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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. Keskiviikko, aamu
Kol. 4:5,6
"Älä liioittele huolia niin, että ajan täyttävät monet huolet, jotka eivät ole
ehdottoman elintärkeitä. Tämän kysymyksen vakavuus painaa mieltäni niin,
etten voi sitä ilmaista. Aika kuluu, ja kun minulle esitetään monia seurakuntia,
jotka
eivät
ole
valmistautuneet
Mestarin
työhön,
vaan
ovat
välinpitämättömässä, huolettomassa tilassa, niin olen levoton ja kyselen, mitä
voin sanoa, mitä tehdä muuttaakseni tällaista asioiden tilaa? Luulen, että
kukaan meistä ei tajua, että meidän on oltava työntekijöitä yhdessä Jumalan
kanssa. Monet eivät ymmärrä, mitä todellinen kääntymys merkitsee ja mitä se
sisältää. Kehotan teitä ja perheitänne nousemaan ja näkemään ehdottoman
valvomisen tarpeen, yrittäen pelastaa hukkuvia sieluja Kristukselle. Jokainen
päivä varoittaa sitä, joka tietää, että kaikkien asioiden loppu on lähellä." L.
1903.
1.4. Keskiviikko, ilta
Matt. 18:3
"Ei pienintäkään kirjainta tai piirtoa Jumalan pyhistä vaatimuksista koskaan
muuteta hyväksymään ihmistä hänen valmistautumattomassa tilassaan.
Maailma nukkuu synneissään. Taivas ja maa katoavat, mutta Hänen sanansa ei
koskaan katoa. Kaikkien meidän täytyy tuntea Jumalan sana. Mikä työ onkaan
edessämme, ja kristityiksi tunnustautuvat eivät sitä huomaa. Kuinka harvat
huomioivatkaan pienten asioiden vaikutusta tässä elämässä. Kristus tunnustaa
ne, jotka kestävät Jumalan asettaman koetuksen. Totuuden, Jumalan sanan
pelastavan totuuden mukaan eläminen tekee meidät soveliaiksi pelastettujen
seuraan. Jumala auttakoon meitä ymmärtämään moraaliset ominaisuudet.
Puhdistunut ja pyhittynyt mieli on arvokkaampi kuin Oofirin kulta." L. 1. 4.
1903.
2.4. Torstai, aamu
Room. 12:1
"Luonteen mittaaminen on jatkuvasti käynnissä. Jumalan enkelit arvioivat
siveellisen arvosi, toteavat tarpeesi ja vievät asiasi Jumalalle. Kuinka vakavasti
meidän tulisikaan pyrkiä saamaan Jumalan Hengen mukainen mieli! Ja ah,
miten kiitollisia meidän pitäisikään olla, että apua on luvannut Hän, joka on
voimakas pelastamaan! Ilmaisetko sinä kärsimättömyyttä ja huudat kiivaita
sanoja? Oletko sinä täynnä itserakkautta? Onko sinulla himokkaita ajatuksia ja
tekoja? Teetkö asiat juuri päinvastoin kuin Jumala on tarkoittanut? Riistätkö
taivaalliselta Isältäsi pidättämällä kykysi ja sydämesi Häneltä? Miksi et lakkaa
tekemästä sellaista? Miksi et antaudu täysin Jumalalle? Hän haluaa antaa
sinulle valoaan ja rauhaansa saadaksesi maistaa Hänen pelastustaan. Älä
enää kauemmin tuo Jumalalle halvaantunutta, sairasta uhria.” RH, 1889.
2.4. Torstai, ilta
Mal. 3:10
"Miksi et luota Herran sanaan? Etuoikeutemme on saada kokea Kristuksen
iloa. On vaikeata vakuuttaa sellaista, jolla on runsaasti tietoa Kristuksesta, että
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hän on kuin juuri kuivasta maasta, jolla ei ole muotoa eikä kauneutta, että Hän
voisi tulla sieluillemme ’kymmentä tuhatta jalommaksi’, ja 'pelkäksi
suloisuudeksi'. Kork. v. 5:10.16. Minä rakastan Häntä! Rakastan Häntä! Näen
Jeesuksessa verrattoman suloisuuden. Näen Hänessä kaiken, mitä ihmislapsi
voi toivoa. Pyrkikäämme Hänen ansionsa ja vanhurskautensa kautta tulemaan
sopiviksi taivaaseen. Särkynyttä murtunutta sydäntä Hän ei hylkää." R.H. 2. 4.
1889.
3.4. Perjantai, aamu
Tiit. 2:7,8.
"Totuuden voittokulku on riippuvainen niiden vaikutuksesta, jotka uskovat
siihen. Henkilökohtaisella työllä, hyvin järjestetyllä elämällä, hellällä
myötätunnolla me edistämme totuutta. Meillä on taivas voitettavana. Korkein
palkka on luvattu voittajille. Niin, iankaikkinen kunnia on esitetty meille, jotta
juoksisimme niin, että saisimme kuihtumattoman elämän kruunun. Joka
päättää voittaa, hänellä on edessään sota, josta ei ole vapautusta. Hänen on
miehuullisesti taisteltava uskon jalo taistelu. Hänen on ponnisteltava lain
mukaisesti, päivästä toiseen pyrittävä puhtauteen ja hyvään siveelliseen
ominaisuuteen. Jumala vaatii häneltä, että hän edustaisi Kristusta." M. 1899.
3.4. Perjantai, ilta
1. Piet. 2:12.
"Kristityn sanat ovat oikeita sanoja, hänen henkensä oikea henki. Hänen
kätensä ei koskaan väsy tekemään Jumalan hänelle antamia tekoja. Hän
kohtaa vaikeuksia, mutta hänen on aina oltava urhea ja iloinen. Hänen tulee
esiintyä
kuin
Kristuksen
verellä
ostettujen,
puolueettomasti
ja
teeskentelemättömästä Pyhä Henki on hänen auttajansa. Kristuksen kautta,
joka vahvistaa häntä, hän pystyy kantamaan kaikkea. Vain ne, jotka asioivat
uskollisesti talenteillaan, vakavasti nähden edesvastuunsa, tekevät suurta
työtä järkkymättömän uskollisuutensa vuoksi. Vain ne, jotka kirkastavat Häntä
käyttämällä viisaasti lahjoja, joita hänelle on annettu edistääkseen Jumalan
asiaa, on suuri Hänen silmissään." M.1 899.
4.4. Sapatti, aamu
Jes. 64:4
"Meidän tulee pitää mielemme katse suunnattuna ikuisiin todellisuuksiin, ja
silloin maailman vetovoima osoittautuu aivan arvottomaksi. Me olemme
vieraita ja muukalaisia, jotka odotamme, toivomme ja rukoilemme autuaan
toivon täyttymystä, Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen ihanaa
ilmestymistä. Jos me uskomme siihen ja siitä tulee osa käytännöllistä
elämäämme, niin mitä toimintavoimaa, uskoa ja toivoa se vuodattaakaan
meihin! Mitä syvällistä rakkautta toinen toisiimme, mitä huolellisesti pyhitettyä
elämää Jumalan kunniaksi! Mikä ratkaiseva erolinja maailman ja meidän
välillämme olisikaan tuloksena!" Ms. 1893.
4.4. Sapatti, ilta
Ilm. 3:10
”Jumala tekee tiliä kansojen kanssa. Meidän aikanamme osoitetaan Jumalalle
suurempaa halveksumista kuin tavallisesti. Ihmiset ovat saavuttaneet
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röyhkeydessään ja tottelemattomuudessaan kohdan, joka osoittaa, että heidän
jumalattomuutensa pikari on pian täynnä. Jumalan Henki vetäytyy pois maan
päältä. Kun armon enkeli laskee siipensä ja katoaa, niin saatana voi suorittaa
niitä pahoja tekoja, joita hän on jo kauan halunnut tehdä. Rajuilmat ja myrskyt,
sota ja verenvuodatukset tuottavat hänelle iloa, ja sillä tavalla hän korjaa
satonsa. Ja niin täydellisesti ihmiset antavat hänen pettää itsensä, että he
selittävät näiden onnettomuuksien olevan seurausta siitä, ettei viikon
ensimmäistä päivää ole pyhitetty. Tunnettujen kirkkojen saarnastuolista
julistetaan, että maailmaa rangaistaan, koska sunnuntaita ei ole kunnioitettu,
kuten tulisi." RH. 1901.
5.4. Sunnuntai, aamu
Matt. 7:7
"Jospa jokainen henkilökohtaisesta kokemuksesta tietäisi, kuinka paljon
taivaan lupauksista voidaan nytkin antaa sielulle hänen vilpittömästi
rukoillessaan. Ellei joku ole oppinut tätä läksyä, niin olisi parempi, ettei hän
oppisi kaikkia muita tämän elämän läksyjä, ennen kuin hän on oppinut
Kristuksen koulussa kuinka hallita tätä läksyä. Kristittyinä me tarvitsemme
uutta ja elävää kokemusta joka päivä. Meidän täytyy oppia, miten luottaa
Jeesukseen, uskoa Häneen ja jättää kaikki Hänelle. Jaakob oli heikko ja
puutteellinen ihminen, mutta uskon kautta Jumalaan rukouksessa hänestä
tuli ruhtinas Jumalan kanssa. Hän voitti uskon kautta. Jumala on
kaikkivaltias. Ihminen on rajallinen. Seurustellessamme Jumalan kanssa me
voimme salaisimmatkin sielumme asiat avata Hänelle - sillä Hän tietää kaiken
- mutta emme ihmiselle." L. 1886.
5.4. Sunnuntai, ilta
Matt. 21:22
"Älä tule huolettomaksi ja eroa voimasi Lähteestä. Valvo ajatuksiasi, valvo
sanojasi, ja kaikissa asioissa joita teet, etsi Jumalan kunniaa. Mitä lähempänä
sinä olet ristin juurella, sitä selvemmin sinä näet verrattoman Jeesuksen
viehättävyyden ja vertaamattoman rakkauden, jota Hän on osoittanut
langennutta ihmistä kohtaan. Älä anna minkään kiireisen asian erottaa itseäsi
Jumalasta, sillä jos sinä koskaan tarvitset neuvoa, selvää näkemystä ja teräviä
ajatuksia, niin tarvitset niitä juuri silloin kun sinulla on paljon tehtäviä. Kun otat
aikaa rukoukseen, niin saat lisääntyneen uskon ja ehdottoman luottamuksen
Johtavan Lääkärin neuvoihin. Rukoile sitä useammin, mitä vaikeampi työ
sinulla on tehtävänä." L. 5. 4. 1886.
6.4. Maanantai, aamu
Matt. 18:15
"Kun menet jonkun luo, jonka oletat olevan erehdyksessä, niin katso, että puhut
nöyrässä ja vaatimattomassa hengessä, sillä ihmisen viha ei työskentele
Jumalan vanhurskaudessa. Erehdystä ei voida korjata millään muulla tavalla
kuin nöyryyden, ystävällisyyden ja rakkauden hengessä. Ole huolellinen, millä
tavalla puhut. Vältä kaikkea katsetta tai elettä, sanaa tai äänensävyä, joka
vaikuttaa ylpeältä tai itseriittoiselta. Varo sanoja tai katsetta, joka korottaisi
Hartauskalenteri

5

Huhti-Kesäkuu 2020

sinua tai saisi sinun hyvyytesi ja vanhurskautesi selvään vastakohtaan heidän
puutteisiinsa nähden. Varo olemasta liian kaukainen, luotaantyöntävä tai
röyhkeä. Vältä huolellisesti kaikkea vihan ilmenemistä, ja vaikka käytät selvää
kieltä, niin älä anna sen olla loukkaavaa, syyttävää, vaan vilpitöntä rakkautta."
L. 1868.
6.4. Maanantai, ilta
Jaak. 5:20
"Kaikki ponnistelusi erehtyneen pelastamiseksi voivat olla hyödyttömiä. He
voivat maksaa sinulle hyvän pahalla. He voivat raivostua ennemmin kuin
vakuuttua. Mitä, elleivät he kuuntele hyviä tarkoituksia ja jatkavat pahaa
suuntausta, jota ovat alkaneet seurata? Näin käy usein. Toisinaan
lempeimmällä ja hellimmälläkään moitteella ei ole hyvää vaikutusta. Siinä
tapauksessa se siunaus, jonka olisit halunnut toisen saavan vanhurskauden
tiellä, lopettaen pahan tekemisen ja oppien tekemään hyvää, palaa sinulle
itsellesi. Jos erehtynyt pysyy synnissä, niin kohtele häntä sittenkin ystävällisesti
ja jätä hänet taivaallisen Isäsi haltuun." L. 6. 4. 1868.
7.4. Tiistai, aamu
Apt. 10:34, 35.
"Kristus ei tunnusta säätyä eikä kansallisuutta. Hän pitää taivaallisena ja
tietoja antamattomana etuoikeutenaan työskennellä oman valtansa ja
mielisuosionsa mukaan. Säälivä Lunastaja työskenteli kaikkien luokkien
kanssa. Kun halvaantunut laskettiin katon lävitse Hänen jalkojensa eteen Hän
näki heti kärsivän vaikeuden, ja kohta Hän ilmaisi voimansa syntejä
anteeksiantavana Vapahtajana. ’Ole hyvällä mielellä’, Hän sanoi, 'sinun
syntisi ovat sinulle anteeksi annetut'. Kristus muutti syntisen suhteen
Jumalaa kohtaan ottaen syyllisyyden pois sielun sisimmästä. Rikas houkkio
kuoli pöyhistelevässä varallisuudessaan, mutta avuton syntinen, joka tuotiin
Kristuksen luo ja ilmaisi uskonsa, että Kristus voi parantaa hänet, hän ei
pettynyt. Ensiksi parannettiin hänen sairas mielensä ja sitten suuri Lääkäri
paransi hänen ruumiillisen raihnaisuutensa." M. 1859.
7.4. Tiistai, ilta
2. Aikak. 19:7
"Kristus veti ihmisiä puoleensa. Hän avasi heille korkeimpia totuuksia. Hänen
antamansa tieto oli evankeliumia kaikessa rikkaudessaan ja voimassaan.
Synnin kantaja Hän on selvillä kaikista niistä kauhistuksista, joita synti tuo
sieluun, ja Hän tuli tähän maailmaan vapautuksen sanoman kanssa. Mitä on
kristinusko? Jumalan myötävaikutusta syntisen kääntymiseksi. Kristus kutsuu
tilintekoon jokaisen, joka ei ole tuotu Hänen valvontaansa, joka ei ilmaise
elämässään Golgatan ristin vaikutusta. Niiden, jotka Kristus lunasti
kuollessaan ristillä, tulisi korottaa Häntä.” M. 7. 4. 1899.
8.4. Keskiviikko, aamu
Matt. 28:18-20
"Kotikentällä olevien, jotka tuntevat totuuden ja ne siunaukset, jotka tämä
tieto tuo mukanaan, tulisi muistaa niiden tarpeita, jotka työskentelevät uusilla
kentillä, missä työ on kovaa ja välineitä vähän. Kristuksen viimeiset sanat
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opetuslapsilleen osoittavat, miten tärkeätä on asettua totuuden
levittämistyöhön. Kristus ei rajoittanut työntekijöitään yhteen paikkaan. Kaikki,
joilla on totuuden valo, seuratkoot Kristuksen esimerkkiä, etteivät vietä
Jumalan heille antamaa aikaa ja kykyjä yhdessä tai kahdessa paikassa, kun
totuuden valon tulee mennä kaikkeen maailmaan. Ihmeellinen armon osoitus
evankeliumin sanomassa tulee viedä jokaiseen paikkaan." L. 8.4.1902.
8.4. Keskiviikko, ilta
Jer. 30:7
”Sellainen hädän aika, jonka kaltaista ei ole ollut, tulee pian yllemme ja me
tarvitsemme kokemusta, jota monet tänään ovat liian välinpitämättömiä
hankkimaan itselleen. Nyt kun suuri Ylimmäinen Pappimme vielä esittää
esirukouksia puolestamme, meidän tulisi yrittää tulla täydellisiksi
Kristuksessa. Ei edes ajatuksissa voitu Vapahtajaamme saada antamaan
periksi kiusaajan valalle. Saatana löytää yhtä tai toista kätkettyä
sisimmässämme, josta hän voi saada jalansijaa, jotain syntistä halua ravitaan,
jonka kautta hänen kiusauksensa voivat harjoittaa valtaansa. Mutta Kristus
sanoo itsestään: 'Maailman ruhtinas tulee, mutta minussa ei ole mitään mikä
kuuluisi hänelle.’” RH. 1912.
9.4. Torstai, aamu
Matt. 7:12
"Kristus tuli opettamaan meille, ei ainoastaan sitä, mitä meidän pitäisi tietää ja
uskoa, vaan myös mitä meidän tulisi tehdä suhteessamme Jumalaan ja
kanssaihmisiimme. Kultainen oikeudenmukaisen vaatimuksen sääntö on,
että meidän tulee tehdä toisille sitä, mitä toivomme heidän tekevän
meille. Meidän tulee ajatella heidän iankaikkista etuaan sanoen itsellemme:
'Heidät on ostettu Vapahtajan verellä, kalliilla hinnalla'. Kaikessa
kanssakäymisessämme toisten ihmisten kanssa, olivat he sitten uskovia tai
uskomattomia, meidän tulee esiintyä heille kuten Kristus esiintyisi meidän
sijassamme." L. 1905.
9.4. Torstai, ilta
Luuk. 6:31
"Uudestisyntyminen on ainoa tie, jolla voimme päästä pyhään kaupunkiin. Se
on kaita, ja portti, josta astumme sille tielle, on ahdas, mutta sille tielle meidän
tulee johtaa miehiä, naisia ja lapsia, opettaen heitä, että voidakseen pelastua
heidän täytyy saada uusi sydän ja uusi henki. Vanhat perityt luonteenvirheet on
voitettava. Sielun luonnollisten toiveiden pitää muuttua. Kaikki petos, vääristely
ja kaikki pahan puhuminen täytyy panna pois. Uutta elämää, joka tekee
ihmisistä Kristuksen kaltaisia, tulee elää. Meidän on ikään kuin uitava pahan
virtaa vastaan. Tie taivaaseen on kaita, ympäröity Jehovan taivaallisen lain
aidalla. Tätä tietä kulkevien täytyy jatkuvasti kieltää itsensä. Heidän täytyy
noudattaa Kristuksen opetusta." L. 103, 9.4.1905.
10.4. Perjantai, aamu
Joh. 1:11
"Hän joka osti ihmisperheen omalla verellään, pitää jokaista Hänen lapsiaan
kohtaan osoitettua loukkausta Häneen osoitettuna. Hänen lakinsa ulottaa
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taivaallisen suojeluksen kilven jokaiseen sieluun, joka asettaa luottamuksensa
Häneen. Kristuksen syyttämistä, uhkauksia, joita Hänen oli kestettävä, seurasi
syvimmän surun ilmaisut. Kristus lähestyi lähetystyönsä loppua, ja Hän tiesi,
että kun aika koittaisi Jerusalemin armonaika päättyisi. Mutta Hän oli
vastahakoinen lausumaan tuomion sanoja. Kolme vuotta Hän oli etsinyt
hedelmiä, mutta ei löytänyt yhtään. Näiden kolmen vuoden aikana yksi asia
täytti Hänen sielunsa - esittää kiittämättömälle, tottelemattomalle kansalleen
vakavia varoituksia ja taivaan armollisia kutsuja. Hän toivoi suuresti, että kansa
vastaanottaisi Hänen sanansa." L. 317, 1905.
10.4. Perjantai, ilta
Luuk. 19:42
"Kristus kutsui armollisesti ihmisiä. Kuinka innokkaasti Hän olikaan
työskennellyt herättääkseen heidän sydämissään ymmärryksen, että Hän oli
Israelin ainoa toivo, luvattu Messias. Hänen elämäntyönsä oli vakuuttaa
tottelemattomalle kansalleen, että Hän oli heidän ainoa toivonsa. Hän kantoi
heitä sydämellään. Hän teki kaiken, minkä voi, pelastaakseen heidät. Mutta
työnsä päättyessä tässä maailmassa Hän oli pakotettu sanomaan tuskallisin
kyynelin: ’Te ette tulleet minun tyköni, että saisitte elämän. 'Tämän vähäisen
esitykseni esitän niille, jotka tänään ovat samassa asemassa, kieltäytyen
Jumalan armonsanomasta.’" L. 1905.
11.4. Sapatti, aamu
Ps. 89:8,9
"Olin tänään kirjoittamassa Kristuksen kävelyä veden päällä ja myrskyn
tyynnyttämistä. Kuinka tämä näky onkaan painunut mieleeni! Jumalan
majesteettius ja Hänen työnsä täyttivät ajatukseni. Hän tyynnyttää tuulet
kädellään, Hän valvoo vesiä. Me olemme Jumalan silmissä, kuin hiukkaset
laajassa, syvässä valtameressä, kuitenkin taivaan enkelit lähetettiin
varjelemaan pientä venettä aaltojen yllä." L. 1876.
11.4. Sapatti, ilta
Ps. 65:8
"Opetuslapset olivat voimakkaita miehiä, tottuneet kovaan työhön ja
vaikeuksiin, eivätkä helposti säikähtäneet vaaroja. He olivat odottaneet
Vapahtajansa ottavan tavallisen paikkansa veneessä, mutta kuinka he ilman
Häntä pääsisivät koskaan määräpaikkaansa? Kaikki oli turhaa, tuuli oli heitä
vastaan. Soutajien voimat loppuivat, mutta armoton myrsky ei lakannut, vaan
piiskaavat aallot syöksyivät raivokkaasti kaataakseen heidät ja veneen. Kuinka
he kaipasivatkaan Jeesusta! Suurimman vaaran hetkellä, kun he olivat
menettäneet kaiken toivonsa, salaman leimauksessa yön neljännellä hetkellä
Jeesus ilmestyi heille kävellen veden päällä. Jeesus ei sittenkään ollut
unohtanut heitä! Suurimman hädän hetkellä Hän oli heidän lähellään." L. 11.
4. 1876.
12.4. Sunnuntai, aamu
Ef. 6:4
"Jumala kehottaa uskovia lopettamaan virheiden etsimisen, lakkaamaan
ajattelemattomista, epäystävällisistä puheista. Vanhemmat, sanat joita
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puhutte lapsillenne, olkoot ystävälliset ja miellyttävät, jotta enkelit auttaisivat
teitä vetämään heitä Kristuksen luo. Läpikotaista uudistusta tarvitaan
kotipiirissä. Alkakaamme se heti. Jättäkäämme pois kaikki nurina ja
kärttyisyys ja rähinä. Pahantuuliset ja pauhaavat sulkevat taivaan enkelit ulos
ja avaavat oven pahoille enkeleille. Jotka antavat paikan pienille
erimielisyyksille, kutsuvat saatanan kotiinsa. Riidan henki tulee lapsiinkin
pikkuasioista. Pahan asiamiehet tekevät osansa saadakseen vanhemmat ja
lapset tottelemattomiksi Jumalaa kohtaan." L.
12.4. Sunnuntai, ilta
5.Moos. 6:7
"Me valmistaudumme kohtaamaan Herran Hänen saapuessaan taivaan
pilvissä voimassa ja suuressa kirkkaudessa. Tässä suuressa ja ylevässä työssä
meidän tulee auttaa toinen toistamme. Vanhempien tulee tuoda koteihinsa
kaikki päivänpaiste ja miellyttävyys, mitä voivat. Heidän tulee tehdä kotinsa
iloisiksi, joissa on ystävällisiä sanoja ja tekoja. Älä palvele Jumalan vihollista
osoittamalla kovaa, epäystävällistä henkeä. Vain ne Pääsevät taivaaseen,
jotka ovat voittaneet kiusauksen puhua ja toimia epäystävällisesti ja
kovasti. Työskentele Kristuksen mielessä, puhu Kristuksen sanoja, niin Herra
Jeesus Pyhän Henkensä välityksellä on vieraananne kodissanne." L. 133,
12.4.1904.
13.4. Maanantai, aamu
Joh. 6:47-51
”On esitetty kysymys, mitä meidän tulee tehdä tehdäksemme Jumalan
tekoja? Mitä meidän tulee tehdä päästäksemme taivaaseen? Tähän tärkeään
kysymykseen on vastaus kaikille, jotka haluavat tietää; 'Se on Jumalan teko,
että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.' 'Sillä Jumalan leipä on
se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.' Kristus antaa
teille ymmärtää, että täytyy olla saanut opetusta Jumalasta näiden asioiden
ymmärtämiseksi. Tämä on syynä niin halpaan tietoon Kirjoituksista
seurakunnissa tänään. Saarnaajat saarnaavat vain osan sanasta ja hylkäävät
käytännössä sen, mitä opettavat. Tämä johtaa sanan ja uskonopin
väärinkäsitykseen. Se saa aikaan eksytystä ja Raamatun väärää tulkintaa." L.
88, 13.4.1900.
13.4. Maanantai, ilta
Joh. 6:53
"Ihminen voi olla opettanut meitä näkemään totuuden selvästi, mutta Jumala
yksin voi opettaa sydäntä vastaanottamaan totuuden pelastavasti, mikä
tarkoittaa iankaikkisen elämän sanan vastaanottamista hyvään ja
kunnialliseen sydämeen. Jokainen tarvitsee työskentelyä, muokkausta ja
muovaamista taivaallisen mallin mukaisesti. Kristus kertoo teille, rakkaat
ystäväni, nuoret ja vanhat, ikuisen totuuden: 'Ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa
ja juo Hänen vertansa, teissä ei ole elämää.' Ellette te ota Kristuksen sanoja
teidän järjellänne varustettuina, te ette saa Hänen viisauttaan tai hengellistä
elämäänsä." L. 1900.
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14.4. Tiistai, aamu
Mark. 16:15, 16.
"Jumalan asian työntekijät voivat oppia arvokkaan läksyn opetuksesta, jonka
Jeesus
antoi
seitsemällekymmenelle
opetuslapselle,
ja
heidän
kokemuksistaan. Opetuslapset lähetettiin kaupunkeihin ja kyliin, minne Jeesus
itse seurasi myöhemmin, herättämään kiinnostusta Jeesuksen työlle, jotta
kansa olisi valmis vastaanottamaan Hänen ilmoittamiaan suuria totuuksia.
Herra odottaa kärsivällisesti opettaakseen jokaista halukasta sielua, joka
haluaa saada opetusta. Syy ei ole Opettajan halukkuudessa, suurimman
Opettajan, mitä maailma koskaan on tuntenut, vaan oppilaissa, jotka usein
pitävät kiinni omista mielipiteistään ja aatteistaan eivätkä halua jättää
inhimillisiä teorioitaan ja nöyrästi saada opetusta." L. 1905.
14.4. Tiistai, ilta
Luuk. 10:8, 9.
"Tämä oli heidän sanomansa sisältö. Heidän ei tullut menettää näkyvistään
tätä sanomaa eikä ryhtyä väittelemään toisarvoisista asioista, joka sulkisi
oven Jeesuksen tärkeiltä totuuksilta. Heidän tuli opettaa Vanhasta
testamentista, selittäen ennustuksia lähetystyöstä ja Kristuksen työstä ja
nykyisistä totuuksista, mikä pehmittäisi ihmisten sydämiä, jotta he
valmistuisivat vastaanottamaan Kristuksen Hänen tullessaan. Nämä
seitsemänkymmentä eivät olleet, kuten ne kaksitoista, jatkuvasti Jeesuksen
seurassa, kuitenkin he olivat usein kuulleet Hänen opetuksiaan. Heidät
lähetettiin Hänen johdollaan työskentelemään niin kuin Hän työskenteli. Minne
tahansa he menivätkin, heidän sanomansa oli ’Jumalan valtakunta on tullut
lähelle.’" L. 14.4.1905.
15.4. Keskiviikko, aamu
Ilm. 3:10
"Nämä sanat ovat tärkeät ja vakavat, ja olisi hyödyllistä meille ottaa ne
mukaamme kotiin ja tutkia Kirjoituksia niiden todellisessa mielessä.
Koetuksen hetki tulee kaikille maailmassa koettelemaan maan päällä
asuvaisia; ja vaikka me emme halua tehdä ahdistuksen aikaa itsellemme
emmekä vaikeroida tulevien vaikeuksien vuoksi, niin kuitenkin meidän tulisi
olla niin kiinteästi yhdistyneet Jumalaan, että emme lankeaisi koetuksen
tullessa. Herra haluaa nostaa lipun hyväksemme vihollista vastaan. Meidän
pitäisi uskoa, että apumme on Jumalassa, ettemme pelkäisi emmekä
ihmettelisi ja hämmästelisi, sillä tiedämme, että Israelin Jumala on ollut
kansansa kanssa alusta alkaen. Maailman alusta Jumala on ollut kuuliaisten
lastensa kanssa." RH.1890.
15.4. Keskiviikko, ilta
Jes. 50:10
"Meidän täytyy näyttää, että luotamme Jumalaan ja ilmaisemme maailmalle,
että me voimme luottaa Häneen, koska uskomme Häneen. Hänen sanansa
takaa, että mitään kiusausta ei tule päällemme, vaan apua on luvattu
ylläpitämään meitä. Me odotamme ahdistusten tulevan näinä viimeisinä
päivinä; näkyvissämme ei ole mitään muuta; mutta Jumala voi antaa meille
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armoa, että kestämme ahdistukset niiden tullessa, emmekä masennu
vainoista. Emme toivo olevamme tilanteessa, jossa meillä ei ole voimaa sinä
hetkenä. Tulkaamme tutuksi Jumalan kanssa tänään. Jumalalla on kansa, joka
ei vastaanota pedon merkkiä oikeaan käteensä tai otsaansa. Jumalalla on
paikka kansalleen tässä maailmassa, sen tulee heijastaa valoa. Te olette
Jumalan vartiomiehiä." RH. 15.4.1890.
16.4. Torstai, aamu
Matt. 10:8
"Yllättävä talentti kehittyy niissä elämän yhteisellä tiellä. Jos miehillä ja naisilla
vain on totuuden sanoma heissä itsessään, niin monet kuulijat haluavat
vastaanottaa sen. Jokaisessa elämän asemassa, korkeassa ja alhaisessa,
rikkaassa ja köyhässä, on tämän ajan totuuden hyväksyviä. Muutamia, joita
pidetään kouluttamattomina, kutsutaan palvelemaan Mestaria, kuten
Vapahtaja kutsui nöyrät, oppimattomat kalastajat. Ihmisiä kutsutaan auran
äärestä, kuten Elisa, ja he kehittyvät ottamaan työn, jonka Jumala on
määrännyt heille. He alkavat työskentelynsä yksinkertaisesti ja
vaatimattomasti, lukien ja selittäen Kirjoituksia toisille. Heidän yksinkertaiset
ponnistelunsa menestyvät." L.
16.4. Torstai, ilta
Apt. 20:32
"Kodista kotiin työtä tekevät miehet ja naiset, jotka toteavat voivansa
työskennellä Herralle, koska Hän on laskenut Henkensä heidän päälleen. Jos
he kulkevat nöyrässä uskossa, Kristus suo heille armoa, jota he taas suovat
toisille. Herra antaa heille saman rakkauden hukkuviin sieluihin, jota Hän antoi
muinaisille opetuslapsille. He puhuvat sanoja, jotka menevät suoraan
ymmärrykseen, herättää vakaumuksen ja saa kuulijat kysymään: Mikä on
totuus? Sellaiset työntekijät voivat rohkaista sanoen: Olen varma, että sinä
käytät vaikutusta hyvään tässä suuressa ja pyhässä työssä, jos otat huomioon
itsesi todeten, että olet pelastavan armon kohteena, tuotu pyhään perheeseen
sukulaisuuteen Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta ja määrätty
työskentelemään sielujen Pelastamisessa." L. 123. 16.4.1905.
17.4. Perjantai, aamu
5. Moos. 33:25-27
”Ollen niin kiitollinen taivaalliselle Isälleni Häneltä saamistani päivittäisistä
siunauksista. Noin viikko sitten tunsin olevani täysinuupunut ponnisteluistani
kirjoittamisessa. Mieleni ei halunnut työskennellä, tunsin syvää masennusta.
Olin melkein jättänyt toivon, että tuntisin koskaan itseni täysin levänneeksi.
Mutta yhtenä yönä, kun rukoilin Jumalaa mitä vakavimmin saadakseni Häneltä
voimaa, parantava voima tuli ylleni niin että pystyin kirjoittamaan asioita, joita
haluaisin julkaistavan. Sitten menin nukkumaan. Yönäyssä näytin puhuvan eri
seurakunnille koskien parantumista ja Pyhän Hengen virvoittavaa voimaa. Puoli
kolmelta heräsin. Päänsärkyni oli mennyt ja rauhoittava Jumalan Hengen
vaikutus lepäsi ylläni. Sitten otin kynäni ja huomasin mieleni selväksi, ja pystyin
kirjoittamaan aivan kuin ennenkin." L. 1904.
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17.4. Perjantai, ilta
Jer. 32:39.40.
"Oikea uskonto on uskontoa, joka alituisesti ajattelee Jumalan kunniaa ja
kirkkautta. Meidän tulee katsella taivaallista Isäämme pyhällä pelolla ja
kunnioituksella. Hän vaatii verellä ostetuilta iloista kuuliaisuutta.
Todetessamme
Hänen
suuren
rakkautensa
sydämemme
täyttyy
kiitollisuudella, ja me palvelemme Häntä iloisesti ja päättäväisesti asettaen
luottamuksemme kokonaan Häneen. Haluan ilmaista elämäni palveluksessa
Kristuksen iloa. Haluan olla Hänen Henkensä innoittama, jotta olisin
siunaukseksi toisille. Meillä on lupaus: 'Minä annan heille yhden sydämen ja
yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy
hyvin.'" L. 139, 17.4.1904.
18.4. Sapatti, aamu
Matt. 24:44
"Uskon, että olemme hyvin lähellä iankaikkisen maailman rajaa, ja etsin
jatkuvasti yhteyttä Jumalan kanssa. Pidän iankaikkista elämää suuressa
arvossa eikä mikään tule erottamaan minua Jumalan rakkaudesta. Haluan
jatkuvasti kasvattaa ja harjoittaa sieluani nojaamaan Kristukseen, imemään
hengellistä voimaa Kristukselta. Jumala tarkoittaa, että meillä olisi
kokemusperäinen tieto Kristuksesta, sitten me voimme olla uskollisia Jumalan
todistajia, todistaen Kristuksen armosta sanoilla ja teoilla, harjoittaen tietoista
ja tiedostamatonta vaikutusta." L. 1887.
18.4. Sapatti, ilta
Hebr. 3:6
"Pelkään, suuresti pelkään, että monet nuoret Jumalan työssä eivät tunne
Vapahtajaani. Kun ajattelen työtä, jota Jumala suorittaa langenneen ihmisen
hyväksi, niin ihmettelen, että Jumala ottaa köyhän, langenneen olennon ja
antaa hänelle siveellistä voimaa, jotta Hänen armonsa työskentelisi sisäisesti
muuttaen luonteen ja tehden ihmiset sopiviksi niihin asuntoihin, jotka Jumala
on valmistanut heille, sopiviksi seurustelemaan enkelien kanssa ja olemaan
yhteydessä Jumalaan. Kuinka sydämeni kaipaakaan saada olla niiden
joukossa, jotka vaeltavat Jeesuksen seurassa uuden maan päällä!" L. 82,
18.4.1887.
19.4. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:17
"Herra kutsuu päättäväiseen uudistukseen. Veljeni, osoittakaa oikeaa
katumusta käännyttyänne pois Jumalasta. Antakaa enkelien ja ihmisten
nähdä, että on olemassa anteeksianto synneistä. Erikoisen voiman täytyy
vallata Seitsemännen Päivän Adventistien seurakunnat. Takaisinpaluun täytyy
tapahtua jäsenien keskuudessa, jotta he Jumalan todistajina todistaisivat
totuuden arvovaltaisesta voimasta, joka pyhittää sielun. Totuuden kautta
pyhittyneet osoittavat, että totuus on saanut aikaan uskonpuhdistuksen
heidän elämässään, että se valmistaa heidät muutettaviksi
taivaalliseen maailmaan. Mutta niin kauan kuin ylpeys ja kateus ja
paha epäilys on määräävänä elämässä, Kristus ei hallitse sydämessä.
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Hänen rakkautensa ei ole sielussa." L. 1903.
19.4. Sunnuntai, ilta
Joh. 6:54-57
"Niiden elämässä, jotka ovat osallisia taivaallisesta luonnosta,
ristiinnaulitaan ylimielinen, itseriittoinen henki, joka johtaa itse
korotukseen. Siellä Kristuksen Henki viipyy ja Hengen hedelmät
ilmenevät. Omistaen Kristuksen mielen Hänen seuraajansa ilmaisevat
Hänen luonteensa suloisuutta. Mikään vähempi kuin tämä ei tee ihmistä
hyväksyttäväksi Jumalalle. Mikään vähempi kuin tämä ei anna heille
puhdasta, pyhää luonnetta, joka niillä täytyy olla, jotka pääsevät taivaaseen.
Niin pian kuin ihminen pukee päälleen Kristuksen hänen hengessään,
sanoissaan ja teoissaan nähdään ilmeinen muutos. Taivaan ilmapiiri
ympäröi hänen sieluaan, sillä Kristus asuu siellä." L. 63, 19.4.1903.
20.4. Maanantai, aamu
2. Tim. 2:24.25.
"Jokaisen työhön ryhtyneen tulisi kehystää nämä sanat ja ripustaa ne
muistojen seinälle: ’Me olemme työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa.’
Silloin ei olisi niin monta varmaa laiminlyöntiä ponnistuksissa, joita tehdään
sielujen voittamiseksi Jeesukselle Kristukselle. Heidät täytyy tuoda
perustukselle ja rakentaa lujaksi rakennukseksi, joka kestää viimeisen suuren
päivän tulessa. Ihmisiä ei voida saavuttaa, heidän sydäntään murtaa muuta
kuin Jumalan taivaallisella voimalla. Ihmisten, jotka ovat tässä vakavassa
työssä vieden viimeistä sanomaa maailmalle, tulee ottaa vaarin Paavalin
kehotuksesta: 'Saarnaa sanaa!'" M. 1893.
20.4. Maanantai, ilta
2. Tim. 4:1-4
"Evankeliumin saarnaajaa ei koskaan kehoteta pyrkimään nokkelaksi
saarnaajaksi, kansansuosimaksi puhujaksi, vaan hänen käsketään 'pyrkimään
osoittautumaan sellaiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei
työtään häpeä; joka oikein jakelee totuuden sanaa.' Haluaako jokainen
Jumalan lähettiläs ottaa huomioon nämä sanat? Me olemme työntekijöitä
yhdessä Jumalan kanssa, ja elleivät ne, jotka ottavat vastuun esittää sanaa
toisille, päivittäin kanna Kristuksen iestä ja Hänen taakkaansa ja opi
Jeesukselta päivästä päivään, niin heille olisi parempi etsiä jotain muuta
työtä." M. 29, 20.4.1893.
21.4. Tiistai, aamu
Joh. 6:63-69
”Tottelevaisille Jumalan sana on elämän puu. Se on pelastuksen sana,
vastaanotettu iankaikkista elämää varten. Ne jotka seuraavat sen opetusta,
syövät Jumalan Pojan lihaa ja juovat Hänen vertansa. Teho, jolla nämä sanat
tulevat meille, ratkaisevat iankaikkisen kohtalomme. Siinä on aineksia, jotka
ovat välttämättömiä täydellisen luonteen muodostamiseksi. Kristitty on
määrätty olemaan Jumalan yhteydessä niin läheisessä suhteessa, että hänen
elämänsä on kätketty Kristuksen elämän kanssa Jumalan iankaikkisessa
elämässä. Meidän yksimielisyytemme ja rakkautemme toinen toisiimme on
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todistus, joka todistaa maailmalle, että Jumala on lähettänyt Poikansa
pelastamaan syntisiä. L. 1900.
21.4. Tiistai, ilta
Joh. 17:22, 23
”Aina lukiessani tätä lausuntoa se näyttää liian hyvältä ollakseen totta. Mutta
minä vastaanotan sen ja uskon siihen ja kiitän Jumalaa Hänen täydellisistä
ja rikkaista lupauksistaan, jotka on annettu sillä ehdolla, että saavutamme
Kristuksen vanhurskauden tason. Kristitty elää elämän sanasta. Tästä
sanasta me saamme jatkuvasti lisääntyvää tietoa totuudesta. Siitä me
saamme valoa, puhtautta, hyvyyttä ja uskoa, joka vaikuttaa rakkauden
kautta ja puhdistaa sielun. Se on annettu meille, jotta meidät sovitettaisiin ja
esitettäisiin virheettömänä taivaan kirkkaan valtaistuimen edessä.” L. 60,
21.4.1900.
22.4. Keskiviikko, aamu
Matt. 6:14, 15
"On muutamia asioita, joita haluaisin puhua kanssasi, koskien tunteitasi veli
A:ta kohtaan. Olet vaarassa tuntea liian voimakkaasti olettamaasi vahinkoa,
jota hän on aiheuttanut sinulle. Mutta veljeni, jos hän todella teki sinulle
vääryyttä, niin etkö sinä näe, että hän on kärsijä etkä sinä? Olen varma, että
sinä toimit tässä asiassa kuin kristitty herrasmies ja annat hänelle anteeksi
etkä salli mitään suhteen viilenemistä. Eikö veljeni tahdo muistaa omaa
suurta velkaansa Herralle ja kuinka hän tarvitsee anteeksiantoa, sääliä ja
rakkautta? Eikö hän muista, että ellet sinä anna anteeksi veljellesi hänen
erehdystään, niin taivaallinen Isäsikään ei anna anteeksi sinulle." L. 1887.
22.4. Keskiviikko, ilta
Kol. 3:13
"Saatana on kovin tyytyväinen, jos sinä hellit anteeksiantamatonta henkeä sen
sijaan, että vetäisitte yhtä köyttä. Mutta Jeesus, joka antaa ihmiselle korkean
arvon, on murheellinen nähdessään eripuraisuutta veljien keskuudessa.
Toivoisin meidän kaikkien olevan Jeesuksen esimerkin mukaisia, jonka Hän
antoi elämässään. Hän ei tullut tuhoamaan ihmisen elämää, vaan
pelastamaan sitä. Hän käytti voimaansa siunaamaan, mutta ei koskaan
haavoittamaan. Hänen sanansa, käytöksensä ja työnsä oli täynnä taivaallista
rakkautta. Mikään ei voinut häiritä Hänen ehdotonta kärsivällisyyttään tai
herättää Hänessä kostonhalua." L. 46, 22.4.1887.
23.4. Torstai, aamu
Mal. 3:17
"Minulla on sinulle rohkaisun sanoja. Jeesus rakastaa sinua. Hän antoi kalliin
elämänsä, jotta sinä et hukkuisi, vaan saisit iankaikkisen elämän. Siksi kohota
katseesi Hänen puoleensa. Katso valoisaa puolta. Sinun ei ole hyvä katsella
synkkää puolta. Ole kärsivällinen tulkoon mitä tahansa. Sinä voit kerätä
voimaa Jeesukselta, sillä Hänessä on täydellisyys. Kun epätoivo leijailee sielusi
yläpuolella, niin katso jatkuvasti Jeesukseen. Jätä avuton sielusi Hänelle. Sinä
olet kallis Hänen silmissään. Hän elää rukoillakseen puolestasi. Hän on
kiinnostunut pienestä harmaasta varpusesta, niin eikö Hän katsoisi
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rakkaudella ja säälillä koeteltua, kiusattua lastaan." L. 1903.
23.4. Torstai, ilta
1. Piet. 2:9
"Taivaallinen työntekijä ei kuluta aikaa arvottomaan ainekseen. Vain kalliita
jalokiviä Hän kiillottaa palatsiin sopivaksi, leikaten pois karheat kulmat. Työ on
vaikea ja koetteleva. Kristus leikkaa pois liiat pinnat ja asettaa kiven tahkoon,
puristaa sitä kovin, jotta kaikki karheus kuluisi pois. Sitten pitäen jalokiveä
valoa vasten Mestari näkee sen heijastavan itseään, ja Hän julistaa sen
arvokkaaksi saamaan paikan lippaassaan." L. 69, 23.4.1903.
24.4. Perjantai, aamu
3. Joh. 2.
"Tuhannet, jopa miljoonat, jotka vaeltavat maan päällä, kärsivät omista
vääristä teoistaan. Eivätkö ne, joiden puolesta Kristus antoi elämänsä, anna
arvoa omalle onnellisuudelleen, rauhalleen ja terveydelleen noudattamalla
luonnon lakeja? Me olemme Herran omaisuutta luomisen ja lunastuksen
kautta, ja Hän vaatii, että me tutkisimme, miten huolehtia ruumiistamme,
huomioiden
huolellisesti
elämän,
terveyden
ja
puhtauden
lait.
Velvollisuutemme on varjella ja kunnioittaa ruumistamme niin, että emme
laiminlyönnillä, itsekkäällä hemmottelulla, vääristyneillä ruokahalulla ja
intohimoilla turmele ja saastuta ruumistamme, joka on vastenmielinen
Jumalan silmissä, ollen kuolleita jo eläessä." M. 1896.
24.4. Perjantai, ilta
Mal. 4:1, 2
"Halveksimalla luonnon lakeja miehet ja naiset laskevat perustuksen
kurjuudelle ja kärsimykselle. Heikon siveellisen voimansa johdosta he ovat
intohimojen kurjia orjia. Muutamat kaivavat hautaansa hampaillaan, toiset
saastuttavat sielun ja ruumiin ja heikentävät aivojen voimia siveellisen
saastutuksen alentavilla tavoilla. Siten he sulkevat Jumalan kaupungin portit
itseltään, sillä rikotun lain rangaistus täytyy panna täytäntöön. Rangaistuksen
täytyy tulla," M. 24.4.1896.
25.4. Sapatti, aamu
Joh. 16:7, 8
"Pyhän Hengen voimakkaan vaikutuksen kautta saatanan hallitus nujerretaan
ja kukistetaan. Pyhä Henki saa vakuuttuneeksi synnistä ja ajaa sen ulos sielusta
ihmisen suostumuksella. Siten mieli tulee uuden lain alaiseksi, ja tämä laki on
vapauden kuninkaallinen laki. Jeesus tuli murtamaan synnin orjuuden kahleet
sielusta; sillä synti voi riemuita voitosta vain kun sielun vapaus on hävitetty.
Jeesus astui ihmisen surun ja kurjuuden syvyyksiin, ja Hänen rakkautensa vetää
ihmistä puoleensa. Pyhän Hengen vaikutuksen kautta hän kohottaa mielen ylös
alennustilasta ja kiinnittää sen ikuisiin asioihin. Kristuksen ansioiden kautta
ihminen voi harjoittaa ylevimpiä voimia ja ajaa synnin pois sielustaan." RH,
1893.
25.4. Sapatti, ilta
1. Joh. 2:27
"Kun me vaellamme Jumalan käskyissä me seuraamme tietä, jonka Jumala on
suunnitellut kuljettavaksi. Kaikkien aikojen uskolliset ovat kulkeneet tätä tietä,
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ja he ovat loistaneet valoina maailmassa. Tänä aikana heidän välittämänsä
valo on loistanut lisääntyvällä kirkkaudella niiden Polulle, jotka vaeltavat
pimeydessä. Muutamat ovat vastaanottaneet totuuden, uskoneet ja totelleet
sitä. Kolmannen enkelin sanoman valo on tunkeutunut moneen
pimentyneeseen mieleen. Jumalan viisauden, hyvyyden, armon ja rakkauden
valo on loistanut Hänen pyhästä sanastaan. Me emme ole siinä tilassa, missä
isämme olivat. Lisääntynyt valo on loistanut meille näinä viimeisinä päivinä.
Jumala ei voi hyväksyä meitä emmekä me voi kunnioittaa Häntä suorittamalla
samaa palvelusta, tekemällä samoin kuin isämme tekivät." RH. 25.4.1893.
26.4. Sunnuntai, aamu
Ef. 6:11
”Herra haluaa työskennellä jokaisen vilpittömän, uskollisen ristin sotilaan
kanssa. Mutta kukaan ihminen ei voi olla hyvä sotilas, joka ajattelee, että
hänen täytyy työskennellä itsenäisesti välittämättä työtovereistaan, joka
pitää omaa arvosteluaan parhaimpana. Jumalan työntekijöiden täytyy sopia
yhteen, toinen korvaa sen mitä toiselta puuttuu. Teemmekö me valmisteluja,
joita etuoikeutemme on tehdä vihollisen juonia vastaan? Huomaammeko me
Jumalan työn pyhää luonnetta ja välttämättömyyttä valvoa sieluja, joista
meidän on tehtävä tili? Meidän täytyy olla valppaita, ’tuntien ajan, että nyt on
aika herätä unesta, sillä pelastuksemme on nyt lähempänä kuin uskoon
tullessamme.’” L. 1900.
26 4 Sunnuntai, ilta
Matt. 11:29
"Olemmeko me oppineet luopumaan omasta viisaudestamme? Vai onko oma
minä vielä niin huomioon otettava, että työskennellessämme veljien kanssa me
pidämme omaa arvosteluamme parhaimpana? Jumala varjelkoon meitä
antamasta itse korotuksen pidättää meiltä Jumalan siunaukset, jotka Hän
antaa nöyrille ja vaatimattomille. Jotka todella kirkastavat Jumalaa, kätkeytyvät
Kristukseen iloiten, jos Jumalaa voidaan kirkastaa heidän tekemällään työllä.
Kukaan ei menesty Jumalan työssä, jolla on liian korkea käsitys itsestään. Ajan
kuluessa hänen yliherruuden tunteensa kasvaa, ja pian hän ajattelee, että on
parempi, ettei hän työskentele yhdessä veljiensä kanssa, vaan tekee työn
yksinään." L. 1900.
27.4. Maanantai, aamu
1. Tim. 4:1, 2
"Minulle on ilmoitettu, että Herra on äärettömässä voimassaan pitänyt yllä
sanomansa oikeaa kättä yli puoli vuosisataa, jotta totuus julkaistaisiin siten
kuin Hän kehottaa minua kirjoittamaan sen julkaistavaksi lehdissä ja kirjoissa.
Miksi? Koska, ellei sitä kirjoitettaisi ylös, kun uskon uranuurtajat kuolevat, niin
olisi monia uskossa uusia, jotka toisinaan totuutta opetettaessa hyväksyisivät
sanomia, jotka sisältävät eksyttäviä mielipiteitä ja vaarallisia harhaluuloja.
Toisinaan se, mitä ihmiset sanovat 'erikoiseksi valoksi', on todellisuudessa
erikoista harhaoppia, joka lusteen tavoin kylvettynä vehnän sekaan, kasvaisi ja
tuottaisi huonon sadon. Ja tällaisia harhaoppeja muutamat elättävät aina
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tämän maan historian loppuun saakka." L. 1906.
27.4. Maanantai, ilta
Jes. 26:20
"Ei kestä kauaakaan kun jo keräytynyt myrsky, puhkeaa sikeästi synneissään
nukkuvan maailman ylle. Maa horjuu sinne tänne ikään kuin juopunut, ja
taivaat järkkyvät Herran suurena päivänä, kuka meistä voi silloin kestää?
Jumalan kirkkaus, joka on ollut valo Hänen kansalleen mikä on pitänyt Hänen
käskynsä, on pimeyttä uskottomille. He ymmärtävät, että on kauheata langeta
elävän Jumalan käsiin. Käsivarsi, joka on kauan ollut ojennettuna
pelastaakseen kaikki, jotka tahtovat tulla Hänen tykönsä, toimittaa tuomion
niille, jotka eivät halunneet tulla Hänen luokseen, saadakseen elämän. Jumala
auttakoon, että tapahtuisi kääntymys Herran puoleen vielä armonajassa!" L.
1896.
28.4. tiistai, aamu
2.Tim. 3:14, 15
"Monet ihmisten keksinnöt tulkita Jumalan sanaa, pannen oppilaat
ymmärtämään sitä oppineiden miesten väitteiden välityksellä, on erehdystä.
Jumala ei ole tehnyt evankeliumin vastaanottamista järkeilystä riippuvaiseksi.
Evankeliumi on tarkoitettu hengelliseksi ravinnoksi, tyydyttämään ihmisen
hengellistä ruokahalua. Joka tapauksessa se on juuri sitä, mitä ihminen
tarvitsee. Jumalan sana on suuri kasvatuskirja. Mutta samalla kun monet
väittävät kunnioittavansa sitä, he panevat muita kirjoja sen edelle. Inhimillinen
on korotettu taivaallisen yläpuolelle. Täytyykö minun puhua selvästi ja esittää
ratkaiseva todistus? Onko Jumalan sanaa huomioitu niin kuin olisi pitänyt Jumalan äänenä ihmisille, kaiken viisauden, totuuden ja korkeamman
kasvatuksen lähteenä?" M. 1898.
28.4. Tiistai, ilta
Ef. 2:7
"Raamattu on tekstikirja ja sitä tulee tutkia ahkerasti - ei niin, että me
lukisimme sitä kirjana monien muiden kirjojen joukossa. Sen täytyy meille olla
kirja, joka vastaa sielun tarpeita. Tämä kirja tekee ihmisen, joka tutkii ja
tottelee sitä, viisaaksi pelastukseen. Ruoka ei voi ravita ruumista, ellei sitä
syödä ja sulateta, ei myöskään elävän Jumalan sana hyödytä sielua, ellei sitä
vastaanoteta korkeamman kasvatuslinjan opettajana, kaiken ihmistuotteen
yläpuolella olevana, ja ellei sen periaatteita noudateta Jumalan viisautena." M.
28.4.1898.
29.4. Keskiviikko, aamu
5. Moos. 6:4, 5
"Enkelit karkotettiin taivaasta, koska he eivät työskennelleet sopusoinnussa
Jumalan kanssa. He lankesivat korkeasta asemastaan, koska halusivat tulla
korotetuksi. He korottivat itseään ja unohtivat, että heidän ulkomuotonsa ja
luonteensa kauneus tuli Herralta Jeesukselta. Tämä langenneiden enkelien
rikollinen teko teki epäselväksi, että Kristus oli Jumalan ainoasyntyinen Poika,
ja he harkitsivat etteivät halunneet neuvotella Kristuksen kanssa. Yksi enkeli
alkoi kiistan ja kantoi sitä kunnes syntyi kapina taivaassa enkelien
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keskuudessa. Heidän kauneutensa nosti heidän päänsä. Kaikkien tulisi oppia
läksynsä tästä, että he ovat yksilöinä vastuussa Jumalalle." L. 1910.
29.4. Keskiviikko, ilta
Matt. 7:7
"Minua on neuvottu, että jokaisen uskovan täytyy valvoa rukouksessa, ettei hän
epäonnistu kristillisen elämän taistelussa. Jokaisen sielun täytyy päivittäin
etsiä Herraa koko sydämestään aamulla, keskipäivällä ja yöllä, ja antaa
mielen viipyä Jumalan sanassa ymmärtääkseen Hänen vaatimuksensa. Nosta
tasoa, ala täydellä antaumuksella ja jatka yksinkertaisella kuuliaisuudella
kaikkia Herran käskyjä kohtaan sopusoinnussa Hänen erikoisen
johdatuksensa kanssa. Mitään niistä tärkeistä asioista, joita Hänen sanassaan
on mainittu, ei pidä laiminlyödä." L.
30.4. Torstai, aamu
Snl. 4:20-22
"Me elämme viimeisten päivien vaarojen keskellä. Jumalan Henki on
vetäytymässä pois maan päältä, mutta Herra ei ole jättänyt sinua, veljeni.
Minua on kehotettu rohkaisemaan sinua uskomaan, että elämäsi ei ole ollut
turhaa. Herää, veljeni, ja Herra opastaa sinua työssä, joka Hänellä on sinua
varten. Mutta älä enää tuota iloa viholliselle alistujalla epätoivoon. Anna
Jumalan totuuden olla sielullesi päivänpaisteena ja elinvoimaisena ilmana." L.
1907.
30.4. Torstai, ilta
Ps. 119:105
"Eräs työntekijämme tuli muutamia vuosi sitten parantolaamme St. Helenaan.
Hän oli niin heikko, ettei voinut nousta vuoteeltaan. Hänen tapaustaan hoitava
lääkäri kertoi minulle: 'En näe mitään toivoa hänelle, ellemme saa häntä ylös
vuoteesta ja saa häntä käyttämään jäseniään ja aivojaan jollain tavalla.'
Neuvoin lääkäriä taivuttamaan potilas pukeutumaan lyhyttä kävelyä varten,
kysyen häneltä hänen mielipidettään jostain. Näytti vaikealta saada hänet ylös
vuoteesta, mutta se onnistui, ja uudelleen seuraavana päivänä hän käveli jo
vähän kauemmaksi. Kolmen viikon kuluttua ei enää tarvinnut hoputtaa, ja pian
hän nautti hyvällä ruokahalulla terveellistä ruokaa. Tämä oli 17 vuotta sitten, ja
mies elää vielä omaten vahvat aivot, luut ja lihakset. Herra on auttajamme ja
Jumalamme." 1. 160, 30.4.1907.
TOUKOKUU
1.5. Perjantai, aamu
Luuk. 12:33
"Minulla oli vieraita eilen illalla. Keskustelun aiheena olivat pankkiosakkeet,
kuinka monet rikastuivat sijoittaessaan rahansa. Sitten rouva A. sanoi :'Rouva
Whitenkin on sanottava jotakin. Hän ei vielä ole sanonut sanaakaan.' 'Hyvä',
sanoin hiljaa, 'olen monta vuotta sijoittanut pankkiosakkeeseen enkä ole
menettänyt mitään. Se on tuottanut minulle kaiken takaisin korkoineen.' Kaikki
katsoivat hämmästyneinä. C. hymyili. Herra A. kysyi: 'Mihin pankkiin olette
sijoittanut?' 'Taivaalliseen osakkeeseen. Olen lähettänyt aarteeni ennen minua
taivaaseen. Tämä taivaalliseen osakkeen omistaja oli varoittanut minua: 'Älä
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kerää aarteitasi maan päälle', ja neuvoi, mikä vaara olisi menettää paljon, ja
sitten Hän neuvoi: 'Kokoa aarteesi taivaaseen, missä ei koi syö eikä ruoste
raiskaa eivätkä varkaat varasta.' Tämä sijoitus on varmaa ja tuottaa loistavan
voiton.'" L. 1.5.1876.
1.5. Perjantai, ilta
Luuk. 16:9
"Kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi
eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti
antaa meille kaikkea nautittavaksemme.' (1.Tim.6: 17-19.) Tässä on viisas ja
täysin turvallinen sijoitus; hyvät teot mainitaan tässä ja suositellaan
toteutettavaksi käytännössämme, sinun käytännössäsi. Siitä on arvokas hyöty.
Mitään epäonnistumisen vaaraa ei ole." T. 1, 693.
2.5. Sapatti, aamu
Apt. 20:32
"Jumalan sana sisältää totuuden ja kaikki, jotka kannattavat Jumalan totuutta
tälle ajalle tekevät työtä ikuisuutta varten. Jotka asettavat Jumalan sanan
mieleen ja sydämeen, ottavat selvästi asenteen Jumalan ja taivaan
maailmankaikkeuden puolelle. He seisovat rinta rinnan ja käsi kädessä
puolustaen puhdasta ja pyhää, joka kestää aikojen koetuksen. Jotka
kannattavat erehdystä sanalla, kynällä ja äänellä, niin ahdistuksen tullessa
totuuden seuraajille, he siirtyvät toiselle puolelle, suuren luopion ja pahojen
ihmisten puolelle, jotka ovat hänen asiamiehiään. Sana sanoo näistä, että he
'kasvavat pahemmaksi ja pahemmaksi, pettäen ja tullen petetyiksi.'" M. 1897.
2.5. Sapatti, ilta
Kol. 1:12
”Kaikki voimamme kuuluu Jumalalle. Ne ovat Hänen luomisen ja lunastuksen
perusteella. Jumala on antanut jokaiselle voimamäärän, ja Hän odottaa, että
jokainen jatkaisi totuuden puolella. Siten se loistaa ulospäin. Kristityn tulee
seistä jakamattomalla kiinnostuksella Herran puolella. 'Niin pysyvät nyt usko,
toivo ja rakkaus.' Usko katsoo masentavien vaikeuksien lävitse ja tarttuu
näkymättömään, Kaikkivaltiaaseen, siksi sitä ei voida tehdä tyhjäksi. Usko,
toivo ja rakkaus ovat sisaruksia, ja heidän työnsä yhdistyy täydellisesti
loistamaan maailman siveellisen pimeyden keskellä." M. 46, 2.5.1897.
3.5. Sunnuntai, aamu
Luuk. 14:11
"Älköön kukaan koroittako itseään, puhuen itsestään, ylistäen kykyjään,
näyttäen tietojaan ja viljellen itserakkautta. Älköön kukaan koettako repiä alas
toisten työtä, jotka eivät työskentele hänen tasonsa mukaisesti. Kenelläkään
ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään omanaan. Jokainen ihminen, jokainen
asia on Herran omaisuutta. Kaikki, mitä ihminen saa taivaan runsaudesta, on
yhä Herran. Mitä tahansa meillä on arvokasta, meidän tulisi käyttää se
kanssaihmistemme hyväksi, jotta heistä tulisi arvokkaita työntekijöitä. Kaikki
tarmokkuus, kaikki ominaisuudet ovat kykyjä, jotka tulisi antaa Jumalan
kunniaksi, käytettäväksi Hänen palveluksessaan." L. 1884.
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3.5. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:6,7
"Meidän tulisi aina olla halukkaat antamaan toisten tietää, mitä itse tiedämme,
ja meidän pitäisi iloita, jos he työssään kehittävät voimia ja ylempää älykkyyttä
kuin mitä me itse omistamme. Jumalan lahjoja ei pidä käyttää itsensä
korottamiseen, vaan ne tulee antaa rahanvaihtajalle, jotta Hän saisi omansa
takaisin korkoineen. Älköön kukaan yrittäkö turvata suuruutta, onnea tai
itsensä tyydyttämistä kääntämällä toisaanne niiden voimien oikean käytön,
joita hänelle on suotu, sillä niin tekemällä hän häpäisee Antajaa ja epäonnistuu
niiden tarkoitusten täyttämisessä, johon hänet oli luotu. Älköön kukaan ylpeilkö
vähääkään. Kellään ei ole mitään syytä kehua tai korottaa itseään, vaikka hän
tekeekin parhaimpansa." L. 1884.
4.5. Maanantai, aamu
1. Tess. 4:11,12
"Monet pitävät työtä kirouksena, joka on lähtöisin sielun vihollisesta. Se on
väärä ajatus. Jumala antoi työn ihmiselle siunaukseksi, täyttämään hänen
mielensä, vahvistamaan hänen ruumistaan ja kehittämään hänen kykyjään.
Aadam työskenteli Eedenin puutarhassa, ja pyhässä tilassa ollessaan hän tunsi
korkeinta mielihyvää sekä henkisestä että ruumiillisesta toiminnasta. Kun
hänet ajettiin ulos kauniista kodistaan tottelemattomuutensa seurauksena ja
oli pakotettu taistelemaan uppiniskaisen maaperän kanssa saadakseen
päivittäisen leipänsä, niin työnteko lievitti hänen surullista mieltään, ja se
oli suoja kiusausta vastaan." ST.
4.5. Maanantai, ilta
1. Piet. 2:12
"Joutilaisuus on yksi suurimpia kirouksia, mitä ihmiselle voi tulla; sillä irstaus ja
rikollisuus seuraavat sitä. Saatana väijyy, valmiina yllättämään ja tuhoamaan
ne, jotka eivät ole suojattuja, joiden vapaa aika antaa hänelle tilaisuuden
salavihkaa ujuttautua heidän suosioonsa, jonkin puoleensavetävän valepuvun
alla. Hän ei milloinkaan menestyy paremmin kuin tullessaan ihmisten luokse
heidän joutilaina hetkinään. Hesekielin 16:49 esitetään meille joutilaisuuden
kauheat tulokset. Se sai lakeuden kaupunkien tuhoutumiset. Joutilaisuus
heikentää mielen, alentaa sielun ja turmelee ymmärryksen, kääntäen
kiroukseksi sen, mikä oli annettu siunaukseksi.” Signs of the Times, 1882.
5.5 Tiistai, aamu
Snl. 28:13
"Babylonialaisen viitan ja mitättömän kulta- ja hopea-aarteen takia Aakan
suostui myymään itsensä pahalle, saamaan päälleen Jumalan kirouksen
tietoisesti menettämään oikeutensa rikkaaseen omaisuuteen Kanaanissa, ja
menetti kaikki tulevaisuuden mahdollisuudet, kuolemattomaan perintöön
uuden maan päällä. Hänen kovuutensa ja peräänantamattomuutensa oli niin
suuri, että Joosua lopulta pelkäsi hänen väittävän viattomuuttaan ja siten
voittavan väkijoukon myötätunnon ja johtavan heidät häpäisemään Jumalaa.
Hän ei olisi tunnustanut, ellei hän olisi toivonut sillä kääntävänsä pois
rikoksensa seuraukset. Tämä toivo sai hänet avomieliseksi ja tunnustamaan
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syyllisyytensä ja osallisuutensa syntiin."
5.5. Tiistai, ilta
Ps. 32:3
"Monet kristityiksi tunnustautuvien synnintunnustukset ovat Aakanin
tunnustuksen kaltaisia. Tavallisesti he haluavat tunnustaa arvottomuutensa,
mutta he kieltäytyvät tunnustamasta syntejä, joiden syyllisyys painaa heidän
omaatuntoaan ja jotka ovat tuoneet Jumalan epäsuosion Hänen kansansa ylle.
Siten on monia salattuja itsekkyyden, petkutuksen, epärehellisyyden syntejä
Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, syntejä perheessä, ja monia muita, jotka
olisivat asianmukaisia tunnustaa yleisesti. Aivan liian myöhään monet
myöntävät syntinsä, sinä päivänä, jolloin rikkomusta ei enää koskaan voida
sovittaa uhreilla eikä lahjoilla. On suunnaton ero asioiden myöntämisellä sen
jälkeen, kun ne ovat tulleet ilmi tai kun vain me itse ja Jumala tietää tehdyt
synnit." S. of T. 1881.
6.5. Keskiviikko, aamu
Ef. 5:8
"Hän joka käski valon loistaa pimeyteen, antaa valoa jokaisen mielelle, joka
haluaa oikealla tavalla katsoa Häneen, rakastaen Häntä yli kaiken, osoittaen
horjumatonta uskoa ja luottamusta Häneen. Hänen valonsa loistaa mielen
kammioihin ja sielun temppeliin. Sydän täyttyy kirkkauden tiedon valolla, joka
säteilee Jeesuksen kasvoilta. Ja tämän valon mukana tulee hengellinen
arvostelukyky. Yhtymällä halukkaasti totuuden todistusaineisiin ja vaeltamalla
polullemme loistavassa valossa me saamme yhä suurempaa valoa.
Taivaallisen kirkkauden ilmestyksen voimassa me kasvamme hengellisessä
ymmärtämisessä." L. 1901.
6.5. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 3:9
"Kristus rukoili seuraajiensa yhtenäisyyttä. Tämä yhteys vakuuttaa maailmalle,
että Jumala on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastamaan syntisiä. Me
palvelemme Kristusta ilmaisemalla todellista, puhdasta, pyhää rakkautta
toinen toisiimme. Niiden, jotka on valittu olemaan yhteydessä Herran asian
kanssa, tulee olla uskollisia, itsensä kieltäviä ja itsensä uhraavia ihmisiä, jotka
eivät elä itselleen, vaan miellyttääkseen Mestaria. Nämä ovat ihmisiä, jotka
kunnioittavat Herran asiaa. Pelastettujen täytyy jo tässä elämässä tehdä
päivittäiseksi asiakseen vastaanottaa armoa Jumalalta, ei varastoidakseen sitä
itsekkyydessä, vaan jakaakseen siunauksia niille, joiden kanssa ovat
kosketuksissa, auttaakseen heitä kasvamaan hengellisissä asioissa." K.
6.5.1901.
7.5. Torstai, aamu
1. Kor. 10:31
"Herra ei vaadi lähettiläitään esittämään kauniita terveysuudistuksen
totuuksia sillä tavalla, joka herättää ennakkoluuloa toisten mielissä. Älköön
kukaan asettako kompastuskiviä pimeydessä tai tietämättömyydessä olevien
tielle.
Esittäkää
terveysuudistuksen
periaatteet
miellyttävimmässä
muodossaan. Kaikki terveysuudistusta puolustavat pyrkikööt vakavasti
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tekemään kaiken, mitä väittävät sen olevan. Kysymystä ruokavaliosta tulisi
kärsivällisesti tutkia. Me tarvitsemme tietoa ja viisasta arvostelukykyä
voidaksemme liikkua viisaasti tällä alueella. Luonnon lakeja ei pitäisi
vastustaa, vaan noudattaa. Terveyteen tulisi huolellisesti kiinnittää huomiota."
L. 1901.
7.5. Torstai, ilta
Kol. 3:17
"Muutamat kieltäytyvät omantunnontarkasti nauttimasta sopimatonta ruokaa,
ja samanaikaisesti laiminlyövät ruoan, joka korvaisi ruumiin ravitsemukselle
välttämättömät ainekset. Älä koskaan todista terveysuudistusta vastaan
laiminlyömällä lisätä terveellistä ja maukasta ruokaa niiden vahingollisten
ruoka-ainesten sijaan, jotka olemme hylänneet. Paljon hienotunteisuutta ja
viisautta tulisi käyttää valmistettaessa ruokaa, muutettaessa monien
perheiden ruokavaliota. Tämä työ vaatii uskoa, tarkoitusperien vakavuutta ja
kaikkien
yhteistä
ponnistelua,
muutoin
aiheutetaan
häpeää
terveysuudistukselle. Me kaikki olemme kuolevaisia, ja meidän täytyy
valmistaa terveellistä, maukasta ruokaa. Jotka eivät tiedä, miten keittää
puhtaasti, heidän tulisi oppia yhdistämään hyviä aineksia sillä tavalla, että se
herättää ruokahalua." L.
8.5. Perjantai, aamu
1. Kor. 4:7
"Jotta ihminen saavuttaisi Jumalan elämän kaltaisen elämän, Herra murtaa
hänen maalliset kunnianhimoiset suunnitelmansa, jotka, jos niiden sallittaisiin
vallata mielen, tekisivät hänet sopimattomaksi tulevaiseen maailmaan.
Jumala koettelee meitä jokaista. Hän varustaa meidät kyvyillä nähdäkseen,
olemmeko me täysin epäitsekkäitä niitä käyttäessämme. Muistakaamme,
että meitä kuulustellaan Kristuksen valtakunnan lakien mukaan. Emme ole
itsemme omat tehdäksemme itsellemme, mikä meitä miellyttää. Meidät on
ostettu hinnalla, ja Kristuksen valtakunnan lait, kymmenen pyhää käskyä,
esittävät sen tason, mikä meidän on saavutettava. Jumala on kiivas lakinsa
puolesta. Hän koettelee jokaisen ihmisen nähdäkseen, tottelevatko he sitä vai
eivät." L.80,8.5.1903.
8.5. Perjantai, ilta
Luuk. 16:10
"Ihminen teki syntiä, ja synnin palkka on kuolema. Kristus kärsi rangaistuksen
ja varmisti ihmiselle koetusajan. Me elämme nyt tässä koetusajassa. Meille on
annettu tilaisuus osoittautua arvokkaaksi Hänen silmissään, joka antoi
ainoasyntyisen Poikansa, ettemme hukkuisi, vaan saisimme iankaikkisen
elämän. Tässä maailmassa miesten ja naisten on tultava sopiviksi ottamaan
paikkansa taivaan ylhäisten joukossa. Tässä maailmassa heidän tulee
valmistautua muutettaviksi taivaan kartanoihin. Ne jotka ryhtyvät Raamatun
osoittamaan työhön, tulevat Kristuksen armon välityksellä esimerkiksi, mitä
kaikkien täytyy olla, jotka astuvat porteista sisälle kaupunkiin.”
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9.5. Sapatti, aamu
Hab. 2:15
"Näin unta, että ihmettelin, miksi sinä olit niin paljon poissa kotoasi ia
perheesi luota ja Jumalan huoneesta sаpattisin, ja poissa myös
rukouskokouksista. Yhtäkkiä olin laivasi kannella. Siellä oli iloinen
miesjoukko; nauraen, vitsiä puhuen ja korttia pelaten. Sinä olit yksi heistä.
Näin pöydän täynnä ruokaa seurueen turmeltuneelle ruokahalulle. Kuulin
heidän pyytävän väkijuomia. Katsoin hämmästyneenä kuullen äänesi - sinä
Kristuksen opetuslapseksi tunnustautuva, jonka tulisi jouduttaa Hänen
ilmestymistään - sanovan: 'Tässä, herrat!' Erilaisia viinejä asetettiin heidän
eteensä. He ottivat niitä ja sinä joit heidän mukanaan. Tämä todistaa riittävästi,
että et miellytä Jumalaa ja asetat itsesi saatanan kiusausten kentälle. Maksat
pelottavan hinnan tyydyttääksesi kohtuutonta rakkauttasi veden päällä
purjehtimiseen. Jos tämä on sinun valintasi etkä tee Jumalan sinulle
määräämää työtä, et saa kauaa jatkaa tietäsi. Menetät molemmat maailmat."
L. 1877.
9.5. Sapatti, ilta
Snl. 28:14
"Sen jälkeen näin toisen unen. Näin sinut jälleen, jolloin käytit tupakkaa.
Ajattelin, että tämä kauhea pahe, jonka kerran olit voittanut, valtasi sinut
jälleen, ja olet menossa taaksepäin askel askeleelta pimeyteen, myyden sielusi
halvasta hinnasta. Kysyn nyt sinulta, mitä aiot tehdä? Sinä olet joutumaisillasi
perikatoon.
Varoitan
sinua
kuin
äiti
poikaansa, välttämään näitä asioita, jotka vaarantavat siveellisyytesi, kietovat
sinut häpeään vaalimalla turmeltunutta makuaistia. Lähetän nämä rivit sinulle
Kristuksen lähettiläänä. Varo hylkäämästä tätä varoitusta." L. 5, 9.5.1877.
10.5. Sunnuntai, aamu
Matt. 10:32,33
"Miten asia on? Tunnustammeko me Kristusta päivittäisessä elämässämme?
Tunnustammeko me Häntä pukeutumisessamme, kaunistaen itseämme
vilpittömällä ja vaatimattomalla koristuksella? Onko kaunistuksemme nöyrä ja
hiljainen henki, joka on niin suuriarvoinen Jumalan silmissä? Koetammeko
edistää Mestarin asiaa? Onko rajalinja sinun ja maailman välillä selvästi
erottuva, vai yritätkö seurata tämän turmeltuneen aikakauden muoteja? Eikö
ole mitään eroa sinun ja maailmanihmisen välillä? Työskenteleekö sinussa
sama henki, joka työskentelee tottelemattomuuden lapsissa? Kristittyinä
meidän on seurattava Kristusta." RH. 1892.
10.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 15:5-8
"Jos me täytämme tätä Herramme käskyä, niin seurakuntiemme tilanne olisi
aivan erilainen ja me tietäisimme, mitä tarvitaan, jotta Jumalan Henki
kuljettaisi meitä. Kirves on pantava puumme juurelle. Meidän täytyy kuolla
maailmalle, kuolla itsellemme ja elää Jumalalle. Elämämme täytyy olla
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, että kun Hän ilmestyy, mekin
ilmestyisimme Hänen kanssaan kirkkaudessa. Meidän täytyy tulla lähelle
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Kristusta, jotta ihmiset tuntisivat meidän olleen Kristuksen kanssa ja oppineen
Häneltä. Sanoissanne, käytöksessänne ja elämässänne tunnustakaa
Kristusta." RH. 10.5.1892.
11.5. Maanantai, aamu
Joh. 15:7
"Ensimmäinen ja korkein tehtävämme on tietää, että pysymme Kristuksessa.
Hänen täytyy tehdä työ. Meidän on tiedettävä: 'Mitä sanoo Herra', ja meidän on
alistettava elämämme Hänen ohjaukseensa. Jos meissä on Kristuksessa
pysymisen henki, niin kaikki näkyy muuttuneena. Vapahtaja yksin voi antaa
meille levon ja rauhan, jota niin kovin tarvitsemme. Jokaisessa kutsussa Hän
kehottaa meitä etsimään Herraa, että löytäisimme Hänet, ja Hän kehottaa
meitä jäämään Häneen. Tämä kutsu ei ole, että armollisesti tulemme Hänen
luokseen, vaan että jäämme Häneen." M. 1899.
11.5. Maanantai, ilta
Joh. 14:6
"Kun meillä on Jumalan lepo ja rauha, niin päivittäiset surumme eivät saa
meitä karkeiksi ja töykeiksi ja epäkohteliaiksi. Me emme enää seuraa omaa
tietämme ja tahtoamme. Me haluamme tehdä Jumalan tahdon, pysyen
Kristuksessa, kuten oksat viinipuussa. Pelastus tarkoittaa täydellistä sielun,
ruumiin ja hengen antautumista, koska luontomme vastahakoiset ainekset ja
intohimomme usein saavat määräämisvallan. Syntisen ainoa toivo on lakata
synnistä. Sitten hänen tahtonsa on sopusoinnussa Kristuksin tahdon kanssa."
M. 11.5.1899.
12.5. Tiistai, aamu
Snl. 12:22
"Minulla on työ tehtävänä ja Kristuksen armosta teen sen. Pelkoni on
ainoastaan niiden puolesta, jotka helpommin uskovat valheen kuin totuuden.
Mitä minun tulee tehdä heidän hyväkseen? Mitä voin tehdä pelastaakseni
heidät, etteivät he valehtelisi ja rakastaisi valhetta sen jälkeen? Voin vain
esittää Jeesusta, kallista Vapahtajaa, heidän mallikseen. Jos he rakastavat
Jeesusta, he ovat puhtaita, viattomia ja tahrattomia. Heitä ympäröi uskon
ilmapiiri." L. 1883.
12.5. Tiistai, ilta
Snl. 11:20
"Jos meillä ei ole voimaa vastustaa syntiä ja saatanaa, niin apua on luvattu.
Anokaa niin teille annetaan. Kaksi tai kolme voivat vedota lupaukseen, jos he
pyytävät jotain Hänen nimessään, Hän tekee sen. Hän haluaa, että Häneltä
pyydetään näitä asioita. Teidän täytyy olla valvovia, hartaita, uskollisia ja
vilpittömiä, nöyriä ja luottavaisia, täynnä hellyyttä ja myötätuntoa. Aloita työ
omasta sydämestäsi ja sitten, kun sydämesi on kastettu Kristuksen Hengellä,
johda toisia Jumalan Karitsan luokse." L. 12.5.1883.
13.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 15:10
"Kristus painottaa kansansa kuuliaisuuden tärkeyttä Jumalan käskyjä kohtaan.
Heillä täytyy olla ymmärrettävä tieto niistä ja tuoda ne päivittäiseen
elämäänsä. Ihminen ei voi pitää Jumalan käskyjä muutoin kuin pysymällä
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Kristuksessa ja Kristus hänessä. Ja hän ei voi olla Kristuksessa, kun hänellä on
valoa Hänen käskyistään eikä noudata niitä. Järkkymättömällä, halukkaalla
kuuliaisuudella Hänen sanalleen he ilmaisevat rakkauttaan Jumalan Pojalle."
M. 1897.
13.5. Keskiviikko, ilta
1. Joh. 5:3
"Kun emme pidä Jumalan käskyjä, emme rakasta Häntä. Kukaan ei pidä
Jumalan lakia ellei rakasta Häntä, joka on Isän ainoasyntyinen. Kuitenkin, jos
he rakastavat Häntä, he ilmaisevat rakkautta totellessaan Häntä. Isä rakastaa
kaikkia niitä, jotka rakastavat Kristusta, ja Hän ilmaisee itsensä heille. Kaikissa
heidän hätätilanteissaan ja vaikeuksissaan heillä on auttaja Jeesuksessa
Kristuksessa. Jumalan kuva täytyy painaa ihmisiin ja heidän on heijastettava
sitä. Kylmän sydämen tulee virkistyä ja hehkua taivaallista rakkautta rakkautta, joka voittaa yhdessä Lunastajan rakkauden kanssa, joka ilmenee
sinussa." M. 13.5.1897.
14.5.Torstai, aamu
Joh. 14:30
"Kaikessa elämässään Vapahtaja antoi esimerkin siitä, mitä Jumala toivoo
seurakuntansa maan päällä olevan. Kerro tämä ihmisille. Kristus haluaa esittää
seurakuntansa Isän edessä ilman tahraa tai ryppyä. Varhaisimmista vuosistaan
alkaen Vapahtajan elämä oli elämää köyhyydessä. Hänen lapsuutensa päivät
kuluivat uurastuksessa. Työskennellessään puusepän penkin ääressä hän
perheenjäsenenä joutui kantamaan yhteisiä taakkoja. Hän oli usein väsynyt.
Hän eli turmeltuneella aikakaudella. Mutta Häntä ympäröivä pahuus ei
turmellut Häntä, eikä teennäisten ja jumalattomien luonteet vaikuttaneet
Häneen." L. 1908.
14.5. Torstai, ilta
Joh. 7:46
"Anna keskustelusi olla suloista, sillä Kristus kuuntelee puhumiasi sanoja. Anna
myötätuntosi sekoittua kaikkeen, mitä sanot toisille, niin siten saat Kristuksen
luonteen. Kristuksen käytös oli ystävällistä ja vaatimatonta. Hänen seuraajinaan
meidän tulee olla osallisia Hänen luonteestaan. Meidän tulee päivittäin oppia
suurelta Opettajalta, jotta sielua ympäröivä ilmapiiri olisi täynnä hengellistä
elämää." L. 1908.
15.5. Perjantai, aamu
Matt. 25:21
"Kuinka monet odottavatkaan tilaisuutta tehdä jotain suurta itse uhraavaa työtä
ja väheksyvät pieniä päivittäisiä kokeita, joita Jumala antaa koetellakseen
heitä. Elämän pienet asiat ovat niitä, jotka kehittävät miesten ja naisten henkeä
ja vaikuttavat ratkaisevasti luonteeseen. Näitä pikkuseikkoja ei voida
laiminlyödä ja olla samalla valmistunut kestämään suurempia kokeita, kun
niitä annetaan hänelle. Sinun luonteesi kasvatus ei ole vielä päättynyt. Älä
laiminlyö elämän pikkuasioita, jotka kehittävät luonnettasi tulevaa elämää
varten." L.
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15.5. Perjantai, ilta
Luuk. 16:10
"Elämä ei ole tehty suurista uhrauksista ja ihmeellisistä saavutuksista, vaan
pienistä asioista. Ystävällisyys, rakkaus ja kohteliaisuus ovat kristityn
tuntomerkkejä. Sinun täytyy vaalia niitä kallisarvoisia ominaisuuksia, joita oli
Jeesuksen luonteessa. Seurustellessasi muiden kanssa muista aina, että
toisten elämässä on kokemuksia, jotka on sinetöity kuolevaisilta silmiltä. Siellä
on surullisia kertomuksia, jotka on kirjoitettu taivaan kirjoihin, joita on pyhästi
varjeltu uteliailta silmiltä. Mutta Jeesus tietää kaiken, eikä Hän koskaan
unohda." L. 1886.
16.5. Sapatti, aamu
Gal. 2:20
"Jumala ei hyväksy mitään vähempää kuin estottoman antaumuksen.
Puolisydäminen, syntinen kristitty ei voi koskaan astua taivaaseen. Hän ei olisi
onnellinen siellä, sillä hän ei tunne niitä korkeita, pyhiä periaatteita, jotka
hallitsevat kuninkaallisen perheen jäseniä. Oikea kristitty pitää sielun ikkunat
avoimina taivasta kohti. Hän elää Kristuksen yhteydessä. Hänen tahtonsa on
sulautunut Kristuksen tahtoon. Hänen korkein toivomuksensa on tulla yhä
enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Pyhyys on yksimielisyyttä Jumalan kanssa."
RH, 16.5.1907.
16.5. Sapatti, ilta
Ef. 5:2
"Emmekö me pyrkisi olemaan sitä, mitä Kristus niin suuresti toivoisi meidän
olevan - kristittyjä teossa ja totuudessa - jotta maailma näkisi totuuden
pelastavan voiman ilmenevän elämässämme? Tämä maailma on valmistava
koulumme. Täällä me kohtaamme ahdistuksia ja vaikeuksia. Jumalan
vihollinen koettaa jatkuvasti vetää meitä pois uskollisuudestamme, mutta
pysyessämme uskollisina Hänelle, joka antoi itsensä meidän edestämme,
olemme turvassa. Kristus kutsuu meitä uhraamaan itsemme palveluksen
alttarilla elävänä, kuluttavana uhrina." RH. 16.5.1907.
17.5. Sunnuntai, aamu
Jer. 31:33
"Jos Jumalan laki on kirjoitettu sydämeen se ilmenee puhtaana ja pyhänä
elämänä. Jumalan käskyt eivät ole kuollutta kirjainta. Ne ovat henki ja elämä,
tuoden mielikuvituksen ja ajatukset sopusointuun Kristuksen tahdon kanssa.
Sydän, johon ne on kirjoitettu, pitää niistä kiinni, sillä niistä lähtee elämän
virta. Kaikki, jotka rakastavat Jeesusta ja pitävät käskyt, koettavat välttää
pahan ilmenemistä, ei siksi, että he olisivat pakotetut niin tekemään, vaan
koska he jäljittelevät puhdasta Mallia ja tuntevat inhoa kaikkea sellaista
kohtaan, joka on vastoin heidän sydämeensä kirjoitettua lakia." RH. 1887.
17.5. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 6:16
"Sillä on suurempi vaikutus, minkälainen ihminen on kuin sillä, mitä hän
sanoo. Hiljainen, tasainen, hyvä elämä on elävä kirje, jonka kaikki ihmiset
tuntevat ja sitä lukevat. Ihminen voi puhua ja kirjoittaa enkelin tavoin, mutta
käytäntö voi muistuttaa langennutta vihollista. Oikea luonne ei ole jotain
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ulkoapäin tulevaa tai päälle pantavaa, vaan se on sisältäpäin säteilevää. Jos
todellinen hyvyys, puhtaus, nöyryys, vaatimattomuus ja oikeudenmukaisuus
elää sydämessä, niin se heijastuu luonteessa, ja sellainen luonne on
voimakas." RH. 1887.
18.5. Maanantai, aamu
1. Kor. 12:25-27
"Kristuksessa me kaikki olemme yhden perheen jäseniä. Jumala on Isämme,
ja Hän odottaa meidän olevan kiinnostuneita taloutensa jäsenistä. Emokasvin
oksina me saamme ravintoa samasta lähteestä, ja alttiilla kuuliaisuudella me
tulemme yhdeksi Kristuksen kanssa. Jos yksi Kristuksen perheen jäsen
lankeaa kiusaukseen, niin toisten jäsenten tulee huolehtia hänestä
ystävällisellä kiinnostuksella, koettaen pysäyttää jalkaa astumasta väärälle
polulle, ja voittaa hänet puhtaaseen, pyhään elämään. Tätä palvelusta Jumala
vaatii jokaiselta seurakuntansa jäseneltä." M. 1898.
18.5. Maanantai, ilta
Ilm. 2:10
"Kuinka helliä meidän tulisikaan olla kanssakäymisissämme niiden kanssa,
jotka taistelevat saadakseen elämän kruunun. Joka rakastavasti ja hellästi on
auttanut jotain sielua hädässä, voi jonain toisena aikana olla itse myötätunnon,
toivon ja rohkeuden sanojen tarpeessa. Se ystävällinen kiinnostus, jota me
ilmaisemme kotipiirissä, ja ne myötätunnon sanat, joita me puhumme
veljillemme ja sisarillemme, tekee meidät soveliaiksi Jumalan perheen
jäseniksi, jolloin jos pysymme lainkuuliaisina Kristukselle, elämme halki
ikuisten aikojen." M. 18.5.1898.
19.5. Tiistai, aamu
Ef. 5:2
"Kaikessa taivaallisessa täyteydessään, kaikessa tahrattoman ihmisyytensä
kirkkaudessa Kristus antoi itsensä meidän edestämme täydellisenä ja
vapaaehtoisena uhrina, ja jokainen, joka tulee Hänen tykönsä tulee pitää Häntä
sellaisena, kuin jos hän olisi ainoa, josta hinta on maksettu. Kuuliaisuus
Jumalan laille on pyhitystä. On monia, joilla on harhakäsityksiä tästä työstä
sielussa, mutta Jeesus rukoili, että Hänen opetuslapsensa pyhittyisivät
totuuden kautta, ja lisäsi: ’Sinun sanasi on totuus’. Pyhitys ei ole
silmänräpäyksellistä, vaan se on kasvavaa työtä, jos kuuliaisuus on jatkuvaa."
ST. 1890.
19.5. Tiistai, ilta
1. Tess. 4:9
"Jotka ovat kuuliaisia totuudelle, tulevat Kristuksen ansioiden kautta
voittamaan kaiken luonteen heikkouden, tullakseen muovailluksi elämän
vaihtelevissa olosuhteissa. Monet ovat ottaneet sen asenteen, etteivät he voi
tehdä syntiä, koska ovat pyhittyneitä, mutta se on harhaanjohtava pahan ansa.
Aina on olemassa vaara langeta syntiin, sillä Kristus kehotti meitä valvomaan
ja rukoilemaan, ettemme lankeaisi kiusaukseen. Jos me olemme tietoisia
heikkoudestamme me emme ole itsevarmoja ja vaarasta piittaamattomia,
vaan me tunnemme välttämättömyyden etsiä voimamme Lähdettä, Jeesusta,
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meidän vanhurskauttamme." ST, 19.5.1890.
20.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 12:9
"Juhla Simonin talossa toi monia juutalaisia yhteen, sillä he tiesivät Kristuksen
olevan siellä. Eivätkä he tulleet vain katsomaan Jeesusta, vaan Lasarusta,
jonka Hän oli herättänyt kuolleista. Lasaruksen herättäminen oli Kristuksen
elämän kruunaava ihme. Viimeinen todiste oli annettu Juudan kansakunnalle.
Lasarus oli noussut kuolleista todistamaan Kristuksesta. Monet ajattelevat,
että Lasaruksella olisi ollut jotain ihmeellistä kokemusta kerrottavana. He
olivat yllättyneitä, kun hän ei kertonut heille mitään. Mutta Lasaruksella ei ollut
mitään kerrottavaa. Innoitettu kynä on antanut valoa tähän asiaan. ’Kuolleet
eivät tiedä mitään. Heidän rakkautensa ja vihansa on kadonnut.’" M. 1897.
20.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 12:11
"Lasaruksen todistus Jeesuksesta oli niin selvä ja vakuuttava, että papit eivät
voineet vastustaa sitä todistetta. Siksi he tekivät suunnitelmia tappaa Lasarus.
He aikoivat poistaa Lasaruksen salaisesti, ja siten kiinnitettäisiin vähemmän
huomiota Kristuksen kuolemaan. Tarkoitus, he päättelivät, pyhittäisi keinot,
mutta he eivät saaneet kutsua koolle Nikodemusta ja Joosef Arimatialaista
kokoukseensa, sillä nämä olisivat vastustaneet heidän murhaavia aikeita." M.
47, 20.5.1897.
21.5. Torstai, aamu
2. Tim. 2:19-21
"Ykseys Kristuksen kanssa riippuu mielen uudistumisesta Pyhän Hengen
kautta. Siten me vahvistumme elämään uudessa elämässä, saaden
Kristukselta anteeksiannon synneistämme. Jolla on tämä usko, hän
työskentelee rakkaudessa ja puhdistaa sielun, ja hän on puhdistettu astia, joka
on pyhittynyt ja sopiva Mestarin käyttöön. Oma minä on kuollut. Kaikki
eripuraisuus, itsekkäät ajatukset, sanat ja teot ovat epäpyhän hengen
työskentelyn hedelmää ihmismielessä. Sen hengen vaikutuksesta puhutaan
sanoja, jotka eivät tuo esiin Vapahtajaa. Kristus, kirkkauden toivo, ei ole
muotoutunut. Näin elävät, ovat syntisiä, vaikka voivat teeskennellä olevansa
pyhiä." L. 1900.
21.5. Torstai, ilta
Joh. 10:14
"Kristuksen vastaanottaneet ovat nöyriä ja sydämeltään vaatimattomia.
Kristus avaa heidän sydämelleen elävän veden lähteen, joka pulppuaa
iankaikkiseen elämään, virkistäen toisten sieluja. Niiden elämä, jotka syövät
elämän leipää ja juovat pelastuksen vettä, on Jumalan armosta puhdistettu.
Jumalan sana ei ole puoleksi käsitettävä. Jos jokainen julistaisi paaston
omalle sielulleen, tutkien Jumalan sanaa vakavasti rukoillen, ja lukien
ainoastaan sellaisia kirjoja, jotka auttavat häntä saamaan selvemmän tiedon
sanasta, niin Jumalan kansalla olisi enemmän hengellistä terveyttä ja voimaa,
enemmän hengellistä tietoa ja ymmärrystä, mitä heillä nyt on." L. 75,
21.5.1900.
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22.5. Perjantai, aamu
Hebr. 2:18
"Heräsin kello kahdeltatoista kirjoittamaan ohjeita, joita minulle annettiin.
Lausuttiin sanat: 'Minä olen maailman valo. Sytytä sielusi valo ihmistoiminnan
viisaudella ja valosi sammuu pimeyteen. Etsi minun viisauttani ja saat
erehtymätöntä neuvoa. Tämä neuvo on jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus.
Anokaa, niin teille annetaan; mutta anokaa uskossa. Anokaa sitä, mikä on
sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Uskokaa, niin te saatte. Kristus on
voimamme Lähde. Tutkikaamme Hänen opetuksiaan. Antaessaan
ainoasyntyisen Poikansa elämään maailmassa ja olemaan kiusausten
kohteena, jotta Hän voisi opettaa meille, miten voittaa, Isä huolehti riittävästi,
että me emme joutuisi vihollisen vangiksi." L.
22.5. Perjantai, ilta
Hebr. 4:15
"Tullessamme osalliseksi Hänen taivaallisesta luonnostaan, meidän on
opittava tuntemaan saatanan kiusaukset, ja Hänen armonsa voimassa voittaa
se turmelus, joka on vallalla maailmassa himojen tähden. Syntinen ihminen voi
puhdistua ja jalostua Kristuksen ansioiden kautta ja seistä kanssaihmistensä
edessä työntekijänä yhdessä Jumalan kanssa. Vakavalle Jumalan etsijälle
suodaan varmasti jumalallinen luonto, ja Kristuksen myötätunto suodaan
hänelle. Anna Jumalan sanan totuuden pyhityksen ilmetä elämässäsi. Anna
tämän vaikuttavan voiman puhdistaa ja jalostaa sielusi. Herra haluaa
työntekijöidensä vaeltavan nöyränä Hänen edessään." L. 166, 22.5.1908.
23.5. Sapatti, aamu
Juud. 7.
"Näkymät maailmassamme ovat hälyttävät. Jumala on vetämässä pois
Henkeään jumalattomista kaupungeista, jotka ovat tulleet samanlaisiksi kuin
vedenpaisumusta edeltävä maailma, ja kuin Sodoma ja Gomorra. Näiden
kaupunkien asukkaat on punnittu ja koeteltu. Olemme saavuttaneet ajan,
jolloin Jumala aikoo rangaista julkeita väärintekijöitä, jotka kieltäytyvät
noudattamasta Hänen käskyjään eivätkä välitä Hänen varoitussanomistaan.
Hän joka on pitkämielinen pahantekijöitä kohtaan antaa jokaiselle tilaisuuden
etsiä Häntä ja nöyryyttää sydämensä Hänen edessään." L. 23.5.1902.
23.5. Sapatti, ilta
Matt. 24:42
"Matteuksen 24. luku antaa ääriviivat siitä, mitä on tulossa maailmaan. Me
elämme viimeisten päivien vaarojen keskellä. Synneissään hukkuvia täytyy
varoittaa. Herra kutsuu jokaista, jonka Hän on varustanut kyvyillä, toimimaan
Hänen auttavana kätenään, antaen rahansa Hänen työnsä edistämiseksi.
Rahamme on omaisuus, jonka Herra on lainannut meille, ja se tulee sijoittaa
työhön viimeisen armon sanoman antamiseksi maailmalle. Joka pitää
maallisia asioita ylimpänä hyvänä, joka viettää elämänsä pyrkien saamaan
maallisia rikkauksia, tekee huonon sijoituksen. Liian myöhään hän näkee,
kuinka hän on luottanut murenevaan pölyyn." L. 1902.
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24.5. Sunnuntai, aamu
5. Moos. 31:8
"Mikään tässä maailmassa, ei maallinen suosio tai huvitus, voi ottaa Jumalan
läsnäolon ja suosion paikkaa. Ellei Hän ole ystävämme ja osuutemme, olemme
todella yksin. Meillä voi olla monia muita ystäviä, mutta ne eivät koskaan voi
olla meille sitä, mitä Kristus on. Jotka haluavat saada anteeksiannon
menneistä rikoksistaan, heidän on tultava Kristuksen luo juuri sellaisena kuin
on, sanoen: 'Herra, vaikka minut on ostettu kalliilla hinnalla ja olen sinun
omaisuuttasi, niin olen viime aikoina kieltäytynyt antamasta itseäni sinulle.
Tunnustan nyt, etten ole itseni oma, että en voi elää itseni kanssa kuten
haluan. Ota minut sellaisena kuin olen, köyhänä, syntisenä olentona, ja
puhdista minut kaikesta synnistä ottaen syntini itsellesi." L. 1900.
24.5. Sunnuntai, ilta
Matt. 11:28-30
"Herra on luvannut kunniakkaassa täydellisyydessään, että jotka etsivät Häntä
nöyrin sydämin, löytävät Hänet kallisarvoiseksi sielulleen. Mutta jotka
kieltäytyvät tottelemasta maallisten ystävien suuttumuksen pelosta, eivät voi
olla Jumalan ystäviä. Tottele, tottele Kristuksen tähden ja oman sielusi tähden.
Tottele, kun omatuntosi kertoo sinulle sen olevan totta. Ota vastaan Kristuksen
armo ja vanhurskaus. Jos kieltäydyt tottelemasta kutsua, vapautusta synnistä,
niin Jumalan suuri päivä löytää sinut toivottomana, suojattomana,
tottelemattomana Hänen lakinsa rikkojana. Hän ei voi antaa sinulle paikkaa
valtakunnassaan." L. 1900.
25.5. Maanantai, aamu
Ef. 4:11, 12
"Herra ei ole määrännyt ketään meistä kantamaan työn taakkaa yksinämme.
Hän on yhdistänyt eri taipumuksia omaavia ihmisiä, että he neuvottelisivat
yhdessä ja auttaisivat toinen toistaan. Sillä tavoin toisen kyvyt auttavat toista,
jolla ei ole kokemusta, lisääntymään kokemuksissa ja kyvyissä. Meidän pitäisi
tutkia huolellisesti korinttolaisille ja efesolaisille annettuja ohjeita, koskien
suhdettamme toisiimme Kristuksen ruumiin jäseninä. Meidän tulee yhdistyä
Jumalan palveluksessa ja asiassa, ja yksilöllisesti todeta, että olemme osa
suuresta kokonaisuudesta. Meidän on etsittävä viisautta Jumalalta, oppien
mitä merkitsee odottaa, odottaa hengessä ja mennä Vapahtajan luo
ollessamme väsyneitä ja masentuneita. Luota Jumalaan äläkä vain ihmisten
arvosteluun." L. 1902.
25.5. Maanantai, ilta
Room. 12:7,8
”Sinun täytyy oppia jättämään tahtosi ja tiesi ja saamaan valoa niiltä, jotka
Jumala on tehnyt auttavaksi kädekseen, niiltä, joiden Hän toivoo auttavan
sinua. Mene Kristuksen luo apua saadaksesi. Tartu Häneen kiinni. Viivy
tarpeeksi kauan liittääksesi tahtosi Jumalan tahtoon. Monet rukoilevat liian
kiireellisesti. Kiireisin askelin he kulkevat Kristuksen rakastavan läsnäolon
varjon läpi, pysähtyen ehkä muutamaksi hetkeksi pyhälle alueelle, mutta eivät
odota opastusta. Heillä ei ole aikaa istuutua, ei aikaa jäädä jumalallisen
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Opettajan luo. Taakkansa he vievät mukanaan työhönsä." L. 1902.
26.5. Tiistai, aamu
Matt. 7:13.14
"Tee kaikkesi, mitä voit, ja tie avautuu sinulle. Jokainen hetki on kultaista
aikaa. Kristuksen ulkopuolella olevia sieluja tulee taivuttaa tarttumaan kiinni
evankeliumin toivoon. Emme elä tässä maailmassa miellyttääksemme
itseämme. Meillä on ankara, vakava työ tehtävänä elämämme jokaisena
päivänä. Me katsomme uskossa näkymättömiin asioihin, ja siten menetämme
näkyvistämme tien ahdistukset ja vaikeudet. Taivas on kotimme. Emme
uskalla antautua mihinkään vaaraan menettääksemme sen yhden toivon, jota
olemme vaalineet jo niin kauan, katsoen Jeesukseen sellaisena kuin Hän on ja
tullen Hänen kaltaisikseen. Elä rukouksen ja uskon elämää ja voita ikuinen
kunnian kruunu." L. 1874.
26.5. Tiistai, ilta
Joh. 6:38
"Emme voi olla kristittyjä eläessämme miellyttääksemme itseämme. Meidän
täytyy astua itse kieltäymyksen ahtaasta portista, jos seuraamme Mestaria.
Tämä kaita itse kieltäymyksen polku on liian kapea monille, jotka väittävät
olevansa jumalisia. He haluavat helpompaa polkua ja kiipeävät jotain muuta
tietä. He kieltäytyvät seuraamasta Lunastajamme jalanjälkiä. Kristus sanoo
sellaisia varkaiksi ja rosvoiksi. He kantavat kristityn nimeä, mikä ei kuuluisi
heille, koska he eivät elämällään edusta Kristuksen elämää." L. 26.5.1874.
27.5. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 5:7
"Pääni on väsynyt tänä aamuna. Sumu ja pilvet riippuvat mieleni yllä, mutta
kiusaajan ehdotukset epäillä Herraa eivät onnistu. Nyt minun on aika taistella
uskon hyvä taistelu. Nyt on tilaisuus, joka tarvitsee lujaa uskoa, joka vaikuttaa
rakkaudessa ja puhdistaa sieluni. Etsin Herraa mitä vakavimmin. Sydämeni
kulkee uskossa. Usko ei ole tunnetta; usko ei ole näkemistä. ’Usko on luja
luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei
näy.’" M. 80, 1893.
27.5. Keskiviikko, ilta
Fil. 4:4-7
"Uskon lupaukseen ja otan sen itselleni henkilökohtaisesti. Lupauksella
itsellään ei ole mitään arvoa, ellen täysin usko, että Hän täyttää lupauksensa ja
että Ääretön tekee kaiken, mitä on sanonut. Sanoma, jonka Herra antoi
minulle, oli uskon sanoma. Emme voi millään häpäistä Jumalaa enemmän
kuin että epäilemme Hänen sanaansa. Tunteet eivät ole luotettavia. Uskonto,
jota ruokitaan ja elätetään tunteilla, on arvotonta, Jumalan sana on perustus,
jolla toivomme voi turvallisesti levätä, ja siinä luottamuksessa, mikä meillä
on Jumalan sanaan, me kiinnitymme, vahvistumme, asetumme asumaan
ikuiselle kalliolle." M. 1893.
28.5. Torstai, aamu
Joh. 2:9,10
"Viime yönä näin unta, että pieni ryhmä oli kokoontunut uskonnolliseen
kokoukseen. Siellä oli yksi, joka tuli sisälle ja asettui pimeään nurkkaan, missä
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herättäisi vain vähän huomiota. Siellä ei ollut vapaata henkeä. Herran Henki oli
sidottu. Seurakunnan vanhin teki muutamia huomautuksia. Hän näytti yrittävän
loukata jotakuta. Näin surua vieraan kasvoilla. Oli ilmeistä, että Jeesuksen
rakkaus ei ollut niiden sydämissä, jotka väittivät uskovansa totuuteen ja
tuloksena oli Kristuksen Hengen poissaolo ja suuri rakkauden puute
ajatuksissa ja tunteissa Jumalaa ja toinen toistaan kohtaan. Kokoontuminen ei
virkistänyt ketään."
28.5. Torstai, ilta
Gal. 6:1
"Kun kokous oli päättymäisillään vieras nousi ylös ja surullisella ja kyyneleisellä
äänellä hän kertoi heille, että heillä oli suuri puute sieluissaan ja
kokemuksissaan Jeesuksen rakkaudesta, joka suuresti näkyy sydämissä, joissa
Jeesus on asettunut asumaan. Jokaisen Jumalan Hengen uudistaman sydämen
tulisi rakastaa, ei vain Jumalaa, vaan myös veljeään, ja jos tämä veli tekee
erehdyksiä, jos hän on väärässä, häntä tulee kohdella evankeliumin
suunnitelman mukaisesti. Jokainen askel täytyy ottaa Jumalan sanan ohjeiden
mukaisesti. Kristuksen Henki ja luonne ilmenee Jumalan valituissa, heidän
taivaallisessa
keskustelussaan,
nöyryydessään,
moitteettomassa
käytöksessään. Ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan Henki kuljettaa." M.
1887.
29.5. Perjantai, aamu
1. Tim. 3:9
"Kiitän Herraa tänä aamuna rauhasta, josta iloitsen. Minulla on täydellinen
rauha Herrassa. Luotan Hänen rakkauteensa. Miksi emme lepäisi Jumalan
rakkaudessa, Hänen sanansa vakuutuksessa? Mitä Jeesus sanoi: 'Tulkaa
minun tyköni kaikki te työtätekevät ja raskautetut, niin minä anna n teille
levon.' Mikä voi olla myönteisempää kuin tämä lupaus? Tulkaamme,
uskokaamme Jeesukseen Kristukseen, älkäämme viivytelkö hetkeäkään,
vaan tulkaamme. Kaikki, jotka pitävät kiinni mielipiteestä, että Herra Jeesus
ei sittenkään tarkoita, mitä sanoo, häpäisevät suuresti Jumalaa." M. 1893.
29.5. Perjantai, ilta
Matt. 11:28-30
"Pyhä Henki on Lohduttaja, sinun Lohduttajasi. Eikö Pyhä Henki ole suorittanut
täysin osaansa työstä? Jos niin on, se ei ole sinun syysi. Mutta lupaus on
varma ja luja. Sinä sanot, ettei sinulla ole uskoa Jumalaan ja teet Jumalan
valehtelijaksi ja osoitat, ettei sinulla ole uskoa Pyhän Hengen työhön, joka on
aina valmis auttamaan meitä heikkoudessamme. Aina Hän odottaa ovellasi,
aina kolkuttaa päästäkseen sisälle. Päästä Hänet sisälle. Sinun ei tarvitse
tehdä muuta kuin asettaa tahtosi Herran puolelle." M. 1893.
30.5. Sapatti, aamu
Ef. 5:25-27
"Me kannamme kristityn nimeä. Olkaamme tämän nimen mukaisia. Olla
kristitty merkitsee olla Kristuksen kaltainen. Se tarkoittaa Kristuksen
seuraamista itse kieltäymyksessä, kantaen korkealla Hänen rakkauden
lippuaan, kunnioittaen Häntä epäitsekkäillä sanoilla ja teoilla. Todellisen
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kristityn elämässä ei ole omaa minää, oma minä on kuollut. Kristuksen
elämässä ei ollut mitään itsekkyyttä Hänen eläessään tämän maan päällä.
Ottaen päälleen meidän luontomme Hän eli kokonaan toisten hyväksi
antautunutta elämää. Sanoissa ja teoissa Kristuksen seuraajien tulee olla
puhtaita ja todellisia." RH. 30.5.1907.
30.5. Sapatti, ilta
Kol. 1:21,22
”Tässä maailmassa - epäoikeudenmukaisuuden ja turmeluksen maailmassa kristittyjen tulee ilmaista Kristuksen ominaisuuksia. Kaikki, mitä he sanovat tai
tekevät, on vapaa itsekkyydestä. Kristus haluaa esittää heidät Isälle 'ilman
tahraa, ryppyä tai muuta sen kaltaista', puhdistettuna Hänen armossaan, ollen
Hänen kaltaisensa. Kristus antoi itsensä lunastukseksi ihmissuvun puolesta,
jotta kaikki, jotka uskovat Häneen, saisivat iankaikkisen elämän. Jotka
arvostavat tätä suurta uhrausta, saavat Vapahtajalta kaikkein kalleimman
lahjan - puhtaan sydämen. He saavat kokemuksen, joka on arvokkaampi
kultaa tai hopeaa tai kalliita kiviä." RH. 30.5.1907.
31.5. Sunnuntai, aamu
Ps. 91:9-11
"Enkelien on käsketty vartioida jokaista perhettä. Jokaisella on pyhä enkeli
vartijanaan. Nämä enkelit ovat näkymättömiä, mutta joskus he antavat
valonsa loistaa niin selvästi, että se huomataan. Monia tämänkaltaisia
tapauksia tulee tapahtumaan. Tämä valon ilmestys on tarkoitettu
rohkaisemaan sinua tekemään oikein. Olet saanut välähdyksen Jumalan
valosta ja se rohkaiskoon sinua tehden sinut kiitolliseksi. Kaikkien meidän
tulisi aina olla kiitollisia siitä totuudesta, että taivaan enkelit vartioivat meitä
joka hetki. Monet, jos näkisivät tämänkaltaisen valon, iloitsisivat ja olisivat
kiitollisia siitä." L. 1900.
31.5. Sunnuntai, ilta
Snl. 12:21
"Suuri vaikeus meillä kaikilla on se, että emme ota aikaa ajatella taivaallisten
olentojen läsnäoloa auttamassa meitä tekemään oikein kaikissa
toiveissamme. Kiitä Herraa siitä, että sydäntäsi on virvoitettu, kun olet saanut
etuoikeuden nähdä muutamia säteitä taivaallisten sanansaattajien valosta.
Kristityn on päivittäin opittava Kristukselta, suorittaen elämän pienet
velvollisuudet ja kantaen toisten taakkoja. Tutkiessasi Raamattua ja
yrittäessäsi olla oikeassa ja tehdä oikein, enkelit, jotka seuraavat jälkiäsi,
iloitsevat. Taivaan enkelit tulevat huomiota herättävällä tavalla niiden tykö,
jotka vastaanottavat totuuden ja yrittävät seurata sitä." L. 1900.
KESÄKUU
1.6. Maanantai, aamu
Luuk. 16:10
"Todellinen kristitty on Kristuksen palvelija. Tätä Kristuksen työtä on tehtävä
erittäin hyvin. Mitään ei saa tulla kääntämään mieltä pois tästä työstä. Toiset
asiat voivat saada asianmukaista huomiota ja kuitenkin pysyä toisella sijalla,
mutta Kristuksen palvelus vaatii koko ihmisen - sydämen, mielen, sielun ja
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voiman. Hän ei hyväksy jaettua sydäntä. Hän odottaa meidän tekevän
parhaamme. Ja mitään uskollisesti Hänelle suoritettua Hän ei pidä
vähäpätöisenä. Jokaista ihmistä vaaditaan tekemään sitä työtä, jonka Jumala
on hänelle antanut. Meidän pitäisi halukkaasti suorittaa pienet palvelut,
tehden ne asiat, jotka täytyy tehdä, jotka muutoin jonkun toisen täytyy tehdä,
käyttäen hyväksi pieniä tilaisuuksia. Jos nämä ovat ainoita tilaisuuksia meidän
tulisi silti tehdä se uskollisesti. Joka heittää hukkaan tunteja, päiviä ja viikkoja,
koska ei halua tehdä sillä hetkellä olevaa työtä, vaikka se olisi miten halpaa
tahansa, hänet kutsutaan tekemään tiliä Jumalalle väärin käytetystä ajasta."
M. 1896.
1.6. Maanantai, ilta
1. Kor. 4:2
"Kun ihminen rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään,
hän ei pysähdy kyselemään, tuottaako se, mitä hän voi tehdä, paljon vai vähän.
Hän haluaa tehdä työtä ja hyväksyä sen palkan, mitä tarjotaan. Hän ei halua
asettaa esimerkkiä työn hylkäämisestä siitä syystä, ettei voi saada niin suurta
palkkaa kuin ajattelee, että hänen pitäisi saada. Herra tuomitsee ihmisen
luonteen niiden periaatteiden mukaan, miten ihminen toimii ollessaan
tekemisissä tovereittensa kanssa. Jos hänen periaatteensa tavallisissa asioissa
ovat puutteelliset, niin se olisi samanlaista hänen hengellisessä
palveluksessaan Jumalalle. Langat on kudottu hänen koko uskonnolliseen
elämäänsä. Jos sinusta on liian arvokasta työskennellä itsellesi pienellä
palkalla, niin työ Mestarille tuottaa voittoa Herran aarrekammioon. Tee
kiitollisuuden uhri Jumalalle säästämällä elämästäsi. Mutta älä missään
tapauksessa ole joutilaana." M. 1.6.1896.
2.6. Tiistai, aamu
Matt. 6:24
"Tämä on selvästi kirjoitettu uudistumattomalle sydämelle ja langenneelle
maailmalle. Itsekkyys on turmeltuneen luontomme suuri laki. Itsekkyys
hallitsee sielussa sillä paikalla, missä Kristuksen pitäisi olla kunniapaikalla.
Mutta Herra vaatii täydellistä kuuliaisuutta; ja jos me todella haluamme
palvella Häntä, niin mielessämme ei ole kysettäkään siitä, ketä me
tottelemme, Hänen määräyksiäänkö vai omia ajallisia kiinnostuksiamme. Ne
jotka väittävät palvelevansa Jumalaa, mutta todellisuudessa palvelevat
mammonaa, rangaistaan tuomiolla. Ketään ei julisteta syyttömäksi
tottelemattomuuden tiellä maallisen edun vuoksi. Jos Jumala puolustaisi yhtä
ihmistä, Hän tekisi sen kaikille. Jotka jättävät huomioimatta Herran
nimenomaisen käskyn henkilökohtaisesta hyödystä, kokoavat itselleen
tulevaista murhetta." S.of.T. 1887.
2.6. Tiistai, ilta
Mark. 11:17
"Jumalan kansan tulee tarkkaan kysyä, etteivät he vaan muinaisten
juutalaisten tavoin tee Jumalan huonetta markkinahuoneeksi. Monet ovat
langenneet syntiin uhraamalla uskontonsa maallisen hyödyn vuoksi
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säilyttämällä kunnioituksen muodon, mutta antautuvat mielessään ajallisiin
pyrkimyksiin. Mutta Jumalan laki täytyy huomioida kaikkein ensimmäiseksi, ja
noudattaa sitä sekä hengellisesti että kirjaimellisesti. Jeesus, suuri
esimerkkimme, opetti elämässään ja kuolemassaan tarkinta kuuliaisuutta.
Hän kuoli, oikeamielinen epäoikeudenmukaisten puolesta, viaton syyllisten
puolesta, jotta Jumalan lain kunniaa ylläpidettäisiin eikä ihminen täysin
tuhoutuisi." ST. 1887.
3.6. Keskiviikko, aamu
Snl. 2:6
"Meidän maailmassamme, missä totuus ja vääryys on niin läheisesti kiedottu
yhteen, että on vaikeata erottaa niitä toisistaan, on vaarallista laiminlyödä
ylhäältä tulevan viisauden etsimistä. Jotka nyt haluavat ottaa sen huomioon ja
kääntyvät Herran puoleen viivyttelemättä ottaen paikan totuuden
perustuksella, saavat anteeksiannon. Kaikkeen erehdykseen on sekoitettu
totuutta, ja se tekee saatanan petoksen vaikeammaksi havaita. Mutta kun
koetuksen ja ahdistuksen aika tulee yllemme, nähdään ero vanhurskasten
vanhurskauden ja pahantekijöiden pahuuden välillä."
3.6. Keskiviikko, ilta
Jobin 32:8
"Suuret joukot kootaan tarhaan. Monet jotka ovat tunteneet totuuden, ovat
turmelleet tiensä Jumalan edessä ja jättäneet uskon. Rikkoutuneet rivit
täytetään niillä, jotka Kristusta edustavina tulevat yhdennellätoista hetkellä. On
monia, joista Jumalan Henki taistelee. Jumalan tuhoavien tuomioiden aika on
armoa niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta oppia tuntemaan totuutta. Herra katsoo
hellästi heidän puoleensa. Hänen armollinen sydämensä on liikuttunut; Hänen
kätensä on vielä ojennettu pelastamaan samalla, kun ovi on suljettu niiltä,
jotka eivät astuisi sisälle." L. 103, 3.6.1903.
4.6. Torstai, aamu
2. Tim. 4:3,4
"Ennen Kristuksen ensimmäistä tuloa uskonnolliset opettajat esittivät outoja
aatteita, jotka oli niin sekoitettu osalla totuutta, että niissä oli petollinen voima
joka johti sieluja pois Jumalasta, vaikka he yhä ylläpitivät käsitystä, että olivat
Hänen uskollisia palvelijoitaan. Samanlainen yhteiskunnallinen tilanne on näinä
viimeisinä päivinä ja ne, jotka eroavat uskosta, sekoittavat uskomuksiinsa
erilaisia ihmisten mielipiteitä. Raamattu on joutunut arvostelun kohteeksi.
Mutta vaikeus on siinä, että ihmiset tekevät tänään aivan samoin, kuin tekivät
Kristuksen aikana, ja opettavat ihmisten käskyjä. Uskonnolliset opettajat ovat
kuin fariseukset ennen." ST. 1894.
4.6. Torstai, ilta
2. Tess. 2:10, 11
"Onko Raamattu epäselvä ja epäjohdonmukainen? Onko siellä jotain
perustusta ristiriitaisille mielipiteille ja eri ajatustavoille ja opeille, joita on
uskonnollisessa maailmassa? Jos näin on, niin silloin voisimme epäillä sen
jumalallista alkuperää, sillä Jumalan innoitus ei johda ihmisiä erilaisiin
mielipiteisiin. Raamatun selittäjät ovat turmelleet Jumalan sanaa ja
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vääristelleet Raamatun todellista tarkoitusta, yrittäessään yhdistää Jumalan
totuutta ihmisten keksintöihin ja oppeihin. Raamattua on vääristelty ja
väärinkäytetty ja totuuden jalokiviä on asetettu erehdyksen runkoon. Opettajat
ovat sokeita eivätkä voi selvästi erottaa Raamatun todellista tarkoitusta." ST.
1894.
5.6. Perjantai, aamu
Joh. 13:34
"Nämä sanat eivät ole ihmisen sanoja, vaan Lunastajamme sanoja; ja kuinka
tärkeätä onkaan, että me toteutamme Hänen antamiaan neuvoja! Ei ole
mitään, mikä voisi niin heikentää seurakunnan vaikutusta kuin rakkauden
puute. Kristus sanoo: ’Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien
keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.’ Jos
me kohtaisimmekin vastustusta vihollistemme taholta, joita esitetään susina,
mutta olkaamme varuillamme, ettemme ilmaisisi samaa henkeä omassa
keskuudessamme." RH. 1888.
5.6. Perjantai, ilta
1. Joh. 2:10
"Vihollinen tietää aivan hyvin, että ellemme me rakasta toinen toistamme, hän
voi saavuttaa kohteensa, vahingoittaa ja heikentää seurakuntaa
aikaansaamalla erimielisyyttä veljien keskuudessa. Hän voi johtaa heidät
otaksumaan pahaa, puhumaan pahaa, syyttämään, tuomitsemaan ja
vihaamaan toinen toistansa. Sillä tavalla Jumalan asia joutuu häpeään,
Kristuksen nimeä häväistään ja lukematonta vahinkoa on aiheutettu ihmisten
sieluille. Kuinka huolellisia meidän pitäisikään olla, että sanamme ja tekomme
olisivat sopusoinnussa pyhän totuuden kanssa, jonka Jumala on antanut
meille!" RH, 5.6.1888.
6.6. Sapatti, aamu
Hebr. 12:5,6
"Kristus on esimerkkimme. Hän oli alttiina vastoinkäymisille. Hän kesti
kärsimystä. Hän nöyrrytti itsensä ihmisen tasolle. Kristus kantoi taakkansa
tulematta kärsimättömäksi, epäuskoiseksi ja nurisevaksi. Hän ei tuntenut
koetuksia yhtään vähemmän sen vuoksi, että oli Jumalan Poika. Sinulla ei ole
hankaluuksia, vaikeuksia tai hätää, joka ei olisi yhtälailla painanut Jumalan
Poikaa; ei suruja, jotka eivät olisi samalla tavalla vaikuttaneet Hänen
sydämeensä; Hänen tunteensa loukkaantuivat yhtä hyvin kuin sinunkin.
Toisaalta Kristuksen elämä ja luonne oli moitteetonta. Hänen luonteensa
koostui siveellisistä hyvistä ominaisuuksista, joihin kuului kaikki puhdas,
totuudenmukaisuus ja rakastettavuus ja hyvä maine." L. 1875.
6.6. Sapatti, ilta
Ilm. 3:19
"Jumala on antanut meille täydellisen, moitteettoman mallin. Jumala haluaa
tehdä sinut kykeneväksi, tehokkaaksi työmieheksi. Jumalan luoma mieli on
puhdas, ylevä ja jalo. Jos mielen sallitaan viipyä pienissä asioissa, niin
muuttumattomien lakien tuloksena se heikkenee. Jumala haluaa
palvelijoittensa laajentavan ajatustensa ja työsuunnitelmiensa näköaloja ja

Hartauskalenteri

36

Huhti-Kesäkuu 2020

tuovan niiden voimat elinvoimaiseen yhteyteen asioiden kanssa, jotka ovat
suurenmoisia, kohottavia ja jalostavia. Tämä antaa uusia lähteitä ymmärryksen
kyvyille. Hänen
ajatuksensa laajenevat, syvenevät, työskentelevät
suurenmoisemmin, uivat syvissä ja laajoissa vesissä, joissa ei ole pohjaa eikä
rantaa." L. 6.6.1875.
7.6. Sunnuntai, aamu
Fil. 2:12,13
"Jokaisella meistä on työ tehtävänä omaksi pelastukseksemme täyttämällä
kaikki Jumalan vaatimukset. Jumala ei tee mitään ilman sen omaa vaikutusta,
joka hyväksi työ tehdään. Hänen armonsa on riittävä tähän työhön niiden
kanssa, jotka ovat Hänen, täyttäen jokaisen lupauksen, kun taas hänen, jolle
tätä armoa annetaan, on toteltava jokaista käskyä. Jumalan vaatimusten
vaikutus on syynä, että Hänen kansansa tulee ulkomaailmasta ja erottautuu,
eikä pidä mitään yhteyttä pimeyden hedelmättömien tekojen kanssa. Samalla
kun Herra työskentelee meissä, meidän täytyy työskennellä itsemme hyväksi."
M. 1887.
7.6. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:4
"Kun Herra lähettää palvelijansa tykömme moitteen, kehotuksen ja varoituksen
kanssa, meidän ei pidä kääntyä pois ja kieltäytyä vastaanottamasta sanomaa,
koska se ei tule oppineilta ihmisiltä. Me emme saa sanoa, että tätä sanomaa ei
tarvita. Jokainen Jumalan lähettilään sinulle lähettämä sanoma on hyvä,
opettaen sinulle täydellisemmin pelastuksen tietä. Ellet sinä kunnioita niitä
teitä ja tapoja, joita Jumala käyttää saavuttaakseen sinut, niin otatko sinä
huomioon, mitä tarkoituksia Hän on varannut sinun tapauksellesi? Haluavatko
miehet ja naiset, joilla on hyvin rajoitettu kokemus, kieltäytyä saamasta apua
Jumalan määräämiltä työntekijöiltä?" M. 1887.
8.6. Maanantai, aamu
Snl. 9:10
”Jokainen sielu on varustettu kyvyillä. Näitä kykyjä on parannettava
uskollisella palveluksella, jotta Kristus tullessaan saisi omansa takaisin
korkoineen. Kuulemme paljon korkeammasta kasvatuksesta siten kuin
maailma katsoo tätä aihetta. Mutta ne jotka eivät välitä korkeammasta
kasvatuksesta, jota Kristus opetti ja josta Hänen elämänsä oli esimerkki, eivät
välitä siitä, mikä on korkeampaa kasvatusta. Korkeampi kasvatus tarkoittaa
sopusointua pelastuksen ehtojen kanssa. Siihen kuuluu kokemus, katsoa
päivittäin Jeesukseen, ja työskennellä yhdessä Kristuksen kanssa hukkuvien
pelastamiseksi." L. 1909.
8.6. Maanantai, ilta
Ps. 111:10
"Nyt on meidän aikamme tehdä työtä. Kaikkien asioiden loppu on käsillä; pian
tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Tämä yö on paljon lähempänä kuin
monet arvelevat. Korota Golgatan Miestä synnissä eläville. Kynällä ja äänellä
työskentele poistaaksesi vääriä aatteita, jotka ovat asettuneet ihmisten mieliin
koskien korkeampaa kasvatusta. Jokaiselle Kristuksen työntekijälle annetaan
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käsky, mene tänään työhön minun viinitarhaani kirkastaaksesi minun
nimeäni. Esitä turmeluksen täyttämälle maailmalle todellisen korkeamman
kasvatuksen siunauksia. Väsyneitä, raskautettuja, hämmentyneitä ja
särkyneitä sydämiä tulee ohjata Kristuksen luo, kaiken hengellisen elämän ja
voiman Lähteen luo." L.
9.6. Tiistai, aamu
Jobin 23:12
"Vain ne jotka lukevat Raamattua Jumalan äänenä, joka puhuu heille, ovat
todellisia oppilaita. He vapisevat Jumalan sanan edessä, sillä se on heille
elävää todellisuutta. He tutkivat ja etsivät kätkettyä aarretta. He avaavat
sydämensä ja ymmärryksensä ottamaan vastaan, ja he anovat taivaallista
armoa, että voisivat valmistautua tulevaista, kuolematonta elämää varten. Kun
taivaallinen lamppu on pantu käteen, ihminen näkee oman heikkoutensa,
voimattomuutensa ja toivottomuutensa katsoessaan itsensä vanhurskauteen
nähden. Hänessä ei ole mitään, mikä voisi suositella häntä Jumalalle. Hän
anoo Pyhää Henkeä, Kristuksen edustajaa, olemaan ainaisena oppaanaan
koko totuuteen." M. 1898.
9.6. Tiistai, ilta
Ps. 119:18
"Mitä minä voisin sanoa herättääkseni niitä, jotka väittävät uskovansa
totuuteen, että he kaunistaisivat evankeliumin uskolla, joka työskentelee
rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Kristus pyytää sinua katsomaan Häneen
pimentyneen sielusi valaisijaan. Ihmisten uteliaisuus on Johtanut heidät
etsimään tiedon puuta; ja usein he ajattelevat poimivansa olennaisimpia
hedelmiä, jotka Salomon tutkimuksen mukaan ovat kaikki turhuutta eikä niitä
voida verrata todellisen pyhyyden tieteeseen, joka avaa heille Jumalan
kaupungin portit. Jokaisen täytyy omaksua taivaalliset totuudet
käytännölliseen elämäänsä." M. 1898.
10.6. Keskiviikko, aamu
Room. 13:11,12
"Me muodostamme osan ihmisyyden suuresta kudoksesta, ja yhteinen
vaikutus menee yhdeltä toiselle, ei vain seurakunnassa, vaan taivaallinen
perhe ja maallinen perhe yhdistyy, jotta Kristus tulisi voimaksi maailmassa.
Kaikki totuuden jalokivet, joita annettiin patriarkoille ja profeetoille, joita on
koottu aikakaudesta toiseen, ja sukupolvesta sukupolveen, on koottu perityksi
uskoksi. Jumalan kansalla tänään on kaikki ne etuoikeudet ja tilaisuudet, mitä
menneillä sukupolvilla oli, ja lisääntynyttä valoa, joka tekee heidät
voimakkaammaksi Jumalan työssä kuin mitä menneitten sukupolvien ihmiset
olivat." M. 1891.
10.6. Keskiviikko, ilta
Joh. 17:20,21
"Herra on lähellä. Taivaalliset älykkyydet yhdistettynä maan pyhittyneisiin
vaikuttajiin julistavat kolmannen enkelin sanomaa ja varoituksen ääntä.
Kaikkien asioiden loppu on tullut. Ihmisten tulee valmistautua seisomaan
Herran päivänä, ja tehtyään kaiken, kestämään. Jotka ahtautuvat yhteen
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kaupungeissa ja kylissä tekevät vakavan virheen. Ne jotka siten laiminlyövät
laajentaa vaikutustaan, tehdä laajempaa ja laajempaa ympyrää
saavuttaakseen maailman äärimmäiset rajat, laiminlyövät seistä
velvollisuutensa vartiopaikalla." M. 1891.
11.6. Torstai, aamu
1. Piet. 5:8
"Meillä on viekas perkele työskentelemässä meitä vastaan. Vain Kristus on
voimakas ja täysin pystyvä ottelemaan hänen voimaansa vastaan, siksi meillä
täytyy olla Jeesus kanssamme joka hetki. Me olemme uneliaita ja tyhmiä
emmekä tunne saatanan tapoja, satimia ja ansoja, jotka on tarkoitettu
varomattomalle jalalle. Siksi meidän täytyy tietää, miten astumme, jotta
jokainen liikkuminen olisi Jumalassa. Oma minä ei saa tässä tehdä itseään
kuulluksi. Sielujen tuhoaminen on saatanan ja hänen asiamiestensä
säännöllistä työtä maan päällä. Sielujen pelastaminen on jokaisen Kristuksen
seuraajan työtä, vaikka heikkoakin." L. 1883.
11.6. Torstai, ilta
1. Tess. 5:6
"Lähetystyössä Jumala auttakoon meitä ymmärtämään, mitä se on ja kuinka
meidän täytyy ryhtyä siihen. Jokaisen lähetystyöntekijän tulisi kokonaan olla
Herran, pyrkien eteenpäin saavuttamaan kristillisen luonteen täydellisyyden.
Hurskauden taso täytyy nostaa korkealle. Kaikenlainen epäjumalanpalvelus
täytyy uhrata. Sielut, kalliit sielut täytyy pelastaa. Oi että uskon vakavia
rukoilijoita nousisi kaikkialla! Meidän täytyy sydämissämme kantaa taakkaa
sieluista; jokaisen itsekkään asian täytyy antaa tietä sille. Kristuksen veren
hinta osoittaa sielun arvon." L. 11.6.1883.
12.6. Perjantai, aamu
Room. 16:17
"Kaikkina maailman aikakausina on ollut ihmisiä, jotka ajattelevat että heillä
on työ tehtävänä Herralle, eivätkä osoita kunnioitusta niitä kohtaan, joita Herra
on käyttänyt. He eivät sovelluta Raamattua oikealla tavalla, he vääristelevät
sitä omien aatteittensa hyväksi. Mikä tahansa niiden vaatimus onkin, jotka
vetäytyvät pois ruumiista julistamaan omien keksintöjensä teorioita, niin he
ovat saatanan palveluksessa, tehdessään uusia juonia kääntääkseen sielut
pois tämän ajan totuudesta. Varokaamme niitä, jotka nousevat, muka kantaen
taakkaa seurakunnasta." M. 12.6.1893.
1 2.6. Perjantai, ilta
2. Kor. 5:14
”Kristityt ihmiset tekevät kaikkensa edustaakseen Kristusta, tehdäkseen Hänen
palveluksensa puoleensavetäväksi. Älä tee uskontunnustustasi valheeksi
osoittamalla puutteellista kärsivällisyyttä, ärtyneisyyttä ja tyytymättömyyttä.
Ilmaise Hengen hedelmiä toteuttamalla käytännössä ystävällisyyttä,
kärsivällisyyttä, nöyryyttä, iloisuutta ja rakkautta. Osoita että Kristuksen
rakkaus on kestävä vaikutin sinulle, että kristinusko ei ole vain takki, jonka
puet päällesi sopivassa tilaisuudessa, vaan että se on periaate - rauhallinen,
luja ja horjumaton." BC.
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13.6. Sapatti, aamu
2. Kor. 9:8
"Mitä lähemmäksi Jumalaa me tulemme sitä tietoisemmaksi me tulemme
omasta mitättömyydestämme ja opimme olemaan enemmän riippuvaisia Jeesuksesta Kristuksesta, ja siten me saamme selvemmän todisteen Jeesuksen
rakkaudesta. Meidän täytyy nähdä Jumalan hyvyys ja armo ilmaistuna Hänen
huolenpidossaan. Kuinka harvat tuntevatkaan sielujen pelastustyön suuruutta!
Kuinka harvat tekevät kaiken, minkä voivat kootakseen sieluja Kristukselle!
Saatana työskentelee kaikella voimallaan - vainoten väsymättä - kun taas
monet totuuden tunnustajat nukkuvat eivätkä tee mitään pelastaakseen
sieluja, eivätkä edes elä tunnustamansa totuuden mukaisesti. Meidän täytyy
olla taipuisia Jumalan kädessä." L. 1883.
13.6. Sapatti, ilta
Matt. 24:44
"Odotusaika tuntuu meistä pitkältä ennen kuin Vapauttajamme saapuu, jos
me sairauden ja rasittavan työn taivuttamina kärsimättömästi odotamme, että
tekomme tulisivat täydellisiksi. Muistakaamme sen vuoksi, ja antakaamme
tämän ajatuksen painaa alas jokainen valitus, että Jumala sallii myrskyjen ja
vastustusten tulevan yllemme tehdäkseen kristillisen luonteemme
täydelliseksi, ja jotta tulisimme paremmin tutuksi Jumalan, Isämme, ja
Kristuksen, vanhemman Veljemme, kanssa ja että suorittaisimme
Mestarillemme työtä voittamalla monia sieluja Kristukselle." RH.
14.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 126:5,6
"Monta kertaa me olemme pettyneet odotuksissamme, mutta kun sitten
näemme Herran työskentelevän ponnistelujemme kanssa ja sieluja tulee
Kristukselle, niin unohdamme väsymyksemme, pettymyksemme ja
vaikeutemme, joita kohtaamme tässä työssä, ja tunnemme Jumalan
kunnioittaneen meitä antaessaan meidän olla osallisina siinä. Meillä on ollut
muutamia kallisarvoisia rukoushetkiä muutamien kanssa, jotka ovat
masentuneet ja olleet melkein toivottomia. Iloitsimme heidän kanssaan
valosta, joka Paistoi sielun pimentyneisiin kammioihin. Herra on rohkaissut
sydämiä ja vahvistanut meitä suuressa työssämme." L. 32, 14.6.1876.
14.6. Sunnuntai, ilta
Jes. 35:10
”Jokainen ajatus, sana ja teko pitäisi viedä Jumalan ilmaiseman tahdon
koeteltavaksi. Kaikissa asioissa kysymyksemme tulee olla: Miellyttääkö tämä
Jumalaa? Onko se sopusoinnussa Hänen sanansa opetusten kanssa? Ja Jos
mieli epäröi ryhtyä täyttämään velvollisuutta, luonnollinen sydämemme vetoaa
suvaitsevaisuuteen seurata taipumustaan. Mutta ottakaamme aina turvallinen
suunta, vaikka siihen sisältyisikin paljon itse kieltäymystä. Päättäkäämme,
ettemme ota mitään riskejä, kun iankaikkiset edut ovat kyseessä. Valvovaisuus
yhdessä kohdassa ja laiminlyönti toisessa ei hyödytä mitään. Huoleton
laiminlyönti yhdessä kohdassa vaarantaa koko armeijan." L. 1876.
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15.6. Maanantai, aamu
Tiit. 2:11,12
"Jumalan enkelit eivät saavuta korkeampaa tietoa kuin tuntea Jumalan tahto,
ja heidän suurin ilonsa on täyttää taivaallisen Isän tahtoa kaikessa.
Langenneella ihmisellä on etuoikeus saada älykkyyttä koskien Jumalan tahtoa.
Sinä aikana kun meille on suotu koetusaika meidän tulisi käyttää kykyjämme
mitä suurimmin, jotta tekisimme itsestämme kaiken mahdollisen; ja samalla
kun pyrimme saavuttamaan korkeaa älykkyyden tasoa meidän tulisi tuntea
riippuvaisuutemme Jumalasta, sillä ilman Hänen armoaan meidän
ponnistelumme eivät tuo pysyvää apua. Kristuksen armosta meistä tulee
voittajia; Hänen verensä ansioiden kautta me olemme siinä joukossa, joiden
nimiä ei pyyhitä pois elämän kirjasta." ST.
15.6. Maanantai, ilta
1. Piet. 1:15,16
"Lopullisilla voittajilla on elämä, joka on yhtäläinen Jumalan elämän kanssa, ja
he kantavat voittajan kruunua. Koska suuri ja ikuinen palkinto odottaa meitä,
niin meidän tulisi kilvoitella kärsivällisesti katsoen Jeesukseen, uskomme
alkajaan ja täydentäjään. Emme epäröi kertoa teille, että saadaksenne
kuolemattoman perinnön ja ikuisen omaisuuden, teidän täytyy voittaa tässä
koetusajan elämässä. Kaikki, mikä tahraa ja likaa sielua täytyy puhdistaa ja
poistaa sydämestä. Meidän täytyy tietää, mitä merkitsee olla osallinen
jumalallisesta luonnosta, että olemme välttyneet turmeluksesta, mikä
maailmassa himojen tähden on vallalla. Haluatko ryhtyä sotaan lihan himoja
vastaan? ST, 15.6.1891.
16.6. Tiistai, aamu
1. Piet. 1:18,19
"Jeesus, kallis Vapahtaja! Tutkikaamme Isän rakkautta siinä, että Hän antoi
kalliin Poikansa kuolla langenneen maailman edestä. Tutkiessamme tätä
sanoin ilmaisematonta rakkautta Golgatan ristin valossa me täytymme
ihmetyksellä, hämmästyksellä. Näemme armon, hellyyden ja anteeksiannon
sekoittuvan sopusointuisesti oikeudenmukaisuuteen, arvoon ja voimaan.
Jeesus pyytää syntistä katsomaan Häneen ja elämään. ’Minä’, Hän sanoo, 'olen
löytänyt lunastuksen'. Synnin avaaman kadotuksen kuilun yli rakennettiin silta
Golgatan ristillä. Katuvat, uskovat sielut voivat saada anteeksi. 1881.
16.6. Tiistai, ilta
Ilm. 5:9
"Tieto Kristuksesta ilmaisee synnin syvyyden ja sen ilmeisen luonteen, ja taas
uskossa me näemme puhdistavan virran, Kristuksen veren, joka pesee pois
jokaisen tahran, jokaisen synnin tekemän rypyn. Miksi me olemme niin kylmiä?
Miksi olemme niin maailmallisia? Miksi olemme niin huolettomia? Miksi
Jeesuksen rakkaus ei pala sydämemme alttarilla? Hän kantoi syntiemme
taakan, surumme; miksi meillä ei ole suurempaa uskoa? Miksi me emme luota
täysin ja saa uskossa kaikkea käsistä, jotka naulattiin ristille, jotta ne olisivat
voimakkaat pelastamaan? Miksi me emme voi luottaa siihen rakkauteen, joka
on ilmaistu meille niin äärettömällä uhrauksella, että me eläisimme?" L. 1881.
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17.6. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 12:9
”Kristuksen armo johtaa ihmiset puhumaan oikeita sanoja kaikissa
olosuhteissa. Ruumiillinen kärsimys ei ole puolustus epäkristilliselle
toiminnalle. On sellaisia, jotka aina puolustelevat elämäänsä vihollisen
neuvossa. Muutamat luulevat, että koska he ovat ruumiillisesti heikkoja, heillä
on etuoikeus puhua kärttyisiä sanoja ja toimimaan epämiellyttävällä tavalla.
Mutta Jeesus ei tehnyt mitään varokeinoa sellaisille heidän voittaakseen
kiusauksen. Sillä ovatko vaikeudet ja ahdistukset kiittämättömiä ja epäpyhiä?
Eivätkö ne ole säteitä Kristuksen vanhurskaudesta, kirkkaita kylliksi
karkottamaan saatanan varjot?" M.
17.6. Keskiviikko, ilta
Luuk. 18:1
"Kuinka kallis Jeesus onkaan sielulle, joka luottaa Häneen! Mutta monet
kulkevat pimeässä, koska hautaavat uskonsa saatanan varjoihin. He eivät ole
tehneet sitä, mitä heidän voimassaan olisi tehdä Jeesuksen armon kautta. He
eivät ole puhuneet uskosta, toivosta ja rohkeudesta. Emme saisi koskaan
hetkeäkään sallia saatanan ajatella, että hänen voimansa hajottaa ja kiusata
on suurempi kuin Kristuksen voima ylläpitää ja vahvistaa. Jokaiseen vakavaan
Jumalalle uhrattuun rukoukseen sekoitetaan Kristuksen veren tehoa. Jos
vastaus viipyy, se johtuu siitä, että Jumala haluaa näyttää meille pyhän
uskalluksen vedotessamme Jumalan sanan lupauksiin. Hän joka on luvannut,
on uskollinen." M. 1892.
18.6. Torstai, aamu
1. Piet. 2:23
"Toivon, että et tule kärsimättömäksi arvostelusta ja virheiden etsimisestä;
mutta jos niitä tulee, niin mieti, että sinä et ole täydellinen, että erehdyksiä
aina sattuu, ja että monet virheet, joita elinaikana tehdään, antavat aihetta
epäluuloihin, vaikka arvostelijalla olisikin samanlaisia erehdyksiä
kokemuksissaan. Monet eivät ajattele sitä, ja tuloksena he ovat armottomia
toisille, tuomiten toisia itsellään, joilla on samoja pahoja heikkouksia kuin
heillä itsellään. Mutta yksilöinä meidän täytyy säilyttää itsemme koston
yläpuolella. Meidän täytyy osoittaa suurinta viisautta jatkaessamme matkaa,
tehden työmme uskollisesti, ei horjuen oikealle tai vasemmalle, vaan pitää
suunta suoraan eteenpäin, pitäen näkyvissämme ainoastaan Jumalan
kunniaa." L. 1886.
18.6. Torstai, ilta
1. Piet. 3:9
"Välittäkäämme niin vähän kuin mahdollista siitä, mitä ihmiset sanovat. Anna
heidän sanoa, mitä tahtovat, mutta älä sanoillasi tai käytökselläsi osoita oman
minän nousevan. Herra haluaisi sinun seuraavan sellaista suuntaa, että sinut
havaitaan luottamuksen ja uskotun arvoiseksi. Sinulla on kykyjä, jotka on
tarkoitettu hyvän tekemiseksi toisille, ellet salli hetken vaikutteen temmata
sinua mukaansa. Jos ilmaiset lujaa luottamusta Jumalaan, niin saat
kunnioitusta ja luottamusta, ja siten harjoitat vaikutusta hyvään. Sinä annat
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valosi loistaa parhaimmalla tavalla. Tahdot edustaa Jeesusta." L. 1886.
19.6. Perjantai, aamu
Jes. 49:6
"Kaikki varoitukset täytyy antaa. Totuutta, Raamatun totuutta tulee julistaa
kokouksissamme, että kuulijat kuulevat totuutta. Heillä on tilaisuus. Kaikki
eivät halua kuunnella. Monet vastustavat kaikkea, mikä kuulostaa itse
kieltäymykseltä. He eivät halua hyväksyä sapattia. 2. Moos. 31:12-18 on
selvästi ilmaistu, mitä Jumala odottaa kansaltaan, ja ratkaiseva seuraus sen
hylkäämisestä on kuolema. Siitä huolimatta monet kieltäytyvät tottelemasta,
koska totuuteen kuuluu itse kieltäymys ja itsensä uhraaminen." L. 1900.
19.6. Perjantai, ilta
Apt. 13:47
"Monet saarnaajista eivät halua kuunnella ja kääntyä. He eivät halua astua
totuuden pyhäkköön saamaan tietoa sanan totuudesta, vaan haluavat ottaa
pois tiedon avaimen ihmisiltä väärentämällä Raamattua ja vääntämällä
Jumalan sanasta sen todellinen tarkoitus. Siten jokainen askel yritettäessä
pelastaa
ihmisiä
joutumasta
kadotukseen
erehdyksessä
ja
tottelemattomuudessa vaatii kovaa, jatkuvaa taistelua. Mutta pysähtyykö se?
Ei. Kohota tasoa. Pystytä Jumalan totuuden muistomerkki jokaiseen
mahdolliseen paikkaan, työskentele uusilla alueilla ja kääntymyksiä tapahtuu.
Jumala haluaa edustajia joka paikkaan maailmassa." L. 1900.
20.6. Sapatti, aamu
Ps. 150:1-6
"Matkallamme Walla Wallasta tiistai aamuna autot pysähtyivät, niin kuin ne
tavallisesti tekevät, kahdeksikymmeneksi minuutiksi Multnomah - putoukselle.
Melkein kaikki jättivät autot kiivetäkseen ylös, mistä näki selvästi tämän
ihmeen kauniin, suurenmoisen näkymän. Olisin mielelläni viettänyt kokonaisen
päivän tällä paikalla, jota ympäröi näin kaunis näkymä. Mutta olimme kiitollisia
näistä muutamistakin hetkistä luonnon suloisessa, suurenmoisessa
näkymässä, vaikka olikin vaivalloista kiivetä sinne. Muistelin psalmistaan
sanoja, missä hän kehottaa kaikkia ylistämään Jumalaa, kuorossa kiittämään
ja ylistämään Häntä." M. 1884.
20.6. Sapatti, ilta
Ps. 148:3-8
"Kaikki nämä Jumalan voimat luonnossa on kutsuttu tuomaan kunnioittavan
ylistyksen Korkeimmalle. Kuka Jumalan luomakunnassa haluaakaan olla hiljaa,
kun jokainen tähti kulkiessaan rataansa, jokainen tuulen henkäys, joka
pyyhkäisee maata ja jokainen pilvi, joka pimentää taivaan kantta, jokainen
sadekuuro ja jokainen auringonsäde - kaikki osoittavat ylistystä Jumalalle, joka
hallitsee taivaassa. Ylistäkäämme mekin Jumalaa täällä alhaalla!
Yhdistykäämme ylhäällä olevan taivaallisen joukon kanssa . Vain sillä tavalla
me edustamme totuutta sellaisena kuin se on - voimana kaikille uskoville.
Sydän ei enää nurise ja valita, vaan on pelkkää kiitosta täynnä ikään kuin
solisevat virrat." M. 1884.
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21.6. Sunnuntai, aamu
Luuk. 10:2
"En ole pystynyt ratsastamaan johonkin aikaan lantioni ja selkärankani
vaikeuksien johdosta, ja matkalla kotiin tunsin itseni kovin uupuneeksi. Mutta
olen niin kiitollinen taivaalliselle Isälleni, että Hän vahvisti minua. Meillä oli
äskettäin ulkoilmakokous Kaliforniassa. Seuraava pidetään lähellä St. Helenaa,
jos sopiva paikka löydetään. Haluamme tehdä kaikkemme, mitä voimme,
varoittaaksemme ympärillämme olevia Vapahtajan pikaisesta tulosta. Uskon
paljon hyvää seuraavan ryhtyessämme tähän työhön. Sydäntäni vetää niiden
puoleen, jotka ovat pimeydessä eivätkä tunne totuutta. Toivoisin kaikkien
ihmistemme näkevän ne monet ovet, jotka avautuvat heille." L. 1903.
21.6. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 2:28
"Meidän täytyy pystyttää selvä erolinja itsemme ja vihollisen välille, mutta
meidän tulee avata sydämemme Pyhän Hengen voimalle ja vaikutukselle.
Haluamme saatanan pimeyden jäävän ulkopuolelle ja taivaan valon virtaavan
sisälle. Tulemme niin herkiksi Hengen vaikutukselle, että ymmärrämme
Jeesuksen hiljaisimmankin kuiskauksen. Silloin on ilo tehdä Jumalan tahtoa,
ja Kristus voi tunnustaa meidät Isänsä edessä ja pyhien enkelien edessä.
Mutta meidän ei pidä kerskua hurskaudellamme. Sitä mukaa kuin me
saamme selvemmän näkemyksen Kristuksen tahrattomasta ja äärettömästä
puhtaudesta me tunnemme Danielin tavoin, kun hän näki Herran kirkkauden
ja sanoi: 'Minussa ei ollut enää mitään voimaa'." ST.
22.6. Maanantai, aamu
1. Piet. 1:3,4
"Kristuksen uskonto tarkoittaa enemmän kuin puhumista. Kristuksen
vanhurskaus on oikeata toimintaa ja hyviä tekoja puhtaista, epäitsekkäistä
vaikuttimista. Ulkonainen vanhurskaus, kun sisäinen kaunistus puuttuu, ei
hyödytä mitään. Jos meillä ei ole Jumalan valoa ja rakkautta, emme ole Hänen
lapsiaan. Ellemme me kokoa Kristuksen kanssa, me hajotamme. Me kaikki
teemme vaikutuksen, ja tämä vaikutus kertoo toisten kohtalosta, joko heidän
nykyisestä ja tulevaisesta hyvästä, tai ikuisesta kadotuksestaan. Kaikilla on
läksy opittavana Kristuksen koulussa koskien kristityn luonteen täydellisyyttä
ja ykseyttä Kristuksen kanssa. Jos taivaan Majesteetti ilmaisee niin paljon
rakkautta ihmistä kohtaan, niin eikö ihminenkin halua osoittaa sitä toisille,
auttaa toinen toistaan ulos pimeydestä ja kärsimyksestä?" RH. 1886.
22.6. Maanantai, ilta
Matt. 18:3
"Hän selitti tarkoituksensa heille. Hän ei halunnut heidän tulevan lapsiksi
järjen ja ymmärryksen puolesta, vaan aikomuksissa. Pienet lapset eivät
ilmaise ylemmyyden tai yläluokan tunteita. He ovat yksinkertaisia ja
luonnollisia olemuksessaan. Kristus haluaisi seuraajiensa ylläpitävän vilpitöntä
käytöstä, että heidän koko olemuksensa olisi vaatimatonta ja Kristuksen
kaltaista. Hän antoi velvollisuudeksemme elää toisten hyväksi. Hän tuli taivaan
kuninkaallisista kartanoista tähän maailmaan näyttämään, kuinka suuri
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kiinnostus Hänellä oli ihmistä kohtaan; ja se ääretön hinta, jonka Hän maksoi
ihmisen lunastamisesta osoittaa, miten suuriarvoinen ihminen on Kristuksen
silmissä." RH. 22.6.1886.
23.6. Tiistai, aamu
Jaak. 2:5
"Vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta suuri Opettaja vetää verhoa
syrjään osoittaen, että Jumala on kaiken uskon, hyvyyden ja armon Lähde.
Juutalaiset väittivät polveutuvansa Aabrahamista, mutta koska he eivät
tehneet Aabrahamin tekoja he todistivat, etteivät olleet hänen todellisia
lapsiaan. Vain ne, jotka ovat hengellisesti sopusoinnussa hänen kanssaan,
luetaan todellisiksi jälkeläisiksi. Kristus tunnisti kerjäläisen (Lasaruksen)
sellaiseksi, jonka Aabraham ottaa ystäväkseen, vaikka hän kuuluikin siihen
luokkaan, jota ihmiset pitivät ala-arvoisena. Inhimillistä myötätuntoa tulisi
vaalia jokaisessa sydämessä. Se on Jumalan ominaisuus, ja sitä ei saa
koskaan karkottaa." M.
23.6. Tiistai, ilta
Matt. 23:8
"Maailmassamme on tänään monia haavoittuneita, ilottomia sydämiä, jotka
tarvitsevat apua. Herralla on apulaisia valaisemaan näiden epätoivoisten
elämää. Meistä jokainen voimme käyttää kykyjämme kohottamaan pois pilviä
ja antamaan toivon ja uskon päivänpaistetta Häneltä, 'joka niin rakasti
maailmaa, että antoi ainoasyntyisen Poikansa, että kuka ikinä Häneen uskoo
ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.' Kristus on näyttänyt meille, että
on tulossa aika, jolloin rikkaiden tilanne, jotka eivät ole tehneet itseään
riippuvaiseksi Jumalasta, ja köyhien tilanne, jotka ovat tunteneet
riippuvaisuutensa Jumalasta, tulee päinvastaiseksi." M. 23.6.1898.
24.6. Keskiviikko, aamu
Jes. 30:21
"Sinä tarvitset neuvonantajaa, joka ei erehdy; Häntä, jota kuulopuheet eivät
vahingoita; Häntä, johon ahtaat käsitykset eivät vaikuta, tehdäkseen Hänen
tuomionsa epäluotettavaksi. Polku avautuu toisella puolella, mutta onko se
polku, jota sinun on kuljettava tai jota on kartettava, sitä sinä et näe, eikä
kukaan kuolevainen ihminen voi kertoa sitä sinulle. Toinen polku sulkeutuu
edessäsi, onko sinun käännyttävä toiseen suuntaan tai jatkettava järkkymättä
aikomuksiasi, kukaan ei ole kylliksi viisas ratkaisemaan sitä. Sinä tarvitset
opasta, voimaa, joka on näkymätön kuolevaiselle ihmiselle, joka pystyy
arvostelemaan vaikuttimiasi ja sydämesi tarkoituksia opastaakseen sinua.
Tähti idässä opastaa tietäsi, jos vain tahdot seurata sitä." L. 1886.
24.6. Keskiviikko, ilta
Snl. 16:20
"Kun menet Jumalan tykö nöyrin, uskovin sydämin, etsien opastusta
vaikeuksissasi, niin etuoikeutesi on jättää asiasi Hänelle. Taivas ja maa voivat
kadota ennen kuin lupaukset jäävät toteutumatta. Vetoa Jumalan sanaan. Olet
lapsenakin uskonut Hänen lupauksiinsa. Omista nytkin lapsen yksinkertaisuus
ja tule Jeesuksen luokse kiinnitarrautuvassa uskossa. Luota Herraan koko
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sydämestäsi, ja luottamustasi ei koskaan petetä, ei koskaan käännetä sinua
vastaan. Katso, kuinka Jaakob taisteli Jumalan kanssa Penuelin tasangolla, ja
hänen rukouksensa kuultiin ja siihen vastattiin, ja hän sai suuren voiton." L.
1886.
25.6. Torstai, aamu
1. Kor. 6:19,20
"Evankeliumin ensimmäinen sanoma julistettiin sanoilla: 'Taivasten
valtakunta on tullut lähelle'. Se on meidän sanomamme tänäänkin.
Meidän tulee muistaa, että sielujen pelastamistyötä ei voida rajoittaa yhteen
menetelmään. Lääkintälähetystyötä on vietävä eteenpäin, mutta ei jonkun
ihmisen tavalla, vaan Kristuksen tavalla. Kaiken tehdyn tulee kantaa Pyhän
Hengen leimaa. Meidän täytyy työskennellä, kuten Kristus työskenteli, samalla
käytännöllisellä tavalla. Silloin olemme turvassa. Jumalallista tehtävää täytyy
uudistaa. Kristuksen tapaa esittää totuutta ei voida parantaa. Työntekijä, joka
yrittää tuoda menetelmiä, jotka miellyttävät maailmanmielisiä arvellen sen
vähentävän vastustusta, mitä he tuntevat ristin kantamisesta, vähentää hänen
vaikutustaan. Säilytä jumalisuuden yksinkertaisuus." L. 1903.
25.6. Torstai, ilta
Ef. 2:21,22
"Työmme on käytännön työtä. Meidän tulee muistaa, että ihmisen ruumiskin
yhtä hyvin kuin sielu, on pelastettava. Työmme sisältää paljon enemmän kuin
vain seistä ihmisten edessä ja saarnata. Työssämme me olemme ruumiillisten
raihnaisuuksien parantajia niille, joiden kanssa joudumme yhteyteen. Meidän
tulee esittää terveysuudistuksen periaatteita painaen kuulijoitten mieleen, että
heidän on osaltaan toimittava pysyäkseen terveinä. Ruumis täytyy pitää
terveessä tilassa, jotta sielukin olisi terve. Ruumiin tila vaikuttaa sielun tilaan.
Joka haluaa säilyttää sekä ruumiillisen että hengellisen voiman, hänen täytyy
kasvattaa ruokahaluaan oikeaan suuntaan." L. 1903.
26.6. Perjantai, aamu
Luuk. 17:20,21
"Taivasten valtakunta voidaan tuntea, mutta ei nähdä. Jumalan Hengen
sisäistä työtä verrataan hapantaikinaan. Kristus kuvailee tässä vertauksessa
ihmissydäntä. Totuuden hapantaikina, joka työskentelee sisäisesti, ilmenee
elämässä. Sydän täytyy puhdistua kaikesta saastaisuudesta, ihmisen täytyy
sopia luonteenpiirteisiin, mitkä tekevät hänet kykeneväksi tekemään
palvelusta Jumalalle jokaisella menettelytavalla. Työ on näkymätön, millä
hapantaikina muuttaa jauhomassan, johon sitä on pantu, mutta se
työskentelee aina siihen asti, kunnes jauho on muuttunut leiväksi. Siten
Jumalan Hengen täytyy työskennellä perusteelliseen muutokseen." M. 1898.
26.6. Perjantai, ilta
Joh. 17:17
"Tässä suuressa työssä me olemme työntekijöitä Jumalan kanssa.
Jumalallinen vaikutus työskentelee yhdessä ihmisaseiden kanssa. Itsekäs,
rahaa rakastava ihminen elää syödäkseen ja juodakseen ja nauttiakseen
maallisista hyvyyksistään. Mutta hän ei katso ikuisuuteen. Hän menettää
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iankaikkisen maailman laskuistaan. Mutta niillä, jotka vastaanottavat ja
uskovat totuuden, on usko, joka vaikuttaa rakkauden kautta ja puhdistaa sielun
kaikesta aistillisuudesta. Maailma ei tiedä sitä, sillä he ajattelevat ikuisia
tosiasioita. Vaikuttava voima työskentelee muuttaen luonteen. Taivaasta saatu
pakottava vaikutus työskentelee hapantaikinan tavoin salaa jauhoissa.
Jeesuksen rakkaus on tullut sydämeen lunastavalla voimallaan valtaamaan
koko ihmisen." M. 1898.
27.6. Sapatti, aamu
2. Piet. 3:9
"Minusta on ihmeellistä, että Jumala sietää ihmislasten turmeltuneisuutta niin
kauan, sietäen heidän tottelemattomuuttaan ja kuitenkin antaen heidän elää.
He väärinkäyttävät Hänen armoaan, tuovat vääriä todistuksia Häntä vastaan
antaen mitä pahimpia lausuntoja. Mutta Jumalan tiet eivät ole meidän
teitämme, ja me emme halua ihmetellä Hänen rakastavaa pitkämielisyyttään,
hellää sääliään ja ääretöntä myötätuntoaan, sillä Hän on erehtymättömästi
ilmaissut, että se on juuri Hänen luonteensa mukaista - hidas vihaan, osoittaen
armoa tuhansille, jotka rakastavat Häntä ja pitävät Hänen käskynsä." L. 1878.
27.6. Sapatti, ilta
2. Tim. 2:4
”Päällämme ei ole mikään pieni velvollisuus. Riippuvaisuuden tunteemme ajaa
meitä lähemmäksi Jumalaa, ja meidän velvollisuudentunteemme kehottaa
meitä ponnistelemaan ja samalla vakavasti rukoilemaan - tee työtä, usko ja
rukoile alati. Voimaa! Voimaa! Suuri huutomme on saada mittaamattomasti
voimaa! Se odottaa meitä. Meidän tulee vain vetää, vedota Jumalan sanaan,
työskennellä uskossa, seistä lujasti lupauksissa, kamppailla Jumalan armon
saamiseksi. Oppiminen ei ole olennaista; nerokkuus ei ole välttämätöntä;
kaunopuheisuus voi puuttua; mutta vaatimattoman ja särkyneen sydämen
rukoukset Jumala kuulee, ja kun Hän kuulee, mitkään maan esteet eivät voi
Häntä pidättää. Jumalan voima tekee meistä tehokkaita." L. 1878.
28.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:130-133
"Onnellinen on se ihminen, joka on huomannut, että Jumalan sana on valo
hänen jaloilleen ja lamppu hänen polulleen - valo, joka loistaa pimeässä
paikassa. Se on taivaan johdatusta ihmisille. Mutta on niin monia, ah, niin
monia, joilla ei ole opasta rajallisten ihmisten mielipiteiden lisäksi. On
ennakkoluuloa, intohimoa tai heidän omia vaihtelevia tunteitaan. Heidän
mielensä ovat ärtyisessä ja epävarmassa tilassa. He kärsivät jatkuvasti
sielullisesta kuumeesta. Jos seuraat Kristusta, niin Jumalan sana on sinulle
pilvipatsas päivällä ja tulipatsas yöllä. Sinulla on Raamattu. Tutki sitä itsellesi."
L. 1904.
28.6. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 6:20
"Mitä Jumala vaatii verellään ostetulta kansaltaan? Koko olemuksen
pyhittymistä - puhtautta, joka on Kristuksen puhtauden kaltaista, täydellistä
sopusointua Herran tahdon kanssa. Mikä muodostaa sielun kauneuden? Hänen
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armonsa läsnäolo, joka antoi henkensä miesten ja naisten edestä,
pelastaakseen heidät ikuiselta kuolemalta. Mitkään pyynnöt eivät ole niin
helliä, mitkään opetukset niin selviä, mitkään käskyt niin voimakkaita, niin
suojelevia, mitkään lupaukset niin kokonaisia kuin ne, jotka osoittavat
syntiselle lähdettä, joka on avattu pesemään pois syyllisyyden ihmissielusta." L.
1904.
29.6. Maanantai, aamu
Apt. 4:11,12
"Kun niin monet Kristuksen seuraajat jättivät Hänet ja Vapahtaja kysyi
kahdeltatoista: ’Haluatteko tekin mennä pois?’ Niin Simon Pietari vastasi:
'Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.'
Kristuksen sydän täyttyi surulla nähdessään jokaisen jättävän Hänet, koska
Hän tiesi, että ihmisen ainoa toivo on uskoa Hänen nimeensä ja
lähetykseensä. Hänen seuraajiensa eroaminen oli nöyryytys Hänelle. Kuinka
vähän ihmisolento tietääkään suruista, jotka täyttivät äärettömän rakkauden
sydämen, kun sellaisia asioita tapahtui." L. 1905.
29.6. Maanantai, ilta
Mark. 8:36
"Kukaan maailmassa ei ole koskaan kaivannut vakavimmin arvostusta ja
kumppanuutta kuin Kristus Hän kaipasi myötätuntoa. Hänen sydämensä oli
täynnä harrasta toivoa, että ihmiset arvostaisivat Jumalan lahjaa maailmalle,
ja kunnioittaisivat Häntä uskomalla Hänen sanaansa ja puhumalla Hänen
ylistystään. Olemmeko me kokeneet siunausta, joka tulee luottamuksesta
Häneen kokosydämisesti, ja kunnioituksesta Häntä kohtaan ilmaisemalla
rakkautemme ja kiintymyksemme Häneen? Kristus kaipaa hedelmiä hedelmiä, jotka tyydyttävät Hänen sielunnälkäänsä koskien meitä. Hän toivoo,
että me kantaisimme paljon hedelmää." L. 1905.
30.6. Tiistai, aamu
1. Joh. 2:14,15
"Henkeni on kuohuksissa, kun näen ja tunnen ajan lyhyyden, mikä meillä on
tehdä työtä. Koskaan ennen ei ole ollut aikaa, kun tarvitaan kaiken ikäisiä joka
maasta tekemään työtä, niin kuin nyt on. Yhteiskunnalla on vaatimuksia
nuorille tänään. Miehet, jotka ovat seisseet taistelun eturintamalla, kantaen
päivän taakkoja ja kuumuutta, menevät pois aktiivisen elämän näyttämöltä.
Missä on nuoria miehiä, jotka täyttävät paikat, kun nämä viisaat opettajat ja
neuvojat eivät enää pysty kantamaan taakkojaan? Näiden velvollisuuksien
täytyy langeta nuorille. Kuinka tärkeätä onkaan nuorten kasvattaa itseään,
joille nämä velvollisuudet siirtyvät." L. 1875.
30.6. Tiistai, ilta
Ef. 6:10,11
”Luonne täytyy tehdä. Se on elinikäinen työ. Se on työtä, joka vaatii mietiskelyä
ja ajattelua. Toiset voivat rohkaista sinua työssäsi, mutta he eivät voi koskaan
tehdä sinun työtäsi kiusausten voittamisessa. Sinä et voi olla rehellinen ja
uskollinen, ahkera ja hyveellinen heidän puolestaan, eivätkä he voi olla sitä
sinulle. Yhdessä asiassa sinun täytyy seistä yksin, taistella oma taistelusi. Ei
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kuitenkaan yksin, sillä sinulla on Jeesus ja Jumalan enkelit apunasi. Mutta
Harvat saavuttavat sen, mitä voisivat luonteen oivallisuudessa, koska he eivät
aseta pyrkimystään korkealle. Menestys ja onni ei koskaan kasva heistä
itsestään. Ne ovat työn tuloksia pitkäaikaisen viljelyn hedelmiä.” L. 1875.
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