitustyön. Hänen kannettavanaan ei ollut mitään pakollista iestä, sillä hän oli
riippumaton ja kaiken lain yläpuolella. Enkelit olivat Jumalan älyllisinä
sanansaattajina ikeen alaisia, eikä mikään heidän henkilökohtainen
uhrauksensa voinut sovittaa langenneen ihmisen syyllisyyttä. Yksin Kristus oli
vapaa lain vaatimuksista ja saattoi ottaa lunastaakseen syntisen ihmissuvun.”
4T120, 121
10.4. Sunnuntai, ilta
Joh. 3:17
“Jeesus olisi voinut jäädä Isänsä oikealle puolelle ja pitää kuninkaallisen
kruununsa ja kuninkaan asunsa. Mutta hän päätti vaihtaa taivaan kaiken
rikkauden, kunnian ja kirkkauden ihmisyyden köyhyyteen ja ylhäisen
herruutensa Getsemanen kauhuihin ja Golgatan nöyryytyksiin ja tuskiin.
Haavoitetut kädet, puhkottu kylki ja rikotut jalat vetoavat kaunopuheisesti
langenneeseen ihmiseen, jonka lunastus on maksettu niin äärettömän kalliisti.
Oi tuota verratonta alentuvuutta! Aika ja tapahtumat eivät pysty vähentämään
tuon sovittavan uhrin tehoa.“ 4T 124
11.4. Maanantai, aamu
Hebr. 9:13, 14
“Uhrihieho [punainen] saatettiin leirin ulkopuolelle ja teurastettiin siellä mitä
juhlallisimmalla tavalla. Samoin Kristus kärsi Jerusalemin porttien ulkopuolella,
sillä Golgata oli kaupungin muurien ulkopuolella. Sen tuli osoittaa, ettei hän
kuollut ainoastaan heprealaisten, vaan koko maailman edestä. Sieltä hän
julistaa langenneelle maailmalle, että hän on ryhtynyt sen lunastajaksi
kehottaen sen asukkaita vastaanottamaan sen pelastuksen, jota hän tarjoaa
heille. Kun hieho oli teurastettu — otti pappi valkoiseen pukuun pukeutuneena
käsiinsä verta sitä mukaa kuin sitä virtasi uhrieläimen ruumiista ja heitti sitä
temppeliä kohti seitsemän kertaa.” 1Ta 461, 462
11.4. Maanantai, ilta
Hebr. 9:15
“Hiehon ruumis poltettiin tuhkaksi, mikä merkitsi täyttä ja riittävää uhria.
Sellainen henkilö, joka ei ollut saastunut kuolleesta, kokosi sitten tuhkan ja
asetti sen astiaan, joka sisälsi virtaavasta purosta otettua vettä. Tämä puhdas
henkilö otti sen jälkeen setripuisen helakanpunaisella kankaalla päällystetyn
kepin sekä isoppikorren ja pirskotti astian sisällyksen telttamajan ja
kokoontuneen kansan päälle. Tämä toimitus uudistettiin moneen kertaan, jotta
puhdistus synnistä olisi ollut läpikotainen. Sitten Kristus omassa tahrattomassa
vanhurskaudessaan, vuodatettuaan kalliin verensä, meni pyhään puhdistamaan
pyhäkön. Ja siellä tuo purppurainen virta pääsee palvelemaan Jumalan
sovittamista ihmisen kanssa. Jotkut saattavat pitää tätä hiehon teurastamista
merkityksettömänä muotomenona, mutta se tehtiin Jumalan käskystä ja sillä
oli syvällinen merkitys, jonka sovellutus ei ole päättynyt vielä meidänkään
aikanamme. Kristuksen veri on täysin pätevä, mutta siihen on turvauduttava
jatkuvasti. Jos muinaisina aikoina oli tarpeellista, että saastainen puhdistettiin
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verta pirskottamalla, miten välttämätöntä onkaan niille, jotka elävät viimeisten
päivien vaarojen keskellä ja alttiina saatanan kiusauksille, saada Kristuksen
veri puhdistamaan heidän sydämensä päivittäin.“ 1Ta 462
12.4. Tiistai, aamu
Hebr. 9:12
“Keväällä vuonna 31 jKr. uhrattiin Golgatalla Kristus, todellinen Uhri.“ PK 484
“Kun Kristus huusi ristillä: »Se on täytetty», repesi temppelin esirippu kahtia.
Tämä verho oli merkittävä Juudan kansalle. Siihen oli käytetty kalliita aineksia,
purppuraa ja kultaa, ja se oli hyvin pitkä ja leveä. Kristuksen vetäessä viimeisen
henkäyksensä temppelissä oli todistajia, jotka näkivät, miten tuo vahva, raskas
kangas halkesi näkymättömien käsien repäisemänä ylhäältä alas asti. Tämä
teko osoitti taivaan kaikkeudelle ja synnin turmelemalle maailmalle, että uusi
ja elävä tie oli aukaistu langenneelle ihmissuvulle ja että kaikki uhritoimitukset
päättyivät Jumalan Pojan yhteen suureen uhriin.“ 5BC 1109
“Vertauskuva on kohdannut vastakuvansa Jumalan Pojan kuolemassa. - - Tie
kaikkein pyhimpään on avattu. Uusi, elävä tie on valmistettu kaikille. Syntisen,
surevan ihmiskunnan ei enää tarvitse odottaa ylimmäisen papin tulemista.
Tästä lähtien Vapahtaja toimii pappina ja puolustajana taivaitten taivaassa. —
Nyt loppuvat kaikki uhrit syntien puolesta. Jumalan Poika on tullut sanansa
mukaan. »Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään
sinun tahtosi, Jumala.» »Oman verensä kautta» hän meni »kerta kaikkiaan
kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.» Hebr. 10:9; 9:12.“
AT 729
12.4. Tiistai, ilta
Apt. 2:4
“Pyhä Henki, joka laskeutui helluntaipäivänä, siirsi opetuslasten ajatukset
maanpäällisestä pyhäköstä taivaalliseen, minne Jeesus oli mennyt oman
verensä kautta suodakseen opetuslapsilleen sovituksen edut.“ EW 260
“Ihmisten katseet kääntyivät todelliseen uhriin, joka annettiin maailman syntien
puolesta. Maallinen pappeus lakkasi, mutta me katsomme Jeesukseen, uuden
liiton pappiin.“ AT 145
“Ihmissuvun Vanhempi Veli on iankaikkisen valtaistuimen luona.“ Signs
16.4.1902
13.4. Keskiviikko, aamu
Hebr. 8:1, 2
“Raamattu antaa selvän vastauksen kysymykseen: »Mikä on pyhäkkö?» Sana
»pyhäkkö» sellaisena, kuin sitä Raamatussa käytetään, tarkoittaa ensiksi sitä
ilmestysmajaa, jonka Mooses rakensi taivaallisten asiain vertauskuvaksi, ja
toiseksi sitä »oikeaa majaa» taivaassa, johon maallinen pyhäkkö viittasi.
Kristuksen kuollessa vertauskuvallinen palvelus päättyi. »Oikea maja» taivaassa
on uuden liiton pyhäkkö.“ ST 416
“Taivaallisen pyhäkön pyhiä huoneita kuvasi maallisen pyhäkön kaksi osastoa.
Kun apostoli Johannes sai näyssä katsella Jumalan temppeliä taivaassa, hän
näki, kuinka siellä »valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua». Ilm. 4:5.
Hän näki myös, miten eräs enkeli »asettui alttarin ääreen pitäen kultaista
suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien
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pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä». Ilm. 6:3.
Tässä profeetta sai nähdä taivaassa olevan pyhäkön ensimmäisen osaston,
jossa hän näki »seitsemän tulisoihtua» ja »alttarin», joita maallisessa pyhäkössä
vastasivat kultainen lampunjalka seitsemine lamppuineen ja suitsutusalttari.
Vielä hän näki, miten »Jumalan temppeli taivaassa aukeni», ja hän sai katsoa
sisäpuolisen esiripun taakse kaikkein pyhimpään. Siellä näkyi »hänen liittonsa
arkki» (Ilm. 11: 19), jota Mooseksen teettämässä pyhäkössä vastasi Jumalan
lain säilyttämistä varten valmistettu pyhä arkki.” ST 413, 414
13.4. Keskiviikko, ilta
Hebr. 9:11
“Mooses teki maallisen pyhäkön sen esikuvan mukaan, joka hänelle näytettiin.
Paavali selittää, että esikuvana oli todellinen pyhäkkö, joka on taivaassa. Ja
Johannes todistaa nähneensä sen taivaassa.“ ST 414
“Taivaassa oleva pyhäkkö on sen työn keskus, mitä Kristus suorittaa ihmisten
hyväksi. Tämä asia koskee jokaista maan päällä elävää ihmistä.“ ST 481
“Kun Kristus nousi taivaaseen, hän astui sinne meidän Asianajajanamme.
Meillä on aina Ystävä oikeudessa.“ Kk 76.1897
14.4. Torstai, aamu
Hebr. 9:24
“Jumalan kansan tulee saada selvä käsitys pyhäköstä. Kaikki tarvitsevat tietoa
suuren Ylimmäisen Pappimme asemasta ja työstä. Kristuksen välitystyö
ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä on yhtä olennainen osa
pelastussuunnitelmasta kuin hänen kuolemansa ristillä. Kuolemallaan hän
aloitti sen työn, jota hän kuolleista nousemisensa jälkeen meni saattamaan
päätökseen taivaassa. Meidän on uskon kautta mentävä esiripun sisäpuolelle,
»jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt». Hebr. 6:20.
Sieltä heijastuu Golgatan ristin valo. Siellä voimme saada selvemmän
näkemyksen lunastuksen salaisuuksista. Ihmisen pelastus on vaatinut taivaalta
äärettömän kalliin hinnan. Annettu uhri vastaa Jumalan rikotun lain korkeimpia
vaatimuksia.” ST 481, 482
14.4. Torstai, ilta
Fil. 4:13
“Jeesus on aukaissut tien Isän valtaistuimen luo, ja hänen välityksellään kaikki,
jotka tulevat uskossa hänen luokseen, voivat esittää vilpittömät toivomuksensa
Jumalan edessä. »Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne
tunnustaa ja hylkää, se saa armon.» Sanani. 28:13. Jos ne, jotka salaavat ja
puolustelevat rikoksiaan, saisivat nähdä, miten saatana iloitsee heistä ja miten
hän heidän käytöksensä johdosta pilkkaa Kristusta ja pyhiä enkeleitä, he
rientäisivät tunnustamaan syntinsä ja luopuisivat niistä. Luonteen vikojen
kautta saatana koettaa saada hallintaansa koko sielun, ja hän tietää
onnistuvansa, jos näitä vikoja hellitään. Sen tähden hän koettaa alati pettää
Kristuksen seuraajia sillä turmiollisella viisastelullaan, että heidän on mahdoton
voittaa. Mutta Jeesus esittää heidän puolustuksekseen lävistetyt kätensä ja
raadellun ruumiinsa; ja hän sanoo jokaiselle, joka tahtoo seurata häntä: »Minun
armossasi on sinulle kyllin.» 2 Kor. 12:9. — Älköön sen tähden kukaan pitäkö
vikojaan parantumattomina. Jumala on antava uskoa ja armoa niiden
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voittamiseen.“ ST 481, 482
15.4. Perjantai, aamu
Hebr. 7:24, 25
“Kaikin tavoin hän vahvistaa heikkouttamme ja rohkaisee meitä tulemaan
Kristuksen luo. Kristus uhrasi runnellun ruumiinsa lunastaakseen takaisin
Jumalan perinnön ja antaakseen ihmiselle uuden mahdollisuuden. —
Synnittömällä elämällään, kuuliaisuudellaan ja Golgatan ristinkuolemallaan
Kristus puhui kadotetun ihmissuvun puolesta. Ja nyt ei pelastuksemme
päämies enää puhu puolestamme pelkästään anojana vaan voittoonsa
vetoavana voittajana. Hänen uhrinsa on täydellinen, ja omaehtoisesti hän toimii
välimiehenämme ja esittää Jumalalle aivan kuin suitsutusastiassa omat
virheettömät ansionsa ja kansansa rukoukset, tunnustukset ja kiitokset.
Lisättyinä hänen vanhurskautensa hyvänhajuisella suitsukkeella nämä
kohoavat Jumalan luo suloisena tuoksuna. Uhri on täysin hyväksyttävä, ja
anteeksianto peittää kaiken rikkomuksen.” KV 110, 111
15.4. Perjantai, ilta
Joel 2:32
“Kristus on sitoutunut olemaan sijaisemme ja takaajamme, eikä hän laiminlyö
ketään. Nähdessään ihmisolentojen suistuvan ikuiseen tuhoon hän oli valmis
kuolemaan heidän puolestaan, ja yhtä säälivästi ja armahtavasti hän yhä
suhtautuu jokaiseen, joka käsittää olevansa kykenemätön pelastamaan
itseään. Hän ei katso yhteenkään vapisevaan anojaan rohkaisematta häntä.
Hän, joka omalla sovituksellaan hankki ihmisen tarpeita varten äärettömät
siveelliset voimavarat, ei jätä käyttämättä tätä voimaa hyväksemme. Voimme
esittää syntimme ja surumme hänelle, sillä hän rakastaa meitä. Jokaisella
katseellaan ja sanallaan hän kehottaa meitä luottamaan itseensä. Hän muovaa
ja muotoilee luonteemme oman tahtonsa mukaan. Edes kaikki saatanalliset
voimat eivät pysty voittamaan yhtäkään sielua, joka yksinkertaisen luottavasti
jättäytyy Kristukselle. »Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa
yltäkyllin» (Jes. 40:29).“ KV 110, 111
16.4. Sapatti, aamu
1. Tim. 2:5
“Kristuksen välimiehen-tehtävässä ilmeni Jumalan rakkaus täydellisenä
ihmisille ja enkeleille.“ Signs 19.7.1910
“Hän toimii Välimiehenä hyväksesi. Ylimmäisenä Pappina hän puhuu
puolestasi, ja sinun on tultava esittämään asiasi Isälle Jeesuksen Kristuksen
kautta. Näin sinulla on pääsy Jumalan luo, ja vaikka teet syntiä, ei tapauksesi
ole toivoton. »Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä,
Jeesus Kristus, joka on vanhurskas» (1 Joh. 2:1).“ 2T 591
“Kristus on Lunastajasi, eikä hän käytä mitenkään hyväkseen nöyryyttäviä
tunnustuksiasi. Jos sinulla on yksityisluonteista syntiä, niin tunnusta se
Kristukselle, joka on ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä.“ CH 374
16.4. Sapatti, ilta
Hebr. 4:15
“Hän esittää meidät Isälle puettuina oman luonteensa valkeaan pukuun. Hän
rukoilee Jumalaa meidän puolestamme sanoen: Minä olen astunut syntisen
paikalle. Älä katso tätä langennutta lasta, vaan katso minua. Jos saatana
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korottaakin äänensä sieluamme vastaan, syyttäen synnistä ja vaatien meitä
saaliikseen, niin puhuu Kristuksen veri vieläkin voimakkaammin. Vs 21
“Ylhäällä olevassa pyhäkössä Kristus esittää joka hetki verensä armoistuimen
edessä. Tämän välitystoiminnan, jota Kristus. suorittaa siellä hyväksemme,
tulisi vaikuttaa koko voimallaan sydämeemme, jotta käsittäisimme jokaisen
hetken arvon. Kristus kyllä aina elää rukoillakseen puolestamme, mutta
huolimattomasti kulutettua hetkeä ei voida koskaan saada takaisin.” CSW 111
“Ajattele Jeesusta. Hän on pyhässä paikassaan, ei yksinäisyydessä, vaan
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta taivaan enkeliä on hänen
ympärillään valmiina täyttämään hänen käskyjään. Ja hän käskee heitä
menemään ja tukemaan heikointa pyhää, joka luottaa Jumalaan. Samaa apua
on tarjolla ylhäisille ja alhaisille, rikkaille ja köyhille.“ RH 29.5.1900
“Ajattele tätä suurta tosiasiaa, ettei Kristus lakkaa suorittamasta vakavaa
työtään taivaallisessa pyhäkössä, ja jos kannat Kristuksen iestä ja hänen
kuormaansa, olet samankaltaisessa työssä kuin elävä Johtajasikin.“ CSW 112
17.4. Sunnuntai, aamu
Hebr. 9:22, 23
“Mitä pyhäkön puhdistaminen merkitsee? Vanhan testamentin kirjoitukset
osoittavat, että sellainen toimitus oli maallisen pyhäkön yhteydessä. Mutta onko
taivaassa mitään puhdistettavaa? Hebrealaiskirjeen 9. luvussa puhutaan
selvästi sekä maallisen että taivaallisen pyhäkön puhdistamisesta.
Puhdistaminen, sekä vertauskuvallisessa että todellisessa palveluksessa, täytyy
toimittaa verellä: edellisessä eläinten verellä, jälkimmäisessä Kristuksen
verellä.“ 416
“Puhdistus [ei] ollut aineellisten epäpuhtauksien poistamista, koska se oli
suoritettava verellä, ja — siksi sen täytyi tarkoittaa synnistä puhdistamista.“ LH
298
“Mutta miten voi syntiä olla pyhäkön yhteydessä, joko taivaassa tai maan
päällä?“ ST 416
17.4. Sunnuntai, ilta
Hebr. 4:16
“Kansan synnit siirrettiin muinoin kuvaannollisesti maalliseen pyhäkköön
syntiuhrin veren mukana. Samoin Kristuksen veri todellisuudessa siirtää meidän
syntimme taivaalliseen pyhäkköön. Ja samoin kuin maallinen pyhäkkö
kuvaannollisesti puhdistettiin poistamalla ne synnit, jotka olivat sen
saastuttaneet, samoin taivaallisen pyhäkön todellinen puhdistaminen
suoritetaan poistamalla tai pyyhkimällä pois sinne merkityt synnit. Tämä
edellyttää välttämättä muistokirjojen tutkimista sen selville saamiseksi, ketkä
synnin katumuksen ja Kristukseen uskomisen perusteella pääsevät osalliseksi
hänen sovituksensa ansiosta.“ LH 298
“Silloin [suurena lopullisen palkanmaksun päivänä] kaikkien todella katuvien
synnit pyyhitään pois taivaan kirjoista Kristuksen sovitusveren ansion
perusteella.“ PP 336
“Hän [Kristus] ei ainoastaan pyydä kansalleen täydellistä ja lopullista
anteeksiantoa ja vanhurskauttamista, vaan myös osallisuutta hänen
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kunniaansa ja oikeutta istua hänen kanssaan hänen valtaistuimellaan.“ ST 477
18.4. Maanantai, aamu
Dan. 7:13
“Taivaaseen astumisensa jälkeen Vapahtajamme alkoi työnsä meidän
ylimmäisenä pappinamme. Paavali sanoo: »Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn
kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.» (Hebr. 9:24).
Kahdeksantoista vuosisataa tämä palvelustyö jatkui pyhäkön ensimmäisessä
osastossa. Kristuksen veri, joka puhui katuvien uskovaisten puolesta, takasi
heille anteeksiannon ja hyväksymisen Isän luona, mutta heidän syntinsä jäivät
vielä taivaan kirjoihin. Niin kuin vertauskuvallisessa palveluksessa oli sovitustyö
vuoden lopussa, niin myös Kristuksen työ ihmisten pelastamiseksi päättyy
erikoiseen sovitustyöhön, jonka kautta synti poistetaan pyhäköstä. Tämä
sovitustyö alkoi 2300 päivän päättyessä. Silloin ylimmäinen pappimme meni
kaikkein pyhimpään suorittamaan viimeistä osaa tärkeästä työstään puhdistamaan pyhäkköä.” ST 420, 421
18.4. Maanantai, ilta
Hebr. 4:14
“Dan. 8:14:ssa esitetty Kristuksen tuleminen meidän ylimmäisenä pappinamme
kaikkein pyhimpään puhdistamaan pyhäkköä, Dan. 7:13:ssa kuvattu Ihmisen
Pojan tuleminen Vanhaikäisen luo ja Malakian ennustama Herran tuleminen
temppeliinsä kuvaavat samaa tapahtumaa. Sitä kuvaa myös yljän tulo häihin
Matt. 25. luvun esittämässä Kristuksen vertauksessa kymmenestä neitsyestä.“
ST 425
“Pyhäkön puhdistamiseen kuuluu — tutkiminen ja tuomiopäätöksen tekeminen.
Tämä työ on tehtävä, ennen kuin Kristus tulee pelastamaan kansansa; sillä kun
hän tulee, hänellä on palkka mukanaan, antaakseen kullekin hänen tekojensa
mukaan.“ ST 421, 422
“Lopullisen tilinteon päivänä ei kenenkään tapaus muutu rahtuakaan aseman,
arvon tai rikkauden perusteella. Kaikkinäkevä Jumala tuomitsee ihmiset sen
mukaan kuin heissä on puhtautta, jaloutta ja rakkautta Kristusta kohtaan.“
Signs 12.3.1902
19.4. Tiistai, aamu
Dan. 8:14
“Meidän pitäisi innokkaasti tutkia profetiaa, emmekä saisi levätä, ennen kuin
ymmärrämme Danielin ja Johanneksen näyissä esitettyä pyhäkköaihetta. Tämä
aihe valaisee suuresti meidän nykyistä asemaamme ja työtämme ja osoittaa
meille varman todisteen siitä, että Jumala on johtanut meitä menneissä
kokemuksissamme. Se selittää pettymyksemme vuonna 1844 osoittaen meille,
ettei puhdistettava pyhäkkö ollut maan päällä, kuten olimme otaksuneet, vaan
että Kristus astui silloin taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään ja on siellä
suorittamassa papillisen virkansa päättävää työtä niiden sanojen mukaisesti,
jotka enkeli lausui profeetta Danielille.“ Ev 222, 223
19.4. Tiistai, ilta
Joh. 5:39
“Oli huomattu 2300 päivän alkaneen syksyllä 457 eKr., jolloin Artakserkseen
käsky Jerusalemin jälleen rakentamisesta ja ennalleen saattamisesta astui
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voimaan. Kun laskettiin tästä ajankohdasta, vallitsi täydellinen sopusointu
kaikkien niiden tapahtumain sovelluttamisessa, jotka ennustetaan tämän
ajanjakson selityksessä Dan. 9:25-27. — Seitsemänkymmenen viikon eli 490
vuoden oli määrä kuulua erikoisesti juutalaisille. Tämän ajan päättyessä Juudan
kansa lopullisesti hylkäsi Kristuksen ryhtymällä vainoamaan hänen
opetuslapsiaan, ja apostolit kääntyivät pakanain puoleen vuonna 34 jKr. Silloin
oli kulunut 490 vuotta, ja 2300 vuodesta oli vielä jäljellä 1810 vuotta. Vuodesta
34 jKr. laskettuna 1810 vuotta ulottuu vuoteen 1844 jKr. »Sitten pyhäkkö
asetetaan jälleen oikeuteensa» eli puhdistetaan, kuten enkeli sanoi.“ ST 410
“Ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomia koskeva uskomme oli
oikea. Sivuuttamamme suuret tienviitat pysyvät paikoillaan. Vaikka helvetin
joukot koettaisivat kiskoa ne irti perustuksistaan ja ylvästellä sillä luulollaan
että ovat menestyneet, eivät he tule siinä onnistumaan. Nämä totuuden pylväät
pysyvät pystyssä yhtä lujina kuin ikuiset vuoret, järkkymättöminä, vaikka
ihmiset yhdessä saatanan ja hänen joukkionsa kanssa yrittäisivät kaikkensa.
Meillä on paljon oppimista, ja meidän pitäisikin jatkuvasti tutkia Kirjoituksia
nähdäksemme ovatko nämä asiat niin.“ Ev 223
20.4. Keskiviikko, aamu
2 Aikak. 20: 12
“Profeetta Daniel sanoo: »Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja
Vanhaikäinen istuutui. Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta
kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja
kirjat avattiin.» Dan. 7:9, 10. Näin esitettiin profeetalle näyssä se suuri ja
juhlallinen päivä, jolloin ihmisten luonnetta ja elämää tutkitaan koko maailman
tuomarin edessä ja jokaiselle maksetaan »hänen tekojensa mukaan».
Vanhaikäinen on Isä Jumala. Hän, joka on kaiken luoja ja lain alkulähde, johtaa
asiain käsittelyä tuomiolla. Pyhät enkelit, joiden luku on tuhannen tuhatta ja
kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta, ovat palvelijoina ja todistajina
tässä suuressa oikeudenkäynnissä. »Ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan
kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.»
Dan. 7:13.“ ST 473, 474
20.4. Keskiviikko, ilta
Matt. 25:6
“Tässä esitetty Kristuksen saapuminen ei tarkoita hänen toista tulemistaan
maan päälle. Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa vastaanottamaan vallan,
kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan hänelle hänen välittäjätyönsä
päättyessä. Tämä tuleminen, eikä hänen toinen tulemisensa maan päälle, oli
ennustuksessa ilmoitettu tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844.
Taivaan enkelien saattamana meidän suuri ylimmäinen pappimme astuu sisälle
kaikkein pyhimpään ja tulee siellä Jumalan eteen toimittamaan viimeistä osaa
palveluksestaan ihmisten hyväksi - suorittamaan tutkivaan tuomioon kuuluvaa
työtään ja sovittamaan kaikki, jotka havaitaan siihen oikeutetuiksi.“ ST 474
“Jumalan kansan tulee nyt pitää katseensa kiinnitettynä taivaalliseen
pyhäkköön, jossa suuri Ylimmäinen Pappimme — on puhumassa kansansa
puolesta.“ Ev 223
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“Pian meidät punnitaan pyhäkön vaa'alla, ja nimemme kohdalle merkitään
langetettu tuomio.“ Signs 21.9.1891
21.4. Torstai, aamu
Saarn. 12:14
“Lopullisen sovituksen ja tutkivan tuomion suurena päivänä käsitellään vain
Jumalan omiksi tunnustautuvien asiat. Jumalattomien tuomitseminen on tästä
erillään oleva toimitus, joka tapahtuu myöhemmin. — Tuomiopäätökset tehdään
taivaassa olevien kirjojen perusteella, joihin on merkitty ihmisten nimet ja teot.
— Elämän kirjassa on kaikkien niiden nimet, jotka ovat alkaneet palvella
Jumalaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan: »Iloitkaa siitä, että teidän nimenne
ovat kirjoitettuina taivaissa.» Luuk. 10:20. Paavali puhuu uskollisista
työtovereistaan, »joiden nimet ovat elämän kirjassa.» Fil. 4:3. Herran edessä
kirjoitetaan myös »muistokirja» niiden hyvistä teoista, »jotka Herraa pelkäävät ja
hänen nimensä kunniassa pitävät». Mal. 3:16. Heidän uskonsanansa ja
rakkaudentekonsa ovat merkityt kirjaan taivaassa.” ST 474, 475
21.4. Torstai, ilta
Matt. 12:37
“Myös ihmisten synnit ovat merkityt muistiin. — Salaisimmatkin aikeet ja
vaikuttimet käyvät ilmi näistä virheettömistä kirjoista. Jokaisen ihmisen teot
tulevat tarkastettaviksi Jumalan edessä. Taivaan kirjoihin on jokaisen nimen
kohdalle merkitty pelottavalla tarkkuudella jokainen väärä sana, jokainen
itsekäs teko, jokainen täyttämätön velvollisuus, jokainen salainen synti ja
jokainen petollinen teeskentely. Vähäarvoisina pidetyt taivaasta lähetetyt
varoitukset ja nuhteet, tuhlatut hetket, käyttämättömät tilaisuudet, hyvää tai
pahaa edistävä vaikutus kauaskantoisine seurauksineen - kaiken tämän on
enkeli merkinnyt taivaan kirjaan.“ ST 475
“Jos nimesi on merkitty Karitsan elämänkirjaan, silloin asiasi ovat kunnossa.
Ole valmis ja halukas tunnustamaan virheesi ja hylkäämään ne, jotta
erehdyksesi ja syntisi menisivät edelläsi tuomiolle ja pyyhittäisiin pois.“ 5T 331
22.4. Perjantai, aamu
Saarn. 11:9
“Tuomiolle määrättynä aikana - 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 - alkoi
tutkimus ja syntien poispyyhkiminen. Kaikkien, jotka joskus ovat tunnustaneet
Kristuksen nimeä, täytyy läpikäydä tarkka tutkimus. Sekä elävät että kuolleet
tuomitaan »sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan».“ ST
479
“Tuomari lausui: »Kaikki vanhurskautetaan uskonsa mukaan ja tuomitaan
tekojensa mukaan.»“ 4T 386
“Niitä syntejä, joita ei ole kaduttu eikä hyljätty, ei anneta anteeksi eikä poisteta
kirjoista, vaan ne tulevat todistamaan syntistä vastaan Jumalan päivänä.” ST
479
22.4. Perjantai, ilta
Matt. 12:36
“Vakava taistelu odottaa jokaista, joka tahtoo kukistaa pahat, valtaan pyrkivät
taipumuksensa. Valmistautuminen ikuisuutta varten on henkilökohtaista työtä.
Me emme pelastu joukoittain. Toisen puhtaus ja hurskaus eivät korvaa toisen
puutetta näissä asioissa. Vaikka kaikkien kansojen täytyy tulla Jumalan eteen
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tuomiolle, hän tutkii jokaisen asiaa yhtä tarkasti ja perusteellisesti kuin siinäkin
tapauksessa, ettei maan päällä olisi ketään muuta ihmistä. Jokaisen täytyy tulla
koetelluksi, ja jokaisen tulisi olla ilman tahraa tai ryppyä tai muuta sellaista.
Tuomitseminen on nyt parhaillaan käynnissä taivaan pyhäkössä. Tämä työ on
kestänyt jo monta vuotta. Pian - ei kukaan tiedä, kuinka pian - se tapahtuu
elossa oleviin nähden. Suuren Jumalan läsnä ollessa tarkastetaan meidän
elämämme. Enemmän kuin koskaan ennen on tänä aikana jokaisen
tarpeellista ottaa huomioon Vapahtajan kehotus: »Valvokaa ja rukoilkaa, sillä
ette tiedä, milloin se aika tulee.» Mark. 13:33. »Jos et valvo, niin minä tulen kuin
varas, etkä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.» Ilm. 3:3.“ ST 479,
482
23.4. Sapatti, aamu
Ilm. 3:5
“Kun asiakirjat avataan tuomiolla, tarkastetaan Jumalan edessä kaikkien niiden
elämä, jotka ovat uskoneet Jeesukseen. Alkaen niistä, jotka ensin elivät maan
päällä, puolustajamme esittää kaikissa peräkkäisissä sukupolvissa eläneiden
asiat ja lopettaa niihin, jotka silloin ovat elossa. Jokainen nimi mainitaan ja
jokainen asia tutkitaan tarkoin. Nimiä hyväksytään ja nimiä hyljätään. Kun
joillakin on muistikirjoissa syntejä, joita ei ole kaduttu eikä saatu anteeksi,
pyyhitään heidän nimensä pois elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään koskevat
merkinnät poistetaan Jumalan muistikirjasta. Kaikki, jotka ovat vilpittömästi
katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä uskossa turvautuneet
Kristuksen vereen sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimiensä kohdalle taivaan
kirjoihin merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen
vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa
Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan
arvollisiksi iankaikkiseen elämään.” ST 476-478
23.4. Sapatti, ilta
Sak. 3:1, 2
“Jumalallinen välittäjä pyytää, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskon kautta
hänen vereensä, saisivat rikoksensa anteeksi, pääsisivät jälleen Eeden-kotiinsa
ja heidät kruunattaisiin hänen kanssaperillisinään kuninkaalliseen asemaan
»entisessä hallituksessa». Jeesuksen esittäessä pyyntönsä niiden puolesta, jotka
ovat vastaanottaneet hänen armonsa, saatana syyttää heitä Jumalan edessä,
väittäen heidän olevan rikollisia. Jeesus ei puolusta heidän syntejään, mutta
viittaa heidän katumukseensa ja uskoonsa ja, vaatien heille anteeksiantoa, hän
kohottaa haavoitetut kätensä Isän ja pyhien enkelien edessä, sanoen: »Minä
tunnen heidät nimeltä.» Heidän nimensä ovat elämän kirjassa, ja heistä on
kirjoitettu: »He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä
he ovat siihen arvolliset.» Ilm. 3: 4.67 Kristityt voivat päivittäin kasvattaa
uskoaan siten, että heidän mietiskelynsä aiheena on se, joka on ottanut
ajaakseen heidän asiansa, »laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi».“ Signs.
12.11.1896
24.4. Sunnuntai, aamu
1 Tim. 5:24
“Tutkiva tuomio ja syntien poistaminen saatetaan päätökseen ennen Herran
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toista tulemista. Koska kuolleet tuomitaan sen mukaan, mitä kirjoihin on
kirjoitettu, on mahdotonta, että ihmisten synnit poistettaisiin ennen sen
oikeudenkäynnin päättymistä, missä heidän asiansa tutkitaan. — Kun tutkiva
tuomio on päättynyt, tulee Kristus, ja hänen palkkansa on hänen mukanaan,
antaakseen kullekin hänen tekojensa mukaan.“ ST 478
“Kaikki tuomitaan sen perusteella, mitä kirjoihin on merkitty, ja saavat
tekojensa mukaisen palkan. Tämä tuomio ei tapahdu heti ihmisen kuollessa.“
Signs16.4.1885
24.4. Sunnuntai, ilta
Ilm. 20:1, 2
“Vertauskuvallisessa palveluksessa ylimmäinen pappi, toimitettuaan sovituksen
Israelille, tuli esiin ja siunasi seurakuntaa. Samoin Kristuskin välittäjätyönsä
päättyessä on »ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä
odottavat» (Hebr. 9:28), antaen heille iankaikkisen elämän siunauksen. Niin
kuin pappi, poistaessaan synnit pyhäköstä, pani ne syntikauriin pään päälle,
niin Kristus on siirtävä kaikki synnit saatanalle, synnin alkuunpanijalle ja siihen
yllyttäjälle. Syntikauris vietiin erämaahan, ja näin se kantoi Israelin synnit
»autioon seutuun». 3 Moos. 16: 22. Samoin
saatana, syypäänä kaikkiin niihin synteihin, joita hän on Jumalan kansan
saattanut tekemään, on oleva tuhat vuotta sidottuna maan päälle, joka silloin
on oleva autiona ja asumattomana, ja lopuksi hän on kärsivä synnin täydellisen
rangaistuksen siinä tulessa, joka on hävittävä kaikki jumalattomat.“ ST 478
“Muutamat, niin, vain harvat maata asuttavasta valtaisasta joukosta pelastuvat
iankaikkiseen elämään, kun taas se kansanpaljous, joka ei ole täydellistänyt
sieluaan totuuden kuuliaisuudessa, saa osakseen toisen kuoleman.“ 2T401,
402
“Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien uskovaisten
synnit poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin hylkääminen
tapahtuva Jumalan kansan keskuudessa maan päällä.“ ST 425
25.4. Maanantai, aamu
Ef. 5:16
“Noin kahden aikaan aamulla lokakuun 23. pnä 1879 Herran Henki laskeutui
päälleni ja sain nähdä tulevan tuomion tapahtumia. Jumalan tuomioitten suuri
täytäntöönpanon päivä näytti tulleen. Kymmenen tuhatta kertaa kymmenen
tuhatta oli kokoontunut suuren valtaistuimen eteen, jolla istui majesteettinen
henkilö. Hänen edessään oli useita kirjoja, ja jokaisen kansiin oli kaiverrettu
kultakirjaimin sanat: »Taivaan Kirja.» Kirjaimet näyttivät tulenliekiltä. Sitten
avattiin eräs näistä kirjoista, joka sisälsi niiden nimet, jotka sanoivat uskovansa
totuuden. — Näitten henkilöitten nimiä lueteltaessa yksitellen ja heidän hyviä
tekojaan mainittaessa heidän kasvoistaan loisti valoa ja pyhää iloa, mikä
heijastui joka suuntaan. Avattiin toinen kirja, johon oli kirjoitettu totuutta
tunnustavien synnit. Yleisotsikon, itsekkyyden, alla seurasivat kaikki muut
synnit.” 1Ta 497-501
25.4. Maanantai, ilta
Ilm. 20:4
“Valtaistuimella istuvan Pyhän Jumalan kääntäessä hitaasti kirjan lehtiä ja
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hänen silmäinsä tarkatessa hetkisen yksilöitä hänen katseensa tulen liekin
tavoin tunkeutui heidän sielunsa sisimpään. Siinä heidän elämänsä jokainen
sana ja teko tuotiin panoraamana heidän eteensä aivan kuin tulikirjaimin
esitettynä. — Eräs joukko oli merkitty maan vaivaajiksi. — Tämä ihmisryhmä oli
asettanut oman minänsä ylimmälle paikalle tehden työtä ainoastaan
itsekkäitten suunnitelmien toteuttamiseksi. — Sitten esitettiin kysymys: »Miksi
ette ole pesseet luonteenne pukua ja valkaisseet sitä Karitsan veressä? — Koska
ette tahtoneet osallistua hänen kärsimyksiinsä, ette voi myöskään osallistua
hänen kirkkauteensa.» — Sitten kirja suljettiin, ja vaippa putosi valtaistuimella
Istuvalta paljastaen Jumalan Pojan hirvittävän kirkkauden.» Siihen päättyi
tapahtumasarja, ja huomasin olevani edelleenkin maan päällä, sanomattoman
kiitollisena siitä, ettei Jumalan päivä vielä ollut tullut, vaan että meille vielä on
suotu kallista koetusaikaa, jona voimme valmistautua ikuisuutta varten.“ 1Ta
497-501
26.4. Tiistai, aamu
Ilm. 22:11
“Jumala ei ole ilmoittanut meille, milloin tämän sanoman [kolmannen enkelin]
julistaminen päättyy tai milloin koetusaika loppuu. Minulta on kirjeitse kyselty,
onko minulla jotakin erityistä valoa koetusajan päättymisen ajankohdasta, ja
vastaan, että minulla on vain tämä sanoma, että nyt on aika työskennellä niin
kauan kuin päivä on, sillä tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.“ RH
9.10.1894
“Kun Jeesus kaikkein pyhimmässä nousee paikaltaan, riisuu yltään
välittäjänpukunsa ja pukeutuu koston vaatteisiin, on työ syntisten hyväksi
päättynyt. — Kaikkien koetusaika päättyy silloin, kun viimeinen rukous on
esitetty syntisten puolesta ja Kristus on pukeutunut koston vaatteisiin.“ 1Ta 266
“Jokaisen sielun tapaus on ratkaistu, eikä mikään sovintoveri enää puhdista
synnistä. Silloin Jumalan hillitsevä Henki vetäytyy pois maan päältä.“ PP 179,
180
26.4. Tiistai, ilta
Ilm. 22:12
“Tuona kauheana aikana vanhurskaiden täytyy elää pyhän Jumalan kasvojen
edessä ilman välittäjää. Jumalattomia hillinnyt voima on otettu pois, ja
lopullisesti parantumattomiksi jääneet ovat täydellisesti saatanan hallinnassa.
— Saatana on syöksevä maan asukkaat viimeiseen suureen ahdinkoon. Kun
Jumalan enkelit lakkaavat pidättämästä ihmisten intohimojen raivoisia tuulia,
pääsevät kaikki taistelun voimat irralleen. Koko maa joutuu silloin vielä
kauheamman hävityksen alaiseksi kuin Jerusalem muinoin.“ ST 597
“Meillä ei ole hetkeäkään hukattavana. Emme tiedä, miten pian
koetusaikamme voi päättyä. — Kristus on pian tuleva.“ 8T 314
“Kun koetusaika päättyy, se tapahtuu äkkiä, odottamatta - silloin kun vähiten
odotamme sitä. Mutta asiamme voivat tänään olla kunnossa taivaan kanssa ja
saamme tietää, että Jumala hyväksyy meidät; ja lopulta, jos pysymme
uskollisina, meidät kootaan taivaan valtakuntaan.“ 7BC 989
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27.4. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 4:5
“Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen
välillä, pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon
Kristuksen toista tulemista seuraavana tapahtumana, kun hän kirjoittaa: »Älkää
sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra
tulee — . Daniel todistaa, että Vanhaikäisen tullessa »oikeus annettiin
Korkeimman pyhille». Dan. 7:22. Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat
kuninkaina ja Jumalan pappeina. Johannes sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin
valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta.» Ilm. 20:4.
Tähän aikaan »pyhät tulevat maailman tuomitsemaan», kuten Paavali on
ennustanut. 1 Kor. 6:2, 3. Yhdessä Kristuksen kanssa he tuomitsevat
jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten
jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt.
Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen suuruus määrätään heidän
tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimiensä kohdalle kuoleman kirjaan.“
ST 637
27.4. Keskiviikko, ilta
Ilm. 22:14
“Ei meitä tulla syyttämään tekemistämme satunnaisista rikkomuksista vaan
rakkauden Jumalalta saamiemme hyvien ja jalojen velvollisuuksien
laiminlyönnistä. Silloin tuodaan ilmi luonteemme heikkoudet. Silloin tullaan
tietämään, että kaikilla näin tuomituilla oli valoa ja tietoa sekä Herransa
omaisuutta ja että he olivat pettäneet saamansa luottamuksen.“ YI 8.6.1893
“Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myöskin saatanan ja pahat enkelit.
Sanoohan Paavali: »Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä?»“
ST 637
“Kun koko maailman tuomari kysyy saatanalta: »Minkä tähden sinä olet tehnyt
kapinan minua vastaan ja riistänyt minulta valtakuntani alamaisia?» ei synnin
alkuunpanija voi millään puolustaa itseään. Jokainen suu tukitaan; kaikki
kapinalliset vaikenevat.“ ST 494
28.4. Torstai, aamu
1 Piet. 5:8
“On epävarmaa turvautua tunteisiin tai vaikutelmiin; nämä ovat epäluotettavia
oppaita. Jumalan laki on ainoa oikea pyhyyden mittapuu. Luonnetta tullaan
arvostelemaan tämän lain perusteella. Jos pelastukseen pyrkivä tiedustelisi:
»Mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?» vastaisivat
nykyaikaiset pyhityksen opettajat: »Usko ainoastaan että Jeesus pelastaa sinut.»
Mutta kun tätä kysyttiin Kristukselta, hän sanoi: »Mitä laissa on kirjoitettuna?
Kuinkas luet?» Ja kun kysyjä vastasi: »Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi», niin Jeesus lausui:
»Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää» (Luuk. 10: 26-28).“ RH 5.10.1886
28.4. Torstai, ilta
Ef. 6:11
“Pelkälle tunnustukselle uskosta Kristukseen ei anneta mitään arvoa. Vain
teoissa ilmenevää rakkautta pidetään todellisena. Rakkaus yksin antaa teoille
arvoa Jumalan edessä. Ihmisten salattu itsekkyys on paljastettuna taivaan
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kirjoissa. — Surullisia ovat ne tiedot, joita enkelit vievät taivaaseen. Järjelliset
olennot, jotka väittävät seuraavansa Kristusta, ovat antautuneet ajallisten
rikkauksien kokoamiseen tai maallisten nautintojen valtaan. Rahat, aika ja
voimat uhrataan ulkonaiseen komeuteen ja itsensä hemmotteluun; mutta vain
harvoja hetkiä omistetaan rukoukseen, Raamatun tutkimiseen, sielun
nöyryyttämiseen ja synnin tunnustamiseen. Saatana keksii lukemattomia
keinoja ajatustemme valtaamiseksi, niin että ne eivät viipyisi siinä asiassa,
mihin meidän pitäisi olla parhaiten tutustuneita. Pääpettäjä vihaa niitä tärkeitä
totuuksia, jotka kiinnittävät huomion sovitusuhriin ja kaikkivoipaan Välittäjään.
Hän tietää oman asiansa menestymisen riippuvan siitä, missä määrin hän saa
ihmisten ajatukset käännetyksi pois Jeesuksesta ja hänen totuudestaan. Niiden,
jotka tahtovat saada hyötyä Vapahtajan välitystyöstä, ei tule antaa minkään
estää heitä täyttämästä velvollisuuttaan saattaa pyhityksensä täydelliseksi
Jumalan pelossa.” ST 480
29.4. Perjantai, aamu
2 Piet. 1:12
“Ilman epäilystäkään uskomme, että Kristus tulee pian takaisin. Se ei ole meille
mikään taru vaan todellisuus. Meillä ei ole mitään epäilyksiä, emmekä ole
vuosikausiin epäilleet, etteivätkö puolustamamme opit olisi nykyistä totuutta ja
että me lähestymme tuomiota. Me valmistaudumme kohtaamaan häntä, joka
pyhän enkelijoukon saattamana on ilmestyvä taivaan pilvissä antaakseen
uskollisille ja vanhurskaille lopullisen kosketuksen kuolemattomuuteen.
Tulemuksessaan hän ei tule puhdistamaan meitä synneistämme eikä
poistamaan luonteemme puutteita eikä myöskään parantamaan luonteemme
heikkouksia. Jos tämä työ ensinkään tulee suoritetuksi meissä, tulee se
tapahtumaan ennen tuota aikaa. Kun Herra tulee, niin pyhät pyhittykööt
edelleen. Ne, jotka ovat säilyttäneet ruumiinsa ja sielunsa pyhyydessä ja
kunniassa, saavat silloin lopullisen kosketuksen kuolemattomuuteen. Mutta
joka on väärä, pyhittymätön ja saastainen, tulee pysymään sellaisena
iankaikkisesti. Mitään työtä ei silloin tehdä heidän hyväkseen, joka poistaisi
heidän puutteensa tai joka antaisi heille pyhän luonteen. Sulattaja ei silloin istu
puhdistamaan ja poistamaan heidän syntejään ja turmelustaan. - - Juuri nyt
tämä työ suoritetaan meidän hyväksemme.“ 1Ta 167, 168
29.4. Perjantai, ilta
Sak. 13:9
“Jumala koettelee ja tutkii kansaansa parhaillaan. Luonne kehittyy jatkuvasti.
Enkelit punnitsevat siveellistä arvoa ja merkitsevät tarkoin muistiin kaikki
ihmislasten teot. - - Jumala, joka tuntee jokaisen sydämen, paljastaa salatut
pimeyden teot sielläkin, missä niitä usein vähiten osataan epäillä, jotta
totuuden etenemistä estäneet kompastuskivet saataisiin poistetuiksi.“ 1T 332,
333
“Tulevaisuudessa ei tule olemaan mitään toista koetusaikaa, jolloin voitaisiin
valmistua iankaikkisuutta varten. Meidän on tässä elämässä pukeuduttava
Kristuksen vanhurskauden vaippaan. Tämä on ainoa tilaisuutemme, jolloin
voimme muodostaa luonteemme soveliaaksi siihen kotiin, jonka Kristus on
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valmistanut niille, jotka pitävät hänen käskynsä.“ KV 236
30.4. Sapatti, aamu
1 Joh. 2:6
“Seurattavanamme on kaikkein korkein ja pyhin esimerkki. Ajatuksiltaan,
sanoiltaan ja teoiltaan Jeesus oli synnitön. Kaikki hänen tekemänsä oli
täydellistä. Hän kehottaa meitä astumaan hänen kulkemalleen polulle
sanomalla: »Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja
ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.» Matt. 16:24.“ RH 26.4.1906
“Kristuksen persoonassa yhtyvät sekä jumaluuden että synnittömän ihmisyyden
täyteys ja täydellisyys. Hän kohtasi kaikki ne kiusaukset, joilla Aadamiakin
koeteltiin, ja voitti nämä kiusaukset, koska turvautui inhimillisyydessään
jumalalliseen voimaan. Tämä aihe ansaitsee paljon enemmän huomiota kuin
siihen kiinnitetään. Kristityt asettavat tavoitteensa liian alhaalle. He tyytyvät
pinnalliseen hengelliseen kokemukseen, ja siksi he näkevät vain vähäisiä valon
pilkahduksia, vaikka - - saattaisivat havaita selvemmin Kristuksen ihmisyyden
suurenmoisen täydellisyyden, mikä ylittää kaiken inhimillisen suuruuden ja
voiman. Kristuksen elämä ilmaisee, mitä langenneista ihmisolennoista voi tulla
olemalla jumalallisen luonnon yhteydessä ja siitä osallisena.” Kk 31, 1911
30.4. Sapatti, ilta
Ef. 6:10
“Miehet ja naiset puolustelevat monin tavoin halukkuuttaan syntiin. Synti
esitetään välttämättömäksi pahaksi, jota ei voi voittaa. Mutta synti ei ole
mikään välttämättömyys. Kristus eli tässä maailmassa lapsuudesta
miehuuteen, ja sinä aikana hän kohtasi ja torjui kaikki ihmisen vaivana olevat
kiusaukset. Hän on lapsuuden, nuoruuden ja miehuuden täydellinen esikuva.“
Kk 31, 1911
“Kristuksen elämä on osoittanut, mitä ihminen voi tehdä päästyään
osallistumaan jumalallisesta luonnosta. Kaiken sen, mitä Kristus sai Jumalalta,
voimme mekin saada. Ano siis ja ota vastaan. Kutoutukoon elämäsi salaisin
silmukoin Jeesuksen elämän yhteyteen.“ KV 103
TOUKOKUU
1.5. Sunnuntai, aamu
Matt. 22:37, 38
“Nuorten on tarpeellista käsittää, että he tarvitsevat syvällistä kokemusta
Jumalan asioissa. Pinnallisesta työstä ei heille ole mitään hyötyä. Sinun tulee
päästää Jumalan sanan valo sydämeesi, voidaksesi tutkia sitä aivan kuin
sytytetyllä kynttilällä valaisten.“ Kirje 2, 1895
“Monet tunnustavat olevansa Herran puolella, vaikka eivät ole, koska kaikkien
heidän tekojensa painopiste on saatanan puolella. Mistä voimme päätellä,
kenen puolella olemme? Kenen hallussa sydämemme on? Kenessä
ajatuksemme askartelevat? Kenestä me mieluimmin keskustelemme? Kenelle
olemme antaneet lämpimimmät tunteemme ja parhaimmat voimamme? Jos
olemme Herran puolella, niin ajattelemme
häntä, ja suloisimmat ajatuksemme kohdistuvat häneen. Me emme ole ystäviä
maailman kanssa, sillä me olemme uhranneet hänelle kaikki, mitä meillä on ja
mitä me olemme. Me haluamme olla hänen kuvansa kaltaisia, hengittää hänen
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Henkeään, tehdä hänen tahtonsa ja miellyttää häntä kaikessa.“ 1Ta 224
1.5. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 3:3
“Raamatun uskonto ei ole vain yksi vaikutus toisten joukossa, vaan sen vaikutus
on kaikkia muita vaikutuksia ylempi, läpitunkevampi ja niitä hallitseva.
Raamatun uskonnon tulee pitää valvonnassaan elämää ja käytöstä. Sen ei tule
olla niin kuin kankaalle sinne tänne läiskiksi sipaistu väri, vaan sen vaikutuksen
tulee tunkeutua koko elämään aivan kuin kangas olisi upotettu väriaineeseen,
niin että se imeytyisi sen jokaiseen lankaan ja saisi aikaan syvän, kestävän ja
kuihtumattoman värin.“ Kirje 2, 1895
“Kristuksen uskonto on lujaa kudosta, tehty lukemattomista langoista, jotka on
kudottu yhteen tahdikkaasti ja taidokkaasti. Tätä kudelmaa voimme kutoa vain
Jumalan antaman viisauden turvin. Itseemme luottavina tungemme siihen
itsekkyyden säikeitä ja pilaamme mallin.“ Signs 8.1.1902
“Kyselköön jokainen vakavasti: »Olenko aito kristitty? Ilmenevätkö minussa
kristityn todelliset tuntomerkit? Pyrinkö parhaani mukaan täydellistämään
luonteeni jumalallisen esikuvan mukaiseksi?»“ Kirje 2, 1895
“Puhdas uskonto on Kristuksen esimerkin mukaista.“ 6BC 1101
2.5. Maanantai, aamu
Joh. 17:15
“Monia kristityiksi tunnustautuvia kuvaa mainiosti sellainen viiniköynnös, joka
levittelee lonkeroitaan pitkin maata ja kiertää kärhiään tavoittamiensa juurien
ja roskien ympärille. Kaikille sellaisille kuuluu sanoma: »Lähtekää pois heidän
keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra» (2 Kor. 6: 17). — Kärhesi täytyy
irtautua kaikesta maallisesta. Sinun on mahdotonta pysyä puhtaana, jos liityt
niihin, jotka ovat turmeltuneita.“ 6BC 1102
“Oi jospa nuoret käsittäisivät, että he voivat olla arvokkaita kasveja Herran
puutarhassa. Kiertykööt heidän kiintymyksensä hennot kärhet Jeesuksen
ympärille, saamaan ravintoa hänestä. Ja sen sijaan että rönsyilisitte pitkin
maata, kääntäkää kasvonne kohti Vanhurskauden Aurinkoa tavoittaaksenne
jumalallisia valonsäteitä. Kasvakaa päivä päivältä hänen kaltaisuuteensa ja
tulkaa osallisiksi hänen jumalallisesta luonnostaan, jotta voisitte kerran olla
täydellisinä Jumalan paratiisissa.” YI 3.8.1893
2.5. Maanantai, ilta
Joh. 17:17
“Kiinnittäkää sielunne lujasti iankaikkiseen Kallioon, sillä vain Kristuksessa on
turvallista.” YI 3.8.1893
“Elävässä uskossa tehty liitto Kristuksen kanssa on kestävä; jokaisen muun
liiton on rikkouduttava. — Mutta tämä yhteys maksaa meille jotakin. — Siihen
liittyy sekä tuskallista irrottautumista että kiinnittymistä. Ylpeys, itsekkyys,
turhamaisuus ja maailmallisuus - synti kaikissa muodoissaan - on voitettava, jos
mielimme käydä liittoon Kristuksen kanssa. Syynä siihen, että kristillinen elämä
on monien mielestä niin valitettavan kovaa ja että he ovat niin epävakaita ja
häilyviä, on se, että he koettavat kiinnittyä Kristukseen irrottautumatta näistä
hellimistään epäjumalista.“ 5BC 1143, 1144
“Tahdommeko hyväksyä hänen Sanassaan esitetyn ehdon - eron maailmasta? —
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Pyhittäytymisemme Jumalalle täytyy olla elävä periaate, joka kytkeytyy
elämään ja johtaa kieltäymykseen ja uhrautuvaisuuteen. Sen täytyy olla kaiken
ajattelumme perustana ja toimintamme herätteenä. Tämä kohottaa meidät
maailman yläpuolelle, eroon sen saastuttavasta vaikutuksesta.“ RH 2.1.1900
3.5. Tiistai, aamu
Sanani. 4:23
“Niin kuin ihminen »mielessänsä miettii, sellainen hän on». Monet ajatukset
muodostavat kunkin päivän kirjoittamattoman historian, ja näillä ajatuksilla on
suuri vaikutus luonteen muodostumiseen. Meidän tulee tarkoin vartioida
ajatuksiamme, sillä yksikin epäpuhdas ajatus tekee syvän vaikutuksen sieluun.
Paha ajatus jättää mieleen huonon jäljen. Jos ajatukset ovat puhtaita ja pyhiä,
ne tekevät ihmisen paremmaksi. Ne elvyttävät hengellisyyttä, ja saamme
enemmän voimaa tehdä hyvää. Ja kuten jokainen sadepisara valmistaa tietä
toiselle kostuttaessaan maata, samoin yksi hyvä ajatus valmistaa tietä toiselle.“
SN 138
“Kun väärät ajatustottumukset kerran omaksutaan, ne tulevat niin hirvittävän
voimakkaiksi, että pitävät mielen otteessaan aivan kuin teräskourin.“ CT 402
“Ajatustenkaan ei saa antaa riehaantua. Niitä on pidettävä kurissa, ja ne on
vangittava kuuliaisiksi Kristukselle. Suunnattakoon ne pyhiin asioihin. Silloin on
Kristuksen armo ne puhdistava ja jalostava. Meidän tulee jatkuvasti tuntea
puhtaiden ajatusten jalostava voima. Oikeassa ajattelussa on jokaisen
ihmissielun ainoa turva.“ KSL 468
3.5. Tiistai, ilta
Fil. 4:8
“Mielemme pysyttelee niiden asioiden tasolla, joissa ajatuksemme
askartelevat, ja jos ajattelemme maallisia, emme pysty vastaanottamaan
taivaallisia vaikutteita. Meille olisi paljon hyötyä Jumalan armon, hyvyyden ja
rakkauden mietiskelystä, kun taas maallisten ja ajallisten pohdiskelu tuottaa
meille suuren tappion.“ 6BC 1100
“Vaikka meitä saattaa ympäröidä saastunut, turmeltunut ilmapiiri, meidän ei
tarvitse hengittää sen myrkkyä, vaan me voimme elää taivaan puhtaassa
ilmassa. Me voimme sulkea kaikki ovet likaisilta kuvitelmilta ja epäpyhiltä
ajatuksilta ylentämällä sielumme Jumalan yhteyteen vilpittömässä
rukouksessa. Ne, joiden sydän on avoinna vastaanottamaan Jumalan apua ja
siunausta, vaeltavat maan ilmapiiriä pyhemmässä ilmapiirissä ja ovat alati
yhteydessä taivaaseen.“ TKL 87
4.5. Keskiviikko, aamu
1 Piet. 2:2
“Ei yksikään mies, nainen tai nuori saavuta kristillistä täydellisyyttä, jos hän
laiminlyö Jumalan sanan tutkimisen. Tutkistelemalla huolellisesti ja tarkoin
hänen Sanaansa otamme varteen Kristuksen sanat: »Te tutkitte kirjoituksia, sillä
teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta»
(Joh. 5:39). Näin tutkistelemalla pääsee opiskelija tarkkailemaan läheltä
jumalallista Esikuvaansa. Ennen kuin mallia voidaan jäljentää, on sitä
tarkasteltava usein ja tarkasti. Joka tutustuu Lunastajan elämänvaiheisiin,
havaitsee luonteensa puutteelliseksi ja oman poikkeamisensa Kristuksesta niin
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suureksi, että katsoo hänen seuraajakseen tulon edellyttävän hyvin suuren
muutoksen elämässään. Silti hän tutkistelee haluten olla suuren Esimerkkinsä
kaltainen; hän omaksuu rakastetun Mestarinsa ilmeitä ja mielenlaatua, ja
katselemalla hän muuttuu.” CSW 17
4.5. Keskiviikko, ilta
1 Kor. 1:19, 20
“Kaikki inhimillinen filosofia ja tutkimus on johtanut sekaannukseen ja
häpeään, kun Jumalaa ei ole tunnustettu kaikeksi kaikessa. Mutta
kallisarvoinen, Jumalan innoittama usko antaa voimaa ja luonteen jaloutta. Kun
ihminen viipyy Jumalan hyvyyden, hänen armonsa ja rakkautensa tutkistelussa,
saa hän selvemmän ja yhä selvemmän käsityksen totuudesta, ja hänen
kaipuunsa sydämen puhtauteen ja ajatusten selvyyteen jalostuu ja pyhittyy.
Yhteys Jumalan kanssa muuttaa hänen sanansa tutkistelun vaikutuksesta
sellaisen sielun, joka viihtyy pyhän ajattelun puhtaassa ilmapiirissä. Totuus on
niin laaja, kauaskantava ja syvä, että oma minä häipyy näkyvistä. Sydän
hiljentyy ja mukautuu nöyryyteen, hyväntahtoisuuteen ja rakkauteen.“ KSL 441
“Raamattu — harjoittaa mielen käymään käsiksi syvimpiinkin ongelmiin ja
ryhtymään avarimpiinkin tutkimuksiin. Se jalostaa älyn. Se pelastaa sielun. —
Ota se kuvastimeksesi. Se on oleva uskollinen varoitin, joka paljastaa luonteesi
virheet ja hairahdukset. Se vahvistaa jokaista hyvää luonteenpiirrettä.” Kk 4,
1880
“Tällä Sanalla, joka paljastaa synnin syntisyyden, on voima tehdä ihminen
sydämeltään suoraksi ja pitää hänet sellaisena.“ TM 80, 81
5.5. Torstai, aamu
Ef. 6:18
“Rukoileminen ja valvominen ovat välttämättömiä hengellisen elämän
edistymiselle. — Ainoa turvasi on elää vartiomiehen elämää. Valvo ja rukoile
lakkaamatta. Mikä suojakeino se onkaan kiusauksiin sortumista ja maailman
ansoihin lankeamista vastaan!“ 1TA 234
“»Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa» (Mark. 13: 33). Ensiksi sinun tulee
valvoa. Valvo, ettet puhuisi varomattomasti, ärsyttävästi ja kärsimättömästi.
Valvo, ettei ylpeys saisi sijaa sydämessäsi. Valvo, etteivät pahat himot saisi
sinua valtaansa sen sijaan että saisit ne kukistetuiksi. Valvo, ettet — tulisi
kevytmieliseksi ja pintapuoliseksi ja ettei vaikutuksesi olisi kuoleman hajua
elämän tuoksun asemesta. Toiseksi sinun tulee rukoilla. Jeesus ei olisi
velvoittanut sinua tähän, ellei se olisi todella välttämätöntä. Hän tietää hyvin,
ettet omin voimin pysty voittamaan vihollisen monia kiusauksia etkä
selviytymään niistä monista ansoista, joita hän on virittänyt tiellesi. Hän ei ole
jättänyt sinua selviytymään tästä kaikesta yksin, vaan on järjestänyt keinon,
jolla voit saada apua. Siksi hän kehottaa sinua rukoilemaan.” 1TA 234
5.5. Torstai, ilta
1 Tess 5:17
“Oikein rukoileminen on sitä, että pyydät uskossa Jumalalta juuri sellaista, mitä
tarvitset. Mene huoneeseesi tai johonkin syrjäiseen paikkaan ja pyydä Isääsi
Jeesuksen tähden auttamaan sinua. Sellainen rukous on voimallinen, joka
lähtee oman heikkoutensa tuntevasta sydämestä, joka kuitenkin ikävöi
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Jumalalta tulevaa voimaa. Harras, palava rukous tulee sekä kuulluksi että
vastatuksi. — Älä lannistu. Heittäydy Jeesuksen jalkain juureen, joka on ollut
kiusattu ja tietää, miten kiusattuja autetaan. Esitä asiasi Jumalalle Jeesuksen
kautta, kunnes sielusi voi luottavasti turvautua hänen voimaansa ja kunnes
tunnet, ettei sinua ole jätetty yksin yrittämään voittoa. Jumala on auttava sinua.
Enkelit valvovat ylläsi. Mutta ennen kuin voit odottaa saavasi tätä apua, sinun
on osaltasi tehtävä parhaasi. Valvo ja rukoile.“ YI lokak. 1855
6.5. Perjantai, aamu
Ps. 27:14
“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. »Heretkää ja tietäkää, että minä olen
Jumala» (Ps. 46:11). Monet jäävät hartaushetkinään vaille todellisen
jumalayhteyden siunausta. Heillä on liian kiire. He tunkeutuvat kiireisin askelin
Kristuksen rakastavan läsnäolon pyhittämän alueen yli pysähtyen kenties
hetkeksi pyhään ympäristöön, mutta eivät odota hänen neuvoaan. Heillä ei ole
aikaa jäädä jumalallisen opettajan luo. Taakkoineen he palaavat työhönsä. — Ei
riitä, että vain hetken viivähdämme Kristuksen edessä. Meidän on tarpeellista
jatkuvasti pysytellä hänen seurassaan, henkilökohtaisessa yhteydessä häneen.“
EK 245
6.5. Perjantai, ilta
1 Tess. 5:24, 25
“Jeesukselle voimme esittää niin pienet huolemme ja pulmamme kuin myös
suuremmat vaikeutemme. Meidän tulee rukouksessa viedä Herran eteen
kaikki, mikä nousee kiusaamaan ja ahdistamaan meitä.“ 2Ta 56
“Tyynesti mutta silti palavasti tulee sielun kurottautua Jumalan puoleen; ja
suloinen ja pysyvä vaikutus lähtee silloin hänestä, joka näkee salatutkin ja
jonka korva on avoin kuulemaan sydämestä kohoavan rukouksen. Joka
yksinkertaisella uskollaan pitää yhteyttä Jumalaan, tulee saamaan osakseen
jumalallisia valonsäteitä, jotka vahvistavat ja auttavat häntä kestämään
taistelussa saatanaa vastaan.“ YI 3.11.1898
“Jos pidämme katseemme aina Herraan kiinnitettynä ja kiitämme ja ylistämme
häntä koko sydämestämme, niin hengellinen elämämme säilyy aina raikkaana.
Rukouksemme muuttuvat sävyltään keskusteluiksi Jumalan kanssa aivan kuin
puhuisimme ystävän kanssa. Hän kertoo meille salaisuuksiaan
henkilökohtaisesti. Usein tunnemme Jeesuksen läsnäolon suloisuutta. —
Rukous torjuu saatanan hyökkäyksen.“ KV 90, 179
7.5. Sapatti, aamu
Ps. 16:11
“Jeesuksen uskonto on iloa, rauhaa ja onnea.“ 2Ta 225
“Koko taivas on kiinnostunut ihmisen onnesta. Taivaallinen Isämme ei sulje ilon
teitä keneltäkään luodultaan. Jumalalliset vaatimukset kehottavat meitä
karttamaan niitä nautintoja, jotka tuottaisivat kärsimystä ja pettymystä, jotka
sulkisivat meiltä onnen ja taivaan oven. — Hän vaatii meitä suorittamaan vain
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sellaisia velvollisuuksia, jotka johdattavat askeleemme autuuden kukkuloille,
joille tottelemattomat eivät voi milloinkaan päästä. Todellinen, riemullinen
elämä on sielulla silloin, kun se omistaa Kristuksen, kirkkauden toivon.“ TKL 39,
40
“Ne, jotka pysyvät Jeesuksessa, tulevat olemaan onnellisia, hyväntuulisia ja
iloisia Jumalassa. Heidän äänestään kuvastuu hillittyä lempeyttä ja heidän
teoistaan kunnioitusta hengellisiä ja ikuisia asioita kohtaan, ja heidän
huuliltaan kuullaan Jumalan valtaistuimelta kantautuvaa riemullista musiikkia.
Tällaista on jumalisuuden salaisuus, ei helposti selitettävää, mutta silti
tunnettua ja koettua.“ 4T 626
7.5. Sapatti, ilta
1 Tess. 1:3
“Sanat eivät voi kuvailla sen rauhaa ja iloa, joka vetoaa Jumalan sanaan.
Koetukset eivät häiritse häntä, ylenkatse ei häntä harmita. Oma minä on
ristiinnaulittu. Päivä päivältä hänen velvollisuutensa voivat käydä
raskaammiksi, hänen kiusauksensa voimakkaammiksi ja koettelemuksensa
ankarammiksi, mutta hän ei horju, sillä hän saa tarpeeseensa riittävästi
voimaa.“ SN 92
“Niissä, joilla on Kristuksen uskonto, se ilmenee elähdyttävänä, kaiken
valtaavana periaatteena ja elävänä, toimivana, hengellisenä voimana. Se
ilmenee ikuisen nuoruuden raikkautena, voimana ja iloisuutena. Sydän, joka
vastaanottaa Jumalan sanan, ei ole kuin haihtuva lammikko tai särkynyt säiliö,
joka ei vettä pidä. Se on vuoripuron kaltainen, joka saa vetensä ehtymättömistä
lähteistä ja joka raikkaana ja helmeilevänä hyppelehtii paadelta toiselle
virvoittaen uupuneita, janoisia ja huolten raskauttamia.“ KV 91, 92
8.5. Sunnuntai, aamu
1 Kor. 6:19
“Jumala osoittaa sanassaan mitä kauneimmalla ja vaikuttavimmalla
vertauskuvalla, minkä arvon hän antaa meidän fyysiselle elimistöllemme ja
mikä vastuu meillä on sen säilyttämisessä parhaimmassa mahdollisessa
kunnossa. — Ruumis on temppeli, jossa Jumala haluaa asua ja — se on
pidettävä puhtaana, korkeiden ja jalojen ajatusten tyyssijana.“ EK 188, 189
“Sen tietoisuuden, että ihmisen on oltava Jumalan temppeli, Jumalan
kirkkauden ilmestymispaikka, tulisi olla meille voimakkaimpana kannustimena
hoitamaan ja kehittämään ruumiinvoimiamme. Kunnioitusta ja ihmetystä
herättävällä tavalla Luoja on ihmisruumiin tehnyt, ja hän käskee meidän ottaa
se tutkimuksemme kohteeksi oppiaksemme tuntemaan sen tarpeet ja
kyetäksemme osaltamme suojelemaan sitä vahingolta ja saastutukselta.“ KSL
249
8.5. Sunnuntai, ilta
1 Kor. 6:19, 20
“Itsemme kehittäminen on ensimmäinen velvollisuutemme Jumalaa ja
lähimmäisiämme kohtaan. Jokainen Jumalan meille suoma kyky pitäisi
kehittää korkeimpaan täydellisyyteensä, jotta pystyisimme tekemään
mahdollisimman paljon hyvää. Ruumiillisen ja henkisen terveyden saamiseen ja
säilyttämiseen omistettu aika on sen tähden käytetty hyvään tarkoitukseen.
Hartauskalenteri

27

Huhti-kesäkuu 2016

Meillä ei ole varaa jättää mitään ruumiin tai mielen toimintaa lamaantumaan
tai kitumaan. Jos näin teemme, joudumme varmasti kärsimään myös sen
seuraukset.“ CH 107
“Jumalan siunattu tahto jokaisen ihmisolennon suhteen ilmenee hänen
sanoissaan: »Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt
terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.» 3 Joh. 2. Hän se on, joka »antaa kaikki
sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun
henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella.» Ps. 103:3, 4. -Jumala tahtoo ennen kaikkea, että pysyisimme terveinä - terveinä sekä
ruumiiltamme että sielultamme. Ja meidän tulee yhdessä hänen kanssaan
toimia sielumme ja ruumiimme terveyden hyväksi.“ KSL 88
9.5. Maanantai, aamu
Sanani. 3:1, 2
“Luonnon lait ovat Jumalan lakeja - yhtä varmasti jumalallisia kuin siveyslain
kymmenen käskyä. Meidän fyysistä elimistöämme hallitsevat lait Jumala on
kirjoittanut ruumiimme jokaiseen hermoon, lihakseen ja säikeeseen. Jokainen
näiden lakien huolimaton tai tahallinen rikkominen on synti Luojaamme
vastaan.“ EK 184
“Mieli ja ruumis ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, ja jotta voitaisiin päästä
korkealle siveelliselle ja älylliselle tasolle, on kiinnitettävä huomiota fyysistä
olemustamme koskeviin lakeihin. Voimakkaan ja tasapainoisen luonteen
saavuttaminen edellyttää sekä henkisten että fyysisten kykyjen harjoittamista
ja kehittämistä. Minkä tutkimus voisi olla nuorille tärkeämpää kuin sen, joka
käsittelee tätä Jumalan meille antamaa ihmeellistä elimistöä ja niitä lakeja,
joita noudattaen se voidaan pitää terveenä.“ PP 587
9.5. Maanantai, ilta
1 Kor. 3:16
“Terveyttä voidaan hankkia oikeilla elintavoilla ja se voidaan saada kasvamaan
korkoa ja koronkorkoa. Mutta tämä pääoma, joka on pankkitalletuksia
arvokkaampi, voidaan kuluttaa loppuun kohtuuttomalla syömisellä tai
juomisella tai jättämällä elimet veltostumaan toiminnan puutteessa.
Hillittömistä mieliteoista on luovuttava, ja laiskuus on voitettava.“ 4T 408
“Terveyttä pitäisi yhtä pyhästi varjella kuin luonnettakin.“ FE 147
“Meidän ruumiimme on Kristuksen omakseen lunastama, eikä meillä ole lupaa
menetellä sen suhteen miten vain haluamme. Kaikkien niiden, jotka
ymmärtävät terveyden lakeja, tulisi käsittää velvollisuudekseen noudattaa näitä
lakeja, jotka Jumala on laatinut heidän elämäänsä varten. Kuuliaisuus
terveyden lakeja kohtaan on tehtävä omakohtaiseksi velvollisuudeksi. Me
saamme itse kärsiä lainrikkomuksen seuraukset. Meidän on yksilöinä
vastattava Jumalalle tavoistamme ja tottumuksistamme. Sen tähden me emme
kysy: »Mikä on maailman tapa?» vaan »Miten minä osaltani hoidan olemustani,
minkä Jumala on minulle antanut?»“ KSL 285
10.5. Tiistai, aamu
1 Tim. 4:8
“Jumalan lain noudattaminen tuo terveyttä.“ 1BC 1105
“Viisas mies sanoo, että viisauden »tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat
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kaikki tyynni» (Sanani. 3: 17). Monilla on sellainen käsitys, että harras Jumalan
palveleminen on haitallista terveydelle ja riistää ihmisten välisestä
seurustelusta onnellisen ilon. Mutta viisauden ja pyhyyden polulla kulkevat
havaitsevat, että »jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän
lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen». He osaavat nauttia elämän todellisista
iloista, tarvitsematta pahoilla mielin katua väärinkäytettyä aikaa tai murehtia ja
kauhistella mielessään, niin kuin on maailmallisen laita usein silloin, kun jokin
kiihottava ajanviete ei häntä hauskuta. — Jumalisuus ei ole terveyden lakien
vastaista vaan niiden mukaista. Jos ihmiset olisivat aina noudattaneet
kymmenen käskyn lakia, — ei olisi sitä sairauden kirousta, jota maailma nyt on
tulvillaan.“ CH 627
10.5. Tiistai, ilta
3 Joh. 1:2
“Varmuus Jumalan hyväksymisestä edistää fyysistä terveyttä. Se tekee sielun
vahvaksi epäilyksiä, huolia ja liikaa murehtimista vastaan, mitkä niin usein
jäytävät elinvoimia ja johtavat hermostollisiin sairauksiin.“ 3BC 1146
“Tietoisuus siitä, että tekee oikein, on parasta lääkettä ruumiin ja sielun
sairauteen. Jumalan erityinen siunaus merkitsee vastaanottajalleen terveyttä ja
voimaa. Henkilö, joka on mieleltään rauhallinen ja tyytyväinen Jumalassa, on jo
matkalla terveyteen. Tietoisuus siitä, että Herran silmät tarkkaavat meitä ja että
hänen korvansa ovat avoinna kuulemaan rukouksiamme, antaa todellista
tyydytystä. Sanat eivät koskaan pysty kertomaan, mikä etuoikeus on tietää, että
meillä on koskaan pettämätön Ystävä, jolle voimme uskoa kaikki sielun
salaisuudet.“ RH 30.3.1886
“Rohkeus, toivo, usko, myötätunto ja rakkaus edistävät terveyttä ja pidentävät
ikää. Tyytyväinen ja iloinen mieli antaa ruumiille terveyttä ja sielulle voimia.“
KSL 222
11.5. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 10:31
“Tässä on periaate jokaisen teon, ajatuksen ja vaikuttimen perustaksi: koko
olemuksen, sekä fyysisen että henkisen, alistaminen Jumalan Hengen
valvontaan.“ 3T 84
“Niinkin luonnolliset toimet kuin syöminen ja juominen olisi tehtävä »Jumalan
kunniaksi».“ CD 56
“Jos ruokahalun hemmottelulla oli niin suuri valta ihmiskuntaan, että Jumalan
Pojan murtaakseen sen ihmisen puolesta täytyi paastota lähes kuusi viikkoa,
mikä taistelu kristityillä onkaan edessään, jotta he voisivat voittaa, niin kuin
Kristus on voittanut! Kiusauksen voimakkuus luonnonvastaisen ruokahalun
hellimiseen on mitattavissa ainoastaan sen kuvaamattoman tuskan mukaan,
jota Kristus kärsi pitkän paastonsa aikana erämaassa.“ 1TA 394
11.5. Keskiviikko, ilta
Room. 14:21
“Niin kuin esivanhempamme ruokahalunsa hemmottelemisen tähden
menettivät Eedenin, on meidän ainoa toivomme sen takaisin saamiseksi
ruokahalumme ja intohimomme tinkimätön kieltäminen.“ 1Ta 399
“Jumala on antanut ihmiselle yllin kyllin mahdollisuuksia turmeltumattoman
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ruokahalun tyydyttämiseen. Hän on varannut hänelle maan tuotteet monipuolisen valikoiman ruokaa, joka on sekä maukasta että elimistöä
ravitsevaa. Näitä saamme hyväntahtoisen taivaallisen Isämme luvalla syödä
vapaasti. Hedelmät, vilja ja vihannekset, yksinkertaisesti valmistettuina sekä
ilman minkäänlaisia mausteita ja rasvoja, muodostavat maidon tai kerman
kanssa terveellisimmän ruokavalion. Ne — antavat kestävyyttä ja tarmoa, joita
ei saada kiihottavasta ruokavaliosta.“ CH 114, 115
“Emme määritä mitään tarkkaa linjaa, jota ruokavaliossa olisi noudatettava,
mutta sanomme kuitenkin, että maissa, missä on runsaasti hedelmiä, viljaa ja
pähkinöitä, liharuoka ei ole oikeata ruokaa Jumalan kansalle. — Tokko lihan
syönti on ollut terveellistä koskaan, mutta nyt ainakaan se ei ole vaaratonta.“
3Ta 349
“Yhä uudelleen minulle on näytetty, että Jumala koettaa johtaa meitä askel
askelelta takaisin alkuperäiseen suunnitelmaansa - että ihminen käyttäisi
ravinnokseen vain maan luonnollisia tuotteita.“ CH 450
12.5. Torstai, aamu
1 Piet. 2:11
“Jumalan sana varoittaa meitä selvästi siitä, että ellemme pidättäydy lihallisista
himoista, syntyy kiistaa fyysisen luonnon ja hengellisen luonnon välille. Himokas
syöminen on terveyden ja rauhan vastaista ja synnyttää sotatilan ihmisen
ylevien ja alhaisten viettymysten välille. Alemmat viettymykset ahdistavat sielua
väkevinä ja toiminnanhaluisina. Taivaan hyväksymistä vailla olevien halujen
hemmottelu vaarantaa olemuksen parhaita etuja.“ CD 382
“Kiihotusaineiden käyttö vaarantaa terveyden, luonteen, vieläpä koko
elämänkin kiihdyttämällä lopen uupuneen elimistön luonnottoman kiihkeään
toimintaan.“ KSL 307, 308
“Mausteet ovat luonnostaan vahingollisia. Sinappi, pippuri ja kaikki mausteet ja
maustettu vihannessalaatti ym. sellaiset ruoka-aineet ärsyttävät vatsaa ja
kiihdyttävät ja saastuttavat verta. — Teestä ja kahvista ei elimistö saa ollenkaan
ravintoa. -- Näiden hermoja ärsyttävien aineiden jatkuvaa käyttöä seuraa
päänsärky, unettomuus, sydämentykytys, huono ruuansulatus, väristykset ja
monia muita vaivoja, sillä ne kuluttavat elinvoimia.” KSL 308
12.5. Torstai, ilta
2 Moos. 15:26
“Tupakka on hitaasti vaikuttavaa, salakavalaa ja mitä pahanluonteisinta
myrkkyä. Se käy ruumiin voimille käytettiinpä sitä missä muodossa tahansa. Ja
se on sitäkin vaarallisempaa, koska sen vaikutukset ilmenevät hitaasti, alussa
niitä tuskin huomaakaan. -- Tupakankäyttö herättää juomahimon ja useissa
tapauksissa laskee pohjan väkijuomien käytölle.“ KSL 298, 300, 301
“Teen, kahvin, tupakan ja alkoholijuomien suhteen on ainoa varma keino
noudattaa neuvoa: »Älä koske, älä maista, älä käsittele.»“ KSL 308
“Tosi raittius opettaa meitä tyystin hylkäämään kaiken vahingollisen ja
käyttämään harkiten sellaista, mikä on terveellistä.“ CG 398
“Jumalan Henki ei voi tulla avuksemme eikä auttaa meitä pyrkiessämme
täydellistämään kristillistä luonnetta, jos hellimme halujamme terveytemme
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kustannuksella.“ CD 57
13.5 Perjantai, aamu
1 Moos. 2:15
“Toiminnan laki on olemassaolon ensimmäisiä lakeja. Ruumiin jokaisella
elimellä on oma tehtävänsä, ja sen suorittamisesta riippuu sen voimakkuus.
Kaikkien elinten normaali toiminta edistää elinvoimaa ja elämää.
Toimettomuus rappeuttaa ja johtaa kuolemaan.“ YI 27.2.1902
“Jumala sijoitti ensimmäisen ihmisparin paratiisiin »viljelemään ja varjelemaan
sitä». — Jumala tarkoitti työn ihmiselle siunaukseksi, askarruttamaan hänen
mieltään, vahvistamaan hänen ruumistaan ja kehittämään hänen kykyjään.
Henkinen ja ruumiillinen toimeliaisuus oli Aadamin pyhän elämän parhaita
nautintoja.“ PP 29
“Ruumiin kaikkien elinten ja kykyjen sopusuhtainen käyttö ja harjoitus on
jokaisen ihmisen menestyksekkäälle toiminnalle välttämätöntä. Milloin aivoja
rasitetaan jatkuvasti elimistön muiden elinten ollessa toimettomina, on
seurauksena niin fyysisen kuin henkisenkin voiman heikkeneminen.“ FE 418
13.5. Perjantai, ilta
Hebr. 12:3
“Niiden, joiden tapana on elää paikallaan missään liikkumatta, tulisi joka päivä
suotuisalla ilmalla, sekä kesällä että talvella, liikkua ulkona. Kävely on
terveellisempää kuin ratsastus tai ajelu, sillä kävellessä joutuvat useammat
lihakset liikkeeseen. Keuhkot joutuvat samoin vilkkaaseen toimintaan, sillä on
mahdotonta kävellä reippaasti vetämättä niitä ilmaa täyteen. — Kun
hengitämme syvään ja voimakkaasti raitista ilmaa, joka täyttää keuhkot
hapella, veremme puhdistuu. Syvään hengittäminen antaa verelle heleän värin
ja lähettää sen, tuon elämää antavan verivirran, ruumiin kaikkiin osiin. Hyvä
hengitys rauhoittaa hermoja, se kiihottaa ruokahalua, edistää ruoansulatusta ja
antaa terveen, virkistävän unen.“ KSL 221, 250
“Jeesus oli vakava, sitkeä työntekijä. Ei milloinkaan ole elänyt toista ihmistä,
joka olisi tuntenut yhtä suurta vastuunalaisuutta kuin hän. — Ja kuitenkin hän oli
kuin itse terveys. Sekä ruumiillisesti että henkisesti häntä siis esikuvasi
»virheetön ja tahraton» uhrikaritsa. Sekä ruumiiltaan että sielultaan hän oli
ihana esimerkki siitä, millaiseksi Jumala oli tarkoittanut ihmisen luodessaan
hänet elämään kuuliaisena Jumalan laeille.“ KSL 34
14.5. Sapatti, aamu
Mark. 6:31
“Hän [Jeesus] ei teroittanut opetuslapsilleen lakkaamattoman työn
välttämättömyyttä. — »Tulkaa te yksinäisyyteen, — ja levähtäkää vähän.» Näin
hän lausui niille, jotka ovat uupuneita ja väsyneitä. Ei ole viisasta aina olla työn
taakan alla ja jännityksessä, — sillä silloin oma hengellinen tila tulee
laiminlyödyksi, ja hengen, sielun ja ruumiin voimat rasittuvat liikaa.“ AT 341
“Nukkumiseen ja työskentelyyn käytettävien tuntien oikeasta järjestelystä on
tarkoin huolehdittava. Meidän on varattava tietty aika lepoon, virkistykseen ja
mietiskelyyn.“ AH 494
“On olemassa virkistysmuotoja, jotka soveltuvat hyvin tyydyttämään sekä
henkistä että ruumiillista virkistyksen tarvetta. — Rentoutumisella ulkoilmassa
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ja Jumalan tekojen mietiskelyllä luonnossa on erittäin hyvä vaikutus.“ 4T653
14.5. Sapatti, ilta
Sananl. 17:22
“Terveydellemme ja onnellisuudellemme on hyväksi lähteä ulos kodeistamme
ja viipyä ulkosalla niin kauan kuin mahdollista. — Meidän pitäisi pyrkiä
kiinnostumaan kaikista niistä ihanuuksista, joita Jumala on suonut meille niin
anteliaasti. Ja kun mietiskelemme näitä hänen rakkautensa ja huolenpitonsa
runsaita osoituksia, saatamme unohtaa heikkoutemme ja tulla hyvälle mielelle
sekä veisata ja laulaa sydämessämme Herralle.“ RH 25.7.1871
“Raitis ilma, auringonvalo, kohtuullisuus, lepo, liikunta, sopiva ravinto, veden
käyttö, luottamus Jumalan voimaan - siinä nuo oikeat parannuskeinot. Luonto,
kun se saa esteettömästi toimia, suorittaa työnsä viisaasti ja hyvin. Ne, jotka
hellittämättömästi noudattavat sen lakeja, saavat palkakseen sekä ruumiin
että sielun terveyden.“ KSL 103, 104
“Hän [Jeesus] ammensi virkistystä luonnon maisemista. — Hän tunsi itsensä
onnellisimmaksi silloin, kun hän saattoi jättää työnsä ja suunnata kulkunsa
vainioille hiljaisissa laaksoissa mietiskelläksensä ja seurustellaksensa Jumalan
kanssa vuorten rinteillä tai metsän puiden keskellä.“ KSL 35
“Vaikka emme voikaan täysin palata noiden varhaisten aikojen yksinkertaisiin
elämäntapoihin, me voimme saada niistä ohjeita, jotka tekevät
virkistyshetkemme todella ruumiin, sielun ja hengen vahvistumisen hetkiksi.“
EK 198
15.5. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:63
“Ystävyyden tavoittelu on luonnollista. Jokainen haluaa löytää tovereita tai luoda
ystävyyssuhteita. Ja siinä määrin, kuinka voimakas ystävyyssuhde on, ystävät
vaikuttavat toisiinsa joko hyvää tai pahaa. — Toistensa seuraan hakeutuneet
nuoret voivat kehittää suhteensa joko siunaukseksi tai kiroukseksi. He voivat
kohottaa, siunata ja vahvistaa toisiaan, parantaa käytöstään, asenteitaan ja
tietojaan, tai mikäli heittäytyvät huolimattomiksi ja uskottomiksi, voivat
vaikuttaa toisiinsa pelkästään turmelevasti.“ 4T 587, 655
“Saatanan onnistuu nykyäänkin parhaiten vietellä Kristuksen seuraajia syntiin
saattamalla heidät seurustelemaan jumalattomien kanssa ja yhtymään heidän
huveihinsa. -- Kristuksen seuraajien tulee erottautua syntisistä ja hakeutua
heidän seuraansa vain silloin kun heillä on tilaisuus tehdä heille hyvää. Meidän
tulee päättävästi karttaa niiden seuraa, joiden vaikutus loitontaa meitä
Jumalasta. Samalla kun rukoilemme: »Äläkä saata meitä kiusaukseen», meidän
on parhaamme mukaan varottava kiusausta.“ PP 441
15.5. Sunnuntai, ilta
2 Tim. 3:14
“Huonojen tovereiden valinta on johtanut monet askel askelelta sivuun hyveen
polulta niin syvälle tottelemattomuuteen ja kevytmieliseen elämään, etteivät he
aikaisemmin luulleet voivansa ikinä vajota niin alas.“ CT 224
“Voimme säilyä tahrattomina ja asettua sellaiseen paikkaan, missä huono
seura ei voi turmella sydäntämme. Jokaisen nuoren tulisi etsiä niiden seuraa,
jotka horjumatta pyrkivät eteenpäin.“ SN 420
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“Kristuksen lunastettujen ystävyys on kaikkea maailman ystävyyttä parempaa.“
KV 277
“Tosi ystävyyden lämpö, rakkaus, joka sitoo sydämen sydämeen, on esimakua
taivaan iloista.“ KSL 334
16.4. Maanantai, aamu
Joh. 15:12
“Mitä laatua tämä rakkaus on? — Sellaista rakkautta sielua kohtaan, joka
luopuu itsekkäistä pyyteistään ja harjoittaa ankaraa kieltäymystä
kohottaakseen, jalostaakseen ja pyhittääkseen niitä, joiden kanssa
seurustelemme. »Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat
pyhitetyt totuudessa.» Joh. 17:19. Rakastatko tovereitasi kylliksi luopuaksesi
huvittelunhalustasi ja muista mielihaluistasi, niin että et johtaisi näitä sieluja
kiusaukseen etkä houkuttelisi heitä sellaiseen hilpeyteen ja vallattomuuteen,
joka poistaa mielestä kaikki heidän sielunsa pelastusta koskevat vakavat
ajatukset? Kehitätkö persoonallista hurskautta, — jotta nuoret ystäväsi voivat
sinun johdollasi päästä kohoamaan ja etenemään Jumalalle kuuliaisiksi? —
Minkä laatuista on rakkautesi? Onko se luonteeltaan sellaista, että se tekee
toverisi enemmän Kristuksen kaltaisiksi? Lisääkö se vankkoja hirsiä heidän
luonteensa rakennukseen?“ Kirje 10, 1890
16.4. Maanantai, ilta
2 Kor. 3:2
“Jumala kehottaa kaikkia seuraajiaan esittämään elämän kaikissa tilanteissa
käytöksellään, vaatetuksellaan ja keskustelullaan selvästi ymmärrettävän,
elävän todistuksen siitä, että tosi jumalisuudessa on sellainen voima, että siitä
on hyötyä kaikkeen sekä tässä elämässä että tulevassa.“ 4T 580, 581
“Alhainen kristillinen luonne aikaansaa enemmän haittaa maailmassa kuin
jonkun maailmallisen luonne, sillä kristityiksi tunnustautuvat johtavat toisia
harhaan tunnustamalla edustavansa häntä, jonka nimen he ovat omaksuneet.“
Kirje 2, 1895
“Jumala on rakkaus. Joka pysyy Jumalassa, pysyy rakkaudessa. Kaikki, jotka
todella — ovat oppineet tuntemaan taivaallisen Isämme rakkauden ja hellän
huolenpidon, levittävät valoa ja iloa missä he ovatkin. Heidän läsnäolonsa ja
vaikutuksensa on heidän lähimmäisilleen suloisten kukkien tuoksun kaltaista,
koska he ovat yhteydessä Jumalan ja taivaan kanssa, ja taivaan puhtaus ja
ääretön rakkaus tulee heidän välityksellään kaikkien osaksi, jotka ovat heidän
vaikutuspiirissään.“ SN 359
“Voitte ympäröidä sielunne ilmapiirillä, joka on kuin tuulahdus taivaallisesta
Eedenistä.“ Kirje 2, 1895
17.5. Tiistai, aamu
Kol. 4:6
“Mistä johtuu, että monet Kristuksen nimeä tunnustavat päästävät suustaan
niin monia turhia, joutavia sanoja? Saatana tarkkailee päästäkseen hyötymään
niistä, jotka puhuvat holtittomasti. — Juttelemalla tyhjänpäiväisiä hupsutuksia
yllytämme toisia samanlaiseen loruiluun. Meidän tulisi päästää huuliltamme
vain puhdasta ja siivoa puhetta. Kukaan ei osaa arvioida, miten paljon syntiä
tehdään holtittomilla, typerillä ja tyhjänpäiväisillä sanoilla. Jokainen puhumasi
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sana on siemen, joka itää ja tuottaa joko hyvää tai pahaa hedelmää.“ Kirje 2,
1895
“Kun olemme sellaisten seurassa, jotka innostuvat puhumaan typeryyksiä, on
velvollisuutemme vaihtaa puheenaihetta, mikäli mahdollista. Jumalan armon
avulla meidän tulee tyynesti puuttua puheeseen tai antaa virike jostakin
aiheesta, mikä muuttaa keskustelun antoisammaksi.“ KV 246, 247
“Hän [Jumala] toivoo meidän olevan hyväntuulisia, muttei kevytmielisiä. Hän
sanoo jokaiselle meistä: »Vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut,
tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.» 1 Piet. 1:15. Jumala haluaa
meidän olevan onnellisia. Hän haluaa antaa suuhumme uuden virren,
kiitoslaulun Jumalallemme.“ YI 27.12.1900
17.5. Tiistai, ilta
Ps. 44:9
“Kun tartut ystäväsi käteen, ylistä Jumalaa huulillasi ja sydämessäsi. Tämä
suuntaa hänen ajatuksensa Jeesukseen.” RH 26.3.1889
“Miten hyvillään Vapahtaja olisikaan kuullessaan seuraajiensa puhelevan hänen
arvokkaista opetuksistaan ja tietäessään, että he ovat mieltyneet pyhiin
asioihin! Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sitä ei voida tukahduttaa.
Keskustelun aiheeksi tulevat ne asiat, jotka Jumala on valmistanut niille, jotka
häntä rakastavat. Kristuksen rakkaus on sielussa kuin vesilähde, joka kumpuaa
iankaikkiseen elämään, pulputen esiin juoksevia virtoja, jotka tuovat elämää ja
iloa kaikkialle minne virtaavatkin.“ CT 342
“Menetämme paljon, kun emme puhu enempää Jeesuksesta ja taivaasta,
pyhien perinnöstä. Mitä enemmän mietiskelemme taivaallisia, sitä enemmän
havaitsemme uusia ilonaiheita, ja sitä enemmän tulvii sydämestämme kiitosta
hyvää tekevälle Luojallemme.“ 6BC 1085
18.5. Keskiviikko, aamu
Ps. 16:8
“Mistä hyvänsä Kristus kehottaa meitä luopumaan, hän antaa tilalle jotakin
parempaa. Nuoret ovat usein mieltyneet asioihin, harrastuksiin ja nautintoihin,
jotka eivät kenties näytä pahoilta, mutta jotka eivät voi antaa korkeinta hyvää.
Ne suuntaavat elämän pois sen ylevimmästä tarkoitusperästä.“ EK 279
“Älä laske koskaan huvituksia tai toisten seuraa itsesi ja Jeesuksen, parhaan
Ystäväsi, väliin. — Milloin luontainen taipumuksesi vetää sinua täyttämään
jotakin itsekästä mielihalua, ota Herra neuvonantajaksesi ja kysy: »Miellyttääkö
tämä Jeesusta? Lisääkö tämä rakkauttani parasta Ystävääni kohtaan?
Aiheuttaako tämä menettelyni surua rakkaalle Vapahtajalleni? Erottaako se
minut hänen seurastaan? Saanko Jeesuksen mukaani tähän huvitilaisuuteen,
missä ilmapiiri on kevyttä ja ilakoivaa ja missä ei ole mitään luonteeltaan
uskonnollista, ei mitään vakavaa eikä ajatustakaan Jumalan asioista?»“ YI
19.7.1894
18.5. Keskiviikko, ilta
Sananl. 3:18
“Kristityillä on käytettävissään monia onnen lähteitä, ja he voivat sanoa
erehtymättömän tarkasti, mitkä huvit ovat laillisia ja oikeita. He voivat
osallistua sellaiseen virkistykseen, mikä ei tee heitä kevytmielisiksi eikä
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turmele sielua, sellaiseen mikä ei tuota pettymystä, ei jätä ikävää jälkimakua
eikä vähennä itsekunnioitusta tai käyttökelpoisuutta. Jos he voivat ottaa
Jeesuksen mukaansa ja pysyä rukouksen hengessä, he ovat täysin turvassa.“ FE
84
“Valistuneella, arvostelukykyisellä ihmisellä on yllin kyllin mahdollisuuksia
löytää huvia ja ajanvietettä lähteistä, jotka eivät ole ainoastaan viattomia vaan
myös opettavia.“ 4T 653
“Meidän on kaikkina virkistysaikoinamme ammennettava jumalallisesta
voiman lähteestä uutta rohkeutta ja voimaa voidaksemme yhä paremmin elää
puhdasta, hyvää ja pyhää elämää.“ SN 360
“Niillä, jotka todella omistavat Jumalan rakkauden, on iloa ja rauhaa. Uskontoa
ei koskaan tarkoitettu tekemään ihmistä ilottomaksi. Mikä voi tuottaa
suurempaa onnea kuin Kristuksen rauhan ja hänen läsnäolonsa kirkkaan
auringonvalon kokeminen?“ Kirje 10.1890
19.5. Torstai, aamu
1 Joh. 2:15
“Kristuksen seuraajien tilaisuuksilla kristillisen virkistyksen aikaansaamiseksi ja
maailmallisella ilonpidolla, jossa tavoitellaan nautintoa ja huvitusta, on
merkittävä ero. Rukouksen sekä pyhien asioiden mainitsemisen sijasta
maailmallisten huulilta kuullaan vain typerää naurua ja kevytmielistä juttelua.
Tarkoituksena on pitää vain hauskaa.“ CT 336, 337
“Maailmalliset huvitukset sokaisevat, ja niiden hetkellisestä nautinnosta moni
uhraa taivaan ystävyyden ja siihen liittyvän rauhan, rakkauden ja ilon. Mutta
näin valitut ilonaiheet käyvät pian vastenmielisiksi ja epätyydyttäviksi.“ AH 521
“Muutamista suosituimmista huvituksista, kuten jalkapalloilusta ja nyrkkeilystä,
on muodostunut raakuuden koulu. — Toiset urheilulajit, vaikkeivät olekaan niin
raaistuttavia, ovat tuskin vähemmän arveluttavia saamiensa liiallisten
mittasuhteiden vuoksi. Ne herättävät huvittelunhalua ja jännityksen kaipuuta
ylläpitäen siten vastenmielisyyttä hyödylliseen työhön ja taipumusta välttää
käytännön velvollisuuksia ja vastuuta. Siten ovi avautuu huikentelevaisuuteen ja
laittomuuteen kauhistuttavine seurauksineen.“ EK 197, 198
19.5. Torstai, ilta
1 Joh. 2:15-17
“Tosi kristitty ei halua mennä mihinkään huvipaikkaan eikä osallistua
mihinkään sellaiseen ajanvietteeseen, mille hän ei voi pyytää Jumalan
siunausta. Häntä ei tavata teatterissa, biljardisalissa eikä keilailuhallissa. Hän ei
yhdy iloisiin valsseihin eikä mihinkään muuhun lumoavaan viihteeseen, joka
karkottaa Kristuksen mielestä. Niille, jotka puhuvat näiden ajanvietteiden
puolesta, vastaamme: emme voi antautua niihin Jeesuksen Nasaretilaisen
nimessä. — Kukaan kristitty ei haluaisi kuolla sellaisessa paikassa. Kukaan ei
haluaisi että hänet tavattaisiin siellä Kristuksen tullessa.“ AH 515, 516
“Jos uskaltaudumme saatanan alueelle, meillä ei ole mitään takeita siitä, että
meitä suojellaan hänen voimaltaan. Mikäli meistä riippuu, meidän on suljettava
jokainen tie, jota myöten kiusaaja voi päästä lähestymään meitä.“ Vs 172
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20.5. Perjantai, aamu
Jaak. 1:27
“Langennut ja kärsivä ihmiskunta herätti Vapahtajamme hellän myötätunnon.
Jos haluatte olla hänen seuraajiaan, teiden on opittava olemaan sääliväisiä ja
myötätuntoisia. -- Leski, orpo, sairas ja kuoleva tulevat aina tarvitsemaan apua.
Tässä on tilaisuus julistaa evankeliumia - osoittaa Jeesusta, kaikkien ihmisten
toivoa ja lohtua. Kun ruumiin kipuja on lievitetty, on sydän avoin taivaallisen
palsamin voitelulle.“ WM 26
“Jotkut uskovista saattavat olla köyhiä, sivistymättömiä ja tietämättömiä, ja
kuitenkin he Kristuksen avulla voivat tehdä kodissaan, naapuristossa,
seurakunnassa, vieläpä »maailman äärissä» tekoja, joiden seuraukset ulottuvat
iankaikkisuuteen. Juuri siksi, että tämä työ on laiminlyöty, eivät monet nuoret
Kristuksen opetuslapset milloinkaan pääse kristillisissä kokemuksissaan
aakkosia pitemmälle. Valon, joka syttyi heidän sydämessään Kristuksen
lausuessa heille: »Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi», he voisivat pitää
palavana auttamalla tarvitsevia. Nuorten pursuva tarmo, joka niin usein koituu
heille vaaralliseksi, voitaisiin ohjata uomiin, joista se vuotaisi siunausten
virtana.“ AT 619
20.5. Perjantai, ilta
Luuk. 10:33, 34
“Ne hetket, jotka usein tuhlataan huvituksiin, joista ei ole virkistystä ruumiille
eikä sielulle, olisi käytettävä — ahdingossa olevien auttamiseen.“ 2Ta 506
“Jokainen tilaisuus puutteessa olevan veljen auttamiseen tai Jumalan asian
tukemiseen totuuden levitystyössä on helmi, jonka voit etukäteen lähettää
tallennettavaksi taivaan pankin turvasäilöön.“ 3T 249
“Rakkaus, kohteliaisuus ja uhrautuvaisuus - nämä eivät koskaan häviä. Kun
Jumalan valitut muutetaan kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen, heidän
hyveelliset sanansa ja tekonsa tuodaan julki ja säilytetään halki ikuisten
aikojen. -- Hyväksemme luetun Kristuksen vanhurskauden ansiosta sellaisten
sanojen ja tekojen tuoksu säilyy ikuisesti.“ SD 270
21.5. Sapatti, aamu
Luuk. 20:22-25
“Kristuksen vastaus — oli suora vastaus kysymykseen. Pitäen kädessään
roomalaista rahaa, johon oli painettu keisarin nimi ja kuva, hän selitti, että
koska he elivät Rooman vallan suojeluksen alaisina, heidän tuli antaa sille
vallalle sen vaatima tuki, mikäli se ei ollut ristiriidassa korkeamman
velvollisuuden kanssa. Mutta samalla kun he olivat rauhallisia, lainkuuliaisia
kansalaisia, heidän oli aina ensimmäiseksi toteltava Jumalaa.“ AT 576
“Meidän tulee tunnustaa inhimillinen esivalta Jumalan säätämäksi ja opettaa,
että sen totteleminen sille kuuluvan laillisen toimialueen rajoissa on pyhä
velvollisuutemme. Mutta kun sen vaatimukset ovat ristiriidassa Jumalan
vaatimusten kanssa, meidän on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä.
Jumalan sana on tunnustettava kaikkea inhimillistä lainsäädäntöä
korkeammaksi. Julistus »näin sanoo Herra» ei saa koskaan hävitä julistukselle
»näin sanoo kirkko» tai »näin sanoo hallitusvalta». Kristuksen kruunu on
kohotettava maallisten vallanpitäjien kruunuja korkeammalle.“ ApT 55
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21.5. Sapatti, ilta
Mark. 16:15
“Jumalallisen lain viisaus ja arvovalta ovat korkeimmat. — Herran kymmenen
käskyä ovat kaikkien vanhurskaiden ja hyvien lakien perustana. Ne, jotka
rakastavat Jumalan käskyjä, noudattavat maan jokaista hyvää lakia.“ 1T 361,
362
“Meitä ei vaadita uhmaamaan esivaltaa. Meidän tulee kulkea eteenpäin
Kristuksen nimessä puolustaen meille uskottuja totuuksia. Jos ihmiset kieltävät
meitä tekemästä tätä työtä, me voimme sanoa apostolien tavoin: »Päättäkää
itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta
me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.»“ ApT 55
“Valtakuntamme ei ole tästä maailmasta. Odotamme Herraamme taivaasta
tulevaksi maan päälle pystyttämään iankaikkisen valtakuntansa.“ 1T 360
22.5. Sunnuntai, aamu
Fil. 4:8
“Niiden, jotka eivät halua joutua saatanan juonien uhriksi, on vartioitava
huolellisesti sielun valtaväyliä; heidän on vältettävä lukemasta, näkemästä tai
kuulemasta sellaista, mikä synnyttää epäpuhtaita ajatuksia.“ ApT 397
“Monet nykyisistä yleisön suosimista julkaisuista ovat täynnä mieltä kiihottavia
tarinoita, jotka kasvattavat nuorisoa jumalattomuuteen ja johtavat heitä
perikadon tielle. Monet, vaikka ovatkin vielä lapsia vuosiltaan, ovat kuitenkin jo
vanhoja rikollisuuden tuntemuksessa. Heidän lukemansa huonot kertomukset
kannustavat heitä pahaan. Laittomuuden siementä kylvetään laajoille alueille.
Kenenkään ei tarvitse ihmetellä, että satona on rikollisuus.“ KSL 418, 419
“Ne, jotka lukevat romaaneja, antautuvat huonon vaikutuksen alaisiksi, joka
turmelee hengellisyyden ja himmentää pyhän kirjan kauneuden. Se aikaansaa
epäterveellistä jännitystä, kiihottaa mielikuvitusta, tekee mielen hyödyttömäksi,
kääntää sen pois rukouksesta ja tekee sen kykenemättömäksi mihinkään
hengelliseen harjoitukseen.” SN 266
22.5. Sunnuntai, ilta
2 Tim. 3:15
“Älkääkä suostuko avaamaan minkään arveluttavan kirjan kansia. Saatanan
kirjallisuudessa on helvetillistä viehätystä. Sillä hän pyrkii väkisinkin
rusentamaan yksinkertaisen uskonnollisen uskon. Älä koskaan pidä itseäsi niin
vahvana, että voisit lukea epäuskoisia kirjoja, sillä ne ovat myrkyllisiä kuin kyyt.”
FE 93
“Nuoret miehet ja nuoret naiset, lukekaa sellaista kirjallisuutta, mistä saatte
luotettavaa tietoa ja mistä on apua koko perheelle. Sanokaa päättäväisesti: »En
hukkaa kallista aikaani lukemalla sellaista, mistä ei ole minulle mitään hyötyä
ja mikä tekee minut vain kykenemättömäksi palvelemaan muita. Haluan sulkea
silmäni kaikelta kevytmielisyydeltä ja synnilliseltä.»” 3Ta 98
“Mitä useammin ja ahkerammin tutkitte Raamattua, sitä kauniimmalta se
näyttää ja sitä vähemmän tunnette halua kevyeen lukemiseen. Sitokaa tämä
kallis kirja sydämeenne. Se on oleva teidän ystävänne ja oppaanne.” SN 268
23.5. Maanantai, aamu
Ef. 5:19
“Taivaan ilmapiirin täyttävät kiitossävelet, ja missä taivas joutuu kosketukseen
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maan kanssa, siellä on soittoa ja laulua. — Kun vastaluotu maailma lepäsi
kauniina ja tahrattomana Jumalan hymyilyssä, »aamutähdet kaikki iloitsivat ja
kaikki Jumalan pojat riemuitsivat» (Job 38: 7). Siten ihmissydämet,
sopusoinnussa taivaan kanssa, ovat vastanneet Jumalan hyvyyteen
ylistyssävelin.” EK 154
“Nuoret miehet ja naiset — kuuntelevat mielellään musiikkia, ja saatana tietää,
mitä elimiä kiihottamalla hän saa mielen niin innostumaan, jännittymään ja
viehättymään, ettei Kristusta enää kaivata. — Kevytmieliset laulut ja
nykymusiikin suositut levyt tuntuvat hyvin soveltuvan heidän makuunsa.
Soittimet ovat vallanneet sen ajan, mikä olisi pitänyt käyttää rukoukseen. Kun
musiikkia ei käytetä väärin, se on suureksi siunaukseksi, mutta
väärinkäytettynä se on hirvittävä kirous. Se kiihottaa antamatta sitä voimaa ja
rohkeutta, jota kristitty voi saada vain armon istuimen luota. — Saatana
johdattelee nuoria vankejaan. Hän on etevä lumooja, joka houkuttelee heitä
turmioon.” 1T 497
23.5. Maanantai, ilta
Ps. 68:5
“Musiikkiesitykset, joista oikein hoidettuina ei ole mitään haittaa, ovat usein
lähtökohtana pahaan. Musiikillisesti etevät tulevat liian usein ylpeiksi ja
haluavat esiintyä, eivätkä laulajat paljonkaan välitä Jumalan palvelemisesta.“
Kirje 6a, 1890
“Käyttäkööt kaikki aikaa äänensä kehittämiseen, niin että Jumalan kiitosta
voidaan laulaa selvin ja lempeäsävyisin soinnuin. — Laulamisen kyky on
Jumalan lahja; käytettäköön sitä hänen kunniakseen.“ 9T 144
“Muistakaamme, että meidän kiitoksiimme yhtyvät ylhäiset enkelien kuorot.”
3Ta 28
“Niiden, jotka taivaassa yhtyvät enkelikuoron ylistysvirteen, on jo maan päällä
opittava taivaan laulu, jonka pääsävynä on kiittäminen.“ 7T 244
24.5. Tiistai, aamu
1 Piet. 3:3, 4
“Meidän etuoikeutemme on kunnioittaa Luojaamme ulkoasullamme niin kuin
kaikella muullakin. Hän ei toivo vaatetuksemme olevan vain siistiä ja
terveellistä, vaan myös sopivaa ja aistikasta. — Ulkoasumme tulee joka
suhteessa olla siistiä, vaatimatonta ja puhdasta. — Vaatimattomana ja
yksinkertaisenakin vaatetuksemme tulisi olla hyvää laatua, sopivan väristä ja
tarkoitukseensa soveltuvaa.“ CG 413, 420
“Puvun koruton yksinkertaisuus yhtyneenä käytöksen siveyteen ympäröi nuoren
naisen pyhän pidättyvyyden ilmapiirillä, joka suojelee häntä tuhansilta
vaaroilta.“ EK 234
24.5. Tiistai, ilta
1. Tim. 2:9
“On oikein ostaa hyvää kangasta ja saada se huolellisesti työstetyksi. Tämä on
taloudellista. Mutta paljoa somistelua ei tarvita, sillä sellainen osoittaa vain,
että omiin mielihaluihin kulutetaan rahaa, mikä pitäisi käyttää Jumalan asian
edistämiseen. — Käyttäkää säästeliäästi varojanne pukimiinne.“ CG 420, 421
“Ihminen luopuu kaikesta tarpeettomasta kaunistelustaan keskittäessään
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mielensä miellyttämään vain Jumalaa.“ 4T 645
“Hän [Jeesus] lähettää Vanhurskauden Auringon säteitään sieluun, missä ne
antavat kauneutta ja tuoksua hengelliselle elämälle. Hän antaa luonteelle sitä
hiljaisen ja rauhaisan hengen kaunistusta, mikä on Jumalan silmissä kallis.“ YI
9.3.1893
“On oikein rakastaa kauneutta ja tavoitella sitä, mutta Jumala haluaa, että me
ensin rakastamme ja tavoittelemme ylintä kauneutta - sitä, mikä on
katoamatonta. Mikään ulkonainen kaunistus ei ole arvonsa tai suloisuutensa
puolesta verrattavissa tuohon »hiljaiseen ja rauhaisaan henkeen», »valkeaan ja
puhtaaseen pellavavaatteeseen» , jota kaikki maanpiirin hurskaat kantavat. Se
asu tekee heidät kauniiksi ja rakastetuiksi täällä, ja tuonpuoleisessa se on
oikeuttava heidät astumaan sisälle Kuninkaan palatsiin.“ ApT 401
25.5. Keskiviikko, aamu
3 Moos. 27:30
“Herra on luovuttanut meille taivaan kalleimman aarteen antamalla meille
Jeesuksen. Hän on antanut meille nautittavaksi kaikkea runsain määrin. Hänen
lahjojaan ovat maan tuotteet, runsaat sadot samoin kuin kulta- ja hopeaaarteet. Hän on antanut ihmisten haltuun taloja ja maita, ruokaa ja vaatteita.
Hän pyytää meitä tunnustamaan hänet kaiken Antajaksi, ja tästä syystä hän
sanoo: Kaikesta omaisuudestanne varaan kymmenennen osan itselleni, ja
lisäksi lahjoja ja anteja, jotka tulee tuoda varastohuoneeseeni.“ CS 56
“Jumalan laatima kymmenysjärjestelmä on kaunis yksinkertaisuudessaan ja
tasapuolisuudessaan. Kaikki voivat tuntea osallistuvansa kallisarvoisen
pelastussanoman edistämiseen. Jokaisesta miehestä, naisesta ja nuoresta voi
tulla Herran taloudenhoitaja, ja hän voi olla välikappale, joka huolehtii rahaston
tarpeista. Apostoli sanoi: »Pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen,
säästäen menestymisensä mukaan.» 1 Kor. 16:2.“ 1Ta 348
25.5. Keskiviikko, ilta
Mal. 3:10
“Tarkastakoon kukin säännöllisesti tulonsa, mikä kaikki on Jumalan siunausta,
ja erottakoon kymmenykset niistä erilleen Herran pyhäksi osuudeksi. Näitä
varoja ei pitäisi missään tapauksessa käyttää mihinkään muuhun; ne on
omistettava yksinomaan evankeliumin julistustyön tukemiseen.“ CS 81
“Kymmenesosa tuloistamme on »pyhä lahja Herralle». Uudessa testamentissa ei
kymmenyslakia säädetä enää uudelleen, niin kuin ei sapattikäskyäkään, koska
molempien katsotaan jatkuvasti olevan voimassa.“ CS 66
“Puhun kymmenysjärjestelmästä, mutta miten vähäiseltä se tuntuukaan
minusta! Miten pieni onkaan tämä laskelma! Miten turhaa on yrittää mittailla
matemaattisin käsittein aikaa, rahaa ja rakkautta ja verrata sitä siihen
rakkauteen ja uhraukseen, joka on mittaamaton ja laskematon! Kymmenykset
Kristukselle! Oi tuota mitätöntä niukkuutta, hävettävän pientä korvausta siitä,
mikä maksoi niin paljon! Golgatan ristiltä Kristus kehottaa varauksettomaan
antautumiseen. — Kaiken, mitä meillä on, pitäisi olla Jumalalle pyhitettyä.“ 4T
119, 120
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26.5. Torstai, aamu
2 Kor. 9:7
“Meidän ei tulisi vain uskollisesti luovuttaa Jumalalle kymmenyksemme, jotka
hän vaatii ominaan, vaan tuoda hänen aarreaittaansa myös jokin määrä
kiitosuhrina. Tuokaamme Luojallemme ilomielin ensi hedelmät kaikista hänen
runsaista lahjoistaan, omaisuutemme parhaimmistosta, sekä paras ja pyhin
palveluksemme.“ Signs 15.11.1910
“Herra vaatii lahjoja säännöllisesti, niin että antaminen muodostuu tavaksi ja
hyväntekeväisyys velvollisuudeksi. Kun sydän on avautunut antamaan yhden
lahjan, ei sitä tule jättää rauhaan niin pitkäksi aikaa, että se ehtii tulla
itsekkääksi ja kylmäksi tai sulkeutua kokonaan, ennen seuraavaa lahjaa.
Lahjojen tuleekin sen vuoksi virrata jatkuvasti, niin että hyväntekeväisyyden
kanavat pysyvät avoinna.“ 1Ta 353
26.5. Torstai, ilta
2 Moos. 34:20
“Heprealaisilta
vaaditut
suoritukset
uskonnollisiin
ja
hyväntekeväisyystarkoituksiin vastasivat yhteensä täyttä neljännestä heidän
tuloistaan. Näin raskaan verotuksen heidän varoistaan olisi luullut köyhdyttävän
heitä, mutta näiden säädösten tunnollinen noudattaminen oli päinvastoin
yhtenä heidän menestyksensä edellytyksenä.“ PP 510
“Ei lahjan suuruus tee sitä Jumalalle otolliseksi, vaan sen ilmaisema sydämen
tarkoitus sekä kiitollisuuden ja rakkauden mieliala. Älkööt köyhät pitäkö
lahjojaan niin vähäisinä, etteivät ne ansaitse mitään huomiota.“ CS 73, 74
“Uhrautumalla säästetyt pikku summat edistävät Jumalan asiaa
voimakkaammin kuin sellaiset suuremmat lahjoitukset, jotka eivät ole
edellyttäneet kieltäymystä.“ 3Ta 348
“Meillä ei ole mitään, mikä olisi liian arvokasta annettavaksi Jeesukselle. Jos
palautamme hänelle ne kyvyt ja varat, joita hän on uskonut haltuumme, hän
antaa käsiimme entistä enemmän. Kristus palkitsee kaiken, mitä teemme
hänen hyväkseen, ja jokainen tehtävä, jonka suoritamme hänen nimessään,
koituu omaksi onneksemme.“ Signs 9.3.1876
27.5. Perjantai, aamu
Hebr. 10:25
“Älkää milloinkaan elätelkö ajatusta, että voisitte olla kristittyjä ja kuitenkin
pysytellä muista erillään. Jokainen on osa ihmiskunnan suurta kudelmaa, ja
siihen, millainen teidän kokemuksenne on, vaikuttavat suuresti niiden
kokemukset, joiden kanssa te seurustelette. — Älkäämme sen vuoksi
laiminlyökö kokoontumasta yhteen.“ 7T 190
“Monet selittävät, ettei varmaankaan ole väärin mennä konserttiin
rukouskokouksen asemesta tai olla poissa kokouksista, missä Jumalan
palvelijat julistavat taivaan sanomaa. Sinun on turvallisinta olla juuri siellä,
missä Kristus sanoi, että hänen pitäisi olla. — Jeesus on sanonut: »Missä kaksi
tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssaan.»
Onko sinulla varaa valita huvitukset ja menettää siunaus?“ SN 134, 135
“Jos kristityt olisivat kosketuksessa toisiinsa, puhuisivat toisilleen Jumalan
rakkaudesta ja lunastuksen kallisarvoisista totuuksista, niin heidän oma
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sydämensä virvoittuisi ja he virvoittaisivat toinen toistaan.“ TKL 89
27.5. Perjantai, ilta
Mal. 3:16, 17
“Kaikilla pitäisi olla jotakin sanottavaa Herralle, sillä tekemällä sen he tulevat
siunatuiksi. Muistokirja kirjoitetaan niiden hyväksi, jotka eivät jää tulematta
yhteisiin tilaisuuksiin, vaan puhuvat usein toinen toisensa kanssa. Jäännöksen
on määrä voittaa Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. —
Meidän ei pitäisi tulla yhteen pysyäksemme vaiti; Herra muistaa vain niitä, jotka
kokoontuvat puhumaan hänen kunniastaan ja kirkkaudestaan ja kertomaan
hänen voimastaan; sellaisten yllä on Jumalan siunaus, ja he saavat
virvoituksen.“ EW 114, 115
“Meidän pitäisi käyttää jokainen tilaisuus päästäksemme asettumaan
siunauksen virtaan. — Seurakunnan kokoukset, kuten vuosikokoukset ja
kotiseurakunnan kokoukset sekä kaikki tilaisuudet, missä toimitaan
henkilökohtaisesti sielujen hyväksi, ovat Jumalan järjestämiä tilaisuuksia
syyssateen ja kevätsateen antamista varten.“ TM 508
28.5. Sapatti, aamu
Mark. 16:15
»Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa. —
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi» (Joh. 3:16, 17).
Jumalan rakkaus sulkee piiriinsä koko kristikunnan. Antaessaan
opetuslapsilleen lähetyskäskyn Kristus sanoi: »Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.»“ 2Ta 502
“Kaikki, jotka ovat säädetyt Kristuksen elämään, on myös asetettu
työskentelemään lähimmäistensä pelastamiseksi. Heidän sydämensä sykkii
Kristuksen sydämen tahdissa. Heissä ilmenee sama sielujen ikävä, jota hänkin
on tuntenut. Työssä eivät kaikki sovellu samalle paikalle, mutta joku paikka ja
työtä on kaikille. Kaikkien tulee vastalahjaksi ryhtyä todella kaikilla lahjoillaan
edistämään hänen valtakuntansa asiaa ja todella palvelemaan hänen nimensä
kunniaksi.“ KV 221
28.5. Sapatti, ilta
Mark. 2:14
“Kristus
haluaa
käyttää
nuoria
palveluksessaan.
Hän
tarvitsee
lähetystyöntekijöitä. Karut kentät kaikkialla maailmassa pyytävät taivaalta
työntekijöitä. Jos nuoret jättäytyvät Jumalalle, hän antaa heille viisautta ja tietoa
valmistaen heitä näin palvelukseen. Jos he pyhittäytyvät hänelle, hän tekee
heistä astioita jaloa käyttöä varten, joihin hän voi vuodattaa kallisarvoista
Hengen öljyä jaettavaksi muille. Te voitte olla Jumalan auttava käsi, jos
jättäydytte hänen hoitoonsa.“ YI 1.1.1903
“Kaikki, jotka ehdoitta antautuvat Herran palvelukseen, saavat voimia aivan
rajattomiin asti. Jumala tahtoo suorittaa suuria asioita sellaisille ihmisille.“ KSL
137
“Jumala on antava voimaa ylhäältä nuorille miehille ja naisille samoin kuin
niille, jotka ovat vanhempia. Kääntynein mielin, kääntynein käsin, kääntynein
jaloin ja kääntynein kielin, huulet jumalalliselta alttarilta otetun hehkuvan kiven
Hartauskalenteri

41

Huhti-kesäkuu 2016

koskettamina, he lähtevät Mestarin palvelukseen, käyden jatkuvasti eteenpäin
ja ylöspäin, edistäen työtä sen täyttymykseen asti.“ YI 13.2.1902
29.5. Sunnuntai, aamu
Hebr. 12:2
“Useita vuosia sitten, matkustaessani Kristianiasta [Oslosta], Norjasta,
Göteborgiin, Ruotsiin, sain katsella mitä loistavinta auringonlaskua, jonka
veroista en ollut koskaan ennen päässyt näkemään. Kieli ei pysty kuvailemaan
sen kauneutta. Laskevan auringon viime säteet levittivät taivaalle hopeaa ja
kultaa, purppuraa, kullanruskeaa ja karmosiininpunaista. Ne vahvistuivat yhä
kirkkaammiksi sädehtien taivaalla yhä korkeammalla, kunnes näytti siltä kuin
Jumalan kaupungin portit olisi jätetty auki ja päästetty sisäisen kirkkauden
pilkahdukset leimahtelemaan lävitse. Kahden tunnin ajan tuota loistavaa
ruskotusta kesti, ja se valaisi koko tuon kylmän pohjoisen taivaan, aivan kuin
suuri Mestaritaiteilija olisi maalannut taulua taivaankannen vaihtuvalle
kankaalle. Jumalan hymynä se näkyi korkealle kaikkien maisten kotien
yläpuolella, vuorten reunustamien tasankojen, rosoisten vuorten ja
asuttamattomien metsien yllä, joiden lävitse matkasimme.” YI 23.1902
29.5. Sunnuntai, ilta
Ilm. 21:3
“Armon enkelit tuntuivat kuiskailevan: »Katsokaa ylös! Tämä kirkkaus on vain
pilkahdus siitä valosta joka virtailee Jumalan valtaistuimelta. Suunnatkaa
katseenne ylös ja katselkaa uskossa taivaallisen kodin asuinsijoja.» Tämä
näkymä muistutti minulle Nooan lupauksenkaarta ja auttoi minua
omaksumaan vakuutuksen Jumalan herpaantumattomasta huolenpidosta ja
luomaan katseeni siihen rauhan satamaan, joka odottaa uskollista työntekijää.
— Jumalan lapsina meillä on etuoikeus katsoa aina ylöspäin, uskon silmät
luotuina Kristukseen. Kun pidämme hänet alati näkyvissämme, tulvailee hänen
läsnäolonsa auringon paiste mielemme kammioihin. Sielun temppeliin paistava
Kristuksen valo tuo rauhaa. Sielu lepää Jumalassa. Kaikki huolet ja ahdingot
luovutetaan Jeesukselle. Kun jatkuvasti katsomme häntä, piirtyy hänen kuvansa
sydämeen ja ilmenee päivittäisessä elämässämme. — Rakkaat nuoret ystäväni,
pitäkää Kristus aina näkyvissänne. Vain siten voitte pitää silmänne luotuina
Jumalan kirkkauteen. Jeesus on valonne ja elämänne ja rauhanne ja
vakuutenne iankaikkisesti.“ YI 23.1902
30.5. Maanantai, aamu
Jes. 41:13
“Aurinko paistoi kirkkaasti erään Alppien korkeimman vuoren säihkyville
lumisille rinteille, kun muuan matkailija seurasi opastaan kapealla polulla. —
Hän luotti oppaaseensa ja seurasi pelkäämättä hänen askelissaan, vaikka
taival oli hänelle aivan uutta. Mutta sitten hän äkkiä pysähtyi epäröiden, sillä
vuoristolainen oli hypähtänyt kapean mutta hyvin syvän halkeaman yli. Hän
ojensi matkailijalle kätensä ja pyysi — astumaan halkeaman yli. Ja kun vieras
yhä arkaili, rohkaisi opas häntä tottelemaan sanoen vakuuttavasti: »Tarttukaa
käteeni; ei tämä käsi koskaan hellitä otettaan.» Rakkaat nuoret ystävät: Eräs
kaikkia inhimillisiä oppaita suurempi kutsuu teitä seuraamaan häntä yli
kärsivällisyyden ja kieltäymysten vuorten. Polku ei ole helppokulkuinen. Pitkin
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matkaa sielunvihollinen on kaivanut salakuoppia niitä varten, jotka eivät varo
askeleitaan. Mutta seuraten Opastamme voimme kulkea täysin turvassa, sillä
hänen askeleensa ovat pyhittäneet polun. Se voi olla jyrkkä ja rosoinen, mutta
hän on kulkenut sen ja tallannut maahan ohdakkeet helpottaakseen
kulkuamme. Hän on itse kantanut jokaisen taakan, jota meitä kehotetaan
kantamaan. Henkilökohtaisesta yhteydestä häneen saamme valoa ja toivoa ja
voimaa. Niistä, jotka seuraavat häntä, hän sanoo: »He eivät ikinä huku, eikä
kukaan ryöstä heitä minun kädestäni» (Joh. 10:28).“ YI 1.5.1902
30.5. Maanantai, ilta
1 Joh. 5:4
“Meidän on elettävä päivä kerrallaan. Meidän ei tarvitse muutamassa tunnissa
suorittaa koko elämäntyötämme. Eikä meidän tarvitse silmäillä tuskaisina
tulevaisuuteen, sillä Jumala on tehnyt meille mahdolliseksi olla voittajia joka
päivä.“ RH 26.3.1889
“Omaamalla tänään elävää uskoa meidän tulee voittaa vihollisemme. Meidän
tulee tänään etsiä Jumalaa ja olla järkähtämättömät siinä, ettemme heittäydy
rauhaan tyytyväisinä välittämättä hänen läsnäolostaan. Meidän tulee valvoa,
tehdä työtä ja rukoilla, ikään kuin tämä olisi viimeinen meille uskottu päivä.“
2Ta 56
“Jos suhteesi Jumalaan on tänään oikea, olet valmiina, jos Kristus tulisi tänään.“
Kk 36, 1891
31.5. Tiistai, aamu
1 Moos. 2:8
“Tuo Jumalan itsensä kaunistama [ensimmäisten vanhempiemme] koti ei ollut
mikään upea palatsi. Ihmiset ylpeydessään ihastelevat loistavia ja kalliita
rakennuksia ja ylpeilevät kättensä teoilla. Mutta Jumala sijoitti Aadamin
puutarhaan. Tämä oli hänen asumuksensa. Sinitaivas oli sen kupukattona, ja
sen lattiana oli kauniiden kukkien ja elävän vihermaton peittämä maa.
Komeiden puiden lehtevät oksat olivat sen korukatoksena. Sen seinien
suurenmoiset koristeet olivat suuren Mestaritaiteilijan käsityötä.“ PP 28, 29
“Jumalan tarkoitus oli, että ihminen tulisi onnelliseksi hoitaessaan sitä, mitä
Jumala oli luonut, ja että paratiisin puut täyttäisivät hedelmillään hänen
tarpeensa.“ AH 27
“Pyhän parin ympäristöön liittyy opetus kaikille ajoille. Sen mukaan tosi onnea
ei saavuteta ylpeyden ja ylellisyyden mieliteoilla, vaan pääsemällä Jumalan
luomistekojen välityksellä hänen yhteyteensä. Jos ihmiset pyrkisivät
suurempaan yksinkertaisuuteen, he toteuttaisivat paljon paremmin sitä
tarkoitusta, jonka vuoksi Jumala loi ihmisen. — Mitä rikkainkaan voisi omistaa,
mikä olisi verrattavissa siihen, mitä Aadam sai Jumalalta?“ PP 29
31.5. Tiistai, ilta
1 Moos. 2:9
“Eedenin puutarha oli esimerkki siitä, millaiseksi Jumala toivoi koko maan
tulevan. Hänen tarkoituksensa oli, että ihmiset lisäännyttyään perustaisivat
uusia koteja ja kouluja, samanlaisia kuin se, minkä hän oli antanut. Näin olisi
lopulta kaikkialla maailmassa ollut koteja ja kouluja, joissa olisi tutkittu
Jumalan sanoja ja tekoja ja joissa opiskelijat olisivat siten valmistuneet yhä
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täydellisemmin heijastamaan hänen kirkkautensa tuntemisen valoa halki
ikuisuuksien.“ EK 22
KESAKUU
1.6. Keskiviikko, aamu
1 Moos. 2:18
“Ihminen oli tarkoitettu seuralliseksi eikä elämään yksin. Ilman seuratoveruutta
eivät Eedenin kauniit näkymät ja mieluisat askareetkaan olisi tuottaneet täyttä
onnea. Enkelien seurakaan ei olisi tyydyttänyt hänen myötätunnon ja
toveruuden kaipaustaan. Ei ollut ketään saman luontoista, joka olisi oppinut
rakastamaan ja olemaan rakastettu. Jumala itse antoi Aadamille toverin. Hän
teki miehelle avun, joka oli hänelle sopiva - joka häntä vastaavana soveltui
hänen kumppanikseen ja joka saattoi hänen kanssaan tuntea samaa rakkautta
ja myötätuntoa. Eeva luotiin kylkiluusta, jonka Jumala otti Aadamin kyljestä. Se
merkitsi sitä, ettei vaimon sopinut hallita miestään päänä muttei myöskään
joutua sorretuksi vähempiarvoisena, vaan olla hänen rinnallaan tasavertaisena,
miehensä rakastamana ja suojelemana. Osana miehestä, luuna hänen luustaan
ja lihana hänen lihastaan hän oli miehen toinen minä. Se osoittaa, miten
läheisen yhteyden ja kiinteän rakkauden tuli vallita heidän välillään. »Sillä eihän
kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä»
(Ef. 5: 29).” PP 25, 26
1.6. Keskiviikko, ilta
1 Moos. 2:22, 23
“Jumala vihki ensimmäisen avioparin. Tämä asetus on siis kaikkeuden Luojan
säätämä. »Avioliitto pidettäköön kunniassa» (Hebr. 13:4) yhtenä Jumalan
ensimmäisistä lahjoista ihmiselle. Se on toinen niistä kahdesta säädöksestä,
jotka Aadam syntiinlankeemuksen jälkeen otti mukaansa paratiisin porttien
ulkopuolelle. Avioliitto on siunaukseksi, kun siinä tunnustetaan ja noudatetaan
jumalallisia periaatteita. Se valvoo ihmissuvun puhtautta ja onnellisuutta,
täyttää ihmisen seuralliset tarpeet ja jalostaa hänen fyysistä, älyllistä ja
siveellistä olemustaan.“ PP 26
“Perhesiteet ovat läheisimmät, hellimmät ja pyhimmät siteet maailmassa. Ne
on tarkoitettu ihmiskunnan siunaukseksi. Ja siunaukseksi ne muodostuvatkin
kaikkialla siellä, missä avioliitto solmitaan järkevästi, jumalanpelossa ja
tietoisina sen tuomista velvollisuuksista.“ KSL 330
2.6. Torstai, aamu
1 Moos. 2:24
“Jumala on säätänyt, että avioliittoon käyvien välillä olisi täydellinen rakkaus ja
sopusointu. Sitoutukoot morsian ja sulhanen taivaallisen kaikkeuden läsnä
ollessa rakastamaan toisiaan Jumalan säätämällä tavalla.“ AH 102, 103
“Jokaista perhettä ympäröi pyhä piiri, joka olisi pidettävä eheänä. Kenelläkään
vieraalla ei ole oikeutta astua tämän piirin sisäpuolelle. Älköön aviomies
älköönkä hänen vaimonsa uskoko muualle niitä luottamuksellisia asioita, jotka
ovat yksinomaan heidän keskeisiään.“ KSL 334
“Kiintymys saattaa olla kirkasta kuin kristalli ja kaunista puhtaudessaan, mutta
se saattaa silti olla pinnallista, koska se ei ole joutunut koetteelle. Olkoon
Kristus teille kaikki kaikessa. Katsokaa häneen alati, niin rakkautenne häntä
Hartauskalenteri

44

Huhti-kesäkuu 2016

kohtaan syvenee ja lujittuu päivä päivältä sitä mukaa kuin se joutuu koetteelle.
Ja sitä mukaa kuin rakkautenne häntä kohtaan kasvaa, rakkautenne toisianne
kohtaan syvenee ja lujittuu.“ 3Ta 91
2.6. Torstai, ilta
Joh. 14:1-3
“Jos Kristus, kirkkauden toivo, todella pääsee sisään, tulee kodissa vallitsemaan
yhteisymmärrys ja rakkaus. Vaimon sydämessä asuva Kristus on samaa mieltä
aviomiehen sydämessä asuvan Kristuksen kanssa. He pyrkivät yhdessä niihin
asuinsijoihin, joita Kristus on mennyt valmistamaan niille, jotka rakastavat
häntä.“ AH 120
“Syvää, todellista, epäitsekästä rakkautta tavataan vain siellä, missä Kristus
hallitsee. Silloin sielu liittyy sieluun ja elämä tulee sopusointuiseksi. Jumalan
enkelit vierailevat heidän kodissaan, ja niiden pyhä läsnäolo pyhittää
aviokammion.“ 2Ta 117, 118
“Suloisin esikuva taivaasta on Herran Hengen hallinnassa oleva koti.“ AH 15
3.6. Perjantai, aamu
Matt. 19:6
“Tämä lupaus [avioliittolupaus] — yhdistää kaksi yksilöä sellaisilla siteillä, joita
ei mikään muu kuin kuoleman käsi pysty katkaisemaan.“ 1Ta 553, 554
“Vuorisaarnassa Jeesus selvästi sanoi, ettei aviosidettä voinut purkaa mikään
muu kuin uskottomuus aviolupaukselle. »Jokainen», hän sanoi, »joka hylkää
vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja
joka nai hyljätyn, tekee huorin.» Jeesus kiinnitti kuulijaansa huomion
aviosäädökseen sellaisena kuin se annettiin luomisessa. — Tuolta ajalta ovat
peräisin sekä sapatti että avioliitto, kaksi säädöstä, jotka kumpikin on
tarkoitettu julistamaan Jumalan kunniaa ja olemaan ihmiskunnalle
siunaukseksi. Kun Vapahtaja silloin vihkiessään pyhän parin avioliittoon liitti
yhteen heidän kätensä — hän antoi avioliittolain kaikille Aadamin lapsille ajan
loppuun saakka. Tuo laki, jonka Iankaikkinen Isä itse oli julistanut hyväksi, oli
mitä suuriarvoisin ihmisen onnelle ja kehitykselle. Synti on turmellut avioliiton
samoin kuin jokaisen muunkin hyvän lahjan, minkä Jumala on ihmiskunnalle
suonut, mutta evankeliumi tahtoo palauttaa sille sen alkuperäisen puhtauden ja
kauneuden.“ Vs 96
3.6. Perjantai, ilta
1 Kor. 7:10
“Miesten ja naisten pitäisi avioelämänsä alussa vihkiytyä uudelleen Jumalalle. —
Missä Jumalan Henki vallitsee, siellä ei aviosuhteessa ole puhettakaan yhteen
soveltumattomuudesta.“ AH 103, 120
“Vaikka vaikeuksia ja pulmia ilmeneekin ja mielenmasennus saa valtaa, ei mies
eikä vaimo saa vaalia ajatusta, että heidän liittonsa on erehdys tai pettymys.
Päättäkää olla toisillenne kaikki, mitä suinkin on mahdollista. Jatkakaa
varhaista huomaavaisuuttanne ja kohteliaisuuttanne. Rohkaiskaa toinen
toistanne elämän taisteluissa. Pyrkikää edistämään toistenne onnea. Vallitkoon
välillänne keskinäinen rakkaus ja armahtavaisuus! Silloin avioliitto, sen sijaan
että se merkitsisi rakkauden loppumista, onkin vaikuttava, kuin se siitä vasta
oikein alkaisi.“ KSL 334
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4.6. Sapatti, aamu
Ps. 127:1
“Jumala — toivoi, että koko maa tulisi täyteen iloa ja rauhaa. Hän loi ihmisen
olemaan onnellinen, ja hän haluaa täyttää ihmissydämet taivaan rauhalla. Hän
toivoo maan päällä olevien perheiden kuvastavan ylhäällä olevaa suurta
perhettä.“ KV 213
“Kristilliset kodit ovat Jumalan suunnitelman mukaisesti perustettuina ja
hoidettuina hänen tehokkaimpia välikappaleitaan kristillisen luonteen
muovaamisessa ja hänen työnsä eteenpäin viemisessä.“ 3Ta 59
“Koti pitäisi tehdä kaikeksi, mitä siihen sanaan sisältyy. Sen tulisi olla pieni
taivas maan päällä, paikka missä helliä tunteita kehitellään, sen sijaan että
niitä harkitusti tukahdutettaisiin. Onnellisuutemme riippuu tästä toisillemme
osoitetun rakkauden, myötätunnon ja tosi kohteliaisuuden kehittämisestä.“ 3T
539
“Olkoon kotisi sellainen, että Kristus voi käydä sinne sisälle pysyväksi vieraaksi.
Olkoon se sellainen, että ihmiset huomaavat teistä, että olette olleet Jeesuksen
seurassa ja oppineet hänestä.” Signs 17.2.1904
4.6. Sapatti, ilta
Matt. 7:24, 25
“Kodista, jonka jäsenet ovat ystävällisiä, kohteliaita kristittyjä, ulottuu hyvä
vaikutus kauas. Toiset perheet huomaavat sellaisen kodin saavuttamat tulokset
ja ryhtyvät sen esimerkkiä seuraten vuorostaan suojaamaan kotiaan pahoilta
vaikutteilta. Taivaan enkelit vierailevat usein kodissa, jossa noudatetaan
Jumalan tahtoa. Jumalallisen armon voiman alaisina sellaisesta kodista tulee
virkistyspaikka rasittuneille, uupuneille pyhiinvaeltajille. Omaa minää ei
päästetä tehostamaan itseään, vaan siellä muodostetaan oikeita tapoja ja
tunnustetaan tarkoin toisten oikeudet. Rakkauden kautta vaikuttava usko, joka
puhdistaa sielun, on peräsimessä ja ohjaa koko huonekuntaa.“ Signs 17.2.1904
“Suurin todiste, mikä kristillisyyden voimasta voidaan esittää maailmalle, on
hyvässä järjestyksessä oleva ja kurinalaisesti kasvatettu perhe. Tämä suosittaa
totuutta paremmin kuin mikään muu, sillä se on elävä todistus sen sydämeen
vaikuttavasta käytännöllisestä voimasta.“ 4T 304
5.6. Sunnuntai, aamu
Kork.v. 8:7
“Rakkaus on kallisarvoinen lahja, minkä me saamme Jeesukselta. Puhdas ja
pyhä kiintymys ei ole tunne, vaan se on periaate. Ne, joita tosi rakkaus
elähdyttää, eivät mene kohtuuttomuuteen eivätkä ole sokeita.“ KSL 332
“Kristuksesta säteilevä jumalallinen rakkaus ei koskaan tuhoa inhimillistä
rakkautta vaan käsittää myös sen. Se hienostaa ja puhdistaa, kohottaa ja
jalostaa inhimillisen rakkauden. Inhimillinen rakkaus ei koskaan voi tuottaa
arvokasta hedelmää, ennen kuin se yhtyy jumalalliseen luontoon ja harjaantuu
kasvamaan taivasta kohti.“ AH 99
“Totinen rakkaus ei ole mikään voimakas, tulinen eikä kiihkeä intohimo.
Päinvastoin se on rauhallinen ja syvällinen. Se ei katso ainoastaan ulkonaisiin,
sillä vain sisäisillä ominaisuuksillaan se vetää puoleensa. Se on viisas ja
tarkkanäköinen, ja sen hartaus on todellinen ja kestävä.“ 1Ta 193
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5.6. Sunnuntai, ilta
1 Kor. 13:4-7
“Kristuksen rakkauden täyttämät sydämet eivät koskaan voi loitontua kovin
kauas toisistaan. Uskonto on rakkautta, ja kristitty koti on sellainen, että siellä
hallitsee rakkaus, joka ilmenee huomaavan ystävällisinä ja lempeän kohteliaina
sanoina ja tekoina.“ 5T 335
“Meidän on tehtävä kotimme Beeteliksi ja sydämemme alttariksi. Missä vain
vaalitaan Jumalan rakkautta sielussa, siellä on oleva rauhaa, valoa ja iloa.“ AH
19
“Jeesus haluaa, että avioliitossa ja kotilieden ääressä ollaan onnellisia.“ AH 99
“Miehet ja naiset voivat saavuttaa sen ihanteen, jonka Jumala on heille
asettanut, jos he turvautuvat Kristuksen apuun. Mihin ihmisviisaus ei riitä, sen
voi hänen armonsa tehdä niille, jotka luottavassa rakkaudessa antautuvat
hänelle. Hänen johdatuksensa voi liittää sydämet yhteen taivaallista alkuperää
olevilla siteillä. Rakkaus ei ole silloin pelkkää hellien ja imartelevien sanojen
vaihtoa. Taivaallisissa kangaspuissa kudotaan hienommilla, mutta
kestävämmillä loimilla ja kuteilla kuin maallisissa. Niissä ei kudota
harsokangasta, vaan kangasta, joka kestää kulutusta, koetusta ja
koettelemuksia. Sydän liittyy sydämeen kestävän rakkauden kultaisin sitein.“
KSL 336
6.6. Maanantai, aamu
Sanani. 31:10, 11
“Perheen onni riippuu suureksi osaksi vaimosta ja äidistä.“ 1Ta 94
“Nuori mies etsiköön rinnalleen naisen, joka on sovelias kantamaan oman
osansa elämän taakoista, naisen, joka vaikuttaa häneen jalostavasti ja
puhdistavasti ja jonka rakkaus voi tehdä hänet onnelliseksi.“ KSL 332
“Avioelämä ei ole pelkkää romanssia; sillä on todelliset vaikeutensa ja kotoiset
yksityiskohtansa. Vaimo ei saa pitää itseään hoivattavana nukkena vaan
naisena, joka ottaa kantaakseen todellisia, ei kuviteltuja, taakkoja ja on
ymmärtäväinen ja ystävällinen ottaen huomioon, että hänellä on muutakin
ajateltavaa kuin vain oma itsensä.“ AH 110, 111
“Kotoisten tehtävien tuntemus on kovin arvokasta jokaiselle naiselle.
Lukemattomat perheet ovat onnettomia vaimon ja äidin kyvyttömyyden takia.“
FE 74
6.6. Maanantai, ilta
1 Kor. 7:17
“Jokaisen tytön pitäisi perehtyä kodin taloustehtäviin, toimia keittäjänä,
taloudenhoitajana ja ompelijana. Hänen pitäisi ymmärtää kaikkea sitä, mitä
perheenemännän pitäisi tietää.“ AH 91
“Nuori nainen voi tarpeen vaatiessa tulla toimeen ilman ranskankielen ja
algebran tai vieläpä pianonsoitonkin taitoa, mutta hänen on välttämätöntä
oppia leipomaan hyvää leipää, valmistamaan siistejä, sopivia vaatteita ja
suorittamaan tehokkaasti ne monet velvollisuudet, joiden täyttäminen kuuluu
kodinhoitoon.“ EK 204
“»Toimellinen nainen tulee Herralta.» »Hänen miehensä sydän häneen luottaa. —»
Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus. Hän
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tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö. Hänen poikansa nousevat
ja kiittävät hänen onneansa, hänen miehensä nousee ja ylistää häntä!» »Paljon
on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä.» Joka
sellaisen vaimon löytää, »se onnen löytää, saa Herralta mielisuosion.»“ KSL 333
7.6. Tiistai, aamu
Kork.v. 2:4
“Jokaisen naisen tulee, ennen kuin hän antaa avioliittolupauksen, tutkia, onko
se, jonka kanssa hän aikoo yhdistää kohtalonsa, arvollinen. Millainen hänen
menneisyytensä on? Onko hänen elämänsä puhdas? Onko hänen rakkautensa
jaloa ja kohottavaa vai pelkästään tunteellista hellyyttä? Onko hänellä sellaisia
luonteenpiirteitä, jotka tekevät naisen onnelliseksi? Voiko vaimo löytää
todellisen rauhan ja ilon hänen rakkaudestaan? Voiko hän säilyttää
yksilöllisyytensä, vai täytyykö hänen alistaa arvostelukykynsä ja omatuntonsa
miehensä valvonnan alaiseksi? Kristuksen opetuslapsena vaimo ei ole itsensä
oma, vaan hänet on kalliisti ostettu. Voiko hän noudattaa Vapahtajan
vaatimuksia tärkeimpinä kaikista? Säilyvätkö ruumis ja sielu, ajatukset ja
aikomukset puhtaina ja pyhinä? Näillä kysymyksillä on mitä suurin merkitys
jokaisen avioliittoon aikovan naisen hyvinvointia silmälläpitäen.“ 2Ta 117
7.6. Tiistai, ilta
Ps. 119:102
“Jos Jumala on siunannut sinulle Jumalaa pelkääväiset vanhemmat, niin kysy
heiltä neuvoa. Usko heille avomielisesti toiveesi ja suunnitelmasi ja ota oppia
heidän elämänkokemuksistaan - silloin olet säästyvä monelta sydänsurulta. Ja
ennen kaikkea ota Kristus neuvonantajaksesi. Tutki hänen sanaansa rukoillen.
Sellaista ohjausta saaden nuori nainen hyväksyköön elämäntoverikseen vain
puhdas- ja jaloluonteisen miehen, miehen, joka on uuttera, eteenpäinpyrkivä ja
rehellinen, joka rakastaa ja pelkää Jumalaa.“ KSL 332
“Sydän kaipaa inhimillistä rakkautta, mutta tämä rakkaus ei ole niin suuri ja
puhdas eikä niin arvokas, että se pystyisi korvaamaan Jeesuksen rakkauden.
Vain Vapahtajassaan vaimo voi löytää viisautta, voimaa ja armoa kohdatakseen
elämän vastuunalaisuuden, sen surut ja huolet. Hänen tulee ottaa Vapahtaja
voimakseen ja oppaakseen. Antautukoon vaimo Kristukselle, ennen kuin hän
antautuu kenellekään maalliselle ystävälle tai solmii suhteen, joka on
ristiriidassa tämän suhteen kanssa.“ 3Ta 118
“Avioliitto voidaan solmia turvallisesti vain Kristuksessa. Inhimillisen rakkauden
olisi saatava kiinteimmät siteensä Jumalan rakkaudesta. Syvää, todellista ja
epäitsekästä rakkautta on vain siellä, missä Kristus hallitsee.“ KSL 332
8.6. Keskiviikko, aamu
2 Kor. 6:14
“Jumalan kansaa nykyään uhkaavista vaaroista suurimpia on seurustelu
jumalattomien kanssa ja varsinkin avioliittoon meneminen epäuskoisten
kanssa.“ 2 BC 1000
“Sadat ihmiset ovat luopuneet Kristuksesta ja taivaasta sen tähden, että ovat
menneet avioliittoon kääntymättömän henkilön kanssa. — Avioelämän
onnellisuus ja menestys riippuu kummankin osapuolen keskinäisestä
sopusuhtaisuudesta. Kuinka lihan mieli voi sopeutua siihen mieleen, joka on
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yhdistynyt Kristuksen mieleen? — Taipumukset, mieltymykset ja päämäärät
tulevat näin ollen aina olemaan ristiriidassa keskenään. Ellei uskovainen
pitäytymällä lujasti periaatteisiinsa voita surutonta, on hän, kuten paljon
useammin käy, masentuva ja myyvä uskonnolliset periaatteensa surkeaan
toveruuteen sellaisen kanssa, jolla ei ole mitään yhteyttä taivaaseen.“ 1Ta 554,
555
8.6. Keskiviikko, ilta
2 Кор. 6:14
“Mennessään avioliittoon epäuskoisten kanssa totuuden tunnustajat polkevat
Jumalan tahdon jalkainsa alle. He menettävät hänen mielisuosionsa ja joutuvat
katkerasti katumaan tekoaan. Epäuskoisella saattaa olla siveellisesti hieno
luonne, mutta se tosiasia, ettei hän ole välittänyt Jumalan vaatimuksista eikä
hänen tarjoamastaan suuresta pelastuksesta, on riittävä perusta, miksi
sellaista liittoa ei tule solmia.“ 1Ta 551
“Innoitettu sana lausuu Salomosta: »taivuttivat hänen vaimonsa hänen
sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin
Herralle, Jumalallensa» (1 Kun. 11: 4). Saakoon Salomon luopumuksen
surullinen muisto varoittaa jokaista sielua kaihtamaan samaa jyrkännettä.“ 2BC
1031
“Jos ihmisellä on tapana rukoilla kahdesti päivässä ennen kuin hän
ajatteleekaan avioliittoa, hänen tulee rukoilla neljästi päivässä aikoessaan ottaa
tämän askeleen. Avioliitto vaikuttaa elämääsi sekä tässä että tulevassa
maailmassa.“ SN 456
“Ellet halua itsellesi kotia, josta varjot eivät milloinkaan väisty, niin älä liity
sellaiseen, joka on Jumalan vihollinen.“ 2Ta 118
9.6. Torstai, aamu
Ef. 5:23
“Herra on asettanut miehen vaimon pääksi suojaamaan tätä; hän on se, joka
sitoo perheen jäsenet yhteen, aivan kuten Kristus on seurakunnan pää ja
salaisen ruumiin Vapahtaja. Jokaisen aviomiehen, joka sanoo rakastavansa
Jumalaa, tulee huolellisesti tutkia, mitä Jumala hänen asemassaan olevalta
vaatii. Kristus käyttää valtaansa viisaasti, kaikella ystävällisyydellä ja
lempeydellä; käyttäköön siis aviomieskin valtaansa samaan tapaan kuin
seurakunnan suuri Johtajakin.“ AH 215
“Aviomiehen tulisi muistaa, että suuri osa hänen lastensa kasvatuksen taakasta
on äidin kannettavana. — Tämän tulisi herättää hänen hellimmät tunteensa, ja
hänen pitäisi kaikin tavoin keventää hänen taakkojaan. Hänen tulisi rohkaista
vaimoaan luottamaan hänen syvään kiintymykseensä.“ 1Ta 95
“Ei mies eikä vaimo saa yrittää harjoittaa toista kohtaan mielivaltaista
käskyvaltaa. Älkää koettako pakottaa toisianne mukautumaan omiin
mielihaluihinne. Te ette voi tehdä niin ja samalla säilyttää toistenne rakkautta.
Olkaa ystävällisiä, kärsivällisiä, suvaitsevaisia, hienotunteisia ja huomaavaisia
toisianne kohtaan. Jumalan armon avulla te voitte onnistua tekemään toisenne
onnellisiksi, niin kuin aviolupauksessanne
toisillenne lupasitte.“ KSL 335
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9.6. Torstai, ilta
1 Kor 7:39
“Avioliitto elinikäisenä liittona kuvaa Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä
yhteyttä. Samaa mieltä, jota Kristus osoittaa seurakuntaansa kohtaan, tulee
miehen ja vaimon osoittaa toisiaan kohtaan. Jos he rakastavat Jumalaa yli
kaiken, niin he rakastavat myös toisiaan Herrassa. Harrastaessaan kumpikin
itsensä kieltämistä ja uhrautuvaisuutta he ovat siunaukseksi toisilleen. —
Jumala haluaa kodin olevan onnellisin paikka maan päällä, todellinen
vertauskuva taivaallisesta kodista. Kun mies ja vaimo hoitavat kotona
avioliittoon kuuluvat velvollisuudet, ylläpitävät läheisiä suhteita Jeesukseen
Kristukseen ja turvautuvat hänen käsivarteensa ja tukeensa, he voivat tässä
liitossa nauttia onnea, jota Jumalan enkelitkin kiittävät. Avioliitto ei vähennä
heidän käyttökelpoisuuttaan vaan lujittaa sitä.“ AH 95, 102
10.6. Perjantai, aamu
Sananl. 24:3
“Jumalan Israelia varten laatiman suunnitelman mukaan jokaisella perheellä oli
oma koti maalla sekä tarpeeksi maata maanviljelykseen. Siten he saivat varoja
ja kannustusta hyödylliseen, työteliääseen ja itsenäiseen elämään. Ihmiset
eivät ole kyenneet milloinkaan parantamaan tätä suunnitelmaa.“ KSL 163, 164
“Maan kätköissä on siunauksia niille, joilla on rohkeutta, tahtoa ja kestävyyttä
koota sen aarteita. Isät ja äidit, jotka omistavat kappaleen maata ja viihtyisän
kodin, ovat kuninkaita ja kuningattaria.“ FE 326, 327
10.6. Perjantai, ilta
2 Kor. 5:9
“Kallis asumus, huoliteltu taidokas kalusto, komeus, ylellisyys ja mukavuus
eivät ole välttämättömiä onnellisen ja hyödyllisen elämän edellytyksiä. Jeesus
tuli tänne maan päälle suorittamaan suurinta tehtävää, mitä ihmisten
keskuudessa on koskaan suoritettu. Jumalan lähettiläänä hän tuli näyttämään
meille, miten on elettävä, jotta päästäisiin parhaisiin tuloksiin. Millaiset
olosuhteet Iankaikkinen Isä valitsi Pojalleen? Hän valitsi hänelle kodin Galilean
vuoristosta; kodin, jossa tehtiin rehellistä työtä ja vietettiin yksinkertaista
elämää; kodin, jossa joka päivä jouduttiin taistelemaan vaikeuksia ja puutetta
vastaan; kodin, jossa vallitsi uhrautuvaisuus, säästäväisyys, kärsivällisyys ja
iloinen palveleva henki; kodin, jossa äidin vierellä vietettiin tutkisteluhetki
avatun kirjakäärön ääressä; kodin, jossa vallitsi aamusarastuksen ja iltahämyn
rauha vehreässä laaksossa luonnon pyhässä temppelissä; kodin, jossa tutkittiin
luontoa ja Jumalan johdatusta ja jossa sielu sai seurustella Jumalan kanssa tällaisissa oloissa ja tällaisten mahdollisuuksien puitteissa eli Jeesus varhaisen
elämänsä. — Olkoon ensimmäisenä päämääränänne perustaa miellyttävä koti.
Tietenkin te huolehditte mahdollisuuksista, jotka helpottavat työtä ja edistävät
terveyttä ja hyvinvointia. — Sisustakaa kotinne sileillä ja yksinkertaisilla
huonekaluilla, jotka kestävät käsittelyä ja joita on helppo pitää puhtaina ja jotka
tarpeen tullen voidaan vähäisin kustannuksin korvata. Hyvällä maulla voitte
saada yksinkertaisenkin kodin miellyttäväksi ja hauskaksi, jos vain rakkaus ja
tyytyväisyys saavat siellä vallita.“ KSL 338, 339, 342, 343
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11.6. Sapatti, aamu
Ps. 128:3
“Lapset ja nuoret ovat Jumalan erityinen aarre.“ AH 280
“Kun perhe koostuu vain kahdesta, — eikä ole lapsia, jotka tarvitsevat
kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä ja tosi rakkautta, on oltava alati varuillaan,
jottei itsekkyys pääsisi valtaan, ettette tulisi itse keskukseksi ja rupeaisi
vaatimaan huomiota, huolenpitoa ja kiinnostusta, tuntematta itse olevanne
lainkaan velvollisia osoittamaan tätä kaikkea muille.“ 2T 231
“Avuttomien lasten hoivaaminen ja rakastaminen poistaa luonteestamme
karheuden ja tekee meistä helliä ja myötätuntoisia sekä auttaa meitä
kehittämään luonteemme jalompia piirteitä.“ 2T 647
“Ensimmäisen poikansa synnyttyä hän [Eenok] pääsi kokemuksessaan
ylemmälle tasolle ja tuli vedetyksi lähempään suhteeseen Jumalaan. Hän käsitti
täydemmin omat velvoituksensa ja vastuunsa Jumalan poikana. Kun hän
huomasi, miten lapsi rakasti isäänsä ja luotti yksinkertaisesti hänen
varjelukseensa, ja kun hän tunsi omassa sydämessään syvää, kaihoisaa
hellyyttä tuota esikoispoikaansa kohtaan, hän sai kalliin opetuksen siitä, miten
ihmeellisesti Jumala rakasti ihmisiä antaessaan lahjaksi oman Poikansa,
samoin kuin siitä, miten levollisesti Jumalan lapset saavat luottaa taivaalliseen
Isäänsä.“ PP 65
11.6. Sapatti, ilta
2 Moos. 2:10
“Tunnen hyvin hellää mielenkiintoa lapsia kohtaan. - - Olen ottanut hoitaakseni
monia lapsia, ja olen aina tuntenut saavani suurta siunausta lasten
yksinkertaisesta seurasta. — Myötätunto, kärsivällisyys ja rakkaus, joita lasten
hoitaminen vaatii, olisivat siunaukseksi mille tahansa kodille. Ne
pehmentäisivät ja tyynnyttäisivät niiden luonnetta, joiden on tarpeellista olla
iloisempia ja levollisempia. Lapsen läsnäolo kodissa sulostuttaa ja hienostuttaa.
Herran pelossa kasvatettu lapsi on siunaus. — Poikanne ja tyttärenne ovat
Jumalan perheen nuorempia jäseniä. Hän on uskonut heidät teidän hoitoonne,
harjoitettaviksi ja kasvatettaviksi taivasta varten.“ AH 160, 161
“Pienen lapsen sielu, joka uskoo Kristukseen, on hänen silmissään yhtä arvokas
kuin hänen valtaistuintaan ympäröivät enkelitkin.“ AH 279
12.6. Sunnuntai, aamu
Tuom. 13:12
“Maanoahin vaimolle lausutut sanat sisältävät totuuden, jota nykyajan äitien
olisi syytä tutkistella.“ CD 218
“Äiti vaikuttaa tavoillaan lapseen joko hyvää tai pahaa. Jos hän toivoo lapsensa
hyvinvointia, tulee hänen elää periaatteellisesti, raittiisti ja kieltäytyvästi.“ PP
545
“Jos hän ennen lapsensa syntymää on epävakainen, itsekäs, äkäilevä ja tiukan
vaativainen, tulee hänen lapsensa asenteissa näkymään merkkejä tästä hänen
väärästä menettelystään. — Mutta jos hän järkkymättä toimii aina oikein ja on
ystävällinen, lempeä ja epäitsekäs, hän siirtää lapseensa näitä
luonteenpiirteitä.“ Signs 26.2.1902
“Tämä vastuu kuuluu isälle yhtä hyvin kuin äidillekin. Molemmat vanhemmat
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siirtävät lapsiinsa omat piirteensä, henkiset niin kuin fyysisetkin,
mielenlaatunsa ja taipumuksensa.” PP 545
12.6. Sunnuntai, ilta
Luuk. 1:80
“Jokaisen isän ja äidin pitäisi kysyä: »Mitä meidän on tehtävä lapselle, joka on
syntyvä?» Monet ovat vähätelleet sikiövaiheen aikaisia vaikutuksia, mutta
Luojamme kanta tässä asiassa ilmenee selvästi siitä taivaallisesta opetuksesta,
jota annettiin näille heprealaisille vanhemmille.“ PP 545
“Lastensa opettajaksi soveliaan äidin täytyy jo ennen heidän syntymistään ottaa
itsensä kieltäminen ja hillitseminen tavakseen, sillä hän siirtää heihin
ominaisuuksiaan, oman luonteensa vahvoja tai heikkoja piirteitä.
Sielunvihollinen ymmärtää tämän asian paljon paremmin kuin monet
vanhemmat. Hän kiusaa äitiä tietäen, että ellei tämä vastusta, häntä, hän voi
vaikuttaa äidin kautta myös tämän lapseen. Äidin ainoa toivo on Jumalassa.
Hän voi paeta tämän luo saamaan armoa ja voimaa. Eikä hän joudu turhaan
hakemaan apua. Jumala auttaa häntä siirtämään jälkeen tulevaiseensa
ominaisuuksia, joiden avulla tämä voi menestyä tässä elämässä ja voittaa
omakseen iankaikkisen elämän.“ CD 219
13.6. Maanantai, aamu
Luuk. 2:40
“Jeesus on meidän esimerkkimme. — Juuri kotielämässä hän on kaikkien lasten
ja nuorten esikuva.“ AT 57
“Hänen äitinsä oli hänen ensimmäinen inhimillinen opettajansa. Hänen
huuliltaan ja profeettain kirjakääröistä hän oppi taivaallisia asioita. -- Hänen
tarkka raamatuntuntemuksensa osoittaa, kuinka ahkerasti hän lapsuudessaan
tutki Jumalan sanaa. -- Varhaisesta lapsuudestaan asti hänen elämällään oli
vain yksi tarkoitus: hän eli ollakseen siunaukseksi toisille.“ AT 52, 53
“Nuoruudessaan hän työskenteli isänsä kanssa puusepän ammatissa. —
Lapsuudestaan asti hän oli esikuvallisen tottelevainen ja ahkera. Kotipiirissä
hän liikkui miellyttävänä päivänsäteenä. Uskollisesti ja iloisesti hän täytti oman
paikkansa suorittaen niitä halpoja tehtäviä, joita hänelle osoitettiin
vaatimattoman elämänsä aikana.“ YI 21.11.1895
13.6. Maanantai, ilta
Luuk. 2:42
“Kristuksen elämä oli nöyrää, vailla teennäisyyttä ja komeilua. Hän oleili
enimmäkseen ulkosalla. Linnut, luonnon kukat, jotka loistoisalla kauneudellaan
peittivät kedot, uljaat puut ja korkeat vuoret, rosoiset kalliot ja ikuiset kukkulat nämä kaikki viehättivät häntä erityisesti. — Sivussa kaikkien katseilta hän piti
yhteyttä taivaalliseen Isäänsä. Hän lujitti siveellisiä kykyjään mietiskelyllään ja
seurustelullaan Jumalan kanssa.“ YI Syysk. 1873
“Vanhempien kallis etuoikeus on yhdessä opettaa lapsille, kuinka he pääsevät
osallisiksi Kristuksen elämän iloisuudesta, kun oppivat seuraamaan hänen
esimerkkiään. Vapahtajan varhaiset vuodet olivat uutteria vuosia. Kotona hän
auttoi äitiään, ja hän suoritti tehtävänsä yhtä tunnollisesti kotiaskareissaan ja
höyläpenkin ääressä kuin julkisessa toiminnassaankin.“ AH 290
“Jokaiselle nuorelle, joka seuraa Kristuksen esimerkkiä uskollisuudessa ja
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kuuliaisuudessa halvassa kodissaan, kuuluvat nämä sanat, jotka Isä lausui
hänestä Pyhän Hengen kautta: »Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun
valittuni, johon minun sieluni mielistyi.» Jes. 42:1.“ AT 57
14.6. Tiistai, aamu
Ps. 144:12
“Maisista siteistä hellin on äidin ja hänen lapsensa välinen yhteys.“ FE 153
“Lapsissa, jotka Jumala on uskonut äidin hoitoon, hänellä on pyhä taivaan
antama huolenpidon kohde. »Ota tämä poika, tämä tytär», hän sanoo, »ja
kasvata hänet minulle. Kaunista hänelle luonne linnan kaltaiseksi, niin että hän
voi ikuisesti loistaa Herran kartanoissa.»“ KSL 348, 349
“Tämä muovaava, jalostava ja viimeistelevä työ kuuluu äidille. Kysymys on
lapsen luonteen kehittämisestä. Äidin täytyy saada ikuisuusopetuksia
syöpymään lapsen mieleen.“ AH 234
“Lasten kasvatus on ylevintä työtä, mitä koskaan on uskottu kuolevaisille. Lapsi
kuuluu Herralle, ja siitä lähtien, kun se pienokaisena lepää äitinsä käsivarsilla,
se on kasvatettava hänelle.“ RH 8.7.1902
14.6. Tiistai, ilta
Mark. 2:1
“Kodin tulisi olla lapsille mieluisin paikka maailmassa, ja äidin olemuksen tulisi
olla sen suurimpana viehätysvoimana. — Lempeydellä kasvattaen ja hellyydellä
puhuen ja toimien äidit voivat kiinnittää lastensa sydämen omaan
sydämeensä.“ KSL 360
“Jumala on ylhäällä taivaassa, ja hänen valtaistuimeltaan säteilee valoa ja
kirkkautta uskollisen äidin ylle, joka pyrkii kasvattamaan lapsiaan
vastustamaan pahan vaikutusta. Tällaisen äidin suorittamalle työlle ei mikään
vedä vertoja. Hänen tehtävänään ei ole taidemaalarin tavoin maalata kankaalle
kaunista hahmoa eikä kuvanveistäjän tavoin hakata sitä marmoriin. Hän ei
kirjailijan tavalla tuo mahtavin sanoin julki jaloja ajatuksiaan eikä
säveltaiteilijan tavoin sävelin ilmaise yleviä tunteitaan. Hänen tehtävänään on
Jumalan avulla muovata ihmissielua Jumalan kaltaisuuteen.“ KSL 349
“Kuninkaalla ei valtaistuimellaan ole ylevämpää tehtävää kuin äidillä. Äiti on
kotinsa kuningatar. Hänen vallassaan on hänen lastensa luonteen
muovaaminen soveliaaksi ylhäisempää, kuolematonta elämää varten.
Enkelikään ei voisi pyytää ylevämpää tehtävää.“ AH 231
15.6. Keskiviikko, aamu
Ef. 6:4
“Niin suurta kuin äidin työ onkin, ei koskaan pitäisi unohtaa, että isälläkin on
osuutensa hänen lastensa kasvatuksessa ja harjoituksessa. -- Varsinkin lasten
ikävuosien karttuessa tarvitaan isän vaikutusta äidin vaikutukseen yhtyneenä,
hillitsemään, valvomaan ja opastamaan.“ Signs 10.11.1881
“Kristitty isä on perheensä yhdysside, joka kiinnittää heidät likelle Jumalan
valtaistuinta. Hän ei saa päästää kiinnostustaan lapsiinsa koskaan
herpaantumaan. Isä, jonka perheessä on poikia, ei saisi jättää näitä levottomia
poikia kokonaan äidin hoitoon. Hänen pitäisi ruveta itse heidän toverikseen ja
ystäväkseen. Kaikkensa tehden hänen pitäisi varjella heitä huonolta seuralta. —
Hänen tulisi itse nähdä enemmän vaivaa ja koettaa kaikin voiminensa johtaa
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poikiaan Jumalan luo.“ RH 8.7.1902
15.6. Keskiviikko, ilta
Kol. 3:20
“Kun lapset menettävät malttinsa ja kiihtyvät puheissaan, tulisi vanhempien
vaieta vähäksi aikaa. — Vaikeneminen on kultaa, ja se johtaa katumukseen
paremmin kuin mitkään sanat. Saatana on vain mielissään kun vanhemmat
ärsyttävät lapsiaan kovilla ja kiukkuisilla sanoillaan. »Isät, älkää kiihottako
lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi» (Kol. 3:21). -- Antakaa tyyneytenne auttaa
heitä palautumaan säädylliseen mielentilaan.“ Signs 1.1.1902
“Ystävällisellä ja järkevällä huolenpidolla tulisi isien yhtä hyvin kuin äitienkin
saada lapsensa kiintymään heihin kunnioituksen, kiitollisuuden ja rakkauden
lujin sitein sekä herättää heidän nuoressa mielessään harrasta vanhurskauden
ja totuuden kaipuuta. Äidin koettaessa juurruttaa hyviä periaatteita tulisi isän
huolehtia siitä, etteivät pahat rikkaruohot pääse tukahduttamaan arvokasta
siementä. Hänen lujempaa kurinpitoaan tarvitaan, jotta lapset voivat oppia
sitkeyttä ja itsehillintää. — Kristitty isä, työskentele ystävällisesti ja
kärsivällisesti lastesi parhaaksi. Koeta kääntää heidän sydämensä
vastaanottamaan Vanhurskauden Auringon kirkkaita säteitä. Opeta heille
käskyin ja esimerkein, että Kristuksen henki on hyväntukemisen henki.“ Signs
10.11.1881
16.6. Torstai, aamu
Ef. 6:1
“Jumalan tahto on taivaan lakina. Koko Jumalan perhe oli pyhä ja onnellinen
niin kauan, kuin tuota lakia noudatettiin elämän ohjeena. Mutta kun tuota
jumalallista lakia rikottiin, syntyi pahansuopuutta, kateutta ja kiistaa, ja osa
taivaan joukoista lankesi. Niin kauan kuin maisissa kodeissamme
kunnioitetaan Jumalan lakia, pysyy perhe onnellisena.“ CG 79
“Ensimmäisiä läksyjä, mitä lapsen on opittava, on tottelemisen läksy. Ennen
kuin hän on kyllin vanha harkitsemaan, hänet voi opettaa tottelemaan.“ EK 270
“Äiti on kodin kuningatar, ja lapset ovat hänen alamaisiaan. Hänen tulee hallita
huonekuntaansa viisaasti, äitiytensä arvokkuudella. Kodissa tulee hänen
vaikutuksensa olla voimakkainta.“ AH 232
“Omapäisyyttä ei pitäisi koskaan jättää nuhtelematta. Lapsen tuleva hyvinvointi
edellyttää ystävällistä ja rakastavaa, mutta lujaa kuria. — On mahdoton kuvailla
sitä pahaa, mikä on seurauksena siitä, että lapsi jätetään oman tahtonsa
varaan.“ CT 112
16.6. Torstai, ilta
Ef. 6:2, 3
“Epävakaa hallinto, joka toisin ajoin pitää ohjaksia tiukalla ja välistä taas sallii
sellaistakin, mikä on ollut kiellettyä, on lapselle turmiollista.“ AH 310
“Yhdenmukaista lujuutta ja kiihkotonta valvontaa tarvitaan välttämättä joka
perheen kasvatustyössä. Sano tyynesti, mitä tarkoitat, toimi harkitusti ja toteuta
sanomasi poikkeamatta siitä mihinkään.“ 3T 532
“Vanhempien vaatimusten tulisi aina olla järkeviä, ja heidän pitäisi olla
ystävällisiä, ei tyhmän hemmottelevasti, vaan viisaan ohjaavasti. Vanhempien
tulee opettaa lapsiaan miellyttävästi torumatta tai moittimatta, koettaen sitoa
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rakkauden silkkiköysin pienokaistensa mielen puoleensa.“ CT 158, 159
“Arvovallan ja rakkauden yhteisvaikutuksella tulee mahdolliseksi pitää perheen
hallitusohjia lujasti ja ystävällisesti käsissä. Pitäen silmämääränä yksinomaan
Jumalan kunniaa ja lastemme velvoituksia häntä kohtaan voimme välttyä
veltostumasta ja sallimasta pahaa.“ AH 308
17.6. Perjantai, aamu
Ef. 4:32
“Periaate, jota tähdennetään tässä kehotuksessa: »Olkaa helläsydämiset
toisianne kohtaan» (Room. 12: 10), on kodin onnen pääedellytyksiä.“ AH 412
“Epäystävällisyys, valittelu ja viha sulkevat Jeesuksen pois kodista. Näin, että
Jumalan enkelit pakenevat kodista, missä on epäystävällisiä sanoja, ärtyisyyttä
ja riitaa.“ 1Ta 96
“Ystävälliset tavat, hilpeä keskustelu ja hellyyden ilmaukset liittävät lasten
mielen vanhempiinsa rakkauden köysin ja ovat omiaan lisäämään kodin
viihtyisyyttä enemmän kuin kalleimmatkaan koristukset, mitä rahalla voi
saada.“ AH 426, 427
“Hellää kiintymystä pitäisi aina vaalia miehen ja vaimon, vanhempien ja lasten
sekä veljien ja sisarten välillä. Kaikkea suutuksissaan puhumista pitäisi välttää,
eikä mikään saisi antaa edes näennäistä vaikutelmaa keskinäisen rakkauden
puuttumisesta. Lasten tulee arvostaa ja kunnioittaa vanhempiaan, ja näiden
tulee puolestaan olla lapsiaan kohtaan kärsivällisiä, ystävällisiä ja helliä. Kunkin
pitäisi pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin miellyttämään perhepiirin jäseniä ja
edistämään heidän onneaan.“ Signs 14.11.1892
17.6. Perjantai, ilta
1 Joh. 3:11
“Rakkaudentyöt sitovat sydämiä yhteen ja vetävät niitä yhä lähemmäksi
Jumalan sydäntä, hänen, josta jokainen jalo heräte lähtee. Pienet
huomaavaisuuden teot, jotka virtaavat elämästä yhtä hiljaisesti kuin tuoksu
kukista - ne eivät muodosta niinkään vähäistä osaa elämän siunauksista ja
onnesta.“ Vs 121, 122
“Mikä lempeys ja kauneus säteilikään Vapahtajan jokapäiväisestä elämästä!
Mikä suloisuus virtasikaan hänen pelkästä olemuksestaan! Sama henki
ilmenee hänen lapsissaan. Niitä, joissa Kristus asuu, ympäröi jumalallinen
ilmapiiri. Heidän valkeissa, puhtautta hohtavissa vaatteissaan on taivaallisten
kukkatarhojen sulotuoksu. Heidän kasvonsa heijastavat Jumalan kirkkautta,
valaisten tietä kompasteleville ja väsyneille jaloille.“ Vs 194
18.6. Sapatti, aamu
Gal. 6:2
“Lapsilla on niin kuin vanhemmillakin tärkeitä velvollisuuksia kodissa. Heille
tulisi opettaa, että he ovat olennainen osa kodista. Heitä ruokitaan, vaatetetaan,
rakastetaan ja hoidetaan, ja heidän tulisi vastata tähän paljoon suosioon
kantamalla oma osansa kodin huolista ja tuoda kaikki mahdollinen onnellisuus
siihen perheeseen, jonka jäseniä he ovat.“ KSL 365
“Myös pienet lapset pitäisi harjoittaa osallistumaan päivän askareihin ja saada
heidät tuntemaan, että heidän apuaan tarvitaan ja arvostetaan. Isompien lasten
pitäisi olla vanhempiensa avustajia, osallistua heidän suunnitelmiinsa ja
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vastuullisiinkin tehtäviinsä. Varatkoot isät ja äidit aikaa lastensa opettamiseen
ja osoittakoot heille, että he antavat arvoa heidän avulleen, toivovat heidän
luottamustaan ja pitävät heidän seurastaan, eivätkä lapset tällöin vitkastele
mukaan tuloaan. Sen lisäksi, että tämä keventää vanhempien taakkaa ja antaa
lapsille arvaamattoman arvokasta harjoitusta, se lujittaa kotoista
yhteenkuuluvuutta ja antaa luonteelle syvällisyyttä.“ YI 28.2.1905
18.6. Sapatti, ilta
Apt.9:36
“Työ on hyväksi lapsille; he ovat onnellisempia käyttäessään suuren osan
ajastaan hyödyllisiin askareihin, ja saatuaan tehtävänsä menestyksellisesti
valmiiksi he nauttivat sitäkin enemmän viattomista huveistaan. Työ vahvistaa
sekä lihaksia että mieltä. Äidit voivat saada lapsistaan arvokkaita pikku
apulaisia.“ AH 286
“Jumala antaa hellän vakuuttavasti hyväksymisensä lapsille, jotka osallistuvat
ilomielin kotoisiin tehtäviin pyrkien keventämään isän ja äidin huolia.“ CT 148
“Jos lapsia opetettaisiin pitämään vaatimattomia arkitehtäviään Jumalan heille
osoittaman elämän kulkuna ja kouluna, miten paljon miellyttävämmältä ja
arvokkaammalta heidän työnsä tuntuisikaan. Kaiken tekeminen niin kuin
Herralle saa vähäisimmänkin tehtävän ja velvollisuuden tuntumaan mieluisalta
ja liittää maan päällä työskentelevät niihin pyhiin olentoihin, jotka toteuttavat
Jumalan tahtoa taivaassa.” PP 559
19.6. Sunnuntai, aamu
Jes 49:25
“Nuoret ovat sielunvihollisen erityisten hyökkäysten kohteena.“ GW 207
“Kaikkialla, minne vain käännymmekin, jatkuu taistelu herkeämättä. —
Pahuuden hyökyaalto pyyhkäisee mennessään suuret määrät nuoria. Jokaisen
hartaan kristityn sydämestä kirpoaa kysymys: »Kuinka, oi kuinka voi sielujen
vihollinen vaikuttaa nuorisoomme niin voimallisesti ja hillittömästi maassa,
jossa on Raamattuja ja kristillistä opetusta?» Syy on ilmeinen. Vanhemmat
laiminlyövät vakavan vastuunsa.“ Signs 3.11.1881
“Viljelemätön pelto tuottaa varmasti rikkaruohoja. Samoin käy lasten. Jos
sydämen maaperä jää viljelemättä, kylvää sielunvihollinen sinne vihan ja
kiivauden, itsekkyyden ja ylpeyden siemeniä, ja ne nousevat nopeasti oraalle ja
tuottavat sadon, jonka vanhemmat korjaavat katkerasti katuen. Liian myöhään
he havaitsevat hirvittävän erehdyksensä.“ Signs 1.1.1902
19.6. Sunnuntai, ilta
1 Tim. 4:12
“Eräänä »viimeisten päivien» merkkinä on lasten tottelemattomuus
vanhempiaan kohtaan.“ CG 229
“Vanhempien arvovaltaa vastaan kapinoimisen synti on nykymaailman
kurjuuden ja rikosten perussyitä.“ 2BC 1099
“Jeesus rakastaa lapsia ja nuoria. Hän iloitsee, kun näkee sielunvihollisen
tulevan torjutuksi tämän yrittäessä saada heidät valtaansa. Moninaiset
kiusaukset ahdistavat useita nuoria, mutta Vapahtaja suhtautuu heihin hellän
myötätuntoisesti ja lähettää enkelinsä suojaamaan ja varjelemaan heitä.
Hyvänä Paimenena hän on aina valmis etsimään eksynyttä, harhailevaa
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lammasta.“ Signs 1.1.1902
“Suhteessaan lapsiinsa vanhemmat ovat Jumalan paikalla ja joutuvat kerran
tilille siitä, miten uskollisesti ovat hoitaneet saamansa tehtävän.“ RH
14.10.1875
“[Kristityt vanhemmat], hoitakaa uskollisesti luottamustehtäväänne. Jumala on
auttava teitä. Hänen opastaminaan kasvavat lapsenne oppien siunaamaan ja
kunnioittamaan teitä niin tässä kuin tulevassakin elämässä.“ Signs 1.1.1902
20.6. Maanantai, aamu
Matt. 19:14
“Jumala haluaa jokaisen lapsen jo herkimpinä vuosinaan tulevan hänen
lapsekseen ja otetuksi hänen perheeseensä. Niin nuoria kuin lienevätkin, he
voivat olla uskon huonekunnan jäseniä ja saada erittäin arvokasta kokemusta.“
CT 169
“Olin yhdentoista ikäinen valon tunkeutuessa sydämeeni. Minulla oli hurskaat
vanhemmat, jotka koettivat kaikin tavoin tutustuttaa lapsiaan taivaalliseen
Isäänsä. Kotonamme laulettiin Jumalan ylistystä. Joka aamu ja ilta pidimme
perherukouksen. Perheessä oli kahdeksan lasta, ja vanhempamme käyttivät
jokaisen tilaisuuden saadakseen meidät antamaan sydämemme Jeesukselle.“
YI 3.11.1908
“Lapset ovat erittäin alttiita evankeliumin opetuksille; herkästi he ottavat
vastaan jumalallisia vaikutteita, ja saadut opetukset jäävät vahvasti heidän
mieleensä. Pikkulapsetkin voivat olla kristittyjä ja omata ikävuosiaan vastaavan
kokemuksen.“ YI 3.11.1908
20.6. Maanantai, ilta
1 Joh. 3:1
“Onnellisia ovat ne vanhemmat, joiden elämä on todellista jumaluuden
heijastusta, niin että Jumalan lupaukset ja käskyt herättävät lapsissa
kiitollisuutta ja kunnioitusta; onnellisia ne vanhemmat, joiden hellyys,
oikeudentunto ja pitkämielisyys puhuvat lapselle Jumalan rakkaudesta,
oikeudenmukaisuudesta ja pitkämielisyydestä, vanhemmat, jotka opettaessaan
lasta rakastamaan ja tottelemaan isää ja äitiä sekä luottamaan heihin,
opettavat häntä samalla rakastamaan taivaallista Isäänsä, luottamaan häneen
ja olemaan hänellekin kuuliainen. Vanhemmat, jotka antavat lapselleen
sellaisen lahjan, ovat lahjoittaneet hänelle kaikkia maailman rikkauksia
arvokkaamman aarteen - aarteen, joka säilyy ikuisesti.“ KSL 348
“Älä koskaan anna lapsesi otaksua, etteivät he ole Jumalan lapsia, ennen kuin
ovat kyllin vanhoja kastettaviksi.” CG 499
“Oikealla tavalla opastettuina saattavat hyvin nuoretkin lapset saada oikean
näkemyksen tilastaan syntisinä ja pelastuksen tiestä Kristuksen kautta.” 1Ta
137
“Työskennelkööt vanhemmat samoin kotonaan rakastaen, uskoen ja rukoillen
siksi, kunnes voivat iloiten tulla Jumalan luo ja sanoa: »Katso, minä ja lapset,
jotka Herra on minulle antanut» (Jes. 8: 18).“ KV 141
21.6. Tiistai, aamu
5 Moos. 6:6, 7
“Antaessaan sanansa meidän taivaallinen Isämme ei sivuuttanut lapsia. Onko
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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.” EK 174
“Sapattikoulu tarjoaa vanhemmille ja lapsille erinomaisen tilaisuuden Jumalan
sanan tutkimiseen. -- Vanhemmat, erottakaa joka päivä vähän aikaa
sapattikoululäksyn tutkisteluun lastenne kanssa. — Tästä tutkistelusta on
hyötyä sekä vanhemmille että lapsille. Opeteltakoon läksyn tärkeimmät
raamatunkohdat ulkoa, ei urakkana vaan etuoikeutena. Tutkistelkaa
Raamattua perheessänne järjestelmällisesti. Jättäkää syrjään kaikki, mikä on
luonteeltaan ajallista; -- mutta pitäkää huoli siitä, että sielu tulee ruokituksi
elämän leivällä.“ CSW 41, 42
21.6. Tiistai, ilta
Ps. 119:105
“Paljon saadaan hyötyä siitä, että nautitaan hänen Sanaansa. — Totunnainen
itsehillintä kehkeytyy ja vahvistuu. Lapsuuden heikkoudet - ärtyisyys,
omapäisyys, itsekkyys, kiivaat sanat ja kiihkeät teot - katoavat, ja niiden tilalle
kehittyvät kristillisen miehuuden ja naisellisuuden hyveet.“ CT 207
“Meidän on tarpeellista alistua Pyhän Hengen valistettaviksi. Tämä Henki
puhuttelee mielellään lapsia ja paljastaa heille Sanan aarteita ja kauneuksia.
Suuren Opettajan lupaukset valtaavat lapsen järjen ja elävöittävät hänen
sielunsa hengellisellä, jumalallisella voimallaan. Vastaanottavassa mielessään
hän tutustuu jumalallisiin asioihin, jotka sitten varjelevat häntä vihollisen
kiusauksilta.“ CT 172
22.6. Keskiviikko, aamu
Ps. 5:4
“Jos milloin niin nyt on aika tehdä jokainen koti rukoushuoneeksi.“ PP 125
“Jokaisessa kristityssä kodissa pitäisi Jumalaa kunnioittaa aamuisin ja iltaisin
rukous- ja kiitosuhreilla. Lapsia pitäisi opettaa arvostamaan ja kunnioittamaan
rukoushetkeä. Kristittyjen vanhempien velvollisuutena on hartaalla
rukouksellaan ja kestävällä uskollaan pystyttää suoja-aita lastensa ympärille.“
CT 110
“Aamu- ja iltahartauksien tulisi olla päivän ihanimpia ja hyödyllisimpiä hetkiä.
Näissä tilaisuuksissa ei saa esittää mitään kiusaavia, epäystävällisiä ajatuksia.
Vanhemmat ja lapset kokoontuvat niihin kohtaamaan Jeesusta ja kutsumaan
pyhiä enkeleitä kotiin. Olkoot nämä hartaushetket lyhyitä ja eloisia, tilanteeseen
sovitettuja ja aika ajoin vaihtelevia. Ottakoot kaikki osaa Raamatun lukemiseen
ja opeteltakoon ja usein toistettakoon Jumalan lakia.“ EK 175
22.6. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:9
“Kotoisen jumalanpalveluksen yhteydessä lasten tulee oppia rukoilemaan ja
luottamaan Jumalaan. Tulkaa nöyrinä, sydän täynnä hellyyttä ja tuntien
kiusausten ja vaarojen uhkaavan itseänne ja lapsianne; kiinnittäkää heidät
uskossa alttariin, anoen heille Herran varjelusta. Opettakaa lapsia rukoilemaan
yksinkertaisin sanoin. Vakuuttakaa heille, että Jumala on mielissään heidän
rukouksistaan. Sivuuttaisiko taivaan Herra tuollaiset kodit antamatta niille
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siunaustaan? Ei totisesti. Palvelevat enkelit suojaavat lapsia, jotka näin
pyhitetään Jumalalle. He kuulevat ylistyksen ja uskon rukouksen ja vievät
anomukset hänelle, joka palvelee pyhäkössä kansansa hyväksi ja vetoaa
ansioihinsa heidän hyväkseen.“ CT 110
“Raamatun kertomusten ja vertausten kauniit opetukset ja Jumalan Pyhän
Sanan yksinkertaiset neuvot on hengellistä ruokaa teille ja lapsillenne. Oi mikä
työ teillä onkaan tehtävänä! Tahdotteko ryhtyä siihen Jumalan rakkaudessa ja
pelossa?“ CG 506
23.6. Torstai, aamu
Ps. 89:16
“Samoin kuin Israelin lapset erämaan halki vaeltaessaan ilahduttivat mieltään
hengellisellä laululla, samoin Jumala pyytää lapsiaan nytkin laululla
sulostuttamaan pyhiinvaeltajaelämäänsä. On harvoja tehokkaampia keinoja
Jumalan sanojen painamiseksi mieleen kuin niiden toistaminen laulussa.
Sellaisessa laulussa on ihmeellinen voima. Siinä on voima, joka jalostaa raakoja
ja sivistymättömiä luonteita, elvyttää ajatuksia ja — edistää toiminnan
sopusointua — . Laulu on vaikuttavimpia keinoja hengellisten totuuksien
painamiseksi sydämeen. Miten usein sielun ollessa syvästi ahdistettuna,
epätoivon partaalla, mieleen palautuu jotakin Jumalan sanasta - kauan
unohdettuna ollut vanha lapsuudenaikainen virsi - ja kiusaukset kadottavat
voimansa. - Laulettakoon kodissa kauniita, puhdashenkisiä lauluja, ja siellä on
oleva vähemmän arvostelevia sanoja ja enemmän sijaa tyytyväisyydelle, toivolle
ja ilolle.“ EK 160
23.6. Torstai, ilta
Ef. 5:19
“Jeesus osoitti työssään iloista mieltä ja tahdikkuutta. -- Usein hän ilmitoi
sydämensä ilon laulamalla virsiä ja hengellisiä lauluja. Usein Nasaretin
asukkaat kuulivat hänen äänensä kiittävän ja ylistävän Jumalaa. Hän ylläpiti
yhteyttä taivaan kanssa lauluin, ja kun hänen toverinsa valittivat väsymystä
työstä, heitä virkistivät hänen huuliltaan kuuluvat suloiset sävelet. Hänen
ylistyslaulunsa näyttivät karkottavan pahat enkelit ja suitsutuksen tavoin
täyttävän paikan sulotuoksulla.“ AT 56
“Laulullaan hän toivotti aamun valon tervetulleeksi. Hän kuunteli, miten
leivonen liverteli Jumalalleen, ja yhtyi omalla äänellään samoin ylistämään ja
kiittämään.“ 5BC 1117
“Laulu on ase, jota voimme käyttää aina mielenmasennusta vastaan.“ KSL 235
“Taivaassa kaikuvat kiitoksen, ylistyksen ja riemun äänet. Enkelit liittävät
taivaassa äänensä niiden Jumalan lasten ääneen, jotka maan päällä laulavat
kunniaa, ylistystä ja kiitosta Jumalalle ja Karitsalle suuren pelastuksen
aikaansaamisesta.“ CT 246
“Opetelkaamme tuota enkelien laulua jo nyt osataksemme laulaa sitä sitten
kun yhdymme heidän loistavaan joukkoonsa.“ PP 266
24.6. Perjantai, aamu
Hes. 20:20
“Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen viikoittaista
paluuta tervehditään iloiten.“ 1Ta 263
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“Sapattikoulu ja saarnatilaisuus vievät vain osan sapatinpäivästä. Perheelle
jäävä osa voidaan tehdä koko sapatin kaikkein pyhimmäksi ja antoisimmaksi
ajaksi.“ 6T 358
“Lasten mielessä pelkkä ajatus sapatista olisi liitettävä yhteen luonnon
kauneuden kanssa. — Onnellisia ovat isä ja äiti, jotka voivat opettaa lapsilleen
Jumalan kirjoitettua sanaa valaistuna luonnon kirjan avoimien sivujen kuvilla.
Onnellisia ne, jotka voivat kokoontua vihreiden puiden alle raikkaassa,
puhtaassa ilmassa tutkimaan sanaa ja laulamaan taivaallisen Isän ylistystä.“
EK 236
24.6. Perjantai, ilta
Kol. 3:16
“Miellyttävällä säällä vanhempien olisi hyvä kävellä lastensa kanssa niityillä ja
lehdoissa. Kertokaa luonnon kauneuden keskellä lapsillenne, mitä varten
sapatti on säädetty. Kuvatkaa heille Jumalan suurta luomistyötä. Selittäkää
heille, että maa oli hänen kättensä jäljiltä pyhä ja kaunis. Jokainen kukka,
jokainen pensas, jokainen puu täytti Luojansa tarkoituksen. — Selittäkää, että
synti turmeli Jumalan täydellisen työn, että okaat ja orjantappurat, murhe ja
tuska ja kuolema ovat kaikki seurausta Jumalalle osoitetusta
tottelemattomuudesta. Kehottakaa heitä panemaan merkille, kuinka maa synnin kirouksen turmelemanakin - julistaa Jumalan hyvyyttä.“ 3Ta20
“Jos voimme kehittää sielumme sisäisen kauneuden ympärillämme olevan
luonnon kauneutta vastaavaksi, silloin jumalalliset ja inhimilliset voimat
sulautuvat toisiinsa.“ Kirje 132, 1900
“Kun aurinko laskee mailleen, päättäkää pyhät hetket rukouksella ja
ylistysvirrellä ja anokaa, että Jumala olisi läsnä työviikkonne huolten keskellä.
Näin vanhemmat voivat tehdä sapatin sellaiseksi kuin sen tulisi olla, viikon
iloisimmaksi päiväksi. He voivat saada lapsensa pitämään sitä ilon lähteenä,
päivien päivänä, Herran pyhänä, totisen kunnioituksen kohteena.“ 3Ta 21
25.6. Sapatti, aamu
Sananl. 20:11
“Parempi kaikkea omaisuutta, mitä voitte antaa lapsillenne perinnöksi, on lahja
terveen ruumiin, terveen sielun ja jalon luonteen muodossa.“ KSL 341
“Lapsuusvuosina opituilla asioilla ja muodostuneilla tavoilla on tärkeämpi
osansa luonteen kehittämisessä ja elämän suuntautumisessa kuin millään
myöhempien vuosien ohjeilla ja kasvatuksella.“ KSL 353
“Jumala ei ole pidättänyt yhtään siunausta, jota tarvitaan muovaamaan lasten
ja nuorten luonnetta Jeesuksen nuoruuden heille antaman jumalallisen
esikuvan mukaiseksi.“ YI 23.8.1894
“Jeesuksen fyysistä olemusta kuten hänen hengellistä kehitystäänkin kuvataan
meille seuraavin sanoin: »Ja lapsi kasvoi ja vahvistui.» Lapsuudessa ja
nuoruudessa pitäisi kiinnittää huomiota fyysiseen kehittymiseen. Vanhempien
tulisi siten opettaa lapsilleen hyviä tapoja syömisen, juomisen, pukeutumisen ja
liikunnan suhteen, jotta saataisiin lasketuksi luja perustus heidän vastaisten
vuosiensa vankalle terveydelle. -- Näin lapset ja nuoret pääsevät suotuisaan
asemaan voidakseen asianmukaisen harjoituksen avulla Kristuksen tavoin
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vahvistua myös hengellisesti.“ CG 187
25.6. Sapatti, ilta
Ilm. 19:7
“Opetettakoon nuoria ja pieniä lapsia pukeutumaan tuohon taivaallisissa
kangaspuissa kudottuun kuninkaalliseen pukuun - »liinavaatteeseen, hohtavaan
ja puhtaaseen» (Ilm. 19:8), jota kaikki maan pyhät tulevat pitämään. Tätä
pukua, Kristuksen omaa tahratonta luonnetta, tarjotaan jokaiselle
ihmisolennolle. Mutta kaikki, jotka sen vastaanottavat, ottavat sen vastaan ja
pitävät sitä täällä. Opetettakoon lapsille, että kun he avaavat sydämensä
puhtaille, rakastaville ajatuksille ja tekevät hyödyllisiä rakkauden tekoja, he
pukeutuvat Kristuksen luonteen kauniiseen pukuun. Tämä puku tekee heidät
kauniiksi ja rakastettaviksi täällä ja on tämän jälkeen osoituksena heidän
sisäänpääsyoikeudestaan Kuninkaan linnaan. Hänen lupauksensa on: »He
saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen
arvolliset» (Ilm. 3:4).“ EK 234
26.6. Sunnuntai, aamu
Hebr. 13:2
“Meidän myötätuntomme täytyy tulvia yli oman minän rakentamien raja-aitojen
ja perheen rajojen. Niillä, jotka tahtovat tehdä kotinsa siunaukseksi muille, on
siihen monia kallisarvoisia tilaisuuksia.“ KSL 327
“Elämme synnin ja kiusausten maailmassa. Kaikkialla ympärillämme on sieluja
vaarassa joutua eroon Kristuksesta, ja Jumala haluaa meidän työskentelevän
heidän hyväkseen kaikella mahdollisella tavalla. Jos sinulla on miellyttävä koti,
kutsu sinne nuoria, joilla ei ole kotia ollenkaan, niitä, jotka tarvitsevat apua,
jotka kaipaavat myötätuntoa ja ystävällisiä sanoja, arvonantoa ja
kohteliaisuutta.“ 2Ta 568
26.6. Sunnuntai, ilta
1 Kor. 4:11
“Meidän kotimme tulisi olla turvapaikkana kiusatuille nuorille. Monet nuoret
ovat juuri tienristeyksessä. Jokainen vaikutus, jokainen muisto vaikuttaa
osaltaan siihen valintaan, mikä muodostaa heidän kohtalonsa niin nykyisessä
kuin tulevassakin elämässä. Paha houkuttelee heitä. Se tekee vetoomuksensa
loistaviksi ja puoleensavetäviksi. Niillä on tervetulokutsu kaikille tulijoille.
Kaikkialla ympärillämme on nuoria, joilla ei ole kotia tai joiden kodilta puuttuu
auttava ja kohottava voima; nämä nuoret kulkeutuvat pahaan suuntaan. Nämä
nuoret tarvitsevat heille myötätuntoisesti ojennetun käden apua. Jos me
kutsuisimme heitä kotiimme — iloiseen ja avuliaaseen vaikutuspiiriin, niin
monet heistä ilomielin kääntäisivät askeleensa ylöspäin.“ KSL 327
“Rukoushetki tekee vaikutuksensa noihin kestitettäviin, ja yksikin vierailu voi
merkitä sielun pelastumista kuolemasta.“ 2Ta 567
“Saakoot vierailijat nähdä, että pyrimme noudattamaan Kristuksen tahtoa. —
Tosi kristillisen kodin ilmapiirikin on rauhallinen ja levollinen. Sellainen
esimerkki jättää pakostakin vaikutuksensa.“ AH 450
“Kun avaat ovesi Kristuksen puutteenalaisille ja kärsiville lapsille, lausut
samalla näkymättömät enkelit tervetulleiksi. Kutsut taivaallisia olentoja
luoksesi. Heitä ympäröi pyhä rauhan ja ilon ilmapiiri. He tulevat huulillaan kiitos
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ja ylistys, johon taivaassa kaiku vastaa. Jokainen laupeudenteko saa siellä
sävelet soimaan.“ AT 617
27.6. Maanantai, aamu
Sananl. 22:6
“Isien ja äitien tulisi katsoa olevansa velvolliset opastamaan nuoria
kohdistamaan mieltymyksensä sellaisiin, joista tulee kelvollisia kumppaneita.
Heidän tulisi — muovata lastensa luonnetta näiden varhaisvuosista lähtien
sellaiseksi, että he puhtaina ja jaloina mieltyisivät siihen mikä on hyvää ja
oikeata. — Tosi rakkaus on ylevä ja pyhä periaate, luonteeltaan perin
toisenlainen kuin hetkellisen mielijohteen sytyttämä rakkaus, mikä taas äkisti
sammuu jouduttuaan kovaan koetukseen. Täyttämällä uskollisesti
velvollisuutensa vanhempien kodissa nuoret valmistautuvat omaa kotiaan
varten. Harjoitelkoot he vanhempainsa luona kieltäymystä, ystävällisyyttä,
kohteliaisuutta ja kristillistä myötätuntoa. Näin rakkaus säilyy lämpimänä
sydämessä, ja joka sellaisesta kodista lähtee perustamaan omaa perhettään,
tietää miten hän voi edistää sen onnellisuutta, jonka hän on valinnut
elämäntoverikseen.“ PP 156, 157
27.6. Maanantai, ilta
Matt.21:16
“Isät ja äidit, teidän tulee kehittää tässä elämässä luonteenne sellaiseksi, että
se auttaa teitä valmistamaan lapsianne tulevaa, kuolematonta elämää varten
ja auttaa heitä saamaan luonteensa sellaiseksi, ettei teidän tarvitse hävetä
nähdessänne heidän vuorostaan vanhempina ottavan hoitoonsa omat lapsensa
ja siirtävän heille perintönä teidän luonteenpiirteitänne.“ Kirje 75, 1898
“Avioliittoon aikovien on tarkoin punnittava sen henkilön kaikkia tunteita ja
seurattava kaikkea luonteen kehitystä, jonka elämään he aikovat liittää oman
elämänkohtalonsa.“ KSL 332
“Nuoret ystävät, ottakaa Jumala ja Jumalaa pelkäävät vanhempanne
neuvonantajiksenne. Rukoilkaa asian puolesta. — Aikomanne ratkaisu on
elämänne tärkeimpiä, eikä teidän pitäisi tehdä sitä hätiköiden. Vaikka te
voittekin rakastaa, niin älkää silti rakastako sokeasti.“ 150
“Jokaisessa
avioliittoon
johtavassa
askeleessa
olkoon
ominaista
vaatimattomuus, yksinkertaisuus ja vilpittömyys sekä vakava pyrkimys
miellyttää ja kunnioittaa Jumalaa.“ FE 104
28.6. Tiistai, aamu
Fil. 2:15
“Kodin tehtävä ulottuu omia jäseniänsä edemmäksi. Kristillisen kodin tulee olla
havainto-opetukseksi
valaisemaan
todellisten
elämänperiaatteiden
oivallisuutta. -- Hyvän kodin vaikutus ihmissydämiin ja -elämään on paljon
tehokkaampi kuin mikään saarna voi olla. Kun nuoret lähtevät sellaisista
kodeista, vievät he kaiken oppimansa mukanaan. He vievät jaloja
elämänperiaatteita muihin koteihin, ja niin kohottava vaikutus tekee työtään
yhteiskunnassa.“ KSL 332
“Pyhän valon pitäisi päästä loistamaan jokaisesta kristitystä kodista.
Rakkauden tulisi ilmetä kaikessa toiminnassa. Sen pitäisi näyttäytyä kaikessa
kotoisessa kanssakäymisessä huomaavaisena ystävällisyytenä ja lempeänä,
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epäitsekkäänä kohteliaisuutena. On koteja joissa tätä periaatetta noudatetaan
käytännössä - koteja joissa Jumalaa palvotaan ja todellinen rakkaus vallitsee.
Näistä kodeista kohoaa aamu- ja iltarukous tuoksuvana suitsukkeena Jumalan
luo, ja hänen armonsa lahjat laskeutuvat siunauksina rukoilevien ylle
aamukasteen tavoin.” KSL 326
28.6. Tiistai, ilta
Ef. 2:19
“Kaikki voivat nähdä, että jokin perhettä elähdyttävä vaikutus ulottuu lapsiinkin
ja että Aabrahamin Jumala on heidän kanssaan. Jos kristityiksi tunnustautuvien
kodit olisivat aidon uskonnollisia, niillä olisi valtavan hyvä vaikutus. Ne olisivat
todella »maailman valkeus».“ PP 125
“Se joka kodissaan elää kristillisesti, on oleva kirkkaana ja loistavana valona
kaikkialla.“ AH 39
“Pienelläkin lampulla, jos se vain pidetään palamassa jatkuvasti, voidaan
sytyttää monia muita lamppuja. Meidän vaikutuspiirimme voi tuntua ahtaalta ja
kuitenkin meillä on ihmeellisiä mahdollisuuksia, kunhan vain käytämme
uskollisesti oman kotimme suomia tilaisuuksia. Jos avaamme sydämemme ja
kotimme jumalallisille elämän periaatteille, tulee meistä kanavia, joiden kautta
virtaa elämää antavia voimia. Kodeistamme on silloin juokseva parantavia
virtoja, jotka tuovat elämää, kauneutta ja hedelmällisyyttä sinne, missä nyt
vallitsee hedelmättömyys ja nälänhätä.“ KSL 328
29.6. Keskiviikko, aamu
Jes. 26:2
“Elämä maan päällä on taivaallisen elämän alkua.“ EK 289
“Olemme taivaallisen Kuninkaan lapsia, kuninkaallisen perheen jäseniä,
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä. Asuinsijoihin, joita Jeesus on
mennyt valmistamaan, pääsevät vain ne, jotka ovat uskollisia ja puhtaita ja
jotka rakastavat ja tottelevat hänen sanojaan. Jos mielimme nauttia ikuista
autuutta, meidän on harrastettava uskontoa kotona. — Joka päivä tulisi
herkeämättä vaalia rauhaa, sopusointua, rakkautta ja onnellisuutta, kunnes
nämä arvokkaat ominaisuudet jäävät pysyvästi perheenjäsenten sydämeen.“
Signs 14.11. 1892
“Se, mikä tekee luonteen rakastettavaksi kotona, tekee sen rakastettavaksi
myös taivaan asuinsijoissa.“ CG 481
“Jos ilmennämme Kristuksen luonnetta täällä ja pidämme kaikki Jumalan
käskyt, saamme iloiten ja siunattuina nähdä pilkahduksia viihtyisästä kodista
niissä asuinsijoissa, joita Jeesus on mennyt valmistamaan.“ Signs 14.11.1892
29.6. Keskiviikko, ilta
Ilm. 22:1
“Saakoon kaikki se, mikä on kaunista maallisessa kodissamme, muistuttaa
meitä kristallinkirkkaasta virrasta ja vihreistä kedoista, huojuvista puista ja
pulppuavista lähteistä, loistavasta kaupungista ja valkoviittaisista laulajista,
taivaallisesta kodistamme - siitä kauneuden maailmasta, jota yksikään taiteilija
ei pysty kuvaamaan eikä kuolevainen kieli esittämään.“ AH 545
“Siellä rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala on istuttanut ihmissydämeen,
voidaan osoittaa todellisimmalla ja suloisimmalla tavalla. Puhdas seurustelu
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synnittömien olentojen kanssa, sopusointuinen elämä pyhien enkelien ja
kaikkien aikojen uskollisten Jumalan lasten seurassa, pyhä toveruus, joka liittää
yhteen Jumalan koko perheen taivaissa ja maan päällä - kaikki tämä kuuluu
tulevan elämän kokemuksiin. — Sanomattomalla ihastuksella me tutustumme
lankeamattomien olentojen iloon ja viisauteen.“ EK 288, 289
“Vanhempien etuoikeutena on saattaa lapsensa mukanaan Jumalan kaupungin
porteille ja sanoa: »Olen koettanut opettaa lapsiani rakastamaan Herraa,
tekemään hänen tahtoaan ja kirkastamaan häntä.» Sellaisille avataan portti, ja
sekä vanhemmat että lapset astuvat sisälle.“ CG 13
30.6. Torstai, aamu
Jes. 49:15, 16
“Kristus pitää seurakuntaansa hyvin kallisarvoisena. Se on lipas jossa ovat
hänen korunsa, tarha joka sulkee sisäänsä hänen laumansa.“ 6BC 1118
“Kristus »rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.» Ef. 5:25. Hän
on sen verellään ostanut. Jumalan Poika, joka on Isän Jumalan vertainen,
nähdään seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Jeesus huolehtii itse
näiden palavien lamppujen öljystä. Hän sytyttää ne palamaan. »Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.» Joh. 1:4. Mikään lampunjalka eli mikään
seurakunta ei loista itsestään. Se saa kaiken valonsa Kristukselta. Sen valona
on Herra Jumala Kaikkivaltias ja Karitsa.“ 6BC 1118
30.6. Torstai, ilta
Ef. 5:32
“Aika ajoin voi näyttää siltä kuin Herra olisi unohtanut seurakuntansa vaarat ja
sen vihollisten aiheuttamat vahingot. Mutta Jumala ei ole unohtanut niitä. Tässä
maailmassa ei mikään ole hänen sydämelleen niin rakas kuin hänen
seurakuntansa. Hänen tahtonsa mukaista ei ole, että sen mainetta saataisiin
pilata millään maailmallisella taktiikalla. Hän ei jätä kansaansa saatanan
kiusausten voitettavaksi.“ PK 407
“Jumala vakuuttaa, että vaikka äitikin unohtaisi lapsensa, »minä en sinua
unhota». — Hellästi huolehtien Jumala ajattelee lapsiaan ja pitää muistokirjaa
edessään, jottei koskaan unohtaisi hoivassaan olevia lapsiaan. »Katketa voi
ihmissiteet, taikka ystävä voi uskottomaksi tulla; äiti lapsensa jos hylkäisi
vaikka, tahi siirtyisi maan ja taivaan paikka, Herran rakkaus on silti aina
muuttumaton mulla.»“ 4T 329, 330
*****
LYHENTEET
AA - Apua arkipäivään
AH - Adventist Home, The
ApT - Apostolien teot
AT - Aikakausien Toivo
AUCR - Australian Union Conference Record, The
1 BC - Ellen G. White Comments on SDA Bible Commentary, osa 1 (jne. osat
BE - Bible Echo, The
CD - Counsels on Diet and Foods
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CG - Child Guidance
CH - Counsels on Health
CS - Counsels on Stewardship
CSW - Counsels on Sabbath School Work
CT - Counsels to Parents, Teachers, and Students
EK - Elämä ja kasvatus
Ev - Evangelism
EW - Early Writings of Mrs. E. G. White
FE - Fundamentals of Christian Education
GCB - General Conference Bulletin
GW - Gospel Workers
HS - Historical Sketches of SDA Missions
Kirje - Ellen G. Whiten kirje
Kk - Ellen G. Whiten käsikirjoitus
KSL - Kodin Suuri Lääkäri
KV - Kristuksen vertaukset
LH - Lunastuksen historia
LS - Life Sketches of Ellen G. White
ML - My Life Today
MM - Medical Ministry
PK - Profeetat ja kuninkaat
PP - Patriarkat ja profeetat
R - Raittius
RC - Remnant Church, The
Redemption - Redemption: or The Teaching of Christ, the Anointed One
RH - Review and Herald, The
SD - Sons and Daughters of God
1 SG - Spiritual Gifts, osa 1 (jne. osat 2—4>
Signs - Signs of the Times, The
SL - Sanctified Life, The
1 SM - Selected Messages, kirja I (2SM kirja II)
SN - Sanomia Nuorisolle
Sp.T - Special Testimonies
ST - Suuri taistelu
SW - Southern Watchman, The
1 T - Testimonies for the Church, osa 1 (jne. osat 2-9)
TM - Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Vs - Vuorisaarna
WM - Welfare Ministry
YI - Youth's Instructor, The
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