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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.
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HUHTIKUU
1.4. Sapatti, aamu
Mal. 3:2
”Niiden, jotka väittävät olevansa Jumalan poikia ja tyttäriä, tulee edustaa Häntä
luonteessaan. Meille on nyt annettu tilaisuus muovata luonteemme, jotta se tekisi
meidät soveliaiksi astumaan taivasten valtakuntaan. Jumalan käskyt pitävillä on
oikeus elämän puuhun ja saavat astua portista sisälle kaupunkiin. Jumala on
rakkaudessaan antanut meille lain, jotta me tietäisimme ja panisimme pois sellaiset
luonteenpiirteet, joita ei voida sietää taivaassa. Sinne ei voi päästä kukaan, joka
syyllistyy rosvoukseen, aviorikokseen, pahan puhumiseen tai vääryyteen, sillä se
johtaisi toiseen sotaan taivaassa. Jumalan laki on annettu johtamaan ihmiset pois
sellaisista teoista, jotta heidän luonteensa olisi muodostunut Jumalan luonteen
mukaiseksi.” M. 1905.
1.4. Sapatti, ilta
Sak. 13:9
”Monien pääaiheena tänään on tutkia alati muuttuvia tämän maailman muoteja.
Eikö meidän tulisi olla yhtä ahkeria luonteemme muovaamisessa sen mallin
mukaiseksi, joka meille on annettu Jumalan sanassa? Älä luule, että sinä voit
sopeutua maailmaan nyt, asettaen aarteesi tänne alas, ja sitten ainoastaan
uskontunnustuksesi johdosta olisit niiden joukossa, jotka pääsevät Jumalan
kaupunkiin. Emme voi olla sopusoinnussa taivaassa hallitsevien lakien kanssa,
ellemme ensiksi sopeudu niihin lakeihin täällä alhaalla. On korkea aika meidän
antaa sydämemme varauksetta Jumalalle ja palvella Häntä ymmärryksellä, kuten
kuuliaiset lapset. Hänen Pyhä Henkensä voi muovata ja muodostaa meidät
jumalallisen kaltaiseksi.” M. 38, 1905.
2.4. Sunnuntai, aamu
Ef. 4:32
”Minkälainen tahansa rikkomus onkin, niin se ei muuta Jumalan suunnitelmaa
väärinymmärryksen ja henkilökohtaisen vääryyden ratkaisemiseksi. Toimi Kristuksen
hengessä. Noudata Jumalan antamaa ohjetta ja käytä sitä hengellisesti
sairastuneeseen. Anna hänelle lääkettä, joka parantaa kapinamielen sairauden. Tee
sinä osasi auttaaksesi häntä. Tunne velvollisuudeksesi ja etuoikeudeksesi tehdä niin
seurakunnan yhtenäisyyden ja rauhan vuoksi, mikä on hyvin kallis Kristuksen
sydämelle. Hän ei halua jättää yhtäkään haavaa parantumatta seurakuntansa
jäsenissä. Koko taivas on kiinnostunut keskustelusta loukatun jäsenen ja syyllisen
välillä. Korjattuanne tämän vaikeuden rukoilkaa yhdessä, niin Jumalan enkelit tulevat
ja siunaavat teitä. Taivaassa soitetaan musiikkia tämän yhdistymisen johdosta.” M.
1902.
2.4. Sunnuntai, ilta
Matt. 18:15
Tässä on tie, millä väärinymmärrykset korjataan. Puhu kahden kesken Kristuksen
hengessä syylliselle, niin vaikeus usein poistuu. Osoita Kristuksen rakkautta veljellesi,
koettaen oikaista vaikeus "yksin sinun ja hänen kanssaan". Puhukaa hiljaa
keskenänne. Älä päästä vihaisia sanoja huuliltasi. Esitä asia sillä tavalla, joka vetoaa
hänen arvostelukykyynsä. Jos hän kuuntelee sinua, niin olet voittanut hänet ystävänä.
Jos erehtynyt hyväksyy näytetyn todisteen ja ilmaisee oikeaa katumusta, niin taivaan
päivänpaiste täyttää hänen sydämensä. Sydämet vetäytyvät yhteen. Rakkauden
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parantava öljy poistaa sairauden ja vääryyden kipeän haavan. Pyhä Henki sitoo
sydämen sydämeen. Tarvitaan katumusta, tunnustusta ja hyvitystä, mutta vain
Jeesus voi sovittaa synnin.”
3.4. Maanantai, aamu
Jaak. 1:5
”On monia, jotka vastoinkäymiseen jouduttuaan unohtavat Jumalan monta kertaa
antamat kutsut, ja alkavat katsella ja suunnitella inhimillistä apua. He menevät
ihmisten luo apua saamaan, ja sillä tavalla heidän kokemuksensa tulevat heikoiksi ja
hämmentyneiksi. Kaikissa ahdistuksissamme etsikäämme suoraan Herraa vakavasti
muistaen, että me olemme Hänen omaisuuttaan, Hänen lapsiaan adoption kautta.
Kukaan ihminen ei voi ymmärtää tarpeitamme niin kuin Kristus. Me saamme apua,
kun pyydämme sitä uskossa. Me olemme Hänen luomisen ja lunastuksen kautta.
Jumalan kansa on suuresti häväissyt Häntä nojaamalla ihmisiin. Hän on luvannut
opettaa ja ohjata meitä. Meidän tulee tulla Hänen tykönsä ja saada apua.” M. 1901.
3.4. Maanantai, ilta
Ps. 16:8
”Ajattele niitä monia lupauksia, joita Hän on antanut meille, joihin voimme tarttua
uskon kädellä. Mennessämme Voiman Lähteen luo, tiedämme saavamme sitä
ymmärrystä ja viisautta, joka tulee puhtaasta lähteestä, johon ei ole sekoitettu
mitään inhimillistä. Rukoillessamme etuoikeutemme on tietää, että Jumala haluaa
meidän rukoilevan, pyytävän Häneltä apua. "Anokaa, niin te saatte". Sinun tulee
uskoa, että saat. Hän haluaa meidän tulevan tutuksi Hänen kanssaan, puhuvan
Hänelle, kertovan Hänelle vaikeutemme ja saavan pyytämällä sellaiselta, joka ei
koskaan tuomitse väärin eikä koskaan erehdy. Häpäisemme Jumalaa
yrittäessämme saada jonkun, jonka luulemme ymmärtävän asiamme ja auttavan
meitä. Eikö Hän ole antanut meille ainoasyntyisen Poikansa? Eikö Kristus ole
vierellämme auttaen meitä tarvitessamme?” M. 1901.
4.4. Tiistai, aamu
Ps. 32:8
”Rakas veljeni, olen iloinen kirjoittaessani niin selvästi kuin voin. Luulen tehneeni sen
jo edellisessä kirjeessäni. Silloin esitin tilanteen niin selvästi ja vilpittömästi kuin voin,
enkä pysty kirjoittamaan mitään selvempää, mitä sanoin kirjeessäni, mikä ilmaisisi
yksityiskohdat sinulle. Herra ei anna valoa sillä tavalla, että kyseessä olevalle ei jäisi
mitään tilaisuutta vaeltaa uskossa. ’Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.’ Kenellekään meistä ei ole
vedetty mitään suoraa linjaa. Meidän täytyy rukoilla, ja uskoa ja valvoa rukouksessa,
aina rukoillen ja luottaen. Veljeni, sinun täytyy etsiä Herraa saadaksesi tietää
velvollisuutesi.” L.
4.4. tiistai, ilta
2 Kor. 5:7
”Meidän täytyy rakentaa parantola lähelle Sydneytä, mutta ei kaupunkiin.
Hawkesbury on paikka, johon suunnittelemme sen. Emme suunnittele
suunnattoman suurta laitosta, vaan vaatimatonta sopivaa rakennusta Hawkesburyyn.
Sitten meillä voi olla erilaisia haaroja Sydneyssä, Newcastlessa ja muilla paikoilla,
sillä tavalla Herra haluaa meidän tekevän. Hän ei halua meidän pystyttävän
rakennusten yhdyskuntaa yhteen keskukseen, kuten on tehty Battle Creekissa.
Työmme tulee laajentaa isolle alueelle. Meidän tulee liikkua eteenpäin hitaasti,
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varmasti ja vakaasti. Meidän tulee vahvistaa rajojamme kaikkialla. Jos tunnet
tehtäväksesi irrottautua Afrikasta, niin valmistaudumme vastaanottamaan sinua.
Herra haluaa kuulla anomuksemme, ja me annamme Hänen työskennellä omalla
tavallaan. L. 4.4.1899.
5.4. Keskiviikko, aamu
Jer. 33:3
”Me emme aina harkitse, että pyhitys, jota me niin hartaasti toivomme ja jota
rukoilemme vakavasti, tulee totuuden kautta Jumalan kaitselmuksesta tavalla, jota
vähin odotamme. Kun luulemme iloitsevamme, niin tuleekin surua. Kun odotamme
rauhaa, meillä on alituiseen epäluuloa ja epäilystä, koska olemme syöksyneet
ahdinkoon, jota emme voi välttää. Näissä ahdingoissa meillä on vastaus
rukouksiimme. Puhdistuaksemme täytyy kärsimyksen tulen syttyä meissä, ja
meidän tahtomme täytyy mukautua Jumalan tahtoon. Jotta muodostuisimme
Vapahtajamme kuvaksi, me joudumme kulkemaan mitä tuskallisimman
puhdistustulen lävitse. Se mitä me pidämme kalleimpana maan päällä, voi aiheuttaa
meille suurinta surua ja ahdistusta. Ne voivat näkyä meille väärässä valossa.” L.
5.4. Keskiviikko, ilta
2 Moos. 15:13
”Rukouksiimme muotoutua Kristuksen kuvaksi ei aina vastata juuri niin kuin
toivomme. Meidän täytyy testata ja koetella, sillä Jumala näkee parhaimmaksi panna
meidät kuriin, mikä on välttämätöntä ennen kuin olemme sopivia saamaan
anomiamme siunauksia. Meidän ei pidä masentua tai antautua epäilyksen valtaan ja
luulla, ettei rukouksiimme ole vastattu. Meidän tulee luottaa varmemmin Kristukseen
ja jättää asiamme Jumalalle, jotta Hän vastaisi rukouksiimme omalla tavallaan.
Jumala ei ole luvannut antaa siunauksiaan meidän merkitsemiämme kanavia
myöten. Jumala on liian viisas erehtyäkseen ja liian huomaavainen hyvästämme
antaakseen meidän itsemme valita. Jumalan suunnitelmat ovat aina parhaimmat,
vaikka emme sitä aina huomaa. Kristillinen täydellinen luonne saadaan vain työllä,
taistelulla ja itse kieltäymyksellä.” L. 1873.
6.4. Torstai, aamu
Joh. 12:24
”Tänä aikana näemme välttämättömyyden vetää ihmisiä Kristuksen luo. Se vetää
heitä toinen toisiinsa luottamuksessa, rakkaudessa ja yksimielisyydessä, jota Kristus
rukoili viimeisessä rukouksessaan opetuslastensa puolesta. Tämä yksimielisyys oli
välttämätöntä heidän hengelliseen kasvuunsa. Tämä maailma on taistelukenttä,
jossa hyvän ja pahan voimat ovat lakkaamattomassa sodassa. Kukaan ihminen,
eivät edes opetuslapset ymmärtäneet Kristuksen valtakunnan luonnetta. Heistä
tuntui mahdottomalta uskoa, ettei Jeesus istuisi Daavidin valtaistuimella, että Hän ei
ottaisi valtikkaa ja hallitsisi maallisena ruhtinaana Jerusalemissa, ennen jumalallista
kirkkauttaan.” M. 1897.
6.4. Torstai, ilta
Joh. 1:29
”Kristus kuulee kiihkeän, isoavan huudon: ’Me haluamme nähdä Jeesuksen!’ Nämä
kreikkalaiset edustivat kansakuntia ja heimoja, jotka heräävät näkemään suuren
voiman tarpeensa, joka on rajallisen voiman yläpuolella. Sillä hetkellä Kristus katsoi
tulevaisuuteen ja kuulee äänen julistavan maan kaikilla paikoilla: ’Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.’ Tämä odotus, Hänen toiveittensa
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täyttymys ilmenee sanoissa: ’Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.’ Mutta
se tie ja tapa, millä tämä kirkastaminen tapahtuisi, ei koskaan pysynyt poissa
Kristuksen mielestä. Vain Hänen kuolemallaan maailma voisi pelastua. Vehnänjyvän
tavoin Ihmisen Poika täytyy heittää maahan ja kuolla, ja oltuaan haudattuna Hän
eläisi jälleen.” M.
7.4. Perjantai, aamu
Heb. 11:24-26
”Ajattele Mooseksen elämää! Mitä sitkeyttä ja kärsivällisyyttä hänen elämänsä
ilmaisikaan! Paavali sanoo kirjeessään heprealaisille: ’Koska hän ikään kuin näki
sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.’ Tämä Mooseksen luonne ei tarkoita
yksinkertaisesti passiivista pahan vastustamista, vaan hellittämättömyyttä lujassa,
johdonmukaisessa etenemisessä. Hän piti Herran aina edessään, ja Herra oli hänen
oikealla puolellaan auttamassa häntä. Mooses tajusi syvästi Jumalan läsnäolon. Hän
näki Jumalan. Hän ei vain katsonut halki aikakausien Kristukseen, joka ilmestyisi,
vaan hän näki Kristuksen erikoisella tavalla seuraavan Israelin lapsia heidän
matkallaan. Jumala oli todellista hänelle ja läsnä hänen ajatuksissaan.” L. 42, 1886.
7.4. Perjantai, ilta
Ps. 84:11
”Mooses uskoi Jumalaan sellaisena, jota hän tarvitsi, joka auttaisi häntä, koska hän
tarvitsi apua. Jumala on hänelle läsnä oleva apu jokaisella hädän hetkellä. Meillä on
aivan liian paljon kuollutta, nimellistä uskoa, mutta oikeata luottavaa, kestävää
uskoa meillä ei ole. Jumala oli Moosekselle Palkitsija Häntä ahkerasti etsiville.
Mooses kunnioitti palkinnon maksamista. Tässä on toinen kohta uskoa, jota meidän
tulisi tutkia, ja jos se on elämässä ja kokemuksessa, niin se tekee jokaisen Jumalaa
pelkäävän ia rakastavan kykeneväksi kestämään ahdistuksia. Jumala palkitsee
uskon ja kuuliaisuuden ihmisen. Mooses luotti täysin Jumalaan, koska hän on
omaksunut uskon. Hän tarvitsi Jumalan apua, hän rukoili sitä ja uskoi siihen, hän
kutoi elämänsä kokemukseen, että Jumala huolehti hänestä.” L. 1886.
8.4. Sapatti, aamu
Matt. 28:18-20
”Opetus vertauksessa viinitarhasta ja kahdesta pojasta sopii kaikille, joilla on
totuuden valo. Vertauksen sisältämä opetus on suuriarvoinen. Kaikkien, jotka
kantavat edesvastuuta, oli se vastuu sitten suuri tai pieni, tulisi tutkia tätä opetusta
huolellisesti. Jumala odottaa hedelmiä viinitarhastaan. Se hedelmä on tulos Hänen
työntekijöittensä työstä. Jokaisella sielulla, joka uskoo Kristukseen, on työ tehtävänä
Hänelle. Kukaan todellinen kristitty ei voi olla joutilaana tänä juhlallisen tärkeänä
aikana. Onko sinusta tullut hiljainen osakas? Maailmassamme on monia suuria
kaupunkeja, joissa totuutta ei vielä ole julistettu. Miksi näiden kaupunkien ihmiset
eivät saisi kuulla evankeliumin sanomaa tälle ajalle? Eikö Kristus ole ostanut heitä
verellään? Eivätkö he ole yhtä arvokkaita Hänen silmissään?” L. 92, 1902.
8.4. Sapatti, ilta
Luuk. 4:43
”Totuutta ei ole pidetty arvossa, ei sekoitettu uskoon niissä, jotka kuulevat, koska ne
eivät nouse ja anna toisillekin saamaansa valoa. Kristuksen viimeiset sanat
opetuslapsilleen osoittavat, miten tärkeätä on ryhtyä totuuden levittämistyöhön. Juuri
ennen taivaaseen astumistaan Hän antoi käskyn: ’Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
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nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.’ Kristus ei
rajoittanut työntekijöitään yhteen paikkaan. Jospa kaikki, joilla on totuuden valo,
seuraisivat Kristuksen antamaa esimerkkiä eivätkä kuluttaisi Jumalan antamaa
aikaa ja kykyjä ja varoja vain yhdessä tai kahdessa paikassa, kun totuuden valon
tulee mennä kaikkeen maailmaan. Evankeliumin ihmeellinen armon sanoma tulee
viedä joka paikkaan.” L.
9.4. Sunnuntai, aamu
2 Kor. 9:6
”Rikkauksien omistaminen avaa tien suurelle kiusaukselle tulla ahneeksi ja
itsekkääksi, lisätä rikkautta rikkauden päälle ja haudata taloihin ja maihin varat,
jotka tulisi palauttaa Jumalalle. Monet käyttävät varansa tyydyttämään ruokahalun
vaatimuksia, seuraamaan muoteja ja rakentamaan itselleen kauniita taloja. He eivät
seuraa Kristuksen esimerkkiä, joka antoi itsensä kaikkineen, mitä Hänellä oli,
maailman hyväksi, vapauttaakseen ihmiset saatanan vallasta. Mutta jos varallisuutta
omistavat seuraavat Kristuksen esimerkkiä, heidän sydämensä täyttyy hyvyydellä, ja
he voivat auttaa totuuden julistamista kaupunkeihin, teille ja aitovierille, vieden
evankeliumia kaikille kansoille.
9.4. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:7
”Jumalan työtä täytyy ylläpitää kymmenyksillä, lahjoilla ja uhreilla. Herra kutsuu
varoja, joilla Hän on varustanut palvelijansa. Varoja tulisi jatkuvasti virrata
aarreaittaan, jotta työ ei estyisi. Jumala vaatii palvelijoiltaan uskolliset kymmenykset
kaikesta omaisuudesta, ja sen lisäksi Hän haluaa lahjoja ja uhreja. Herra Jeesus ei
vaadi seuraajiltaan mitään enempää kuin mitä Hän itse suoritti. Itse kieltäymystä ja
itse uhrausta Jumalan asian tähden toteuttavat seuraavat Hänen esimerkkiään. Hän
riisui kuninkaallisen pukunsa ja kruununsa ja astui alas korkeasta asemastaan. Hän
tuli köyhäksi, jotta Hänen köyhyydestään me saisimme ikuisia aarteita. Hän ei
antanut vain omaisuutta, vaan oman elämänsä itse kieltäymykseen ja uhraukseen,
jotta Hän poistaisi kaikki esteet Jumalan valtakuntaa etsiviltä.” M. 1905.
10.4. Maanantai, aamu
1 Piet. 5:8
”Saatana keskittää voimansa taistelemaan totuuden edistämistä vastaan. Hän
haluaa tuottaa häpeää Jumalan työlle asettamalla veljen veljeä vastaan ja tuomalla
epäilysten ja pahojen olettamusten aineksia. Minua on kehotettu sanomaan
kansallemme: ’Älkää miettikö pahaa toinen toistanne vastaan. Älkää hellikö
epäuskoa sydämissänne. Älkää hautoko mielessänne epäilyksiä veljiänne ja
sisarianne vastaan.’ Yksi menestyksekkäimpiä keinoja, millä saatana työskentelee,
on vieroittaa niiden sydämet, joiden tulisi palvella Jumalaa. Viettäkää paljon aikaa
vakavassa rukouksessa itsenne takia. Puhukaa ja toimikaa niin kuin Jumalan
läsnäolossa. Tyytymättömyys alkoi taivaassa, kun saatana ei saanut himoitsemaansa
paikkaa. Sitä ennen sellaista ei koskaan ollut.”
10.4. Maanantai, ilta
Luuk. 21:36
”Jotka kallistavat korvansa toisten väärin tekemiselle ja pahan sälyttämiselle
veljilleen, niille sanon:’0lkaa hyvä ja lukekaa kirjasta Suuri Taistelu luku
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'Pahuuden alkuperä'.’ Ottakaa sen totuudet sydämellenne. Muistakaa, että
kateuden ja pahan olettamuksen henki, jota kapinoitseva enkeli helli
sydämessään, aloitti pahan työn, joka avasi surujen padon maailmaamme.
Saatana työskentelee jokaisessa seurakunnassa pilatakseen Jumalan lauman.
Hän koettaa saada veljen ajattelemaan pahaa veljestään, ja sillä tavalla
aiheuttaa suurta surua ja tuskaa. Minua on kehotettu sanomaan jokaiselle
sielulle, joka väittää olevansa Kristuksen seuraaja: ’Pidätä kielesi ja huulesi
pahasta, etteivät ne puhu petosta.’ Itse korotuksella saatana tuhoaa sieluja, ja
hänen työtään nähdään joka seurakunnassa. Veljeni ia sisareni, valvo ankarasti
mieltäsi. Valvo sanojasi, ettei saatana johda sinua toistamaan omaa
historiaansa.” L.
11.4. Tiistai, aamu
Matt. 13:24, 25
”Kuinka turhaa onkaan ihmisen apu, kun saatanan voimaa harjoitetaan
ihmisessä, joka on itse korotuksessa ja joka tietää, että hän on osallinen
saatanan tieteestä. Itseluottamuksessaan hän kulkee suoraan vihollisen ansaan
ja joutuu vangiksi. Hän ei kuunnellut annettua varoitusta ja joutui saatanan
saaliiksi. Jos hän olisi elänyt nöyrästi Jumalan kanssa, hän olisi juossut
kohtauspaikalle, jonka Jumala varasi hänelle. Silloin vaaran aikana hän olisi
ollut turvassa, sillä Jumala olisi nostanut hänelle lipun vihollista vastaan. Vaaraa
viivytellä Kristuksen tykö tulemista eivät huomaa saatanan vallan alaisena
olevat. Mutta kun syyllisyyden tunto tulee, silloin ahdistunut sielu kätkeytyy
Jumalansa luo. Tulkoon syyllinen syntinen Hänen luokseen, joka on hänen
sovitusuhrinsa. Tarttukoon hän kiinni Häneen kuoleman otteella. Kukaan
ihminen ei voi parantaa sielua, joka on tehnyt vahinkoa Kristuksen Hengelle.
Vain Vapahtajan välityksellä parannus voi tapahtua.” L. 1906.
11.4. Tiistai, ilta
1 Joh. 3:8
”Tämä on epäilyksen ja epäuskon aikakautta, vihamielisen syytöksen
aikakautta. Ihmiset varokoot, etteivät ihastu saatanan asiamiesten tunteiluihin.
Muistakoot he, että uhmaamalla Herran varoituksia heidät voidaan jättää oman
itsensä varaan. Ainoa toivo, joka on jätetty, on kääntyä Jumalan puoleen koko
sydämellä. Jumala antaa anteeksi rikoksen tekijälle, jos hän katuu. Ihmiset ovat
kääntyneet pois annetuista varoituksista ja ovat petetyt mielen vaikuttaessa
toiseen mieleen, ja tulos on mitä valitettavin. Syntinen, joka on vihollisen
petoksessa, voi aikaansaada sanomatonta vahinkoa. Oi kuinka monien sielujen
usko onkaan tuhoutunut ja luottamus turmeltunut heidän vastustaessaan uskoa
Todistuksiin. Jospa he tietäisivät, miten Herra katsoo niihin, jotka toisten
nukkuessa ovat kylväneet lustetta vehnien sekaan.”
12.4. Keskiviikko, aamu
Jes. 41:9, 10
”Muutamat työntekijät, jotka ovat väheksyneet ihmisviisautta, ovat korkeita
Jumalan silmissä. Jumala nostaa ihmisiä tekemään määrättyä työtä, ja
edistyessään askel askeleelta, he oppivat suurelta MINÄ OLEN. Kun Hänen
työtään levitetään, he liikkuvat eteenpäin Hänen johdossaan tehden sen, mitä
Hän on laskenut heidän käsiinsä. Toinen ihminen, jolla oletetaan olevan
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erinomaisia kykyjä, voi tulla katselemaan näiden ihmisten työtä ja ajatella, että
siihen tulisi panna viisaampia ihmisiä. Hän kuvittelee heidän työnsä näyttävän
sotkuiselta ja pilatulta, vaikka Herra johtaa askel askeleelta. Hän voi kannattaa
muutoksen tekemistä. Hän voi koettaa saada työntekijät näkemään, että he
tekevät suuren erehdyksen työssään. Mutta Jumala ei näe ihmisen tavoin.”
12.4. Keskiviikko, ilta
Ps. 63:8, 9
”Usein ihmiset rukoilevat ja itkevät vaikeuksia ja esteitä kohdatessaan. Mutta
Jumalan tarkoitus on, että he kohtaavat vaikeuksia ja esteitä, mutta jos he
pysyvät ensimmäisessä luottamuksessaan lujasti loppuun saakka, päättäen
viedä eteenpäin Herran työtä, niin Hän tekee heidän tiensä selväksi. Menestys
tulee heille, jos he kestävästi pyristelevät näennäisesti voittamattomia
vaikeuksia vastaan, ja menestyksen mukana tulee mitä suurin ilo. Jumala
valmistaa nöyriä, katuvia ihmisiä olemaan arvokkaina työntekijöinä. Hän antaa
heille kokemuksen, jota ihmisviisaus ei voi antaa. Hän vaikuttaa mieliin omalla
viisaudellaan. Oletetut erehdykset sallitaan, jotta odottamattomalla tavalla
(johon ihmisviisautta ei voida verrata) Jumalalle tulisi suuri kunnia. Hän
suorittaa työnsä omalla tavallaan. Hän toteuttaa omia tarkoituksiaan, ei
ihmisten teorioita. Kaikissa tekemisissään Hiin odottaa korkeinta hyvää
työtovereiltaan.”
13.4. Torstai, aamu
Jes. 35:3, 4
”Kuka haluaa nyt pukeutua Kristuksen vanhurskauden valkeaan pukuun, jossa
ei ole tahraa eikä ryppyä, niin että saatana ei voi pilkallisesti osoittaa heidän
tahraisia vaatteitaan? Pitäkää sielu puhtaana ja tahrattomana. Teillä ei ole
yhtään aikaa kerätä toisten erehdyksiä. Huomioi omat erehdyksesi ja saata
hairahtunut häpeämään osoittamalla ystävällistä, myötätuntoista kiinnostusta
heihin. Kristitty on herkkä toisten tarpeille, koska hän tietää heidän olevan
Kristuksen omaisuutta. Hän aina odottaa tilaisuuksia auttaa heitä. Kateus,
pahan kuvitteleminen, takana pureminen ia virheiden etsiminen - älköön näitä
edes mainittako Kristuksen opetuslasten keskuudessa. Nämä asiat ovat syynä
seurakunnan nykyiseen voimattomuuteen. Meillä on täydellinen Malli,
Kristuksen elämä. Meidän tulisi tehdä kuin Hän teki, elää kuin Hän eli.” M. 36.
13.4. Torstai, ilta
Heb. 12:12
”Lopettakaa riitely pienistä asioista. Antakaa epäystävällisen puheen mennä
inhottavana, turhana asiana. Lakatkaa puhumasta sanoja, jotka eivät tee hyvää
ja menkää lähelle hairahtuneita. Pitäkää heistä kiinni ia vetäkää heitä
Kristuksen luo. Sanokaa saatanalle, ettei hän voi saada heitä, sillä he ovat
Vapahtajan omaisuutta. ’En minä ole tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan’,
sanoi Kristus. Enkelit on lähetetty taivaasta, ei tuhoamaan, vaan vartioimaan ja
suojelemaan vaarassa olevia sieluja, pelastamaan kadonneita, tuomaan
harhaan joutuneet takaisin laumaan. Eikö sinulla sitten ole mitään säälivän
sydämen sanoja lausua kadonneelle ja harhaan joutuneelle? Annatko sinä
heidän tuhoutua, vai ojennatko heille auttavan käden?” M. 1904.
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14.4. Perjantai, aamu
Joh. 1:4
”Muutamia vuosia sitten, kun olin mieheni kanssa soutelemassa Goguacjärvellä, me näimme kauniin liljan. Pyysin miestäni antamaan sen minulle, ja
ottaa mukaan niin pitkä varsi kuin suinkin. Hän teki niin ja minä tarkastelin sitä.
Varressa oli kanava, jota pitkin ravinto täytti liljan tarpeet. Se otti tätä ravintoa,
kieltäytyen arvottomasta sen ympärillä. Sillä oli yhteys hiekkaan paljon pinnan
alapuolella, ja sieltä se imi ravintoa, joka aikaansai sen kehityksen, sen
kauneuden. Kukaan taiteilija ei voi tuottaa niin kauniita värisävyjä, mitä Jumala
antaa kukille. ’Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa
ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa enemmän teitä, te vähäuskoiset?’
Luonto on meidän oppikirjamme. Kristus käytti kohteita luonnosta painaakseen
totuutta kuulijoitten mieliin. "Ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin
vaatetettu kuin yksi niistä.” M. 1901.
14.4. Perjantai, ilta
Matt. 6:31-34
”Tehkäämme kaikkemme, minkä voimme, osoittaaksemme lapsillemme, että
on olemassa taivas voitettavana ja helvetti vältettävänä. Opettakaa heitä
pyrkimään iankaikkiseen elämään. Tuokaa lapsenne Herran pelkoon, niin olette
tehneet heidät kykeneviksi työskentelemään seurakunnassa, olette saaneet
heidät kykeneviksi menemään lähetyskentille, olette saaneet heidät
kykeneviksi loistamaan Herran kartanoissa. Vanhemmat, älkää yrittäkö seurata
turmeltuneen aikakauden alati muuttuvia muoteja. Se ei maksa vaivaa.
Viimeisenä päivänä Jumala kysyy teiltä: ’Mitä olet tehnyt minun laumalleni,
minun kauniille laumalleni?’ Kuinka silloin vastaat Hänelle, jos olet pettänyt
luottamuksesi? Kristuksen tähden pyydän hartaasti teitä varjelemaan lapsenne.
Älkää olko kiukkuisia tai kiivaita. Antakaa heille iloisia asioita ajateltavaksi.” M.
31. 1901.
15.4. Sapatti, aamu
Heb. 3:7, 8
Ihmisen, jonka hyväksi Herra on tehnyt niin paljon, tulisi kunnioittaa Häntä
jokaisella sanalla ja teolla. Kaikki hänen toimintansa tulee olla puhdasta,
hienotunteista ja oikeudenmukaista. Hänen ei tule tehdä tai sanoa mitään, mitä
ei haluaisi kohdata seistessään kaiken maan Tuomarin edessä. Kaikissa työnsä
haaroissa Jumala puolustaa kunniaansa ja vanhurskauttansa. Etkö pysähdy
siihen, missä olet, ja mieti elämääsi. Herra ei voi hyväksyä henkeäsi tai
toimintatapaasi. Hänen kätensä on auran kurjessa. Suunnitelmasi eivät ole
Hänen suunnitelmiaan. Nyt on sinun aikasi katua. Älä menetä tilaisuutta!
Veljeni, etkö tunne että on arvoasi alentavaa tehdä ratkaiseva muutos. Sinun
täytyy asettua Kristuksen jalkojen juureen oppilaana, muutoin varmasti menetät
voittajien palkan.” ( Kirje tri Kellogille 1903.)
15.4. Sapatti, ilta
Ps. 96:13
”Sinun tulee pysähtyä ja miettiä, että on olemassa Jumala. Hän on antanut
sinulle paljon hyvää, ja Hän on kovin tyytymätön, jos kohtelet
epäoikeudenmukaisesti Hänen perintöään. Hän kehottaa sinua kääntymään
koko sydämestäsi. Pane pois käskevä, kuninkaallinen arvovaltasi, ja tule
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Jumalan pieneksi lapseksi. Rukoile sielusi tähden, rukoile, sillä olet niin monta
kertaa pettänyt itseäsi ja antanut petollisten vaikutusten johtaa itseäsi, että olet
kiusattu suosimaan sellaisia, jotka imartelevat ja ylistävät sinua, ja olet
epäsuosiollinen niille, jotka osoittavat sinulle virheesi ja vaarasi. Monta kertaa
olet jo melkein mennyt väärälle puolelle, mutta Vapahtajasi on seissyt
valtaistuimen edessä naulanjäljen käsissään, puhuen sinun puolestasi. Rukoile
itsesi puolesta Kristuksen nimessä. Rukoile vakavasti ja vilpittömästi.”
16.4. Sunnuntai, aamu
Kol. 3:12, 13
”Yön hetkinä toisten nukkuessa olen rukoillut, että huostaani annettu
vastuunalainen työ tulisi tehtyä niin epäitsekkäästi ja uskollisesti, että Jumala
hyväksyisi sen. Minun huoleni ei ole se, mitä toiset ajattelevat ja ehkä tekevät,
vaan mitä minä teen kirkastaakseni Jumalaa, ja onko työni Jumalan
valvonnassa. Ovatko kaikki korkeat toiveet poistuneet minusta? Onko sydämeni
sopusoinnussa Jeesuksen, Golgatan nöyrän Miehen kanssa? Itken ja rukoilen ja
teen työtä tutkien vaikuttimiani ja tunteitani ikuisuuden valossa, ia jos lopulta
olen pelastettu, se johtuu Lunastajani verrattomasta rakkaudesta. Oi miten
suuri onkaan ollut sellainen rakkaus, joka on kärsinyt niin paljon itse
kieltäymystä ja uhrausta minun takiani!” L. 1880.
16.4. Sunnuntai, ilta
Ef. 4:1, 2
”Meidän täytyy viljellä Kristuksen henkeä. On monia, jotka tunnustavat
totuuden, jotka tarvitsevat pyhittävää vaikutusta sydämeensä. Rehellinen
kanssakäyminen ja kiitetty asema voi näkyä elämässä, mutta todellisen
ystävällisyyden, sielun jalouden ja sovinnollisen käytöksen puuttuminen mitätöi
kaiken sen hyvän, mitä he pystyvät tekemään. Mutta hapan, moitteenhaluinen
uskonto ei löydä mitään esimerkkiä Kristuksen uskonnosta. Meidän täytyy
viljellä ystävällisiä sanoja, miellyttävää ulkonäköä ja epäitsekästä
kohteliaisuutta, sillä se antaa luonteellemme sellaisen viehätysvoiman, joka
antaa meille arvonantoa ja lisää käyttökelpoisuuttamme kymmenkertaisesti
enemmän kuin mitä muuten saisimme sanoillamme ja käytöksellämme.” L.
1880.
17.4. Maanantai, aamu
Matt. 23:8
”Muutamia päiviä sitten sain kirjallisia todisteita eri ihmisiltä virka-asemissa,
koskien veli N:ää. Luin näitä todisteita. Yönäyssä eräs kuva kulki ohitseni. Veli ja
sisar N. katselivat näitä todistuksia. Heidän keskustellessaan seisoi heidän
vieressään eräs, ei Hän, joka ilmestyi veli N:lie eräässä tilaisuudessa - taivaan
lähettiläs - vaan paha sanansaattaja, joka vihjaili veli N:n mielelle uskomusta,
että hänen veljensä halusivat valvoa hänen omaisuuttaan sekä asettaa hänet ja
hänen vaimonsa pois työstä. Tämä sanansaattaja sanoi, että heidät on
työnnetty syrjään heidän vanhalla iällään, jotta nämä veljet jatkaisivat heidän
alkamaansa työtä. Sisar N. hyväksyi tämän lausunnon. Monia vääriä ilmoituksia
vastaanotettiin totuutena. Sitten näin veli N:n kirjoittavan kirjeitä sisältäen näitä
vääriä ilmoituksia.
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17.4. Maanantai, ilta
Ef. 3:14, 15
”Sitten tapahtumapaikka muuttui. Kuulin näiden veljien antavan neuvon sanoja
veli N:lle, mutta hän ei halunnut vastaanottaa apua niiltä, jotka olivat aina olleet
hänen vilpittömiä ystäviään. Minulle näytettiin, että veli ja sisar N. olivat
vihollisen pettämiä. He olivat joutuneet hänen kiusaustensa kohteiksi ja olivat
petettyjä omaksi vahingokseen. Eräs seisoi kiusattujen vierellä ia sanoi:
’0letteko menettäneet näkyvistänne Hänet, joka sanoi: Tulkaa minun tyköni
kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tahdotteko
kateudesta ja pahoista epäluuloista pilata sen hyvän työn, jota on tehty?’ Veljeni
ja sisareni, olette nyt saaneet sanoman Jumalan lähettiläältä. Te olette vaarassa
menettää tekemänne hyvän työn. Älkää missään tapauksessa kääntykö pois
veljistänne, jotka ovat todellisia ystäviänne.” L. 1902.
18.4. Tiistai, aamu
Joh. 13:34
”On sellaisia, jotka elättelevät kateuden ja vihamielisyyden henkeä veljiään
kohtaan, kutsuen sitä Jumalan Hengeksi. On sellaisia, jotka kulkevat siellä
täällä juoruilijoina, syyttäen ja tuomiten, mustaten luonnetta, innoittaen
sydämiä pahansuopaisuuteen. He vievät vääriä huhuja naapuriensa oville, jotka
kuunnellessaan
parjausta
kadottavat
Jumalan
Hengen.
Jumalan
lähettiläitäkään ei säästetä, jotka vievät ihmisille Hänen totuuttaan. Tämä synti
on pahempaa kuin Aakanin synti. Sen vaikutus ei rajoitu sen vaalijoihin. Se on
katkeruuden juuri, joka saastuttaa monia. Jumala ei voi siunata seurakuntaa,
ennen kuin se on puhdistettu tästä pahasta, joka turmelee niiden sielujen
mielen ja hengen, jotka eivät ole katuneita ja muuttaneet toimintaansa.” M.
1902.
18.4. Tiistai, ilta
Gal. 6:1
”Kristuksen Hengen uudistama ei vain rakasta Jumalaa; hän rakastaa myös
veljiään. Erehdyksen tehneitä tulee kohdella Jumalan sanan ohjeitten
mukaisesti. Pahasta tulee nuhdella tarkasti ja uskollisesti. Mutta tähän työhön
ryhtyvä varmistukoon ensiksi, ettei hän pahalla työllä erota itseään Kristuksesta.
Hänen täytyy pystyä korjaamaan erehdyksiä nöyryyden hengessä. Ellei hän tee
niin, hänen ei pidä ryhtyä korjailemaan veljiään, sillä hän tekee kaksi pahaa
yhden korjaamisen sijasta. Olkaa huolellisia, kuinka kohtelette Kristuksen
verellä ostettuja. Älkää unohtako Vapahtajan rukousta vähän ennen, kun jätti
opetuslapsensa pitkän kamppailun vuoksi Getsemanessa. Monet näyttävät
haluavan haavoittaa ja särkeä veljiensä sydämiä. Seuraavatko he Kristuksen
esimerkkiä, jonka Hän jätti heille?” M. 1902.
19.4. Keskiviikko, aamu
Joh. 17:17
”Yhtäläistyminen on ihmisluonnon laki. Saatana työskentelee väsymättömin
ponnistuksin käyttäen tätä lakia, jonka Jumala on säätänyt olemaan hyvän
voimana, edistämään Hänen suunnitelmiaan. Hän koettaa sekoittaa oikeita ja
vääriä periaatteita yhteen, jotta näiden yhdistyessä synti menettäisi
inhottavuutensa. Hän sekoittaa akanoita vehnien sekaan. Vanhurskaiden tulee
seurustella jumalattomien kanssa vain korjatakseen totuuden periaatteita, jotka
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ovat melkein hävitetyt. Joka yrittää auttaa ja siunata toisia, hänen täytyy
kokonaan riippua näkymättömässä, mutta kaikkialla olevassa armoa ja voimaa
antavassa. Hänen täytyy työskennellä yhdessä Jumalan kanssa, jos haluaa
menestyksekkäästi pelastaa sieluja hukkumasta.” M. 1900.
19.4. Keskiviikko, ilta
2 Sam. 7:28, 29
”Sanoinkuvaamattoman paljon hyvää voitaisiin suorittaa työskenneltäessä
oikein jumalattomien kanssa ja heidän hyväkseen; mutta liian usein ne, joiden
pitäisi johtaa syntisiä Jumalan luo, eivät tee sitä Kristuksen kanssa.
Seurakunnan jäsenet ovat juhlallisen lupauksen alaisia, muovata luonteita eri
tavalla kuin maailman ihmisten luonteet. Ellei heissä tapahdu muutosta ennen
kuin liittyvät seurakuntaan, niin on olemassa vaara, että vaikka he ovat liittyneet
seurakuntaan, he samankaltaistuvat maailmallisten kanssa. Saatana
riemuitsee
nähdessään
maailman
hapantaikinan
työskentelevän
seurakunnassa tuhoten sen puhtautta ja pyhyyttä. Jumalan suunnitelma on, että
Hänen seurakunnassaan taivaallinen vaikutus vahvistaisi ja innostaisi jäseniä
yhteistyöhön Hänen kanssaan. Kristillisessä toveruudessa he muovaavat
luonteensa yhtäläiseksi Kristuksen luonteen kanssa.”
20.4. Torstai, aamu
Apt. 20:32
”Mitä on täydellinen pyhitys? Lue 2 Moos. 31. luku. Siinä luvussa me
ymmärrämme ehdot, sillä Jumala itse on säätänyt ne. Herra Jeesus antoi
erityisiä ohjeita ilmestysmajan rakentamisesta. Jos Israelin lapsia olisi
pakotettu työskentelemään sapattina, niin sen päivän pyhyyttä ei olisi varjeltu.
Egyptin orjuudessa he olivat suuresti menettäneet sapatin tuntemuksen. Tästä
syystä Jumalan käskyt annettiin pelottavassa suurenmoisuudessa Moosekselle
Siinailla. Herra varjeli erityisesti sapattiaan, ja Hän tiesi ihmisten unohtavan
sapattikäskyn, ja innoissaan työmiehet sanoisivat: ’Tämä on Herran työtä ja
Hänen valvonnassaan, siksi voimme tehdä tätä työtä välittämättä sapatista.’
Siksi seitsemäs päivä määrättiin Jumalan muistoksi, pidettäväksi pyhänä, jotta
ihmiset tietäisivät, ’että minä olen Herra, joka pyhitän heidät.’ Tämä on oikeata
pyhitystä.” L. 1874.
20.4. Torstai, ilta
Kol. 1:12
”Työn täytyy käydä syvemmälle, ottaa lujempi ote elämästä ja luonteesta.
Muutamat ovat luulleet, että voivat helposti taivuttaa syntistä jättämään
epäjumalansa, pitämään Jumalan käskyt ja uskomaan, että Jeesus tulee pian
taivaan pilvissä. Jos heissä ei herää mitään kiinnostusta, ei halua tutkia
Kirjoituksia, nähdäkseen näiden asioiden olevan todella totta, kun he eivät näe
mitään vakaumusta niiden mielissä, jotka rikkovat Jumalan lakia, kun he
alituiseen esittävät kehnoja puolusteluja, ja kun kuulijat kääntyvät Jumalan
pyhää lakia vastaan, he masentuvat. Missä ne odottivat menestystä, he näkivät
epäonnistumista.
Näitä
vaikeuksia,
vastustusta,
pettymyksiä
ja
mielenmasennuksia heidän täytyy kohdata uudelleen yhä päättäväisemmällä,
voimakkaammalla tavalla, mutta heidän täytyy olla kallionlujia periaatteissa.
Jos olemme kristittyjä, meidän täytyy olla Kristuksen kaltaisia ja heijastaa
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valoa.” L. 1874.
21.4. Perjantai, aamu
Ps. 119:105
”Jos haluamme työskennellä viisaasti ja älykkäästi, niin inhimilliset
intohimomme, perityt ja hankitut taipumuksemme täytyy tuoda korkeamman ja
hallitsevamman kenraalin valvontaan kuin inhimillisen. ’Lakkaa pahanteosta;
opi tekemään hyvää’. Tämä läksy on jokaisen opittava päivästä päivään. Oman
itsensä harjoittaminen tulee ensiksi. Ehdottoman rehellisyyden elämässä
näkyvä vaikutus on jatkuvaa kasvatusta toisille. Ne joita siveelliset ja
uskonnolliset periaatteet hillitsevät ja opastavat, mikä selvästi on osoitettu
Jumalan sanassa, elävät Jumalan mielen ja tahdon mukaisesti, joka on liian
viisas erehtyäkseen ja liian hyvä tuottaakseen meille vahinkoa. Jos haluat elää
viisaasti, niin elä Jumalan käskyjen mukaisesti.” L. 1900.
21.4. Perjantai, ilta
Snl. 6:20-23
”Lunastajasi kohtasi saatanan sanoilla: ’Kirjoitettu on’, ja käskien: ’Väisty
minusta, saatana’. Neuvon sinua nöyrästi vastaanottamaan juurtuneen sanan,
joka pystyy pelastamaan sielusi. Jumalan sana on turvapaikkasi. Se on vahva
torni, jonne voit juosta ja pelastua. Totuus on elämän puu, sen lehtiä ihmiset
syövät ja elävät. Jotka yrittävät tulkita Sanaa omien aatteittensa mukaisesti,
jotka lukevat sitä omien mielipiteittensä mukaisesti, eivät koskaan näe totuutta
ja kuolevat synneissään. Me elämme keskellä tuomion aikaa. Sielumme täytyy
täyttyä kunnioittavalla pelolla, sillä olemme Jumalan läsnäolossa jatkuvasti.
Jokaisen täytyy ratkaista elämän ja tuhoutumisen välillä.”
22.4. Sapatti, aamu
Matt. 7:20
”Jumalan laki on Hänen luonteensa jäljennös. Jotka väittävät pitävänsä tämän
lain, mutta eivät osoita rakastavansa Jumalaa koko sydämeltään, mieleltään ja
voimaltaan, jotka eivät pyhittäydy varauksetta Hänen palvelukseensa, eivät pidä
neljää ensimmäistä käskyä, jotka käskevät rakastamaan Jumalaa yli kaiken,
eivät myös viimeistä kuutta käskyä, jotka käskevät epäitsekkäästi rakastamaan
toinen toistaan, eivät ole kuuliaisia lapsia. ’Heidän hedelmistään te tunnette
heidät.’ Oikea rakkaus Jumalaan ilmaisee aina itsensä. Sitä ei voida salata.
Jotka todella pitävät Jumalan käskyt, ilmaisevat samaa rakkautta, mitä Kristus
ilmaisi Isää ja ihmisiä kohtaan. Joka kokosydämisesti on Kristuksessa, ilmaisee
Häntä luonteessa ja teoissaan.” M. 1894.
22.4. Sapatti, ilta
Luuk. 6:47, 48
”Kaikille, jotka keskittyvät Jumalaan ja työskentelevät yhdessä Hänen
kanssaan, on annettu edesvastuu varjella Hänen asiansa etuja ja työtä. He
elävät totuudessa, johon sanovat uskovansa. He pitävät Kristuksen alati
katseensa edessä Mallinaan, ja heidän hyvät tekonsa saavat kiitosta nälkäisten
ja janoisten sydämissä saamastaan elämän leivästä. Heidän ei pidä ainoastaan
palvella niiden hengellisiä tarpeita, joita koettavat voittaa Kristukselle, vaan
myös huolehtia heidän ajallisista tarpeistaan. Armon ja rakkauden työ esittää
aina itsensä, ja uskollisesti sitä tekemällä Jumalan palvelijat osoittavat, mitä
totuus on tehnyt heistä. Heidän tulee olla uskollisia palvelijoita, ei vain
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evankeliumin totuudessa, vaan kaikissa siunauksissa.” M. 20. 1894.
23.4. Sunnuntai, aamu
1 Kor. 1:30, 31
”Meillä oli erikoinen syy rukoilla pienessä teltassamme (Fresnossa,
Kaliforniassa, telttakokouksessa) tänä aamuna. Tunsin sieluni vetäytyvän
vakavassa rukouksessa sinun puolestasi (James Whiten) ja itseni puolesta.
Kallis Vapahtaja tuntui olevan hyvin lähellä ja hyvin armollisena, täynnä armoa
ia rakkautta. Tunsin palvelevani Häntä jakamattomalla kiintymyksellä.
Jumalallisen voiman täytyy yhdistyä inhimillisiin ponnisteluihin, tai tämä kauhea
välinpitämättömyyden halvaus tämä kuolemankaltainen saamattomuus ei
koskaan poistu pimeydessä ja erehdyksessä olevista sieluista. Jeesus on
voimamme. Hän on meidän vanhurskautemme. Meidän täytyy enemmän
rukoilla ja harjoittaa jatkuvasti uskoa. Tunnen tarvetta päästä lähemmäksi
Jeesukseen.”
23.4. Sunnuntai, ilta
2 Kor. 10:17, 18
”Sanamme täytyvät olla moitteettomia, mielemme kärsivällinen ja ystävällinen,
hillittyjä pitkämielinen, meidän tulee sanoillamme ja käytöksellämme ilmaista,
että olemme oppineet Jeesukselta ja yhä opimme Kristuksen koulussa. Meidän
tulee rakentaa ikuisuutta varten. Jumalalla on voimaa ja väkevyyttä, ja Hänen
kasvojensa loiste voi olla yllämme, heijastaen valoa toisille. Jumala ei hyväksy
syntiä niissä, joilla on ollut niin suuri valo. Meissä ei ole mitään vanhurskautta
itsessämme, seistäksemme omassa voimassamme. Kaikki, mitä olemme
tehneet, johtuu Jeesuksen antamasta voimasta, koska meissä ei luonnostaan
ole mitään hyvyyttä tai viisautta tai vanhurskautta. Me olemme syntisiä,
epätäydellisiä ja heikkoja, meidän on saatava Häneltä voimaa.”
24.4. Maanantai, aamu
Ps. 34:3
”Olin kirjoittamassa muutamia rohkaisun sanoja eräälle, joka auttoi työssä
silloin, kun se oli erittäin kovaa. Käsi asettui paperin päälle kieltäen minua
kirjoittamasta, ja ääni sanoi: ’Nämä kiitoksen sanat tuottavat vahinkoa hänelle,
jolle ne on osoitettu. Jumala on työntekijöiden Päällikkö. Kirkasta Häntä äläkä
ihmistä.’ Olkaamme hyvin huolellisia, ettemme ylistä tai imartele ihmistä. Älä
aseta Herran palvelijalle ihmisylistyksen kiusausta. Jumala tekee miehet ja
naiset kykeneviksi suorittamaan hyvää. Hän on jokaisen työntekijän takana
ilman Hänen voimaansa ihminen on avuton.” L. 1902.
24.4. Maanantai, ilta
Jer. 9:24
”Herran työntekijöiden ei pidä ajatella, että heidän täytyy olla oma tuomarinsa
asemassaan. Muistakoot kaikki, että työssä on monta eri haaraa, ja kaikki
nämä työhaarat ovat tarpeellisia. Puunhakkaaja ja vedennoutaja tekevät hyvää
palvelusta ja menestyvät siinä, missä toiset epäonnistuisivat. Katsokaa
Jeesukseen. Älkää pilatko mainettanne antamalla sijaa epätoivolle ja
epäluottamukselle. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, jotta rampa ei joutuisi pois
tieltä. Lähinnä Herraa oleva mies odottaa Häntä kuin aamua odottava, ihminen,
joka vähiten luottaa itseensä ja voimakkaimmin Jumalaan sellaisena, joka voi
pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen tykönsä.” L. 1902.
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25.4. Tiistai, aamu
2 Piet. 1:3
”Kristitty on uskollinen kaikessa, muistaen, että Jumalan sana sanoo: ’Vähässä
uskollinen on uskollinen myös paljossa.’ Uskollinen Kristuksen sanan
kuuliaisuus puhdistaa mielen, tekee aikomukset päättäväiseksi ja uskolliseksi
kaikissa elämän vaiheissa. Oikea palvelus paljastaa sydämen ja saa sen
tuoksumaan Jumalan rakkautta. Sellainen palvelu antaa luonteelle jaloutta
tässä elämässä. Sen vaikutuksesta huulet puhuvat rakkautta Jumalaan ja
ihmiseen ja ilmenee toiminnassa. Jos Jumalan kansa asettaa puhelahjan Pyhän
Hengen vaikutukseen ja valvontaan, niin tuhannet kuulisivat sanomaa, että
Jumala on rakkaus.” L. 1902.
25.4. Tiistai, ilta
Joh. 3:16
”Tämä rakkaus on Jumalan elämää, joka työskentelee muuttavalla voimalla
sielussa, tehden kristityn luonteen täydelliseksi ja tehden ihmisen jumalallisesta
luonnosta osalliseksi. Kristuksen välityksellä tämä elävä rakkauden ja elämän
virta virtaa maailmaan. Kristityn sodassa tarvitaan elämää, hengellistä elämää,
rohkeutta, kestävyyttä ja päättäväisyyttä. Ole voimakas Herrassa. Ihmisen
rohkeus ei riitä. Kristityn sotilaan täytyy olla voimakas Herrassa. Jumala on
kaikkeen riittävä. Voimansa kaikkivaltiudessa Hän vyöttää asevarustuksella.
Käytä kaikkia puolustuskeinoja sielun vihollista vastaan. Jokaisen tulee olla
täydellinen luonteessaan. Ole vahva, ole vahva!” L. 1902.
26.4. Keskiviikko, aamu
Ps. 37:3
”Herra tuntee kaikki olosuhteemme. Kun etiopialainen matkaaja luki
Kirjoituksia vaunuissa istuessaan, niin Jumalan enkelit katselivat näkyä. Eräs
opetuslapsi lähetettiin vaunujen luokse, ja tultuaan sille paikalle hän näki
miehen tutkivan Kirjoituksia. Filippus sanoi hänelle: ’Ymmärrätkö sitä, mitä
luet?’ Hän vastasi: ’Kuinka voisin, ellei kukaan selitä minulle.’ Silloin Filippus
avasi hänelle Kirjoituksia. Kuultuaan ja uskottuaan etiopialainen sanoi: ’Mikä
estäisi kastamasta minua?’ tämä kokemus osoittaa, miten Herra huolehtii
kansastaan. Jumalan Henki johti tämän miehen mielen Kirjoituksiin. Mutta hän
ei voinut ymmärtää sen merkitystä. Silloin Herra lähetti yhden palvelijansa
valaisemaan hänen mieltään ja sai hänet ymmärtämään.” M. 1909.
26.4. Keskiviikko, ilta
Snl. 2:21
”Herra haluaa jokaisen meistä täyttävän sen paikan, jonka Hän on tarkoittanut
meille. Jos elämme yksinkertaisesti ia jumalisesti ja luotamme Herraan, niin
kuin pieni lapsi luottaa maallisiin vanhempiinsa. Hän tekee meidät kykeneviksi
tekemään työn, jonka Hän on antanut meille. Jos me etsimme Herraa, niin Hän
työskentelee hyväksemme. Me emme tee vaikutusta mieleen ja sydämeen.
Jumalan enkelit tekevät vaikutuksen. He näkevät jokaisen tekemämme
ponnistelun, pehmittävät ja valaisevat niiden mieliä, joiden hyväksi me
työskentelemme, niin että syntyy taivaallinen vaikutus ja sydämet ja mielet
ymmärtävät. Sinä et työskentele yksin. Muista: Jumalan enkelit ovat
ympärilläsi.”
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27.4. Torstai, aamu
1 Piet. 2:9
”Jumala antaa ihmisille valoa, mutta monet ovat niin täynnä itseriittoisuutta,
mestarillista henkeä, ja pyrkivät esittämään omia ideoitaan saavuttaakseen
korkeuden, jossa tahtovat olla Jumalana. Heidän oma mielensä on
ensimmäisenä, aivan kuin Jumalan täytyisi palvella heidän kanssaan. Siinä on
olemassa vaara, ellei Jumala saa millään tavalla näitä miehiä ymmärtämään,
että Hän on Jumala, ja että heidän tulee talvella Häntä, niin tuodaan inhimillisiä
keksintöjä, jotka johtavat pois Raamatun totuudesta kaikista annetuista
varoituksista huolimatta. Herra Jeesus on aina valinnut ihmisiä palvelemaan
Häntä. Kun Juudan kansa hylkäsi Kristuksen, elämän Ruhtinaan, Hän otti
Jumalan valtakunnan heiltä pois ja antoi sen pakanoille. Tällä periaatteella
Jumala työskentelee kaikissa työnsä haaroissa.” M. 1903.
27.4. Torstai, ilta
Apt. 17:25
”Kun seurakunta osoittautuu uskottomaksi Herran työssä, oli heidän asemansa
sitten mikä tahansa, kuinka pyhä ia korkea heidän kutsumuksensa, niin Herra
ei enää voi työskennellä heidän kanssaan. Toiset valitaan sitten kantamaan
tärkeätä edesvastuuta. Mutta elleivät nämäkään vuorostaan puhdista
elämäänsä kaikista vääristä teoista, elleivät he pystytä puhtaita ja pyhiä
periaatteita kaikille rajoilleen, niin Herra koettelee ja nöyryyttää heitä
tuskallisesti, ja elleivät he tee parannusta, niin Hän siirtää heidät pois
paikaltaan ja tuottaa heille häpeää. Pyhä Henki liittyy niihin seurakunnassa,
jotka murtunein sydämin vaeltavat nöyrästi Jumalan kanssa. Kaikille, jotka
katsovat Häneen ja kulkevat Kristuksen jalanjäljissä, Hän antaa pyhityksen,
lohdutuksen ja voiton maailmasta. Jumalan kansa ei ole paikallaan seisova
vesi.” M.
28.4. Perjantai, aamu
Ps. 116:13
”Teetkö sinä erehdyksiä? Mene Jeesuksen luo ja pyydä Häneltä anteeksiantoa,
ja sitten usko Hänen sen tekevän. ’Jos me tunnustamme syntimme, on Hän
uskollinen ja vanhurskas, antaa anteeksi syntimme ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.’ Pyydä Herralta anteeksi erehdyksiäsi. Sitten iloitse
Hänessä. Sinua ei auta yhtään jatkaa puutteittesi suremista. Sano: ’Herra, minä
annan avuttoman sieluni sinulle, ja yksin sinulle. En tahdo surra, koska sinä olet
sanonut: Anokaa, niin te saatte.’ Usko sitten Saavasi. Usko, että Vapahtajasi on
myötätuntoinen, täynnä hellyyttä ja rakkautta. Älä anna pienten vahinkojen
surettaa sinua. Pienet erehdykset voidaan korjata Herran luona, varjeltuaksesi
tekemästä suurempia erehdyksiä. L. 1903.
28.4. Perjantai, ilta
Matt. 9:13
”Sen sijaan, että valitat heikkouttasi ja puhut epäuskosta, ja tunnet että sinua
on kohdeltu kovin huonosti, niin ala laulaa. Puhu Jumalan armosta ja
rakkaudesta. Kaikille työtä tekeville ja raskautetuille Kristus antaa kutsun:
’Tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni
päällenne ja oppikaa minusta; sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä, ja niin
te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on helppo ja kuormani keveä.’
Hartauskalenteri

17

Huhti-Kesäkuu 2017

Tämän läksyn Kristus haluaa sinun oppivan, ja oppiessasi sinä löydät levon.
Tutki elämää, jota Kristus eli maan päällä ollessaan. Hän ei jättänyt
huomioimatta yksinkertaisintakaan ja pienintäkään tehtävää, joka lankesi
Hänelle. Täydellisyys ilmeni kaikessa, mitä Hän teki.” L. 1903.
29.4. Sapatti, aamu
2 Aikak. 20:17
”Päivittäisessä elämässä tulee monia hämmentäviä ongelmia, joita emme
pysty ratkaisemaan. On sellaisia, jotka haluavat oikaista jokaisen vaikeuden,
järjestää jokaisen kysymyksen, ennen kuin alkavat työnteon. Sellaiset varmasti
epäonnistuvat. Lopulla tulevaisuus on yhtä epäselvä, ongelmat yhtä sekavia
kuin heidän alkaessaan niitä oikomaan. Seuratessamme annettua valoa
saamme suurempaa valoa. Liiku eteenpäin Jumalan kutsusta. Kun Hän näyttää
työn, joka pitää tehdä, niin ryhdy työhön Hänen nimessään uskossa. Et ehkä näe
loppua alusta. Epävarmuus ympäröi sinua. Veljesi voivat kertoa sinulle tiellä
olevasta leijonasta. Mutta siitä huolimatta mene eteenpäin sanoen: ’Herra
haluaa tämän työn tehdyksi enkä tahdo pettää eikä masentua. Teen osani.’” M.
1902.
29.4. Sapatti, ilta
Jes. 58:9-11
”On arvostelijoita, jotka jos kuuntelet heidän sanojaan, riistävät sinulta kaiken
rohkeuden ja toivon. Älä anna heidän masentaa itseäsi. Sano: ’Jumala odottaa
uskollisesti. Hän ei voi kieltää itseään.’ Hän on antanut jokaiselle ihmiselle
hänen työnsä, ja Hän kehottaa kaikkia alkamaan työn juuri siellä, missä ovat.
Hän ei voi tehdä, mitä haluaisi, ennen kuin ihminen tekee oman osansa.
Toisinaan uskon käsivarsi tuntuu liian lyhyeltä koskettaa Vapahtajan puvun
lievettä, mutta lupaukset ovat olemassa ja Jumala on niiden takana. Meidän
ponnistuksemme eivät tuo voittoa. Meidän tulee nähdä Jumala lupausten
takana, uskoa ja luottaa Häneen. Tartu uskossa äärettömän voiman käteen.
Herra, joka on luvannut, on uskollinen.” M. 1902.
30.4. Sunnuntai, aamu
1 Piet. 2:21
”Ei riitä vain tietää Kristuksesta. Meidän täytyy seurata tietä, jonne Hän johtaa.
Hänen armonsa on riittävä. Hän kärsi tähtemme ja on jättänyt meille esimerkin,
jota tulisi seurata. Nyt on meidän koetusaikamme. Koetus on välttämätön
pyrkiessämme saamaan elämän kruunun, joka tuo meidät suurempaan
itsemme ristiinnaulitsemiseen, kuin mitä tähän asti olemme ajatelleet
mahdollisena. Kristus oli taivaan ja maan Herra, kuitenkin Hän tuli köyhäksi
meidän tähtemme, jotta me Hänen köyhyydestään rikastuisimme. Hän oli
Jumalan vertainen, kuitenkin Hän nöyryytti itsensä, ja otti palvelijan muodon,
jotta voisi pelastaa meidät. Hän antoi henkensä meidän pelastuksemme takia.
Arvostammeko me tätä uhria?” L. 133, 1905.
30.4. Sunnuntai, ilta
Heb. 12:1-3
”Tämän sanoman apostoli Paavali antaa jokaiselle, joka kutsuu itseään
kristityksi. Jumalan ainoasyntyinen Poika luettiin rikollisten joukkoon, jotta
ihmisolento ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Iankaikkinen elämä on
heidän perintönsä, jos he suostuvat nöyryyttämään ylpeän sydämensä ja
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tulemaan osallisiksi Hänen kärsimyksistään. Hän kesti kärsivällisesti häpeää ja
pilkantekoa ja sormella osoittamista, jotta voisi pelastaa jokaisen syntisen, joka
tarttuu Häneen elävässä uskossa. Ihmisen pelastus tarkoittaa paljon enemmän
kuin monet luulevatkaan. Se merkitsee, että me valitsemme Jumalan tien
omamme sijasta. Herra ei voi pelastaa ihmisiä, kun he kieltäytyvät
nöyryyttämästä itseään Hänen lähettämissään nuhteissa ja varoituksissa, jotka
hellittämättä
pitävät
kiinni
omasta
tahdostaan
seuraten
omaa
toimintasuuntaansa.” L.
TOUKOKUU
1.5. Maanantai, aamu
2 Kor. 11:3
”Meidän tulee kaikessa kanssakäymisissämme toisten kanssa ilmaista
Kristusta. Siten me osoitamme, että meillä on oikea suhde Vapahtajaan.
Jumalan tulee saada kaikki kunnia ia kirkkaus. Kun Kristus ilmestyy, niin Hän
tunnustaa ne, jotka ovat yhdistyneet Häneen elävässä uskossa. Hän ei häpeä
kutsua heitä veljikseen. Herra on Jumala, ja Hänen rinnallaan ei ole ketään
muuta. Jos saatana voi saada oveluutensa kantamaan hedelmää ihmisen
mielessä, niin saadaan petollisia vaikutuksia ikään kuin taivaasta. Jos hänen
petostensa sallitaan tulla sisälle, niin monet sielut kietoutuvat niihin, ennen kuin
nähdään, että ne eivät ole Jumalasta, vaan kaiken vanhurskauden vihollisesta.”
M.
1.5. Maanantai, ilta
2 Piet. 3:17
”Saatana yritti heikentää enkelien luottamusta Jumalan hallitukseen. Hän toivoi
valtaavansa Kristuksen paikan suunnitellen mielessään, että jos hän saisi sen
aseman, hän ponnistelisi ottaakseen Jumalan paikan. Taitavasti hän esitti
ehdotuksensa enkeleille, ja monet vastaanottivat ehdotukset. Hän jätti
vihjailunsa kehittymään heidän mielissään. Nämä olematta varovaisia
johtajaansa kohtaan, alkoivat vaihtaa ajatuksia näistä uusista teorioista.
Tänään saatana työskentelee petollisella juonella vangitakseen ihmisiä
pettävillä teorioillaan. Älköön kukaan olettako, että koska hän on ollut Jumalan
työaseena, hän on kaikkeen kykenevä. Herra käyttää ihmisiä ja kunnioittaa
heitä antamalla heille viisauttaan niin kauan, kuin he ovat uskollisia Hänelle
eivätkä halua kirkastaa itseään.” M. 1901.
2.5. Tiistai, aamu
Matt. 18:3
”Lue se ohje, joka on annettu Matteuksen 18. luvussa. Mitään tätä
ehdottomampaa ei ole Raamatussa, ja kuitenkin Jumalaa häväistään ja Hänen
asiaansa vahingoitetaan tekemällä vääryyttä, joka mainitaan tässä luvussa.
Nämä sanat ovat sekä sinulle että minulle ja kaikille, jotka väittävät olevansa
nöyriä ja vaatimattomia Jeesuksen opetuslapsia. Hän osoittaa meille ne
periaatteet, joilla meidän tulee toimia kaikissa asioissa ja kaikissa olosuhteissa.
Ei tule pyrkiä korkeimpaan asemaan. Kristus opettaa, että Hänen hengellinen
valtakuntansa ei ole asemaa, ei ulkonaista loistoa tai arvovaltaa, joka antaa
suuruutta, vaan hengellistä etua, joka ilmenee todellisena kääntymyksenä.
Meidän tulee olla Kristuksen oppilaita.” L. 1900.
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2.5. Tiistai, ilta
1 Kor. 14:20
”Päivittäisessä elämässä, veljiemme, sisartemme ja maailman edessä meidän
tulee elää Raamatun elävinä tulkitsijoina, tuottaen kunniaa Kristukselle
ilmaisemalla Hänen nöyryyttään ja sydämensä vaatimattomuutta. Kristuksen
opetusten tulee olla meille elämänpuun lehtiä. Syödessämme ja
sulattaessamme elämän leipää me ilmaisemme tasasuhtaista luonnetta.
Yksimielisyydellämme, pitämällä toisia itseämme parempina me annamme
maailmalle elävän todistuksen totuuden voimasta. Meidän ei tule pelätä, että
ellemme työskentele olemaan ensimmäisiä, niin oma minä ei arvosta kunnolla.
Jos ihmisillä olisi korkeammat ja suuremmat näkymät Kristuksesta, jos heillä
olisi suurempi luottamus Häneen ja vähemmän luottamusta itseensä, niin
heidän luonteensa muovautuisi ja muodostuisi jumalalliseksi.” L. 63.
3.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 15:19
”Herra meidän Vapahtajamme tunsi kokemuksesta jokaisen vaiheen, mitä
Hänen opetuslapsensa joutuisivat kohtaamaan, ja kaikki ne taistelut, mitä
heillä olisi. Herra Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen: ’Jos maailma teitä
vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.’ Meidän ei pidä
kristittyinä tulla kärttyisäksi ja kärsimättömäksi joutuessamme kosketuksiin
maailman ihmisten kanssa. Heillä ei ole käsitystä totuudesta, ja mitä tahansa
he sanovatkin ja tekevätkin, niin säilytä mielenmalttisi. Joka kerta kun annat
tunteittesi ärsyyntyä, sinä ilmaiset sanoillasi, että sinulla ei ole sitä uskoa, joka
työskentelee rakkaudessa ja pyhittää sielun. Sinulla on henkilökohtaista
ylpeyttä ja suuri määrä itseriittoisuutta, ja sinä et ole missään kohdin
valmistunut olemaan yhteistyössä toisten kanssa.” M. 1893.
3.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 15:27
”Kristitty voi säilyttää tahrattoman maineen, jos hän on kristitty, mikä tarkoittaa
Kristuksen kaltaisuutta. Jumala on huolehtinut siitä, että uskon kautta Herraan
Jeesukseen Kristukseen he eivät epäonnistu tai masennu pitkästä,
rauhattomasta tulevaisuudesta, jonka he tietävät tulevan. Herra Jeesus Kristus
murehtii opetuslastensa puolesta, koska heidän täytyy kulkea moninaisten
kärsimysten läpi maailmassa. Hän valmistaa heitä ahdistuksen aikaan, suureen
kiusaukseen menettää uskonsa, ja Hän antaa toivoa heidän mielilleen. ’Mutta
kun Lohduttaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka
lähtee Isän tyköä, niin Hän on todistava minusta.’ Sitten Hän kehottaa heitä
työskentelemään Pyhän Hengen kanssa. Heidän tulee olla Hänen uskollisia
edustajiaan uskottomassa maailmassa.” M. 8, 1893.
4.5. Torstai, aamu
2 Tim. 2:22
”Nuoriamme tulee ympäröidä terveet, kohottavat vaikutukset. Heitä tulee pitää
totuuden rakkaudessa. Heidän eteensä tulee asettaa korkea taso. Jotkut
toivovat, että heidät jätettäisiin ilman rajoituksia, että saisivat tehdä sitä, mikä
heitä miellyttää. Isät ja äidit seurakunnassa ovat pyhän velvollisuuden alaisia
valvoa lastensa sieluja, joista heidän on tehtävä tiliä. Älköön kukaan, ei
vanhemmat eivätkä lapset, ala uskoa että huvitukset ovat välttämättömiä, ja
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että huoleton piittaamattomuus Pyhästä Hengestä itsekkäiden nautintojen
hetkinä tulee huomioida kevyesti. Jumala ei tahto tulla pilkatuksi. Jokainen
nuori mies ja jokainen nuori nainen miettiköön: ’Olenko valmistunut
päättämään elämäni tänään, olenko valmis tekemään työn, jonka Herra on
antanut tehtäväkseni?’” L. 1906.
4.5. Torstai, ilta
Heb. 12:14
”On monia asioita, jotka itsessään ovat oikein, mutta saatanan vääristeleminä
tulevat ansaksi varomattomalle. Nuorien kerääminen yhteen lauluharjoituksiin
näyttää harmittomalta, mutta kokemukseni on ollut puolen vuosisadan aikana,
että nämä lauluharjoitukset usein osoittautuvat vahingonlähteeksi sieluille. Jos
kaikkien osanottajien sydämet olisivat oikeassa suhteessa Jumalaan; jos kaikki
rakastaisivat Jumalaa yli kaiken, ja haluaisivat ilmaista Hänen kunniaansa; jos
kaikki koettaisivat miellyttää Häntä, niin sellaiset harjoitukset eivät aiheuttaisi
harmia. Mutta tavallisesti läsnä on monia, jotka eivät tajua, että ovat tulossa
yhä enemmän ja enemmän huolettomaksi velvollisuuttaan kohtaan miellyttää
Jumalaa. Heidän sielunsa tulevat välinpitämättömäksi. Toinen vaikuttaa
toiseensa ja välinpitämättömyys hengellisiä asioita kohtaan kasvaa. Jumalan
pyhää sanaa ei tutkita ahkerasti päivittäin, ja hengellisen ravinnon puutteessa
heidän siveellinen voimansa heikkenee.” L.
5.5. Perjantai, aamu
Snl. 3:11
”Älä anna tilaisuutta masennukselle. Älä tule kiihottuneeksi, vaan anna
järkisyyn valvoa toimintaasi. Kysy mitä hyvää on kärsimättömyydessä. Se
tyydyttäisi vain vihollista ja vahvistaisi niiden mielipidettä, jotka ajattelevat
pahaa sinusta. Sinä voit tasaisella käytöksellä todistaa pahansuopien ihmisten
sanat valheeksi. Älä ryhdy itse puolusteluun, vaan jatka matkaasi suorittaen
tehtäväsi sisukkaasti. Jumala auttaa sinua, poikani, tekemään lujaa työtä
ikuisuutta varten. Se on sinun työsi. Kukaan toinen ei voi tehdä sitä sinulle.
Luota täysin Jumalaan. Taivaallinen Isämme on tietoinen heikkouksistasi. Olen
kiitollinen, että Hän tuntee kaikki heikkoutemme ja kiusauksemme.”
5.5. Perjantai, ilta
Ilm. 3:19
”Muista, että vastoinkäymiset ja ahdistukset ovat osa kristityn perinnöstä.
Kristus, taivaan Majesteetti, tuli maailmaamme osoittamaan, kuinka kestää
maailman kylmyys masentumatta tai kostamatta. Jokainen viisaasti kannettu
koetus tuo siunausta sen kantajalle. Ne kohottavat eivätkä paina alas. Jotka
jatkuvasti koettavat välttää kovia ja kivisiä paikkoja ja etsivät helpompaa
polkua, miellyttävämpää tietä, tulevat aina kohtaamaan pettymyksiä ia
vastoinkäymisiä. Mutta jos he vahvistavat sielua koetuksia ja velvollisuuksia
varten, marssivat eteenpäin rohkeasti Jumalassa, he tulevat huomaamaan, että
itse kieltäymyksen ja uhrauksen tie johtaa kunniaan ja taivaallisiin rikkauksiin
tulevaisessa, kuolemattomassa elämässä. Rukoile paljon ja harjoita elävää
uskoa, niin saat varmasti laulaa voiton laulua.” L. 1874.
6.5. Sapatti, aamu
5 Moos. 30:19
”Jumalan työtä eteenpäin vievien täytyy seistä lujina ja horjumattomina ja
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uskollisesti vartioida Herran armeijaa. Heidän täytyy seistä prinssi Immanuelin
veren tahraaman lipun alla. Armon viimeistä sanomaa tulee julistaa. Miesten ja
naisten tulee nousta ja valmistautua suureen, edessään olevaan päätökseen.
Syy miksi miehet ja naiset tänään eivät usko totuuteen, johtuu siitä, että se
tuomitsee heidän tottumuksensa. He näkevät, että totuus kutsuu uudistukseen,
ja he taistelevat sitä vastaan, koska he vihaavat työtä, johon kuuluu pyhitys.
Jonka omatunto on varma opas, ei pysähdy miettimään, kun valo loistaa hänelle
Jumalan sanasta. Hän ei anna ihmisten neuvojen opastaa itseään. Hän ei anna
maallisten asioiden seistä kuuliaisuuden tiellä.” M. 1900.
6.5. Sapatti, ilta
Ps. 19:8
”On olemassa oikea puoli, jossa pidetään Herran käskyt. Ja on olemassa väärä
puoli, sen puoli, joka kapinoi taivaassa Jumalaa vastaan. Hänet heitettiin ulos
taivaasta kannattajineen, ja hänen toiminnastaan me ymmärrämme, että ei
merkitse mitään, kuinka korkea asema jollakulla on seurakunnassa tai
maailmassa, jos hän on uskoton Jumalalle, jos hän hyväksyy ihmisen lait
Jehovan lakien sijasta, hän ei voi koskaan astua taivaaseen, sillä hän elää
suoranaisessa oppositiossa Jumalaa kohtaan. Hän saa rangaistuksensa sen
vaikutuksen mukaan, minkä Jumalan puolelta saatanan puolelle siirtyminen
aiheutti. Mitä suuremmat lahjat ja vaikutus, sitä suurempi rangaistus. Jumala
vaatii hänen kädestään sielut, jotka hän käänsi totuudesta vääryyteen. Sen
sijaan, että johtaisi Jumalan luo, hän johti heidät pois Jumalasta, ja heidän
verensä vaaditaan häneltä.” M. 1900.
7.5. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:21
”Jokainen meistä tarvitsee apua, jota voimme saada toisten mielipiteistä.
Jumala työskentelee toisin kuin me. Erilaisia lahjoja on annettu eri ihmisille,
’tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen’. Herra Jeesus Kristus haluaa parantaa puutteemme ja
heikkoutemme. Hän omistaa meidät. Me olemme Hänen luomisen ja
lunastuksen kautta. Meidän täytyy olla yhtyneet Häneen. Hän on ainoa
parannuksen lähde. Kaikki parantavat voimat tulevat Häneltä. Hän on avannut
lähteen ’kaikille Jerusalemin asukkaille syntiä ja saastaisuutta vastaan’. Hän
kehottaa jokaista tulemaan ja parantumaan ja juomaan elämän vettä.
Älkäämme luottako itseemme, vaan Jeesukseen. Esteitä on aina edessämme,
mutta seuratkaamme Johtajaamme ja kohdatkaamme vaikeutemme yhteisesti,
käsi kädessä.” L. 1903.
7.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 15:7
”Lukekaa ja tutkikaa huolellisesti Jeesuksen rukousta ennen Hänen koetustaan,
joka on kirjoitettu Johanneksen 17. luvussa. Seuratkaa sen opetuksia, niin
tulette yksimielisiksi. Ainoa toivomme päästä taivaaseen on olla yhtä Kristuksen
kanssa, ja sitten Kristuksessa ja Hänen kauttaan olemme yhtä toinen
toistemme kanssa. Ketään ei ole kutsuttu kulkemaan yksin. Kristuksessa elämä
ja kuolemattomuus on tuotu valoon. Hän on avannut tien taivasten valtakuntaan
Häneen uskoville, mutta Hän ei anna kenellekään toisenlaista polkua, kuin mitä
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kaikkien tulee kulkea. Hän kutsuu yksimielisyyteen, ja yksimielisiä meidän
täytyy olla. Jumala kehottaa meitä vajoamaan Kristukseen. Luonnolliselle
ihmiselle se ei ole helppoa. Mutta Kristuksen lihaksi tulon voimalla Jumala
ilmenee lihassa, Jumalan voima on ystävällisyyttä ja kauneutta.” L.
8.5. Maanantai, aamu
Jes. 55:7
”Vaikka tulevaisuuden edessä on verho, niin sinä tunnet Jumalan armon
menneisyydessä. Älä anna minkään vaikeuden masentaa itseäsi. Sinä olet
kulkenut koetusten lävitse, ja sinut kutsutaan kulkemaan niiden lävitse jälleen.
Sinun on täytynyt tehdä kokemuksia, jotka eivät kaikki olleet miellyttäviä, ja
nämä kokemukset voivat uusiutua. Kiusaukset ovat tulleet sinulle, ja kiusaukset
tulevat sinulle jälleen. Emme tiedä mitä on edessämme; mutta tiedämme, että
meillä on etuoikeus jättää sielumme Jumalan, uskollisen Luojan haltuun.
Kiittäkäämme Jumalaa, että meillä on turvapaikka ahdistuksessa.
Muistakaamme, että Kristus on läsnä oleva apu jokaisen hädän aikana.
Jumalan sanan lupaukset ovat rikkaat, täysinäiset ia ilmaiset. Jumala on
kanssamme; Hän huolehtii meistä. Jumala on ilmaistu meille Kristuksessa.” L.
1903.
8.5. Maanantai, ilta
Ps. 130:6.7
”Etsikäämme Herraa. Älkää koskaan unohtako, että olette Jumalan pieniä
lapsia. Kieltäydy suremasta sitä, mitä et voi auttaa. Jos teet erehdyksiä, niin
mene säälivän Vapahtajan luo ja pyydä Häneltä anteeksi. Kerro Hänelle, että
haluat seurata Hänen tahtoaan. Ole kohtelias Jumalalle. Muista että Hän
huolehtii sinusta, että Hän haluaa olla läsnä oleva apu jokaisen hädän aikana.
Hänen hellä armonsa on jokaisen Hänen työnsä yllä. Etuoikeutemme on avata
sydämemme ja päästää Vapahtaja sisälle. Kiittäkäämme Häntä Hänen
läsnäolonsa kirkkaudesta. Pitäkäämme Hänen rakkautensa päivänpaistetta
kasvoillamme ja tuokaamme se sanoihimme. Silloin Hänen ilonsa on meissä ja
meidän ilomme tulee täydelliseksi. Hengittäkäämme korkeamman elämän
henkäystä elämäämme.” L. 1903.
9.5. Tiistai, aamu
Luuk. 11:13
”Jotka antavat nimensä seurakunnan kirjoihin, heidän tulisi tehdä se täysin
käsittäen, mitä tämä teko sisältää. Se tarkoittaa, että te olette juhlallisesti
sitoutuneet palvelemaan Jumalaa. Se tarkoittaa, että olette täysin luovuttaneet
itsenne Hänelle, jotta Kristus hallitsisi siinä, missä oma minä kerran hallitsi. Se
tarkoittaa, että olet jättänyt omat lempiaatteesi ja politiikkasi, ja olet liittänyt
mielesi Kristuksen mieleen. Se tarkoittaa, että sinun mieleesi syöpyneiden
päämäärien tulee olla yhtä Jumalan kanssa, yhtä Hänen kansansa kanssa; että
sinä harjoitat itse kieltäymystä ja uhrausta edistääksesi Hänen valtakuntansa
etuja; että sinä pyrit voittamaan kaiken, mikä estää kasvamistasi armossa.” M.
9.5. Tiistai, ilta
1 Kor. 10:12
”Jokaisen asia tutkitaan, jokainen sielu koetellaan. Muista, että vaikutuksesi
vaikuttaa toisiin joko hyvään tai pahaan. Pyydän hartaasti jokaista seurakunnan
jäsentä etsimään nyt suurinta siunausta, mitä taivas voi suoda - Pyhää Henkeä.
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Jos sinä uskossa etsit suurempaa määrää Jumalan Henkeä, niin sinä jatkuvasti
otat sitä ja hengität sitä. Joka päivä saat tuoretta lisäystä. Päivittäiset
kokemuksesi rikastuvat Jumalan runsaasta rakkauden virrasta. Edessäsi ovat
totuuden valtavat kentät, valtavat voiman lähteet. Olkoon jokapäiväinen
rukouksesi: ’Ota meistä se, mitä haluat ottaa, mutta älä ota Pyhää Henkeäsi
meiltä.’ Meillä täytyy olla Pyhän Hengen lahja.” M. 1902.
10.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 6:37
”Kaikki mitä Jeesus haluaa sinulta, on että hyväksyt evankeliumin totuuden juuri
sellaisena kuin se on kirjoitettu. Sen vaatimukset ovat selvät ja asialliset. Kaikki
mitä Jumala sinulta vaatii on, että uskot Hänen sanaansa; hyväksyt: ’Näin sanoo
Herra.’ Jumalan vaatimukset ovat Hänen yhteytensä ihmisiin. Hän puhuu heille
järkevinä, älyllisinä olentoina, jotka ovat vastuussa toimittaa Hänelle
vanhurskauden hedelmiä. Tahdotko ottaa Jumalan sanan juuri sellaisena kuin
se on kirjoitettu? Tahdotko vastuunalaisena henkilönä maksaa tilivelvollisuutesi
Jumalalle? Jumala on maailman hallitsija. Hän on antanut ihmisille pyhiä
lahjoja ja lahjoittanut heille kallisarvoisia kykyjä. He ovat vastuunalaisia Hänelle
näiden lahjojen oikeasta käytöstä.” L. 1900.
10.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 6:38
”Moosekselle Jehova sanoi: ’MINÄ OLEN SE, MIKA MINA OLEN.’ Kristus sanoi:
’Ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.’ Tällä julistuksella Hän ilmaisi
äärettömän luontonsa mahdollisuudet vakuuttaen sanoillaan anteeksiannon
syylliselle ihmiselle. Hän on Sana, tietoinen voimasta, että Hän voi ottaa ja
antaa elämänsä niin kuin Hän itse haluaa, turvatakseen saatanan vääryyksiin ja
juoniin langenneiden pelastuksen. Tuotuaan maailmaan taivaan suuria aarteita,
iankaikkisen Jumalan omistamia ja luomia, Hän voi antaa kaikille iankaikkisen
elämän. Kaikille, jotka uskovat Häneen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, Hän
antaa ikuista kirkkautta. Meille on annettu kutsu: ’Lähtekää pois heidän
keskeltänsä ja erotkaa heistä, niin minä otan teidät huostaani.’” L.
11.5. Torstai, aamu
Joh. 14:6
”Kuvatessaan maallista lähetystyötään, Jeesus sanoi: ’Herran Henki on minun
päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on
lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista
vuotta.’ Olemmeko me niin läheisesti sulautuneet Kristukseen, että voimme
edustaa Hänen työtään ja seurata Hänen esimerkkiään? Hänen työnsä osoitti
Hänen lähetyksensä luonteen, osoittaen että se oli jumalallinen sopimus.
Jokaisessa Hänen sanassaan ja teossaan ilmeni rakastavaa sääliä, rakkautta ja
myötätuntoa. köyhin ja alhaisinkaan ei pelännyt lähestyä Häntä. Hän huomioi
aina pienet lapset, ja he tunsivat viehätystä Häneen.” M 53, 1905.
11.5. Torstai, ilta
Room. 5:2
”Hän oli taivaan Ruhtinas. Hän ei koskaan lausunut sanaa aiheuttaakseen
tarpeetonta kipua vapisevalle, herkälle sielulle. Hän katsoi surulla niihin, jotka
hylkäsivät Hänet ja ottivat kevyesti Hänen sanansa, ja sanoi: "Te ette tahdo tulla
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minun tyköni, että saisitte elämän." Kristus on tie, totuus ja elämä. Hänen
elämänsä maan päällä oli itse kieltäymystä. Hän lohdutti ja rohkaisi jokaista,
joka tuli Hänen tykönsä apua saamaan, sillä he kaikki olivat kallisarvoisia
Hänen silmissään. Hän käyttäytyi aina jumalallisella arvokkuudella, mutta Hän
kumartui aina säälivästi jokaisen Herran perheen jäsenen puoleen. Tällaista
esimerkkiä meidän tulee seurata. Hänen seuraajiensa tulee osoittaa
ehdotonta rehellisyyttä, oikeamielisyyttä ja lahjomattomuutta jokaisessa
toimessaan. Työ alkakoon vilpittömästi luonteen muutoksella.”
12.5. Perjantai, aamu
Snl. 22:29
”Poikani, pelkään ettet aina säännöstele viisaasti työtäsi. Toisinaan teet liian
paljon, ja sitten taas annat kalliiden hetkien mennä ohitsesi käyttämättöminä,
siten täytyy taas ponnistella ylimääräisesti. Kohtuullinen, vakituinen työnteko
aikaansaa paljon enemmän kuin voidaan puuskittaisilla ponnisteluilla suorittaa.
Luoja määräsi työnteon ihmiselle. Jumala järjesti työn ensimmäisille
vanhemmillemme pyhässä Eedenissä. Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmisestä
tuli raataja, syöden leipänsä otsan hiessä. Kaikki hänen ruumiinsa luut,
jokainen kasvonpiirre, jokainen jäsenen lihas osoittaa, että hän on tehty
toimimaan, ei joutilaisuuteen. Uskollinen elämän tehtävien suorittaminen, mikä
tahansa asemasi onkin, edistää kaikkia Jumalan antamia kykyjä.” L.
12.5. Perjantai, ilta
Snl. 15:19
”Milloin tahansa laiminlyödään aikaa, kun pitäisi toimia, joko maallisissa tai
hengellisissä asioissa, se harvoin suoritetaan hyvin. Monet näyttävät
työskentelevän ahkerasti päivän jokaisena hetkenä, eivätkä kuitenkaan saa
vastaavia tuloksia ponnisteluistaan. Ole huolellinen, ettet haaskaa aikaasi
joutavuuksiin ja sitten jätä tekemättä todella merkittävää. Seurakunta ja
maailma tarvitsee rauhallisia, tasapainoisia miehiä. Juosta ajoittain hyvin ei
riitä. Järkkymätön uskollisuus päämäärälle on välttämätöntä lopun
varmistamiseksi. Eräältä kuuluisalta mieheltä kysyttiin kerran, kuinka hän
pystyi niin valtaviin suorituksiin. Hän vastasi: ’Minä teen yhden asian
kerrallaan.’”
13.5. Sapatti, aamu
1 Tim. 2:15
”Meidän on saavutettava korkeampi taso. Emme edisty niin kuin
velvollisuutemme tai etuoikeutemme olisi. Kuinka voimme käyttää Jumalan
antamia lahjoja ajallisiin asioihin, emmekä Hänen palvelukseensa? Eikö meillä
tulisi olla suurempi kiinnostus iankaikkisiin asioihin kuin asioihin, jotka
koskevat ajallisia tarpeitamme? Olemme kuulleet esitettävän toiveita, että
puoliso tai perhe tulisi totuuteen. Se on oikein; sen tulisi olla huomattava
toivomus. Mutta teemmekö me kaiken velvollisuutemme? Edistymmekö niin
kuin tulisi? Emmekö epäonnistu tehtävässämme etenevässä työssä? Älkää olko
hengellisiä kääpiöitä. Me rakastamme nähdä pikkuvauvoja ja valvoa heidän
lapsenteitään, mutta meidän pitäisi pystyä jatkamaan, kunnes lapsi on kaksi
vuotta vanha. Näin kristityn tulee kasvaa. Olkaa Kristuksen kaltaisia eikä
epämuodostuneita. Olkaa järkeviä yksinäisiä sisaria kohtaan. Välttäkää joutavia
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huomautuksia.” M. 1884.
13.5. Sapatti, ilta
1 Piet. 3:3, 4
”Jos kylvät itsekkyyttä, niin myös korjaat itsekkyyttä, toisin sanoen, olet
takertunut itseesi. Jättäkäämme oma minämme ja puhukaamme Jumalan
laupeudesta ja siunauksista. Kaikki sisaret tuntekoot, ettei heillä ole aviomiestä
siksi, että nojaisivat häneen, heidän tulee voimakkaammin nojata Jumalaan.
Jokainen sisaremme voi olla elävä lähetystyöntekijä, ja voi tuoda valoa
jokaiseen kokoukseen. Toimimmeko me niin, että olemme kutsutut pimeydestä
ihmeelliseen valkeuteen, vai niin että kiskomme raskasta taakkaa? Meidän
täytyy puhua valosta ja rukoilla valoa, niin valo tulee sisälle. Jospa vain naiset
seurakunnassa osoittaisivat, että Jumala voi työskennellä naisten välityksellä!
Se oli Maria, joka ensiksi saarnasi ylösnousseesta Jeesuksesta.” M. 1884.
14.5. Sunnuntai, aamu
Joh. 14:9
”Maailmaa on varoitettava, ja jokainen ponnistus nyt täytyy tehdä totuuden
korottamiseksi. Suuri Opettaja piti kädessään koko totuuden karttaa.
Yksinkertaisella kielellä Hän selitti opetuslapsilleen tien taivaaseen ja
loputtomia aiheita jumalallisesta voimasta. Kysymys Jumalan olemuksesta oli
aihe, jossa Hän ylläpiti viisasta rajoitusta, sillä heidän sekoittamisensa siihen ja
yksityiskohtainen selvitys toisi tiedettä, jota ei voi olla pyhittymättömissä
mielissä heidän sekaantumatta. Asiasta koskien Jumalaa ja Hänen olemustaan
Herra Jeesus sanoi: ’Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.’ Kristus oli Isänsä
henkilöllisyyden ilmetty kuva. Avoin polku, turvallinen polku, kulkien Hänen
käskyjensä tietä, on polku, josta ei ole turvallista erota.” M. 1904.
14.5. Sunnuntai, ilta
Kol. 1:15
”Ennen kuin opetuslapset saavuttavat kynnyksen, heissä täytyy olla pyhän
nimen merkki, uskovien kaste taivaallisen maailman kolminkertaisen voiman
nimessä. Ihmismieleen on painettu tässä toimituksessa, kristillisen elämän
alku. Se tarkoittaa hyvin paljon. Pelastustyö ei ole pieni asia, vaan äärettömät
arvovallat seuraavat ihmisen ilmaisemaa uskoa. Iankaikkinen jumaluus - Isä,
Poika ja Pyhä Henki - on mukana tässä toimenpiteessä, joka vaatii vakuutusta
ihmiselle, taivaan voimien liittoutumista ihmisen kanssa, jotta ihminen tulisi
taivaallisten vaikutusten kautta osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja
työntekijäksi yhdessä Kristuksen kanssa. Ihmisen kyvyt voivat monin kertaistua ihmisvoimien yhdistyessä jumalallisten voimien kanssa.” M.
15.5. Maanantai, aamu
Joh. 17:22
”Suurin tarpeemme on yksimielisyys. Meillä ei ole yhtäkään sielua, jota ilman
tulisimme toimeen. Herra kutsuu meitä yhdistymään yhteisymmärryksessä
Raamatun totuuksien kanssa. Tätä tulisi toistaa yhä uudelleen perheessä ja
seurakunnassa. Kristus sanoi: ’Minä teen niin kuin Isä on minua käskenyt.’ Hän
tuli maailmaamme Isän lähetystyössä. Hän tuli rakentamaan sillan kuilun yli,
jonka synti oli tehnyt Jumalan ja ihmisen välille. Täytyi toimittaa sovitus, ihmisen
yhdistymisen jumalalliseen luontoon. Kristus pyhittäisi kaikki, jotka uskovat
Häneen. Lahjoittamalla Kristuksen maailmalle. Jumala varasi jokaiselle voimaa
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voittaa paha. Hän antoi meille ’kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te
niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ia pelastuisitte siitä
turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.’”
15.5. Maanantai, ilta
Joh. 10:15
”Suuri luopumus alkoi kieltämällä Jumalan rakkaus, joka on niin selvästi
ilmaistu Sanassa. Valmistelut oli tehty, jotta langennut ihminen saisi
voimakkaan ilmestyksen Jumalan rakkaudesta, ja saisi tilaisuuden palata
Jehovan alamaisuuteen. Jumala on valo ja rakkaus. Sodan päätyttyä taivaassa
saatana ja hänen kannattajansa heitettiin ulos taivaasta. Ihmisinä me olemme
tämän langenneen vihamiehen viekkaiden juonien ja kiusausten kohteina. Ellei
Kristuksen voima kannata meitä, niin me varmasti joudumme saatanallisten
viisauksien valtaan, jota tulvii maailmassa. Turvamme ei ole nojautua
ihmisvoimaan, lihan Käsivarteen, vaan jumalalliseen käsivarteen. Jumalallisesta
luonnosta osalliset eivät joudu saatanan pettämiksi.” L. 1907.
16.5. Tiistai, aamu
Matt. 18:12, 13
”Jumala ei halua yhdenkään sielun hukkuvan. Hänen laupeutensa on ääretön
eikä Hän iätä ostamaansa omaisuutta, jonka puolesta Hän antoi oman
henkensä lunastushinnaksi, saatanan kiusausten leikkikaluksi. Koko taivas on
annettu niille, jotka uskovat Jeesuksen Kristukseen henkilökohtaisena
Vapahtajanaan, eikä yksikään sielu voi häpäistä Jumalaa enemmän, kuin
väittämällä uskovansa totuuteen ja kuitenkin kantaen surupukua, aivan kuin
hän olisi jätetty orvoksi. Herra ei jätä haavoittuneita ja ruhjoutuneita lampaitaan
saatanan voimille kappaleiksi revittäväksi. Hän vahvistaa aina omiaan heidän
ollessaan heikkoja. Hän vapauttaa koetellut ja kiusatut vihollisen vallasta. Herra
Jeesus ei koskaan hylkää sielua, joka asettaa luottamuksensa Häneen. Ja
niiden, jotka väittävät olevansa Jumalan poikia ja tyttäriä, täytyy aina luottaa
Jeesukseen. Muutoin hän kieltäisi Hänen rakkautensa ja olisi masentunut.” L.
1893.
16.5. Tiistai, ilta
Hebr. 1:14
”Teet suurta epäoikeutta Vapahtajalleni, jos vaellat pimeyden varjossa. Et
koskaan vaella valkeudessa ja innostut omista sytyttämistäsi tunteiden aiheista.
Jeesus sanoi: ’Joka seuraa minua, hän ei vaella pimeydessä, vaan hänellä on
elämän valo.’ Jos seuraat muita johtajia kuin Kristusta, joka on valo, totuus ja
elämä, niin jätä sellaiset johtajat ja seuraa Jeesusta, maailman valoa.
Miellyttääkö Herraa nähdä sinua viskeltävän kuin levottomia meren aaltoja? Ei!
Ei! Sanon sinulle, että Hän kehottaa sinua vahvistumaan, lujittumaan,
juurtumaan ja rakentumaan pyhimmässä uskossa. Sinä et ole itsesi oma;
meidät on ostettu määräämättömällä hinnalla. Sillä sinun omistajasi on Jumala,
mahtava Jumala, ja katso maksettua hintaa Golgatan ristillä.” L.
17.5. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 2:9
”Mikä työ onkaan edessämme. Me tarvitsemme suurempaa uskoa Kristukseen
ja Isään, sillä sitä me varmasti tarvitsemme, muutoin meidät luetaan
uskottomiin. Näemme suuria tilaisuuksia ja suuria työmääriä. Me tarvitsemme
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Pyhän Hengen pyhitystä. Emme voi sallia menettää pyhän kutsumuksen
voitonmerkkiä Kristuksessa Jeesuksessa. Totuuden pyhitys vahvistaa ihmisen
lujuutta uskossa, nimittää ihmiset työntekijöiksi yhdessä Jumalan kanssa.
Yhdistyneenä kaiken voiman Lähteeseen, kestäen velvollisuuden
suorittamisessa, laajentaen käsitystä Jumalan rakkaudesta Kristuksessa
Jeesuksessa, he tulevat yhdeksi Kristuksen kanssa, kunnes ovat täydellisesti
Kristuksen kanssa Jumalassa.” L.
17.5. Keskiviikko, ilta
Jes. 64:8
”Työmme on nyt valmistautua niihin asuntoihin, joita Jumala on valmistamassa
niille, jotka rakastavat Häntä ja pitävät Hänen käskynsä. Herra Jeesus avartaa
jokaisen mieltä ia sydäntä vastaanottamaan Pyhän Hengen. Aika on lyhyt.
Käytä se vähä aika, joka sinulla on käytössäsi omaksi nykyiseksi ja ikuiseksi
hyväksesi toimia kristillisessä palveluksessa, tehden kaikkea mahdollista hyvää.
Lunasta menetetty aika; etsi ensiksi Jumalan valtakuntaa ja Hänen
vanhurskauttaan. Sitten sinulla on jotakin kerrottavaa hyvistä töistä iloisella,
pyhittyneellä vaikutuksella. Mitä valmisteluja olet tehnyt tulevaa, iankaikkista
maailmaa varten? Tarvitset jotain korkeampaa ia parempaa, kuin mitä sinulla
nyt on. Voit käyttää tietoista ja tiedostamatonta vaikutusta oikein tekemisessä.
Herra kutsuu sinua: ’Poikani, anna sydämesi minulle.’”
18.5. Torstai, aamu
Kol. 2:8
”Tänä aikana - maan historian viimeisinä päivinä - meidän tulee tehdä
Ilmestyskirja erikoisen tutkimuksemme kohteeksi. Minkä tähden? Koska se
kuvaa näkyjä, joita meidän on kohdattava. Meidän tulee ymmärtää, mitä
meidän on kohdattava ja kuinka meidän on kohdattava se. Meidän täytyy tietää,
mitä ponnisteluja meidän on tehtävä, jotta tänä vaarallisena aikana vihollisen
juonet eivät sieppaisi meitä. Me tiedämme, että viimeinen suuri taistelu on
saatanan ratkaisevin ponnistus toteuttaa tarkoituksensa. Hän tulee, ei
ainoastaan kiljuvana leijonana, vaan viettelijänä, pukeutuneena valon
kauniiseen pukuun, jotta saisi ihmiset paulaansa. Herra haluaa meidän
huomioivan, että on erittäin tärkeätä meidän näinä viimeisinä päivinä seistä
totuuden korokkeella.”
18.5. Torstai, ilta
Hebr. 13:9
”Jotkut sanovat tänään Ilmestyskirjaa sinetöidyksi kirjaksi. Se on salaisuus,
mutta sen salaisuus on paljastettu. Meidän täytyy ymmärtää, mitä se kertoo
meille niistä tapahtumista, jotka sattuvat tämän maan historian viimeisinä
päivinä. Vihollinen tahtoo saada kaiken, mitä hän mahdollisesti voi saada
petolliseen omistukseensa. Eikö niiltä puutu viisautta, jotka eivät halua
ymmärtää asioita, jotka tulevat tapahtumaan tämän maan päällä? Eräässä
näyssä,
joka
kulki
ohitseni,
näin
määrätyn
työn
tehtäväksi
lääkintälähetystyössä. Saarnaajaveljemme katselivat, mitä on tehty, mutta eivät
näyttäneet ymmärtävän. Uskomme perustus, joka on perustettu paljolle
rukoukselle, vakavasti tutkien Kirjoituksia, oli purettu pylväs pylväältä.
Uskollamme ei ollut mitään, minkä päällä levätä - pyhäkkö oli mennyt, sovitus
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oli mennyt.” L. 1904.
19.5. perjantai, aamu
Joh. 17:23
”Tietäkäämme se asia, että varotoimenpiteet on tehty lunastukseksemme.
Kristus jätti taivaan kartanot ja tuli maailmaamme tekemään meille sovitusta.
Kaikki jotka elävässä uskossa tulevat Hänen tykönsä, pystyvät seisomaan lujalla
perustuksella. Jumalan palvelijoiden julistaessa näitä asioita, saatana astuu
niiden luokse, joilla on kiihkeä halu esittää hänen tieteellisiä ongelmiaan.
Ihmiset ovat kiusattuja asettamaan tieteen Jumalan yläpuolelle. Mutta kuka voi
etsimällä löytää Jumalan? Ihmiset asettavat oman tulkintansa Jumalasta,
mutta mikään ihmismieli ei voi ymmärtää Häntä. Sitä ongelmaa ei ole annettu
meidän ratkaistavaksemme. Älköön rajallinen ihminen yrittäkö selittää
Jumalaa. Älköön kukaan antautuko pohdiskelemaan Hänen luontoaan. Tässä
hiljaisuus on kaunopuheliasta. Kaikkitietävä on yläpuolella keskustelun.” M.
1905.
19.5. perjantai, ilta
Gal. 2:20
”Kristus on yhtä Isän kanssa, mutta Jumala ja Kristus ovat kaksi eri henkilöä.
Lue Kristuksen rukous Johanneksen 17. luvussa, niin löydät tämän kohdan
selvästi esitettynä. Kuinka hartaasti Vapahtaja rukoilikaan, että Hänen
opetuslapsensa olisivat yhtä Hänen kanssansa, niin kuin Hän on yhtä Isän
kanssa. Mutta sitä yhteyttä, joka on olemassa Kristuksen ja Hänen seuraajiensa
välillä, ei tuhoa kummankaan henkilöllisyys. Heidän tulee olla yhtä Hänen
kanssaan, niin kuin Hän on yhtä Isän kanssa. Mutta tämä heillä oleva yhteys
tekee selväksi maailmalle, että Jumala on lähettänyt Poikansa pelastamaan
syntisiä. Kristuksen seuraajien yhteys Hänen kanssaan on suuri, erehtymätön
todiste siitä, että Jumala tosiaan lähetti Poikansa maailmaan pelastamaan
syntisiä. Mutta epämääräinen, hatara uskonto jättää maailman hämilleen.
Veljeni ja sisareni, ottakaa asenteenne korkealle ja pyrkikää olemaan yhtä
Kristuksen kanssa. Olla yhtä Hänen kanssaan, vaikkakin hajallaan
maailmassa.” M. 1905.
20.5. Sapatti, aamu
Matt. 7:16, 17
”Iankaikkinen lunastus ei ole koskaan näyttänyt niin tavattoman kallisarvoiselta
kuin tänä aikana, enkä koskaan ole tuntenut syvemmin harrasta halua voittaa
joka kohdassa kuin nyt. Luonteessamme ei saa olla yhtään puutetta, ei
ainuttakaan. Jokainen tahra ja ryppy täytyy hävittää Karitsan verellä. Omat
erityiset luonteenpiirteemme katoavat, kun Jumalan armon muuttava voima
tunnetaan sydämissämme. Silloin meissä olevat hedelmät, kärsivällisyys,
ystävällisyys, pitkämielisyys ja itse kieltäymys todistavat meistä, että olemme
oppineet Jeesukselta. Puun hedelmät todistavat, onko puu hyvä vai pilaantunut.
Hyvä puu ei voi tuottaa huonoa hedelmää; eikä huono puu tuota hyvää
hedelmää. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” L. 1880.
20.5. Sapatti, ilta
Matt. 12:35
”Suuri toive tänä aikana maailmassa on saada enemmän valtaa. Minä haluan
enemmän armoa, enemmän rakkautta, enemmän syvää ja vakavaa elämän
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kokemusta. Kristitty, joka kätkeytyy Jeesukseen saa mittaamatonta voimaa,
odottaessaan hän vetoaan siihen. Elävä usko avaa taivaan varastot ja tuo
voimaa, kestävyyttä ja rakkautta, jotka ovat niin olennaisia kristitylle sotilaalle.
Älkäämme menettäkö ikuista palkintoamme. Olemme kärsineet liian paljon
taistelukentällä, tullaksemme nyt vihollisen voittamiksi. Meidän täytyy olla
täydellisiä voittajia. Haluamme viimeisten päiviemme olevan voittoisampia. Niin
voisi olla. Jumala haluaa sen niin. Jos rukoilemme paljon ja ahkerasti
käytämme mahdollisuuksissamme olevia varoja, me emme horju, emme
epäonnistu. Emme halua maallista kunniaa. En välitä siitä. Haluan kuulla
Lunastajani huulilta sanat: ’Hyvin tehty,’ joka on kuin musiikkia korviini.” L.
1880.
21.5. Sunnuntai, aamu
Hebr. 8:1, 2
”Luonnollinen silmä ei voi koskaan katsella Kristuksen ilmaisemaa
miellyttävyyttä ja kauneutta. Pyhän Hengen sisäänpäin suuntautuva valaisu
ilmaisee sielulle sen todellisen toivottoman, avuttoman tilan ilman
Syntienkantajan laupeutta ja anteeksiantoa - Kristuksen kaikkeen riittävyyttä ja se vain voi saada ihmisen huomaamaan Hänen äärettömän
armeliaisuutensa, mittaamattoman rakkautensa, hyväntekeväisyytensä ja
kirkkautensa. Kukaan ei ole koskaan tullut maailmaamme sellaisella armon
tehtävällä, äärettömällä myötätunnolla ja sanomattomalla rakkaudella, kuin
Vapahtajamme; eikä kukaan koskaan ole saanut sellaista kohtelua langenneen
ihmisen taholta. Me olemme Kristuksen omat sekä luomisen että lunastuksen
kautta. Hän on ainoa synnitön olento, joka kesti kärsimystä, häpeällistä
nöyryytystä ja hylkäämistä meidän taholtamme.” M. 1900.
21.5. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:21, 22
”Jos kaikki näkisivät Kristuksen valtaistuimen edessä odottaen heidän
rukouksiaan, odottaen heidän luovuttavan tahtonsa, lopettavan kapinansa ja
palaavan takaisin Jumalan alamaisuuteen, syvässä katumuksessa ne
rukoilisivat Isää antamaan anteeksi heidän lain rikkomuksensa, ja antamaan
heille anteeksi sen vaikutuksen, mitä he ovat harjoittaneet johtaessaan toisia
välinpitämättömyyteen Jehovan lakia kohtaan. Vihollisen liittoutuneet armeijat
riemuitsevat heidän vitkastelustaan. Haluavatko he yhä jäädä lain kirouksen
alaisiksi? Vai haluavatko he seistä Kristuksen puolella ja vaikutuksellaan ja
omalla kokemusperäisellä tiedollaan auttaa harhaanjohdettua, kapinallista
sukukuntaa? Haluavatko he nyt tulla Jeesuksen Kristuksen työtovereiksi, joka
henkilökohtaisesti rukoilee heidän puolestaan Isän edessä?” M.
22.5. Maanantai, aamu
Room. 1:20
”En näe mitään syytä, miksi oppineiden miesten ja niin kutsuttujen suurmiesten
mielipiteisiin pitäisi luottaa ja ylistää. Äärettömän Jumalan yhteydessä olevat
ovat ainoita, jotka käyttävät oikein tietoaan ja lahjojaan, joita kaikkitietävä
Luoja on uskonut heille. Kukaan ihminen ei voi koskaan todella loistaa
tiedoillaan ja vaikutuksellaan, ellei hän ole viisauden ja voiman Jumalan
yhteydessä. Oikea todistus elävästä Jumalasta ei ole vain teoriaa; se on
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vakaumuksessa, jonka Jumala on kirjoittanut sydämiimme, valaissut ja
selventänyt sitä sanassaan. Elävä voima Hänen luomissaan töissä nähdään
pyhittäneellä silmällä. Jumalan innoittama kallis usko antaa voimaa ja luonteen
ylevyyttä. Luonnolliset voimat laajenevat pyhässä kuuliaisuudessa.”
22.5. Maanantai, ilta
Ps. 19:2-4
”Syvällisimmät maailman älykkyydet, ellei Jumalan sana valaise heitä,
hämmentyvät ja eksyvät yrittäessään ottaa selkoa tieteen ja ilmestyksen
asioista. Luoja ja Hänen työnsä ovat kaukana rajallisesta käsityskyvystä, ja
ihmiset tekevät sen johtopäätöksen, että koska he eivät voi selittää Jumalan
tekoja ja teitä luonnollisella tavalla, Raamatun historia ei ole luotettava. Monet
ovat halunneet sulkea Jumalan ulkopuolelle maailmankaikkeuden ylimmästä
vallasta ja voimasta, että alentavat ihmisen, jaloimman Hänen luoduistaan.
Filosofian teoriat ia pohdiskelut haluavat saada meidät uskomaan, että ihminen
on kehittynyt asteettain, ei vain villistä tilasta, vaan kaikkein alhaisimmasta
järjettömästä luontokappaleesta. He tuhoavat ihmisen arvokkuuden, koska
eivät halua myöntää Jumalan ihmeellistä voimaa.”
23.5. Tiistai, aamu
3 Joh. 2
”Jumala haluaa jokaisen meistä löytävän paikkansa, ja kun jokainen on omalla
paikallaan tehden Jumalan hänelle antamaa työtä, niin täydellinen yksimielisyys
tulee sinne. Meidän täytyy tehdä selväksi maailmalle, että Jumala on lähettänyt
Poikansa maailmaan pelastamaan syntisiä. Kuinka me teemme sen?
Pyrkimällä kaikin tavoin yksimielisyyteen. Jokaisen tulee tuntea, että hänen
täytyy tunnustaa oman virheensä ja erehdyksensä, eikä toisten virheitä ja
erehdyksiä. Meidän tulee tulla yhteen ihmisinä, jotka kuuntelevat mielellään
Jumalaa. Meidät on ostettu korkealla hinnalla. Meillä on ainoastaan yksi
Tuomari, Ihminen Jeesus Kristus. Meille ei ole annettu tehtäväksi toisten
luonteiden mittaaminen. Oma luonteemme tulee mitata totuudella.” M. 1904.
23.5. Tiistai, ilta
2 Joh. 4
”Älköön kukaan yrittäkö peittää omia syntejään ilmaisemalla jonkun toisen
erehdyksiä. Jumala ei ole antanut meille sitä työtä tehtäväksi. Meidän tulee
jättää toiset nöyryyttämään omat sydämensä, jotta he tulisivat Jumalan
tuntemuksen valoon. On sellaisia, jotka kuormittavat itseään vastuilla, joita
Herra on kieltänyt heitä kantamasta. Vuosia sitten valo on tullut heille, mutta he
eivät ole ottaneet siitä vaarin. Mitä pitäisi tehdä? Tuleeko meidän jättää nämä
ihmiset vajoamaan vastuiden alle, joita ovat valinneet itselleen? Ei; meidän
täytyy auttaa heidät ulos vaikeasta tilanteestaan. Edesvastuumme on tehdä
parhaamme mitä voimme, nostaaksemme paineen näiltä raskautetuilta
sieluilta. Jokainen kysyköön itseltään, miten on sieluni laita tänään?” M.
24.5. Keskiviikko, aamu
Ilm. 3:4
”Muutamat pitivät Sardeessa kiinni rehellisyydestään, heidän ainoa toivonsa oli
pitää kiinni Jumalasta, ja silloin täyttyisi lupaus: ’Minä teen ihmisen
kallisarvoisemmaksi kuin hienoin kulta; jopa ihmisen Oofirin kullan kaltaiseksi.’
Varhaisessa kristillisessä seurakunnassa oli ihmisiä, jotka olivat todellisia
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Kristuksen opetuslapsia. He kokoontuivat usein yhteen, jolloin tavallisesti
rukoiltiin. He halusivat edistää vain niitä periaatteita, joissa oli taivaan leima.
Ensiksi he keskustelivat Jumalan kanssa varmistuen heissä olevasta hengestä;
sitten he saattoivat läheisesti ja arvostelevasti tutkia jokaista kohtaa, jokaista
menetelmää,
jokaista
periaatetta
Vanhurskauden
Auringon
valon
heijastuksessa. He eivät hyväksyneet vierasta tulta. He ottivat tulen
jumalalliselta alttarilta. Pyhät ja oikeat periaatteet olivat heille pyhiä, ja niitä
vaalimalla he pysyivät tahrattomina maailmasta.” M. 1898.
24.5. Keskiviikko, ilta
2 Piet. 1:2, 3
”Joita Kristuksen rakkaus pakottaa, ovat uskollisia Jumalan sanassa ja työssä.
Oikea kristitty tuntee aina olevansa riippuvainen Tekijästään. Ja hän ei häpeä
tunnustaa riippuvaisuuttaan. Danielin tavoin hän ei ota kunniaa itselleen. Hän
antaa kaiken kunnian Jumalalle, antaen maailman ihmisten sekä veljiensä
tietää, että hän on riippuvainen Jumalasta ja hän kitkee elämästään pois
kaiken, mikä voisi surettaa Hänen Henkeään. Danielin tavoin hän käyttää
hyväkseen jokaista tilaisuutta lisätäkseen kykyjään. Hän käy kauppaa
leivisköillä, joita Herra on hänelle antanut niiden pyhien periaatteiden
mukaisesti, joita Sanassa on ilmoitettu. Ja tämä antaa hänelle
moninkertaistuvasti kykyjä. Jos Jumala antaa ihmiselle viisautta, hänen
toimintansa on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, ja hän edistyy
asteettain Jumalan työssä.” M.
25.5. Torstai, aamu
1 Joh. 3:1
”’Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne Häntä.’ Se ei ymmärrä
niitä periaatteita, jotka ovat toimintaamme perustana. Meidän täytyy seistä
Jumalan edessä omatunto puhtaana syytöksistä. Ihmeellisiä etuoikeuksia on
jokaiselle meistä. Jumala ei koskaan aseta eteemme vaatimuksia, antamatta
voimaa niiden suorittamiseen. Jumala ei koskaan kehota meitä ottamaan
yhtäkään askelta Hänen edellään. Hän johtaa tietä ja me seuraamme perässä.
Seuraamalla Häntä emme ole vaarassa kulkea harhaan. Vain siten voimme
täydellistää kristillisen luonteen Jumalan armon taloudenhoitajina. Meidät on
varustettu tälle ajalle kuuluvalla evankeliumilla.” M. 1905.
25.5. Torstai, ilta
Joh. 17:25
”Kun valo loistaa Kristuksen evankeliumin kirkkaudessa polulle, niin kuin se on
loistanut meidän polullemme, niin se on pelottava edesvastuu. Meidän tulee
seurata sitä askel askeleelta, silmät kiinnitettynä Johtajaamme. Hän ei johda
meitä askeltakaan ulos oikealta tieltä. Jumala antoi Kristuksen maailmallemme
pelastaakseen meidät ikuiselta kuolemalta. Katso Häneen, katso, Häneen! Pidä
katseesi Hänessä, kunnes heijastat Hänen kuvaansa. Älä hyväksy kenenkään
ihmisen sanoja, ellet voi nähdä että hän on muovautunut jumalalliseksi kuvaksi,
sillä niin tehdessäsi kannatat häntä väärin tekemisessä; sinä tuet häntä
kysymällä hänen neuvojaan ja seuraamalla hänen ohjeitaan. Me tarvitsemme
puhdasta sanaa Pyhästä Raamatusta. Kristus pyytää meitä muovaamaan
elämämme Hänen elämäkseen. Meidän tulee tietää, mitä tarkoittaa pitää
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Jumalan käskyt totuudessa ja vanhurskaudessa. Kristuksen sydämessä olevan
rakkauden tulee olla meidän sydämissämme, että ilmaisisimme sitä
ympärillämme oleville.”
26.5. Perjantai, aamu
Hes. 3:17
”Viime yönä näyssä seisoin kokouksessa kansamme edessä, esittäen
ratkaisevaa totuutta nykyisestä totuudesta ia nykyisestä tehtävästä. Puheen
jälkeen monet kerääntyivät ympärilleni esittäen kysymyksiä. He halusivat niin
monia selityksiä tästä kohdasta, toisesta kohdasta ja taas toisesta kohdasta,
että sanoin: ’Yksi kerrallaan, olkaa hyvä, muuten sekoitatte minut.’ Sitten
vetosin heihin sanoen: ’Jo vuosia teillä on ollut monia todisteita, että Herra on
antanut minulle työn tehtäväksi. Nämä todisteet ovat tuskin tulleet suuremmiksi
kuin ne ovat. Tahdotteko pyyhkiä pois kaikki nämä todisteet kuin hämähäkin
verkon ihmisen epäuskon ehdotuksesta? Sydämeeni koskee, kun monet jotka
nyt ovat hämmentyneitä ja kiusattuja, ovat niitä, joilla on ollut runsaasti
todisteita ja tilaisuuksia miettiä, rukoilla ja ymmärtää, ja vieläkään he eivät
erota valheita, joilla esitetään hylkäämään varoitukset, joita Jumala on antanut
pelastaakseen heidät näiden viimeisten päivien petoksilta.” M.
26.5. Perjantai, ilta
Jer. 6:16
”’Minulla ei ole mitään vaatimuksia, minut on vain määrätty olemaan Herran
sanansaattajana. Aikaisemmin työssäni minulta kysyttiin useampia kertoja,
oletko sinä profeetta? Olen aina vastannut: Olen Herran sanansaattaja.’ Tiedän,
että monet ovat kutsuneet minua profeetaksi, mutta en ole vaatinut itsellesi sitä
titteliä. Vapahtajani ilmoitti minun olevan Hänen sanansaattajansa. ’Tehtäväsi’,
Hän sanoi minulle, ’on esittää minun sanaani. Outoja asioita nousee;
nuoruudessasi minä asetan sinut erilleen viemään sanomaa erehtyville,
viemään sitä uskottomille, ja sekä kynällä että äänellä nuhdella siitä, mikä ei
ole oikein. Kehota sanaa. Minä avaan sanani sinulle. Henkeni ja voimani ovat
kanssasi. Älä pelkää ihmisiä, minun kilpeni suojelee sinua."
27.5. Sapatti, aamu
Dan. 1:17
”Valo jonka Daniel sai suoraan Jumalalta, annettiin erityisesti näitä viimeisiä
päiviä varten. Näyt, jotka hän sai Ulain ja Hiddekelin ja suuren joen Siinarin
rannoilla, ovat nyt täyttymässä, ja kaikki tapahtumat joista kerrottiin, tapahtuvat
pian. Ottakaa huomioon Juudan kansan olosuhteet, kun Danielin ennustukset
annettiin. Israelilaiset olivat vankeudessa, temppeli oli tuhottu, heidän
temppelipalveluksensa keskeytetty. Heidän uskontonsa oli keskittynyt
pyhäkköjärjestelmän seremonioihin. Heillä oli ulkonainen muotomeno kaikesta
tärkeästä, mutta samalla he menettivät todellisen palvelun hengen. Heidän
palveluksensa oli turmeltunut pakanoiden traditioista ja käytännöstä, ja
suorittaessaan pyhiä toimituksia he eivät katsoneet varjopalveluksen
toiselle puolelle. He eivät huomanneet Kristusta, oikeata uhria.” L. 1898.
27.5. Sapatti, ilta
Dan. 4:32
”Vankeutensa maassa, kun ihmiset palasivat katuen takaisin Herran luo, Hän
ilmaisi itsensä heille. Heiltä puuttui ulkonainen Hänen läsnäolonsa edustusta,
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mutta kirkkaat vanhurskauden Auringon säteet paistoivat heidän mieliinsä ja
sydämiinsä. Kun he huusivat Jumalan puoleen nöyryydessä ja ahdingossa, niin
profeetoille annettiin näkyjä, jotka avasivat tulevia tapahtumia - Jumalan
kansan sortajien kukistuminen, Lunastajan tuloja iankaikkisen valtakunnan
pystyttäminen. Danielilla oli tovereita, ja heillä oli erikoinen työ tehtävänä.
Vaikka heitä suuresti kunnioitettiin tässä työssä, niin he eivät tulisi mitenkään
korotetuiksi. He olivat hyvin tasapainoisia, koska he olivat alistuneet Pyhän
Hengen valvontaan. He antoivat Jumalalle kaiken kunnian.” L.
28.5. sunnuntai, aamu
Joh. 8:12
”Ei ole ketään, joka on lähtenyt väärään suuntaan, jolle Jeesus ei antaisi
anteeksi ja joka ei saisi Hänen siunaustaan, joka uskoen ja antautuen tulee
Hänen tykönsä, tunnustaen heikkoutensa ja avuttomuutensa, saadakseen
Häneltä myötätuntoa ja voimaa. Mikä lohduttava ajatus, että Jeesus liikuttuu
meidän voimattomuutemme tunteesta! Hän on ollut kiusattu joka kohdassa,
missä meitä kiusataan, ja oikea apu on varattu meille, jos me vain asetamme
jalkamme Jeesuksen jalanjälkiin, me pelastumme. Hän on pyhittänyt polun,
jossa Hänen jalkansa astelivat. Me kuulemme Hänen kutsuvan äänensä:
’Seuratkaa minua. Minä olen maailman valo. Minua seuraavat eivät vaella
pimeydessä. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa hyvällä
mielellä, minä olen voittanut maailman.’”
28.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 16:33
”Kristus on voittanut maailman, ja kuinka suuri onkaan Hänen rakkautensa
meihin, kun Hän kutsuu meitä tulemaan tykönsä kaikkine huolinemme,
ahdinkoinemme, sydänsuruinemme
ja
vaikeuksinemme,
vakuuttaen
auttavansa meitä. Hän tuo terveyttä ja valoa elämäämme. Jos me asetamme
kätemme Jeesuksen käteen, niin Hän asettaa jalkamme lujalle kalliolle,
paremmalle perustukselle kuin missä koskaan ennen olemme olleet. Hän tekee
meidät vahvemmaksi Hänen voimassaan ja Hän haluaa auttaa mukana
kaikissa ponnisteluissamme. Särkyneet elämät, näennäisesti toivottomat, Hän
lupaa tehdä ehjiksi. On vaikeampi opettaa sellaista, joka luulee tietävänsä
kaiken, kuin sellaista joka tuntee kykenemättömyytensä ja tietämättömyytensä.
Puhun ymmärrettävästi kun sanon: työ korjata erehdysten ja synnin murtamaa
sielua, on vaikeinta, mitä voimme tehdä.” L.
29.5. Maanantai, aamu
Ps. 127:1
”Meillä jotka elämme aikakausien lopulla, on etuoikeus tutkia Vanhaa
testamenttia yhdessä Uuden kanssa. Uskomme ja rohkeutemme pitäisi olla
vahva, kun näemme ennustusten täyttyvän. Mutta kuinka paljon onkaan
uskottomia! Kuinka monet ilmaisevätkään itsekkyyttä ja epäystävällisyyttä
kanssakäymisissään toisten kanssa. Kuinka monet kristityiksi tunnustautuvat
näyttävätkään, etteivät ole koskaan tyytyväisiä, ellei heillä ole jotain riitaa.
Kuinka monta kotipiiriä onkaan särkynyt, koska sen jäsenet toimivat ja
vastaanottavat saatanan ehdotuksia. Taivaassa ei puhuta yhtään
epämiellyttävää sanaa. Yhtään epäystävällistä ajatusta ei vaalita. Siellä
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kateudella, pahalla epäluulolla, vihalla ja riidalla ei ole paikkaa. Siellä vallitsee
täydellinen sopusointu.”
29.5. Maanantai, ilta
Ps. 121:1, 2
”Isä ja äiti valvokoon aina sanojaan ja tekojaan. Aviomiehen tulee kohdella
vaimoaan, lastensa äitiä, asiaankuuluvalla kunnioituksella, ja vaimon tulee
rakastaa ja kunnioittaa miestänsä. Kuinka vaimo voi tehdä sen, jos mies
kohtelee häntä kuin palvelijaa, jota käsketään, määräillään, haukutaan ja
syytetään virheistä lasten edessä? Hän pakottaa hänet tuntemaan
vastenmielisyyttä häntä kohtaan ja jopa vihaamaan häntä. Jumala auttakoon
isiä ja äitejä avaamaan sielun ikkunat taivasta kohti ja päästämään Kristuksen
päivänpaisteen kotielämään. Elleivät he tee sitä, heitä ympäröi paksu sumu
mitä vahingollisimmin hengellisesti. Isät ja äidit, tuokaa valoa ja toivoa lastenne
elämään.”
30.5. Tiistai, aamu
Ps. 86:16
”Rakas sisar, minä olen tulossa yhtä vanhaksi kuin sinä. En tarkkaan muista
ikääsi. Minä olen melkein 78 vuotta, mutta pystyn kirjoittamaan suuria määriä.
Kaipaan lepoa, mutta Herra on auttanut minua niin, etten kärsi kovin paljon
kipuja. Sinä ja minä emme voi enää odottaa elää kauaa, mutta pidämme kiinni
uskosta ja Herran siunauksesta olemalla kuuliaiset kaikille Hänen käskyilleen.
Yritän tehdä, minkä voin, kirjoittamalla asioita, joita minun täytyy kirjoittaa.
Toivon suuresti saada tehdä työtä ja esittää todistukseni viimeiseen asti. Täytän
ensi marraskuun 26. päivänä 79 vuotta. Voin vielä suorittaa paljon kirjoitustöitä.
Vaikka tunnen väsymystä, näen niin paljon, mitä pitää tehdä. Meidän
taistelumme päättyy pian, mutta Herra on hyvä ja armollinen, ja me voimme
levätä ylösnousemuksen aamun toivossa. Sitten viimeinen pasuna soi ja
näemme Kuninkaan kauneudessaan.” L.
30.5. Tiistai, ilta
Ps. 145:8,9
”Herra on oleva kanssasi. Hän on sinun aina läsnä oleva Auttajasi, ia sinä saat
tietää, ettei Hän koskaan jätä tai hylkää sinua. Olet parhaassa huomassa ja elät
aikasi tässä maailmassa, kunnes saat hiljaisen levon voittajien palkinnon
toivossa. Lepää totuuden uskossasi. Älä huolehdi mistään. Olet säilyttänyt uskon
ja sinulle on varattuna elämän kruunu, jonka Kristus, vanhurskas Tuomari,
antaa sinulle sinä päivänä, eikä ainoastaan sinulle, vaan kaikille, jotka
rakastavat Hänen ilmestymistään. Herra suojelkoon sinua ja siunatkoon sinua.
Tiedän, että kaikki toivosi on Jeesuksessa ja saat levätä Hänen rakkaudessaan.
Jumalan enkelit ovat ympärilläsi. Saat levätä Herrassasi hiljaisessa uskossa ja
aina uskoa, että elämäsi ’on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa’. Luotan
täysin Herraan Jeesukseen. Tapaamme Jumalan kaupungissa.”
31.5. Keskiviikko, aamu
Mark. 16:15, 16
”Muutamista voi tuntua yllättävältä, että Kristuksen työ ei ulottunut
pakanakansoille, että se rajoittui niin pieneen ympärykseen. Mutta
pakanakansat eivät olleet valmistuneet Hänen työhönsä. Ja jos Hän olisi
omistanut aikansa pakanakansojen käännyttämiseen, Hän olisi sulkenut oven
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sanomansa viemiselle juutalaiselle kansakunnalle. Usein muiden kansakuntien
ihmisiä tuli Kristuksen luo parannettavaksi tai esittämään joitain pyyntöjä
sukulaistensa tai ystäviensä hyväksi. Nämä ihmiset edustivat suurta
ihmisperhettä, jotka eivät tunteneet Jumalaa tai totuutta, mutta jotka kaipasivat
sielussaan jotain, mitä heillä ei ollut. Ja kaikki, jotka tulivat kuuntelemaan
Kristuksen opetuksia ja totuuden sanoja, tulivat syvästi vaikutetuksi. Puhumalla
toivon sanoja väsyneille, tyydyttämättömille sieluille, parantamalla Hänen
tykönsä
tulevien
puutteellisuuksia,
Kristus
antoi
esimerkin
käytännöstä.” M. 1897.
31.5. Keskiviikko, ilta
Kol. 1:23
”Meidän tulee tehdä työtä niin kauan kuin on päivä, sillä tulee yö, jolloin kukaan
ihminen ei voi työskennellä. Elämämme esitetään päivänä, ja kun työmme on
päättynyt, kun työntekijä lopettaa kiireellisen toimintansa, niin työ ei lakkaa.
Toiset ryhtyvät siihen. Vaikka ihmiset kuolevat, niin Kristuksen työ ei lakkaa
vaan jatkuu, jokaisen työntekijän palvellessa Jumalaa tekemällä työtä kuten
Kristus teki. Usein tunnemme, että Jumalan työssä on niin suuret edut kyseessä,
että me olemme kykenemättömiä siihen. Tunnemme itsemme sidotuksi.
Muistakaamme, että Kristuksen työ Hänen maan päällä ollessaan oli rajoitettu
pieneen alaan. Kuitenkin suuret joukot kaikkialta maailmassa kuulevat Hänen
opetuksensa. Hän antoi sanomansa niille, jotka jälkeenpäin tulisivat Hänen
opetuslapsikseen. Kristus antoi opetuslapsilleen ja maailmalle täydellisen
esimerkin oikeasta uskonnosta. Tärkeätä on osoittaa kärsivällisyyttä,
myötätuntoa ja huomiota ihmisille ja heidän sieluilleen.” M. 1897.
KESÄKUU
1.6. Torstai, aamu
Jes. 56:5
”Tunnen syvää myötätuntoa sinua kohtaan, joka olet niin ankarasti kiusattu.
Vihollinen koettaa tehdä sinut heikoksi ja masentuneeksi. Tunnen yhtä paljon
myötätuntoa ja syvää kiinnostusta miestäsikin kohtaan. Vapahtajamme haluaa
olla hänen Vapahtajansa, jos hän haluaa hyväksyä Hänet. Ei koskaan, ei
koskaan kukaan meistä saa tuntea mitään muuta kuin että on korkein kunnia
tulla Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Sisareni, älä koskaan, älä koskaan anna
periksi kiusaukselle uhrata kristilliset periaatteet, jotta vastaisit maailman
tunnusta. Ole luja, ole uskollinen, sillä sinut on ostettu kalliilla hinnalla.
Velvollisuutesi Lunastajaasi kohtaan ei ehkä johda sinua tasaisimmalle polulle,
sillä Lunastajasi ei koskaan kulkenut itsensä miellyttämisen ja
mukavuudenrakkauden polkuja. Hän ei elänyt miellyttääkseen itseään.
1.6. torstai, ilta
Matt. 11:29
”Kristus ei osoittanut meille polkua, jota meidän tulee kulkea, mutta Hän tuli
Opettajaksemme. Hän ei kertonut meille, kuinka meidän tulee totella, mutta
Hän antoi omassa elämässään meille käytännön esimerkin, kuinka meidän
pitää totella. Siten Hän on todellinen auttaja. Kulkien edellämme Hän poistaa
esteet ja kehottaa meitä kulkemaan Hänen jalanjäljissään. Siunattu
Vapahtajamme sanoo: ’Seuraa minua, minä johdan sinua. Minä olen tie, totuus
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ja elämä. Joka seuraa minua, ei vaella pimeydessä.’ Pyhitys on elämänpituista
kuuliaisuutta. Saamme suuresti kunniaa olemalla osakkaita Kristuksen kanssa.
Kuuliaisuus, josta Kristus on jättänyt meille esimerkin, on täydellinen.”
2.6. perjantai, aamu
Matt. 6:28
”Kristuksen seurakunta on riippuvainen Hänestä koko olemassaolostaan.
Ainoastaan Hänen kauttaan se voi jatkuvasti saada elämää ja voimaa. Jäsenien
tulee elää mitä läheisimmässä suhteessa Vapahtajaan. Heidän tulee seurata
Hänen jälkiään itse kieltäymyksessä ja uhrauksessa. Heidän tulee mennä
elämän teille ja aitovierille voittamaan sieluja Hänelle, käyttäen kaikkia
mahdollisia keinoja esittääkseen maailmalle totuuden sen todellisessa
luonteessa. Totuutta tulee esittää eri tavoin. Muutamat elämän valtateillä
kulkevat tarttuvat siihen, kun sitä esitetään kuvin ja vertauskuvin. Ihmisten
työskennellessä esittääkseen selvästi totuutta, jotta kuulijat saisivat
vakaumuksen, niin Herra on läsnä lupauksensa mukaisesti.” L. 1905.
2.6. Perjantai, ilta
Ps. 89:16
”Kristus kuvaili kuolematonta totuutta taivaan linnuilla, kedon kukkasilla,
paimenella ja lampailla, kylväjällä ja siemenellä. Hän otti kuvauksia elämän
tosiasioista, asioista, jotka kuulijat hyvin tunsivat - kätketystä aarteesta,
helmestä, kalaverkosta, kadotetusta rahasta, tuhlaajapojasta, talosta kalliolla ja
hiekalla. Hänen opetuksissaan oli sellaista, joka kiinnosti jokaista ja vetosi
jokaiseen sydämeen. Siten päivittäiset tehtävät, sen sijaan että käsittelisivät
enemmän työkaluja, nosti ajatukset korkeammalle, valaisi ja kohotti, jatkuvasti
muistuttaen hengellisestä ja näkymättömästä. Enkelit työskentelevät niiden
kanssa, jotka julistavat totuutta luonnon asioilla.” L.
3.6. Sapatti, aamu
Joos. 1:6
”Olen monta kuukautta ollut murheellinen, kun olen nähnyt, kuinka jotkut
meidän järkevistä miehistämme, joita Jumala on käyttänyt tarkoitusperissään,
ovat tulleet epävarmoiksi saatanan asiamiesten tieteellisissä järkeilyissä. (Tri
Kellogin panteistiset! Jumala kaikkialla teoriat.) En ole tiennyt, mitä tehdä.
Tutkiessani näitä asioita sapatti iltana viikko sitten, jouduin näkytilaan puhuen
suuren seurueen edessä, jossa esitettiin monia kysymyksiä koskien minun
työtäni ja kirjoituksiani. Taivaan lähettiläs neuvoi minua, etten ottaisi päälleni
taakkaa, poimimalla sanontoja ja epäilyksiä, joita saatana on sijoittanut mieliin.
’Seiso Jumalan sanansaattajana kaikkialla, joka paikassa,’ minua käskettiin, ’ja
esitä todistus, jonka minä annan sinulle. Ellei Pyhää Henkeä vastaanoteta, vaan
hylätään, niin kaikki sinun sanasi ovat hyödytöntä puhetta. Ole vapaa! Esitä
Herran Jeesuksen antama nuhteen ja moitteen todistus."
3.6. Sapatti, ilta
1 Kun. 2:3
”Jos Pyhän Hengen vakuuttavia esityksiä ja vaikutuksia, joita viimeisen 50
vuoden aikana on annettu, ei hyväksytä luotettavina, niin tämän jälkeen ei
mikään saa heitä järkiinsä, koska saatanan lumoavat petokset ovat
turmelleet heidän arvostelukykynsä. Menkää eteenpäin. Pysykää rohkeana.
Suuri työ tulee nyt tehdä syyllisissä sieluissa. Sanomaa ei saa missään
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tapauksessa muuttaa siitä, mitä se on ollut. Kuten Kirjoituksissa on ennustettu,
niin perkeleen eksyttäviä henkiä ja oppeja tulee seurakunnan keskuuteen, ja
nämä pahat vaikutukset lisääntyvät; mutta pitäkää kiinni uskonne alusta lujasti
loppuun saakka. Viimeisten päivien vaarat ovat yllämme. Älkää kuluttako
kallista aikaanne yrittäen saada vakuuttuneeksi niitä, jotka ovat kääntäneet
Jumalan totuuden valheeksi.” M. 1906.
4.6. Sunnuntai, aamu
1 Tim. 4:15
”Jumala on opettanut meitä suuressa lunastussuunnitelmassa. Sen tulisi saada
meidät hartaasti kiittämään. Jumalan lupaukset eivät koskaan petä, jos
jatkuvasti valvomme ja rukoilemme. Tietomme tulisi antaa hengellistä
käsityskykyä. Raamatun tuntemuksemme tulisi olla käytännöllistä. Herran
yhteydessä olevat tuntevat Hänen tahtonsa. Heidän tulisi päivittäin saada lisää
tietoa Hänestä. Joka päivä heidän tulisi kasvaa armossa ja hengellisessä
käsityskyvyssä, vahvistuen suuresti Hänen maineikkaasta voimastaan. He
kasvavat hengellisessä suorituskyvyssä, niin että voivat vahvistaa Jumalan
kansaa. Jumala ei kehota syntisiä astumaan Hänen palvelukseensa
luonnollisine
luonteenpiirteineen,
epäonnistuakseen
taivaan
maailmankaikkeuden ja maailman edessä.” M.1901.
4.6. Sunnuntai, ilta
Matt. 11:28-30
”Kova, sydämetön henki, joka arvostelee ja tuomitsee, on jättänyt vihollisen
jäljen kaikkialle. Mutta armon pitää tulla ja asettaa laajan vaikutuksensa
jokaiseen suunnitelmaan. Maailman tulee nähdä erilaisuuden periaatteissa,
niistä, joita tähän asti on esitetty. Kristus on pystyttänyt ristin. Hän ei kutsu
ketään tuottamaan koetuksia ja ristiä Hänen kansalleen. Hän esittää
vaatimuksensa heille ja sitten kutsuu leitä: Kantakaa minun iestäni, niin
päivittäisissä kokemuksissanne löydätte levon, jonka saavat vain kuuliaiset.
Kristus kutsuu kaikkia tulemaan tykönsä, mutta tullessaan heidän täytyy panna
pois syntinsä. Kaikki heidän paheensa ja mielettömyytensä, kaikki ylpeytensä ja
maailmallisuutensa tulee laskea Hänen ristinsä juurelle.”
5.6. Maanantai, aamu
Jer. 48:11
”Mooab ei tuntenut mitään siirtolaisuuden tapahtumista ja kansalla oli vähän
moraalia ja hengellistä kehitystä. ’Sen oma maku jäi siihen, eikä sen haju ole
muuttunut.’ Yksitoikkoinen elämä ei ole johtavinta hengelliseen kasvuun.
Muutamat voivat saavuttaa korkeimman hengellisen tason vain hajottamalla
asioiden säännöllisen järjestyksen. Jumala haluaa ihmisten seurustelevan
läheisemmin Hänen kanssaan. Siksi Hän ottaa heiltä pois heidän ystävänsä ja
tuttavansa. Kun Jumala valmisti Eliaa muutettavaksi, Hän siirsi häntä paikasta
toiseen, jotta hän jättäisi taakseen menetelmät ja tavat, joita oli aina seurannut,
jotta hän ei asettuisi pohjasakkansa päälle ja siten jäisi vaille moraalista
suuruutta ja hengellistä äänensävyä.” L. 59, 1901.
5.6. Maanantai, ilta
Sef. 1:12
”Ne, joiden ei ole sallittu levätä hiljaisuudessa, joiden täytyy jatkuvasti muuttaa,
pystyttäen telttansa tänään yhteen paikkaan ja huomenna toiseen, muistakoot,
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että Herra johtaa heitä, että se on Hänen tapansa auttaa heitä muodostamaan
täydellisen luonteen. Kaikissa muutoksissa mitä meitä vaaditaan tekemään,
Jumala tulee tunnustaa seuralaiseksemme, oppaaksemme, turvapaikaksemme
ja luottamuksemme kohteeksi. Meidän tulee lakkaamatta siirtyä, lisääntyä
tiedossa, ja siten he jatkavat Jumalan tuntemista. Hänen johdatuksensa valo on
kuin aamurusko. Herralla on useita tapoja koetella kansaansa. Yhä uudelleen
Hän tuottaa muutoksen nähdäkseen, josko Hänen kansansa pitää Hänen
käskynsä. Jos Hän kaitselmuksessaan näkee, että muutokset ovat
välttämättömät luonteen muutokselle, Hän kuohuttaa elämän rauhallista
virtaa.” L. 1901.
6.6. Tiistai, aamu
Ps. 73:28
”Jos koskaan on ollut aika seitsemännen päivän adventistien historiassa, jolloin
heidän tulisi nousta ja loistaa, niin se on nyt. Yhtäkään ääntä ei pitäisi hillitä
julistamasta kolmannen enkelin sanomaa. Älköön kukaan maailman
arvostuksen menettämisen pelosta himmentäkö kaiken valon lähteestä tulevaa
valoa. Vaatii siveellistä rohkeutta tehdä Jumalan työtä näinä viimeisinä päivinä,
mutta älkäämme antako ihmisviisauden hengen johtaa. Totuuden täytyy olla
kaikkea meille. Antaa niiden, jotka haluavat saada nimeä maailmassa, mennä
maailman mukana. Suurta taistelua käydään juuri, jossa jokaisen on
ratkaistava kantansa. Koko kristillinen maailma kietoutuu siihen. Päivittäin,
hetkittäin täytyy Jumalan sanan periaatteiden vaikuttaa meissä. Oman minän
täytyy pyhittyä vanhurskauden, armon ja Jumalan rakkauden periaatteista.”
6.6. Tiistai, ilta
Ps. 142:6
”Kaikkialla näemme kasvavalla varmuudella, että sanoma, joka meillä on
Jumalalta, on viimeinen armon sanoma maailman seurakunnille. Vuosi vuoden
jälkeen menee ikuisuuteen, ja seurakunnat ovat varoittamatta. Minua on
kehotettu kysymään veljiltäni: ’Olemmeko tietoisia laiminlyönnistä?’ Minulle on
annettu sanoma sanoman jälkeen veljillemme rohkaistakseni heitä alkamaan
työn kaikkialla, missä vain tie avautuu. Jos työmiehet lähtisivät työhön, niin
Herra siunaisi heidän omia sielujaan, ja tekisi heidän ponnistelunsa
hedelmällisiksi. Kun ihmiset kuulevat uskomme perusteet, niin he kiinnostuvat
ja muuttuvat. Monia tärkeitä paikkoja avautuu niille, jotka haluavat työskennellä
sielujen hyväksi. Meidän ei pidä olla itsekkäitä, vaatien työntekijöiden jäävän
yhdelle paikalle, vaan uhrautua, jotta työ menisi uusille paikoille.”
7.6. Keskiviikko, aamu
2 Piet. 1:5
”Jumala on kutsunut meidät kunniaan ja hyveisiin. Meillä ei ole oikeutta tulla
yhtäläiseksi maailman kanssa - puhua, pukeutua ja elää maailman ihmisten
tavoin. Jumala on antanut meille korkean tason. Jotta ihminen pystyisi
saavuttamaan tämän tason, Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa
maailmaan. Meidän tähtemme Kristus antoi äärettömän uhrin. Hän riisui
kuninkaallisen kruununsa ja pukunsa, pukien jumaluutensa ihmisyyteen, ja tuli
maailmaamme opettamaan miehille ja naisille elämän ja pelastuksen lakeja,
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joita heidän on noudatettava kirjaimellisesti, jotta saisivat iankaikkisen elämän
kirkkauden valtakunnassa. Saatana väitti, että ihmisen on mahdoton pitää
Jumalan lakia. Osoittaakseen vääräksi tämän väitteen Kristus jätti korkean
asemansa ja pukeutui ihmisyyteen näyttäen, että ihminen voi vastustaa
saatanan kiusauksia.”
7.6. Keskiviikko, ilta
Gal. 5:6
”Ennen kuin Kristus tuli persoonana ilmentämään Isänsä luonnetta, saatana
ajatteli että hän saisi koko maailman puolelleen. Ja tänä päivänä vihollinen yhä
pelaa elämän peliä jokaisen kanssa. Hän koettaa aikaansaada eripuraisuutta ja
jakautumista. Mutta jos me olemme osallisia jumalallisesta luonnosta, me
pysymme yksimielisenä kokonaisuutena. Älkäämme ajatelko, että
seurakuntamme voivat iloita Jumalan siunauksesta eripuraisuuden tilassa.
Meidän tulee olla Kristuksen edustajia tässä maailmassa. Hän on kutsunut
meidät kunniaan ja hyveisiin. Niin kuin Hän edusti Isää, niin meidän tulee
edustaa Häntä maailmalle, sillä edustaessamme Häntä me edustamme Isää,
joka auttaa joka paikassa, missä apua tarvitaan. Jeesus haluaa nähdä meidän
nousevan korkeimmalle tasolle.” M. 1902.
8.6. Torstai, aamu
1 Kor. 9:24
”Taivaan voimavarat ovat rajattomat, ja ne ovat kaikki meidän
käytettävissämme. Miksi sitten - haluan kysyä - Jumalan työ maailmassamme
edistyy niin hitaasti? Miksi Kristusta sitten edustetaan niin kurjasti? Miksi
Herran seuraajat eivät kasva tiedossa ja puhtaudessa, pyhyydessä ja voimassa?
Eikö Kristuksen seuraajille ole esitetty korkeimpia hyveitä viljeltäväksi, suurinta
kunniaa saavutettavaksi? Jumala kutsuu heitä kilpajuoksuun, jossa jokainen voi
voittaa. Hän kutsuu heitä pestautumaan sotaan, jossa jokainen voi olla
valloittaja. Vanhurskauden puku ja iankaikkisen elämän kruunu - se on palkka,
joka annetaan jokaiselle voittajalle. Kun kristitty tekee pyhän kastelupauksen,
niin hänelle suodaan jumalallista apua. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat valmiit
työskentelemään hänen hyväkseen.” M. 1902.
8.6. Torstai, ilta
Hebr. 12:1
”Kun muistamme, että kukaan ei tiedä, milloin hänen koetusaikansa päätetään,
niin kuinka me uskallamme elää valmistautumatta - kohtaamaan Herramme
valmistumattomana? Kuinka uskallamme jäädä synnillisiksi ja tahraisiksi?
Miksi emme pelkää? Miksi emme ole huolestuneita? Miksi emme huomaa
vaaraamme? Herra haluaisi työskennellä voimakkaasti kansansa hyväksi, jos
he panisivat pois pimeyden teot ja pukeutuisivat vanhurskauteen. Jumala
kutsuu niitä, jotka väittävät tuntevansa totuuden, osoittamaan luottavaista
kuuliaisuutta, että ovat uskollisia ristin sotilaita. Älkööt ne, jotka seisovat prinssi
Immanuelin verellä tahratun lipun alla, tehkö mitään sellaista, joka häpäisisi
asiaa, jonka puolesta taistelevat. Kristus odottaa sotilaittensa olevan rohkeita,
kuuliaisia ja uskollisia.” M. 1902.
9.6. Perjantai, aamu
Joh. 6:51
”Sielun terveyden ja elinvoimaisuuden vuoksi jumalallinen Lääkäri on
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määrännyt reseptiksi yhteyden Hänen kanssaan. Meidän tulee istua Hänen
jalkojensa juuressa ja oppia Häneltä, miten olla sävyisä ja nöyrä sydämeltä.
Hengellinen terveys on riippuvainen siitä ravinnosta, mitä mielelle annetaan ja
ilmasta, jota hengitetään. Sielu tarvitsee ravintoa, ja tämän ravinnon saamiseksi
täytyy tutkia Jumalan sanaa. Puhtaan ilman hengittäminen on välttämätöntä
sairauden parantamiseksi. Eikä vähemmän välttämätöntä ole, että se ilmapiiri,
jota hengitämme hengellisesti, on puhdasta. Se on välttämätöntä terveelliselle
kasvulle armossa. Hengitä puhdasta ilmaa, joka tuottaa puhtaita ajatuksia ja
jaloja sanoja. Valitse itsellesi kristitty seurapiiri. Kristitty ei saa hengellistä
terveyttä, ellei hänen seurustelunsa ole varjeltua.” M. 1901.
9.6. perjantai, ilta
Hebr. 10:10
”Jokaisen kristityn täytyy kasvaa pysyäkseen kristittynä. Hänen täytyy jatkuvasti
lisääntyä viisaudessa ja tiedossa. Päivästä toiseen hänen täytyy tulla
lähemmäksi täyttä miehuuden astetta Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen täytyy
kasvaa ollakseen Mestarin seuraaja. Hänen täytyy päästä syvempään
käsitykseen Jumalan rakkaudesta ja selvempään tietoon Hänen tahdostaan.
Ellei hänen valonsa loista kirkkaammin ja kirkkaammin, niin hänen uskonsa
heikkenee ja rakkautensa laimenee. Ellei hän näe ja tunne vaaraansa, hän on
tuottamassa Jumalan asialle enemmän vahinkoa kuin julki uskoton. Hurskaus
jättää sielun temppelin. Hän kääntyy huolettomasti pois tehtävistään ja
velvollisuuksistaan. Hän on ristiinnaulinnut Jumalan Pojan uudelleen ja
tuottanut avointa, häpeää. Harjoitus on välttämätöntä armossa kasvamiselle.”
M. 50,1901.
10.6. Sapatti, aamu
5 Moos. 30:16
”Milloin tahansa ihmiset ovat todella kääntyneitä, heidän siveellinen makunsa
muuttuu. Kaikissa kuluissaan he ajattelevat pitää Jumalan kunniaa esillä, antaa
seurakunnassa oikea vaikutus, ja kaikessa toiminnassaan todistaa maailman
ihmisille, että he ovat Jumalan lapsia, että uskon kautta heistä on tullut osallisia
Kristuksen itse kieltäymyksestä. Hänen suuresta rakkaudestaan hukkuvia
sieluja kohtaan. He jatkuvasti pelkäävät, etteivät nostaisi maailmallista tasoa
Jeesuksen Kristuksen , lipun sijasta. Minkälaisen tilinteon ne antavatkaan, joilla
on Raamattu opastamassa, mikä henki ja toiminta heillä täytyy olla
johtaakseen sieluja ulos pimeydestä Herran lunastuksen polulle. Kuinka paljon
rahaa onkaan annettu lihallisen sydämen kuiskausten ja toiveitten
tyydyttämiseksi, itsensä miellyttämiseksi ja kirkastamiseksi.” M. 1892.
10.6. Sapatti, ilta
5 Moos. 11:26-29
”Jokaisella totuuden tiedon omistavalla on työ tehtävänä tulla ymmärtämykseen
Kristuksen kanssa. Sielun pelastus on kaiken muun kiinnostuksen yläpuolella.
Jumala on antanut jokaiselle työn tehtäväksi. Ketään joutilasta ei saa olla.
Kukaan ei saa olla itsekäs ja itsekeskeinen. On hyvin helppoa tulla sellaiseksi, ja
saatana työskentelee jatkuvasti, jotta tämä itsekäs henki ilmenisi kristityiksi
tunnustautuvissa. Toivoisin saavani seurakunnan ymmärtämään, miten kauhea
asia on tunnustautua kristityksi ja sen sijaan, että johtaisivat toisia taivasta
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kohti, heidän ajatuksensa ja toimintansa ovat sen kaltaisia, että ne sopivat
saatanan suunnitelmiin, jotta hän voi käyttää heitä houkuttimena johtamaan
toisia pois oikeasta hurskaudesta ja vakavuudesta kristillisessä työssä.
Makunsa menettänyt suola ei voi auttaa maailmaa.” M. 1892.
11.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 32:5
”On muutamia asioita, jotka täytyy tunnustaa Jumalalle yksin. Jos olet tehnyt
vääryyttä jollekin veljelle tai sisarelle, niin sanassa on annettu valoa sinulle: ’Jos
tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja
tule sitten uhraamaan lahjasi.’ Jos syntisi on sinun ja Jumalan välistä, sinun ei
tarvitse julkaista sitä, vaan tunnustaa se Jumalalle. Usein kehnot, heikot
kuolevaiset toimivat hyvin epäviisaasti tunnustamalla syntinsä ihmisille. Neuvon
sinua viemään asiasi Herralle Jeesukselle rukouksessa. Usko Hänen kuulevan
sinua, kun olet tunnustanut syntisi ja katunut, ja vaella nöyränä Jumalan
kanssa, niin saat anteeksi. Toimi kuin sellainen, jota Herra on ojentanut
puhdistaakseen ja pelastaakseen sinut.” L.
11.6. Sunnuntai, ilta
Luuk. 9:23
”Älä koskaan jätä toivoasi ja uskoasi Jumalaan. Tartu kiinni lupauksiin. Älä luota
tunteisiisi, vaan selvään Jumalan sanaan. Usko Herran vakuutuksiin. Ota
asenteesi sanaan: ’Näin sanoo Herra,’ luota siihen olivat tunteesi mitkä tahansa.
Usko ei aina ole tunteiden hurmiota, vaan toivoa Jumalassa. Luota täysin
Häneen. Luota Herraan, niin kuin pieni lapsi luottaa maallisiin vanhempiinsa.
Tartu kiinni Vapahtajaan. Älä anna minkään erottaa sieluasi Jumalasta. Katso
armoon ja odota armoa. Katso jatkuvasti siunauksiin. Katso niihin, tunnusta ne,
älä valita äläkä ole kärsimätön. Mitä on uskonto? Se on koko olemuksen
mukautumista Jumalan tahtoon. Oikea usko tarkoittaa oikein tekemistä. Kristus
antoi henkensä tehdäkseen sinulle mahdolliseksi olla osallinen jumalallisesta
luonnosta.” L. 1905.
12.6. Maanantai, aamu
Ef. 6:10
”Tulevaisuus on edessämme ja ennalta aavistamattomat tapahtumat tulevat
varmasti ottamaan paikkansa, muuttaen asioiden nykyistä näkökantaa
maailmassa. Himoja ahneus taistelevat ylivallasta. Sortoa ja vihamielisyyttä
harjoitetaan tuhoamaan. Alhaalta tulevien voimien innoittamina saatanan
välikappaleet työskentelevät voimakkaasti täyttäen hänen tahtoaan.
’Jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä,
mutta taidolliset ymmärtävät.’ Jokainen todella kääntynyt sielu pukeutuu
Jumalan koko sota-asuun, kohdaten rohkeasti näkymättömän vihollisen.
Jumalan palvelijat huomaavat välttämättömyyden olla osallinen jumalallisesta
luonnosta. Nyt on meillä vaarallinen aika. Ainoa turvamme on kulkea Kristuksen
jalanjäljissä.” M.
12.6. Maanantai, ilta
2 Kor. 16:13
”Myrskyisät ajat ovat edessämme. Monessa tapauksessa ystävät tulevat
vihollisiksi. Ilman syytä ihmiset tulevat vihollisiksemme. Jumalan kansan
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vaikuttimet tulkitaan väärin, ei ainoastaan maailman taholta, vaan veljiemme
keskuudessa. Herran palvelijat pannaan koville. Kärpäsestä tehdään härkänen
oikeuttamaan ihmiset vainoamaan itsekkäällä, väärällä tavalla. Jumalan
palvelijoiden täytyy varustautua Kristuksen mielellä. Heidän ei pidä odottaa
välttävänsä solvauksia ja väärää arvostelua. Heitä tullaan kutsumaan
intoilijoiksi ja fanaatikoiksi. Mutta älkööt he masentuko. Jumalan käsi on
kaitselmuksensa ohjauspyörässä ohjaten työtään nimensä kunniaksi. Totuuden
tuntemuksen kautta sellaisena, kuin se on Kristuksessa, kristittyjen tulee
kasvaa armossa, tullen jatkuvasti lähemmäksi luonteen täydellisyyttä.”
13.6. Tiistai, aamu
Hebr. 11:6
”Pelkään että sotaa maailmaa, lihaa ja perkelettä vastaan ei ole pidetty vireillä.
Jos me noudatamme Kristuksen esimerkkiä, me emme voi riemuita
puolikuolleessa kristillisyydessä itsekkäästä, himoitsevasta maailman
hengestä, osallistuen sen jumalattomuuteen ja hymyillen sen vääryydelle. Ei!
Jumalan armosta meidän tulee olla lujina totuuden periaatteille, pitäen lujasti
uskomme alusta loppuun saakka. Meidän ei tule olla, ’velttoja toimessa, vaan
palavia hengessä, palvella Herraa.’ Yksi on Mestarimme, Kristus. Häneen
meidän täytyy katsoa, Häneltä saada viisautta. Hänen armossaan meidän tulee
säilyttää rehellisyytemme, hyväksyen Jumalan sanan mittapuuksemme, ja
seisten Herran edessä nöyryydessä ja katumuksessa.” L. 1901.
13.6. Tiistai, ilta
Jes. 57:15
”Kaipaan kovin nähdä Jumalan Hengen syvää liikkumista. Tuleeko se koskaan
riveihimme, kuten menneinä aikoina? Herran sana ei koskaan tukahduta
ihmisen toimintaa. Se antaa lisääntyvää käyttökelpoisuutta, johtaen toimintaa
oikeaan suuntaan. Herra ei jätä ihmistä ilman toimintakohdetta. Hän asettaa
ikuisuuden hänen eteensä juhlallisine todellisuuksineen, ja antaa hänen tarttua
kuolemantorniin, katoamattomiin, aiheisiin. Hän esittää kallisarvoisen,
jalostavan totuuden, jotta hän etenisi turvallisella ja varmalla polulla, tavoitellen
kaikkien kykyjensä velvoituksen arvoista kohdetta. Opaskirja osoittaa hänelle
taivaan tutkimattomia rikkauksia ja aarteita. Seuraten Herran tuntemista hän
varmistaa ikuisen onnensa. Päivästä toiseen Jumalan rauha on hänen.”
14.6. Keskiviikko, aamu
Jes. 59:19
(Engl. Raam. käännös: ”’Kun vihollinen syöksyy tulvan tavoin, niin Herran Henki
nostaa viirin häntä vastaan.’) Kristityiksi tunnustautuvat, jotka elävät
kylmäsydämistä, itsekästä elämää, ovat inhottavia Kristukselle. Älkäämme olko
penseitä kristittyjä, sydämettömiä kanssakäymisissämme toistemme kanssa.
Ympäröikäämme itsemme rohkeuden ja toivon ilmapiirillä. Puhukaamme
miellyttäviä, rohkaisevia sanoja ympärillämme oleville. Vaalikaamme Jumalan
totuutta. Ellemme me menesty iankaikkisen elämän tavoittelemisessa, niin
meille olisi parempi, ettemme olisi koskaan syntyneetkään. Älkäämme
kieltäytykö käyttämästä hyväksemme etuoikeuksia, jotka saamme Kristuksen
uhrin välityksellä. Ollen yhtäläinen Jumalan kanssa, Hän tuli kuitenkin tähän
maailmaan antamaan henkensä meidän tähtemme. Golgatan ristillä Hän kuoli
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häpeällisen kuoleman, jotta voisi saada aikaan sovituksen niiden synneistä,
jotka vastaanottavat Hänet Vapahtajanaan.” M. 1903.
14.6. Keskiviikko, ilta
Jes. 45:6
”Jeesus rakastaa sinua. Hän on ostanut sinut verellään. Jos Hän ei olisi
rakastanut sinua, ei Hän olisi kuollut sinun puolestasi. Hänen rakastava
sydämensä on murheellinen, kun sinä työskentelet Häntä vastaan, koska sinä
teet tyhjäksi Hänen suunnitelmansa pelastaa sinut. Jumala ei voi siunata niitä,
jotka ovat Häntä vastaan, jotka kieltäytyvät hyväksymästä lohdutuksen ja
rauhan sanoja, jotka toisivat valoa ja rakkautta heidän sieluunsa. Jokaiselle
ihmiselle on annettu hänen työnsä. Jumalan yhteydessä olevat ilmaisevat
yhteytensä työskentelemällä Hänen kanssaan. He ovat työtovereita Jumalan ja
Kristuksen kanssa. Tässä maailmassa me teemme parhaamme seuraten
jumalallista esimerkkiä, voittaen Hänen antamassaan voimassa, ja siten meille
myönnetään pääsy ylhäällä oleviin kartanoihin. Silloin me huomaamme
Jumalan rakkauden, joka nyt näyttää meistä vastoinkäymiseltä.” M. 114, 1903.
15.6. Torstai, aamu
Hebr. 3:13
”Meillä on kaikki syy luottaa Jumalaan ja tuoda kaikki surumme ja pelkomme
Jeesukselle, jotta paremmin tuntisimme Hänet. Ei pitäisi olla vaikeata muistaa,
että Herra Jeesus haluaa meidän tuovan kaikki huolemme ja vaikeutemme
Hänelle. Kanna ne Herralle rukouksessa ja sitten jätä huolesi ja taakkasi
Hänelle. Kuinka paljon onnellisempia me olisimmekaan niin tehdessämme. Voit
tulla Hänen tykönsä kuin pieni lapsi vanhempiensa luo, sanoen: ’Tässä, Herra,
olen tuonut itseni, luullen kauan aikaa voivani pelastaa itseni. Taakkani on liian
raskas minun enää sitä kantaa. Sinä voit kantaa sen puolestani.’ Hän sanoo:
’Minä otan ne. Iankaikkisella hyvyydellä minä armahdan sinua.’ Tämä rakkaus
on vahva ja hellä. Jeesuksen rakkaus on kuolemaa väkevämpi.”
15.6. Torstai, ilta
Hebr. 6:19, 20
”Kaikkein hellin rakkaus, mitä me tunnemme, on äidin rakkaus lapseensa,
mutta Jeesuksen rakkaus ylittää sen. Äidin rakkaus voi muuttua. Hän voi tulla
epäystävälliseksi,
mutta
Jeesus
ei
koskaan,
ei
koskaan
tule
välinpitämättömäksi tai epäystävälliseksi tai sydämettömäksi lapsilleen. Siksi
me emme saa koskaan, emme koskaan osoittaa epäluottamusta ja uskon
puutetta. Hänen rakkautensa on niin väkevä, että se valvoo kaikkia Hänen
luontonsa mieltymyksiä, ja Hän käyttää kaikkia valtavia varastojaan tehdäkseen
hyvää kansalleen. Hänen rakkautensa on kestävä, ilman muutosta tai vaihteen
varjoa. Älkäämme koskaan häpäiskö Jumalaa pitämällä niin kovin itsestämme,
kiinnittäen katseemme itseemme ja pitäen itseämme aina näkyvissä.” L. 48,
1896.
16.6. Perjantai, aamu
Joh. 6:35
”Minua on kehotettu sanomaan, ettei meidän pidä katsoa kenenkään ihmiseen
saadaksemme voimaa tai kokemusta, olemaan heistä riippuvaisia voiman ja
opastuksen saamiseksi. Kristus sanoo: ’Katsokaa minuun, minä olen maailman
valo. Jos seuraa minua, ei vaella pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo.’
Hartauskalenteri

44

Huhti-Kesäkuu 2017

Puhun niille, jotka väittävät olevansa Jumalan lapsia. Eikö ole jo aika, että me
tunnemme voimamme lähteen? Eikö meidän pitäisi tästä päivästä eteenpäin
päättää enemmän miellyttää Jumalaa? Minulle on näytetty näkyjä, joihin en
löydä kieltä kuvatakseni niitä. Koetukset tulevat, jotka nöyryyttävät kaikkien
sydämet, jotka ovat kohonneita. Älköön kukaan luulko olevansa turvassa
seuraamalla omaa tietään tai tekemällä ihmisen luottamuksensa kohteeksi.
Herra kutsuu kokemuksen omaavia miehiä kantamaan edesvastuita Hänen
nimessään.” M.
16.6. Perjantai, ilta
Ps. 119:27
”Elävän Jumalan sanan tulee olla oppaanamme. Jokaisen tulee huomata
riippuvaisuutensa Hänestä, jonka omaisuutta hän on sekä luomisen että
lunastuksen perusteella. Lukekaa ja tutkikaa lausuntoja Johanneksen
kuudennessa luvussa. Rukoilkaa ymmärtääksenne nämä totuudet. Olen levoton
nähdessäni hengellistä heikkoutta niissä, jotka ovat saaneet näin suuren valon.
Jos he olisivat vaeltaneet tässä valossa, he olisivat olleet vahvoja Herrassa.
Mutta he eivät ole, ja heidän ponnistelujensa kautta totuuteen tulleet katsovat
ihmiseen viisautta saadakseen sen sijaan, että katsoisivat Kristukseen. Kun ne,
jotka väittävät uskovansa Kristukseen, vastaanottavat Hänet uskossa, on Hän
heille heidän pyhityksensä, vanhurskautensa ja suunnattoman suuri palkkansa.
Herran asiamiehet, Hänen nimittämänsä, saavat yksilöllisesti viisautta Häneltä.”
17.6. Sapatti, aamu
Joh. 15:5
”’Minä olen tosi viinipuu’, Kristus sanoi. Hän käytti vertauskuvaa viinipuusta,
jotta katsoessamme siihen muistaisimme Hänen kallisarvoiset opetuksensa.
Oikein tulkittuna luonto on jumaluuden peilikuva. Kristus viittasi viinipuuhun ja
sen oksiin: Minä annan teille tämän opetuksen, jotta ymmärtäisitte oikein
minun suhteeni teihin ja teidän suhteenne minuun. Ei ollut pienintäkään
puolustelua kuulijoitten taholta väärin ymmärtää Hänen sanansa. Hänen
käyttämänsä kuvaus oli peilinä heidän edessään, jotta he ymmärtäisivät Hänen
yhteytensä heihin. Tämä opetusta toistetaan maan ääriin saakka. Kaikki jotka
uskossa ottavat vastaan Kristuksen, tulevat yhdeksi Hänen kanssansa. Oksia ei
ole kiinnitetty viinipuuhun millään mekaanisella tavalla tai keinotekoisella
kiinnityksellä. Ne ovat yhdistyneet viinipuuhun ja ovat tulleet sen osaksi.”
17.6. Sapatti, ilta
2 Kor. 3:5
”Sydämen täytyy yhdistyä Kristuksen sydämeen, tahdon täytyy liittyä Hänen
tahtoonsa, mielen täytyy tulla yhdeksi Hänen mielensä kanssa ja ajatukset
täytyy tuoda Hänen valvontaansa. He ovat yhdistyneet Häneen, ja elämä, jota he
elävät, on Jumalan Pojan elämää. He saavat elämää Häneltä, joka on elämä.
Ihminen voi olla kastettu ja hänen nimensä seurakunnan kirjoissa, kuitenkin
sydän voi olla muuttumaton. Perityt ja viljellyt ominaisuudet voivat myös
vaikuttaa pahaan luonteessa. Uudistuneella ihmisellä on elävä yhteys
Kristukseen. Niin kuin oksa saa ylläpitävää voimaansa emopuulta, ja sen
johdosta tuottaa paljon hedelmää, niin myös oikea uskova Kristukseen
yhdistyneenä ilmaisee Hengen hedelmiä elämässään. Oksa tulee yhdeksi
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viinipuun kanssa.” M.
18.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 144:3
”Herralla on paikka jokaiselle miehelle ja naiselle, olivat he sitten nuoria, keskiikäisiä tai vanhoja. Kun miehet ja naiset löytävät paikkansa, niin silloin Herralle
tehdään työtä, jota tähän mennessä ei ole tehty. Suuri heikkous on tullut
Jumalan kansan päälle, koska muutamat ovat jättäneet Herran Jeesuksen,
koska he ovat menettäneet Hänen henkensä, rakkautensa ja runsaan armonsa
elämästään. He ovat kohottaneet sielunsa turhamaisuuteen, ja tehneet
suunnitelmia ihmisviisaudessa, luullen ihmiskykyjen olevan voimanaan. Siten
he saattavat itsensä heikkouteen ja hämmennykseen. Riippuvaisuudestaan
ihmisestä he unohtavat, että miehet ja naiset ovat rajallisia, erehtyviä,
luonnostaan itsekkäitä, ja että heidän suunnitelmiinsa on varmasti sekoittunut
epäpuhtauksia.” M. 88, 1902.
18.6. Sunnuntai, ilta
Job 7:17
”Kaikkein lahjakkainkin ihminen, avarimman mielen ja syvimmän käsityskyvyn
omaavat miehet ja naiset, jotka ovat korkeimmin sivistyneitä ja eniten
kasvatettuja, jotka ovat maailmassa hallitsijoina, ovat pikkulapsia iankaikkisten
asioiden ymmärtämisessä Jumalaan verrattuina. Ja koska heillä on niin
rajoitettu tieto Hänestä, koska he tietävät niin vähän Hänen tavoistaan,
mielestään ja luonteestaan, he ovat vaarassa tehdä itsensä jumaliksi. On
monia, hyvin monia, jotka kokemuksen puutteesta ja mielettömyydestä luulevat
olevansa kylliksi viisaita tekemään, mitä itse haluavat. Jumalan seurassa
heidän viisautensa on hulluutta. Heidän täytyy muistaa, että he ovat vain lapsia
viisaudessa, ja että ennen kuin he voivat tuntea itsensä, heidän täytyy oppia
Jumalalta. Jumala on meidän Isämme ja Hän haluaa opettaa tykönsä tulevia.”
M.
19.6. Maanantai, aamu
Ef. 4:4-6
”Jokaisen seurakunnan jäsenen täytyy tuntea Jumalan käännyttävä voima
sydämessään ja mielessään; sitten koetaan hengellistä kasvua. Kristuksella on
riittävästi armoa jokaiselle uskolliselle uskovalle tehdäkseen hänet Jumalan
pojaksi. Enkelit työskentelevät Jumalan kansan hyväksi, ettei saatana saisi
voittoa heistä. Joka tulee Herran tykö yksinkertaisella luottamuksella, oppii
miten korottaa Vapahtajaa ihmisten edessä. Käytännön kristinusko ilmenee
sanoissa ja Jumalan tahdon tekemisessä. Tänä aikakautena tulee tehdä
erikoinen työ seurakunnan yksityisten jäsenien hyväksi. Raamattu kädessäsi
sinun tulee etsiä Kirjoituksia vakavasti päättäen tuntea Kristuksen sanat.”
19.6. Maanantai, ilta
Joh. 5:39
”Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien tulee voittaa jokainen itsekäs
luonteenpiirre. Hyvää tekemällä hänen tulee muodostaa täydellinen malli ja
todistaa elämällään Kristuksen luonnetta ja Jumalan epäitsekästä rakkautta
ihmisiä kohtaan. Rakkauden, armon ja myötätunnon teoissa, osoittamalla
ystävällisyyttä oikealle ja vasemmalle hän toistaa Kristuksen tekoja. Kristus tuli
maan päälle antamaan ihmisille mallin täydellisestä luonteesta, joka kaikkien
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niiden täytyy saada, jotka toivotetaan tervetulleeksi tulevaiseen taivaalliseen
maailmaan. Hänen huvinsa oli väsymättömässä työssä ihmisten hyväksi. Hänen
tarkoituksensa tullessaan maailmaamme oli antaa esimerkki siitä, miksi
ihmisten luonteen täytyy tulla ollakseen sopiva taivaan yhteiskuntaan. Pyhä
Henki ei jätä yhtäkään seurakunnan jäsentä muodostamaan luonnetta, joka ei
ole miellyttävä.” M 141, 1907.
20.6. Tiistai, aamu
Fil. 2:12, 13
”Puhu Jumalan siunauksista. Tuokaamme elämäämme kaikki mahdollinen
miellyttävyys. Kun toiset alkavat epäillä ja arvostella, niin olkaamme
päättäväisiä joko vaikenemalla tai kääntämällä keskustelu toiselle kanavalle,
katkaiskaamme sanat, joita ei olisi puhuttu viisaasti. Meidän täytyy aina
odottaa Herraa nöyrässä rukouksessa ja anomisessa, ponnistella kaikin voimin
pitääksemme huulemme ovet suljettuina, niin ettemme lausu yhtään tyhmää
epäuskolta vaikuttavaa sanaa. Meidän tulee puhua uskosta, toteuttaen jokaista
asiaa, mitä olemme pyytäneet Herralta antamaan meille toteutettavaksi. Siten
työskentelemme omaksi pelastukseksemme, koettaen auttaa ja pelastaa
vaikeuksissa olevia uskollisilla sanoilla ja ystävällisillä teoilta.” L. 1900.
20.6. Tiistai, ilta
1 Piet. 1:17
”Muistakaamme että jokaisella on joku tumma tahra kokemuksessaan.
Tehkäämme kaikkemme, minkä voimme, tuodaksemme iloa ja toivoa toisten
elämään. Mikä siunaus se onkaan heille! He taas vuorostaan puhuvat rohkaisun
sanoja toisille tuodakseen päivänpaistetta heidän sydämiinsä. Tätä työtä
tehdessämme huomaamme joutuneemme tilanteeseen, että Herra kuulee
rukouksemme, koska työskentelemme sopusoinnussa niiden kanssa, täyttäen
velvollisuutemme, mikä meillä on Jumalaa ja itseämme kohtaan. Me
lähdemme työhön kiitollisella, rukoilevalla mielellä, mutta uskoen vetoamalla
lupaukseen: ’Anokaa, niin te saatte; etsikää, niin te löydätte.’ Kyllä, me
löydämme vastauksen rukouksiimme, sillä Jumala haluaa erittäin runsaasti
ylittää korkeimmat odotuksemme.” L. 1900.
21.6. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 1:27
”Jumalan valitsemat työntekijät eivät aina ole lahjakkaita maailman
arvostuksen mukaisesti. Välistä Hän valitsee oppimattomia miehiä. Näillä
työntekijöillä on erityinen työ tehtävänään. He saavuttavat ihmisluokan, jonka
puheille joku muu ei pääsisi. Nuo hiljaisesti työskentelevät palkitaan samalla
kiitoksella kuin ulospäin näkyvät, laajan vaikutuksen omaavat. Jokainen
työntekijä palkitaan sen hengen mukaisesti, mikä saa hänet toimimaan. Nämä
työntekijät avaavat sydämensä vastaanottamaan totuuden, ja he tulevat
viisaiksi Kristuksen kautta. Heidän elämänsä sisään hengitys ja uloshengitys on
jumaluuden tuoksua. Heidän sanansa ovat huolellisesti harkittuja, ennen kuin
ne lausutaan. Heidän toimintansa on Johtajansa mallin mukaista.” M. 1902.
21.6. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:5
”He tuovat huojennusta ja onnea surullisille ja ahdingossa oleville. He tuntevat
tarpeen olla aina Kristuksen ohjauksessa, jotta voisivat työskennellä Jumalan
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tahdon mukaisesti. He tutkivat, kuinka voisivat parhaiten jäljitellä Vapahtajansa
ristin kantamista ja itsensäkieltämistä. He ovat Jumalan todistajia, seuraten
Hänen myötätuntonsa ja rakkautensa esimerkkiä, antaen kaiken kunnian
Hänelle, jota he rakastavat ja palvelevat. Jatkuvasti oppien suurelta Opettajalta
he saavuttavat korkeamman täydellisyyden asteen, kuitenkin he joka aika
tuntevat heikkoutensa ja huonommuutensa. Heitä vetää ylöspäin voimakas,
rakastava ihailu, joka heillä on Kristuksen luonteen kauneudesta. He toteuttavat
Hänen hyveitään, sillä Hänen elämänsä on yhtäläinen heidän elämänsä kanssa.
He liikkuvat aina eteenpäin ja ylöspäin.” M.
22.6. Torstai, aamu
Hebr. 13:20, 21
”Tutkimalla Jumalan sanaa ja noudattaen sen ohjeita kaikissa toimissaan,
ihmiset voivat huolellisesti nähdä, mikä henki valvoo heidän toimiaan. Sen
sijaan, että seuraisivat ihmisten mielijohteita ja luonnollisia taipumuksiaan, he
oppivat ahkerasti tutkien periaatteet, joiden tulisi valvoa Aadamin poikia ja
tyttäriä. Raamattu on opaskirja, jonka tulee ratkaista monta vaikeata
ongelmaa, joita nousee itsekkyyteen taipuvaisiin mieliin. Se on heijastusta
Jumalan viisaudesta, eikä ainoastaan opeta suuria ja tärkeitä periaatteita, vaan
lisää käytännöllistä opetusta elämästä ja ihmisen käytöksestä toista ihmistä
kohtaan. Se antaa tarkkoja yksityiskohtia, jotka ratkaisevat suhteemme
Jumalaan ja toinen toisiimme.” L. 1896.
22.6. Torstai, ilta
Fil. 2:13
”Jos ihminen suostuu, niin Jumala voi ja tahtoo tunnistaa tahtonsa meidän
kaikissa ajatuksissamme ja pyrkimyksissämme, yhdistäen sydämemme ja
mielemme Hänen sanansa mukaiseksi siten, että kun me täytämme Hänen
tahtoansa, me esitämme vain mielemme virikkeitä. Mikään sellainen ei omista
pyhittymätöntä, itsekästä taipumusta, joka on valmis toimimaan oman
tahtonsa mukaisesti, vaan meillä on kiihkeä, vakava ja päättäväinen into
kunnioittaa Jumalaa. He eivät halua tehdä mitään omassa voimassaan, ja
varjelevat itseään tarkasti itsensä korottamisen vaarasta. Kaikkien, jotka
haluavat täydellisen kristityn luonteen, täytyy kantaa Kristuksen iestä. Jos he
haluavat istua yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa taivaassa, heidän täytyy
oppia Häneltä täällä maan päällä.”
23.6. Perjantai, aamu
Matt. 3:8
”Tunnen harrasta kiinnostusta, jotta ne jotka ovat luoneet eripuraisuutta ja
riitaa, luopuisivat vääryydestään sekä katuisivat ja kääntyisivät. Sano näille
ihmisille: ’Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa
niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa.’ Koska aika
on lyhyt, meidän täytyy ahkerasti täyttää Kuninkaan asiaa. Pari yötä sitten
yönäyssä minä näytin puhuvan kansamme eräälle ryhmälle. Olin sanomassa:
’Minulla on sanoma niille, jotka ovat työskennelleet tuhotakseen niiden
sanomien vaikutuksia, joita Herra on antanut palvelijoilleen. On muutamia,
jotka jo vuosia ovat levittäneet juuriaan kauemmas, mutta heidän hedelmien
tuottamisensa Kristukselle esitettiin kuivuneena viikunapuuna."
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23.6. Perjantai, ilta
Apt. 26:20
”Minulle osoitettiin, että on tehty erehdyksiä, joka on jättänyt väärän
vaikutelman mieliin, koska ihmisten on sallittu hallita tärkeitä mielenkiinnon
kohteita, jotka olivat riittämättömiä evankeliumin pelastavaan armoon, joita ei
oltu tehty puhtaudessa ja elämänsä yksinkertaisuudessa, ja jotka eivät etsineet
usein Jumalaa nöyrässä, vakavassa rukouksessa. Oikeudenmukaisia, itsensä
kieltäviä tekoja he eivät arvostaneet välttämättömänä osana kristillisessä
kokemuksessa. He eivät nähneet tarpeelliseksi omistaa Kristuksen henkeä ja
seurata Hänen esimerkkiään lähetystyössään. Kuulin varoituksen ja pyynnön
sanoja nuorille miehille, anoen hartaasti heitä antautumaan täysin ja tekemään
täydellinen kääntymys. Saarnaajia muistutettiin tekemään ratkaisevia
muutoksia.” L. 202, 1908.
24.6. Sapatti, aamu
Hebr. 13:3
”Eilen kutsusta puhuin vangeille lähellä Salemia, Oregonissa. Sisar Jordan, hyvin
rakastettava nainen uskossa, otti minut mukaansa. Olin yllättynyt nähdessäni
niin hienon ryhmän älykkäitä miehiä. Oi miten surullista! Niin monta nuorta
miestä, nuorempia kuin omat rakkaat poikani, niin miellyttäviä ja näyttivät
yhteiskunnan ylemmistä kerroksista olevilta. Et osaisi uneksiakaan, että he
olisivat vankeja, ellet näkisi heidän outoja vaatteitaan. Ja ne olivat siistejä ja
puhtaita. Heidän ulkonäössään ei ollut mitään luotaantyöntävää. Johtaja saattoi
aluksi meidät sisään, ja kellon soidessa raskaat rautaiset teljet avattiin
kovaäänisesti, ja sieltä saapui selleistään sataviisikymmentä vankia. Vangit
lauloivat veli Carterin johdolla. Siellä oli urut. Esiintyjä oli nuori mies,
erinomainen muusikko, lupaava mies - ja kuitenkin, kuinka surullista, vanki!
Aloitin rukouksella ia jokainen pää kumartui. He lauloivat jälleen, ja sitten minä
puhuin heille.” L. 1878.
24.6. Sapatti, ilta
Room. 12:15
”Esitin heille Aadamin synnin, hänen lankeemuksensa ja Jumalan lahjan,
lunastaa Aadamin laiminlyönti; kuinka rakkaus ilmeni ihmisen pelastamisessa
synnistä ja tuholta. Puhuin jonkin hetken synnin luonnosta; synti on lain
rikkomista, mutta tulemalla katuvana Jumalan luoja uskomalla Herraan
Jeesukseen Kristukseen syntinen voi saada täyden ja vapaan pelastuksen.
Mutta hän ei pelastu Kristuksen veren ansiosta, jos hän jatkaa Isän lain
rikkomista. Kristus kuoli osoittaakseen syntiselle, että hänellä ei ollut mitään
toivoa, jos jatkoi synnissä. Kuuliaisuus kaikille Jumalan vaatimuksille on hänen
ainoa toivonsa anteeksiannosta Kristuksen veren kautta. Puhuin laajasti
suuresta palkasta, joka annetaan lopulla voittajille - elämän kruunusta, joka ei
himmene hänen päähänsä asetettuna. Ihmiset kuuntelivat vakavina, ja
kyyneltyneet silmät ja vapisevat huulet osoittivat, että heidän sydämensä,
vaikkakin synnissä kovettuneet, tunsivat puhutut sanat.” L.
25.6. Sunnuntai, aamu
1 Tim. 4:8
”Olen voinut aika hyvin lämpimän ilman tullessa. Olen yllättynyt, että 75
vuotiaana saan nauttia näin hyvästä terveydestä. Voin nousta ja laskeutua
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rappusia yhtä nopeasti kuin muutkin perheeni jäsenet. Yleisesti ottaen olen
iloinen. En halua heittää varjoa perheeseeni. Toivon, että kaikki lausumani
sanat olisivat Kristuksen rakkauden hyvää tuoksua. Meidät on määrätty
lähtemään Jumalan lähetyssaarnaajina. Raamatusta me opimme sen työn,
minkä Jumala on antanut meidän tehtäväksemme, ja sieltä opimme myös,
miten tätä työtä tehdään. Kukaan ei tunne Jumalan tahtoa niin varmasti kuin
se, joka pysyy Kristuksessa. On muutamia, jotka aina kyselevät, pohtivat ja
arvailevat, mutta jotka sen sijaan, että edistyisivät, menevät taaksepäin.”
25.6. Sunnuntai, ilta
Joh. 8:12
”Edistyessämme meidän tavaksemme tulee seurata Jeesusta. Elämän tie
loistaa yhä kirkkaammin ja kirkkaammin aina täyteen päivään saakka. Kuinka
syvästi Vapahtaja sureekaan yhden sielun menetystä, jonka puolesta Hän niin
suuresti uhrasi. Hän haluaisi viedä kaikki taivasten valtakuntaan. Hän toivoo
kaikkien näkevän Kuninkaan kauneudessaan. Älkäämme tarkastelko toisten
virheitä. Katsokaamme aina Jeesukseen. Syntisiä täytyy pelastaa, ja sanoilla ja
teoilla me täytämme Kristuksen tarkoitusta heissä, Hänen parantavina
asiamiehinään. Yritän vakavasti voittaa elämän kruunun, jonka viimeisenä
suurena päivänä kaiken Tuomari antaa Hänen ilmestymistään rakastaville.
Älkäämme salliko huultemme haalistua epäuskosta. Puhukaamme totuutta.
Kieltäytykäämme antautumasta viettelevien henkien petettäväksi, henkien,
joita on tulossa.” L. 1903.
26.6. Maanantai, aamu
Room. 8:38, 39
”Kristus olisi voinut syyllisyytemme johdosta siirtyä kauaksi meistä. Mutta sen
sijaan, että siirtyisi kauemmaksi meistä Hän tuli keskuuteemme jumaluuden
täyteydellä täytettynä, oli yhtä meidän kanssamme, jotta me Hänen armonsa
välityksellä voisimme saada täydellisyyden. Häpeällisellä kuolemalla ja
kärsimyksellä Hän maksoi ihmisen lunastushinnan. Mikä itsensä uhraava
rakkaus se olikaan! Hän tuli korkeimmasta asemasta, puki jumaluutensa
ihmisyyteen, laskeutuen askel askeleelta syvimpään nöyryyteen. Mikään mitta
ei pysty mittaamaan tämän rakkauden syvyyttä. Kristus osoitti meille, kuinka
paljon Jumala voi rakastaa ja Lunastajamme kärsiä, saadakseen aikaan
täydellisen korjauksen. Hän haluaa lastensa ilmaisevan Hänen luonnettaan ja
vaikutustaan.” M.
26.6. Maanantai, ilta
Ef. 6:12
”Kristus, Vapahtajamme, jossa on ehdoton täydellisyys, tuli synniksi langenneen
ihmisen puolesta. Hän ei kokemuksesta tuntenut syntiä, mutta Hän kantoi koko
maailman kauhean painavan syyllisyyden. Hän tuli sovitusuhriksemme, jotta
kaikki jotka vastaanottavat Hänet, tulisivat Jumalan pojiksi. Risti pystytettiin
ihmisen pelastamiseksi. Kristus ristille korotettuna oli taivaan keino herättää
katuvassa syntisessä synnin synnillinen tunne. Ristillä Kristus veti kaikkia
puoleensa. Hän kuoli syntisten ainoana toivona. Pyhän Hengen vaikutuksesta
uudet mielen ja hengen voimien periaatteet annettiin ihmiselle, joka
yhdistyessään jumalalliseen, tulisi yhdeksi Jumalan kanssa. Itken kun niin
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monissa totuuteen uskovissa on itsekkyyden ulkokuori.” M. 1902.
27.6. Tiistai, aamu
Dan. 12:2
”Etuoikeutemme on ymmärtää suuret edesvastuut, jotka Jumala on asettanut
päällemme, jotta emme olisi pimeydessä siitä, mitä on tulossa maailmaamme.
Emme voi sallia kohtaavamme tuon päivän valmistautumattomina. Mutta kun
ajattelemme sitä suurta ja juhlallista tapahtumaa, Kristuksen tuloa taivaan
pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella, niin eläisimme nöyrinä Jumalan
edessä, ettemme menettäisi Jumalan armoa ja havaitsisi olevamme arvottomia
iankaikkiseen elämään. Näemme, että maailma kokonaisuudessaan ei ajattele
sitä suurta päivää, ja monet heistä eivät halua kuullakaan mitään siitä. Meidän
on kohdattava elämämme muistiinpanomerkinnät. Muistakaamme, että
kaikilla teoillamme on todistaja. Tulenliekkisilmät katselevat kaikkia
toimiamme.” M. 1886.
27.6. Tiistai, ilta
Matt. 25:45, 46
”Kysyn sinulta: ’Minkälainen on luonteesi Jumalan silmissä tänään? Valmistatko
sieluasi suurta tarkastelua varten, jotta sinulla olisi luonteen valkoinen puku
sinä päivänä?’ Et voi sallia, että sinut havaittaisiin rikolliseksi Jumalan
vanhurskauden suuressa siveellisyysohjeessa. Herra Jumala on aina läsnä
todistamassa niitä jumalattomia tekoja, joita ihmislapset tekevät maan päällä.
Hän katselee miehiä ja naisia, joista Hän on maksanut äärettömän hinnan,
mutta kuka kieltäytyy tottelemasta Hänen lakiaan. Emme voi odottaa tuomiota,
ennen kuin kiellämme itsemme ja otamme ristimme. Silloin emme voi muovata
luonnetta taivasta varten. Tässä elämässä meidän täytyy asettua nöyrän,
itsensä kieltävän Lunastajan puolelle. Täällä meidän on voitettava kateus, riita,
itsekkyys, rahan rakkaus ja maailman rakkaus.” M. 1886.
28.6. Keskiviikko, aamu
2 Kor. 3:18
”Olen tänään saanut muutamia rivejä Willieltä iloisine tiedotuksineen, kuinka
terveytesi jatkuvasti paranee. Sitä olemme toivoneet, emmekä ole lakanneet
vakavasti sitä rukoilemasta. Herralla on työ sinua varten. Et saa masentua,
vaikka sinulla onkin kärsimyksen, kivun ja heikkouden päiviä. Kaipaan sinua
kovasti, mutta Herra ei ole jättänyt minua yksin. Tänään meillä oli ihana päivä
Oregonissa. Herran Henki ilmeni mitä selvimmin kello yhdeksän
todistuskokouksessa. Monia hyviä, nöyriä todistuksia esitettiin ja Jumalan
sulattava Henki oli puhujien ja kuulijoiden päällä. Yritin puhua lyhyen aikaa.
Sanoin, että kristityn etuoikeus on tulla Jeesuksen luo elävässä uskossa,
vakavasti vedoten Jumalan lupauksiin, eikä riippua tunteissa, vaan Jumalan
sanassa.” L.
28.6. Keskiviikko, ilta
1 Joh. 3:2
”Jumala on rakkauden Jumala, myötätuntoinen, pitkämielinen, ystävällisempi ja
hyvää tekevämpi kuin ystävällisimmät maalliset vanhemmat. Puhuessani
uskosta ja esittäessäni Jeesusta väkevänä auttajanamme, niin sydämeni murtui
ja kyyneleeni vuotivat vuolaasti. Itken harvoin, mutta Kristuksen sulattava
rakkaus sulatti sydämeni ja avasi kyynelten lähteet, kun esitin suurta
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lunastushintaa, jonka Jeesus on maksanut sieluistamme, että saisimme
anteeksiannon, puhtauden, rauhan ja onnellisen taivaan. Jumala haluaa
seuraajansa hyödyllisiksi maan päällä ja kunnioitetuiksi ja kirkastetuiksi
valtakunnassaan. Herra haluaa meidän päivä päivältä tulevan enemmän
Kristuksen kaltaisiksi, pitäen Hänen sanansa, muodostuen Hänen esimerkkinsä
mukaiseksi, astuen joka päivä syvemmälle ja syvemmälle Jumalan vaatimusten
ja armollisten lupausten henkeen ja tarkoitukseen. Me luotamme Jumalaan.
Olkaa rohkeita Herrassa.” L. 1878.
29.6. Torstai, aamu
2 Kor. 4:6
”Tänään
on
kokoustemme
viimeinen
päivä,
lukuun
ottamatta
päättäjäiskokousta huomenaamulla. Olen puhunut joka ilta. Puhuttuani sapatin
alkajaiskokouksessa, ja kehotettuani syntisiä tulemaan etuistuimelle, tämä
skotlantilainen mies, joka ei välittänyt totuudestamme eikä halunnut muuttaa
mielipidettään, vaan tuli kokouksiin vaimonsa mieliksi, tuli myös nyt
kokoukseen. Kaikki tulivat eteen ja hän jäi paikalleen. Noin 40 tuli eteen.
Jumalan siunauksen johdosta sinä iltana puhutut sanat saivat hänet tuntemaan
itsensä niin syylliseksi, että hän ei voinut ravistaa sitä pois. Hän meni telttaansa
ja pyysi hartaasti vaimoaan menemään ulos ja rukoilemaan hänen puolestaan.”
L. 1874.
29.6. Torstai, ilta
2 Piet. 1:19
”Sunnuntaiaamuna puhuin yhden tunnin Tyynen meren rannikon lähetystyöstä.
Tämä mies tunsi jälleen syvästi. Sunnuntai-iltana puhuin jälleen hyvin vapaasti.
Mies meni jälleen telttaansa syvimmässä syyllisyyden tunteessa, vapisten mitä
kauheimman taakan alla, jota oli kantanut. Hän pyysi jälleen vaimoaan, jota
niin katkerasti oli vastustanut, rukoilemaan puolestaan. Tänä aamuna luin noin
35 sivua syvää, liikuttavaa vetoomusta Jumalan kansalle itsekkyydestä ja
kymmenysjärjestelmästä. Hän oli jälleen mukana. Lopetettuani puheeni meillä
oli konferenssikokous, joka kesti kello kahteentoista. Tämä mies nousi ja puhui.
Hän toisti mitä oli sanonut vaimolleen ja tunsi syvää katumusta, kun oli ollut
niin kova ja katkera vastustaja. Lopulta hän siirtyi vaimonsa viereen tullakseen
kastettavaksi. Herra työskenteli tässä kokouksessa.” L. 37.
30.6. Perjantai, aamu
Joh. 1:12
”Kristus, taivaan Majesteetti, tuli maan päälle ihmislihassa, osoittaen
jumalallista hyväntahtoisuutta, myötätuntoa ja rakkautta langenneille ihmisille,
ollen ihmisperheen johdossa. Hän tuli lunastamaan syntisiä ja pukemaan heidät
vanhurskaudellaan. Maailman Vapahtajana Hän oli kiusausten kohteena.
Vihollinen ahdisti Häntä joka hetki. Yhä uudelleen hän tuli Hänen tykönsä
ehdottaen sovitteluratkaisua maailman kanssa. Hän voisi voittaa maailman.
Kristus on esimerkkimme. Vaikka Hän oli maailmassa, Hän ei ollut maailmasta.
Hän ei halunnut yhtyä maailman tapoihin saavuttaakseen elämänsä
tarkoituksen. Hän ei halunnut miellyttää itseään. Korkein taso oli saavutettava.
Poikkeaminen tarkasta moraalisesta linjasta olisi turmellut koko Hänen
elämäntyönsä. Pelastaakseen ihmiskunnan Kristus tuli ihmiskunnan tasolle.” M.
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1901.
30.6. Perjantai, ilta
Room. 8:16, 17
”Fariseukset yrittivät alituisesti johtaa Kristus pois Jumalan hallituksen
periaatteista. Esiintyen hyvin kunnioittavina ne koettivat saada Hänen
horjahtamaan uskollisuudestaan. Saatana on taivuttanut monia poikkeamaan
pois periaatteista kertomalla heille, että tarkoitus pyhittää keinot. Järkeillen
ihmisen näkökannalta he puolustelivat väärintekojaan sanomalla, että Jumalan
asia hyötyisi enemmän heidän uskottomasta menettelystään. Tämä
poikkeaminen taivaan pyhistä periaatteista asetti heidät suuren pettäjän
riveihin. Kristus tuli maan päälle ihmismuodossa aloittaakseen hengellisen
uudistuksen. Hän tuli osoittamaan ihmiselle, kuinka jättää pois kaikki pöyhkeily
ja osoittamaan, miten elää puhtaita, elintärkeitä uudistuksen periaatteita. Hän
tuli tekemään suunnitelman, miten ihmisen luonne voisi puhdistua.
Armossaan Hän halusi asettaa miehet ja naiset Jumalan valtaistuimen lähelle.”
M. 1901.
* Kaikki lainaukset ovat E.G.Whiten hartauskirjasta ”The Upward Look”
*****
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