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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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HEINÄKUU
1.7. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:28-30
"Apostoli Paavali, joka oli saanut monia ilmestyksiä Herralta, kohtasi
vaikeuksia eri tahoilta, mutta keskellä kaikkia taisteluja ja vastustuksia, hän ei
menettänyt luottamustaan eikä uskoaan Jumalaan. Pyhän Hengen erikoisella
opastuksella hänen arvostelukykynsä puhdistui, jalostui, hioutui ja pyhittyi.
Ihmisten ja vihollisen suunnitelmat häntä vastaan olivat hänelle kurin ja
kasvatuksen välikappaleita, ja hän sanoi siten saavansa arvokkainta tietoa,
koska hän oli tehnyt Herran Jeesuksen luottamuksensa kohteeksi. 'Niinpä minä
todella', hän selitti, 'luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla.' (Fil.3:8.)" L. 1903.
1.7. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 16:15,16
"Jeesus tuntee jokaisen surun pistoksen, mitä ne tuntevat, jotka ovat
vihkiytyneet Hänen palvelukseensa ja jotka suurissa vaikeuksissa tekevät
Hänen työtään. Viipykäämme Jeesuksen rakkaudessa, että saisimme rohkeutta
ja uskoa. Herra elää ja hallitsee. On ymmärtämättömiä neuvonantajia, jotka
koettavat sekoittaa meitä, mutta katsokaamme Jeesukseen ja turvatkaamme
Häneen joka aika. Hän on ollut auttajamme, ja Hän haluaa edelleenkin auttaa
meitä... Olen toisinaan hyvin epävarma, mitä tehdä, mutta en tahdo masentua.
Olen päättänyt ottaa kaiken päivänpaisteen elämääni, mitä vain voin." L.
1.7.1903.
2.7. Torstai, aamu
1. Piet. 5:2,3
"Kuka antoi ihmiselle hänen elämänsä? Kuka antoi hänelle järjen? Eikö se
ollut Jumala? Älköön kristitty, joka on jokaisella hengenvedollaan riippuvainen
Jumalasta, korottako itseään veljiensä ylitse. Hänen ei tule sanella rajoja heille,
ikään kuin hän olisi antanut heille elämän ja ymmärryksen, ja siksi he olisivat
vastuussa hänelle. Keskuuteemme on tulossa henki, jota Jumala ei siedä
olevan. Kristityt eivät saa koskaan tuntea, että he ovat Jumalan perinnön
herroja. Kristittyjen keskuudessa ei saa olla vallalla henkeä, mikä tekee toisista
isäntiä ja toisista suojatteja. Jumalan käskyt kieltävät sen." L. 1900.
2.7. Torstai, ilta
Matt. 23:8
"Joka liittyy itse korotuksen henkeen asettaa itsensä vihollisen valvontaan. Jos
evankeliumin saarnaajat eivät voi yhtyä kaikkiin hänen aatteisiinsa ja
kuvitteluihinsa, hän kääntyy heistä pois ja puhuu heitä vastaan, vuodattaen
sydämessään olevan ilkeyden ja katkeruuden lähetystyöntekijöihin.
Kenelläkään tällaisen tekijöillä ei ole taivaan nimimerkkiä. Kristittyjen tulee
ilmaista Kristuksen hellyyttä, ja he tekevät sitä, jos heillä on Kristus
sydämessään. He tunnustavat Kristusta veljilleen. He neuvottelevat
yksimielisesti. Oman edun etsiminen toisten kustannuksella on kalliisti
hankittua kokemusta." L. 92. 1900.
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3.7. Perjantai, aamu
1. Piet. 5:5,6
"Herra on antanut runsaasti todisteita lupaustensa ja uhkaustensa
todellisuudesta. Hänen kansansa voi luottaa Hänen sanaansa. Haluavatko he
sitten valon ja todisteiden edessä seurata omaa valintaansa, riippumattomana
Jumalan määräämästä toiminnasta? Jopa hyvienkin ihmisten tarvitsee olla
varuillaan joka hetki, etteivät ylpeilisi Jumalalta saamistaan siunauksista, ettei
maailman taholta tullut suosio ja kiitos saisi heitä kerskaamaan suuresta
viisaudestaan ja saavutuksistaan. Herra näkee, Herra tietää. Hän tulee
nöyryyttämään kaikki sellaiset pyrkimykset, sillä Hän vihaa ylpeyttä ja
itsekkyyttä ja ahneutta." L. 1900.
3.7. Perjantai, ilta
Apt. 15:17, 18
"Määrätty aika Siionin hyväksi tulee pian. Jumala on säätänyt ehdot ja keinot
ihmisille, miten Hänen työnsä saatetaan päätökseen. Hänen työnsä kulkee
eteenpäin siten, kuin Hän haluaa sen kulkevan. Liitossamme Kristuksen
kanssa yhdistyy kaikkivaltiaan Kuninkaan majesteettius ja huolehtivan
paimenen hyväntahtoisuus ja hellyys. Lue Jesajan 42. luku. Jumala toivoo
ihmisten ymmärtävän ne vaatimukset, jotka Hän on asettanut heille. Hän
tuomitsee jokaisen ihmisen, joka astuu lähimmäistensä ja heidän Jumalansa
väliin johtaakseen heidät polulle, joka ei kohota lunastettuja. Hän haluaa
työtään esitettävän maailmalle selvällä ja pyhällä tavalla." L. 93,1900.
4.7. Sapatti, aamu
1. Piet. 5:7
"Minä osoitan sinulle ainoaa varmaa ja erehtymätöntä suojelusta. Pyydä
Jumalaa Kristuksen asian tähden varjelemaan ja siunaamaan sinua ja lapsiasi.
Hän tahtoo tehdä sen; lupaus on varma. Kärsivällisesti jatkaen hyvän
tekemistä kuljet tämän surujen ja taistelujen maailman lävitse kunniaan ja
kirkkauteen ja iankaikkiseen elämään. Kun Jumala on mukanasi, ei sinun
tarvitse pelätä mitään. Raamattu on valo pimeydessä oleville. Onnellisen
kuolemattomuuden tulevaisuuden näkymiä tarjotaan niille, jotka kestävät
loppuun saakka. Sinä tulet saamaan ylevän voiman, voiman, jota tarvitset
pahan vastustamiseen. Pysy lujana ahdistuksen hetkellä, ja olet viimein saava
katoamattoman kruunun." L. 1875.
4.7. Sapatti, ilta
Valit.v. 3:33
"Sinä tarvitset ylhäältä tulevaa opastusta. Turvaa Herraan koko sydämestäsi,
eikä Hän koskaan petä luottamustasi. Kun pyydät apua Jumalalta sinun ei
tarvitse
turhaan
pyytää.
Rohkaistakseen
meitä
ja
saadakseen
luottamuksemme Hän tulee pyhässä sanassaan ja Hengessään lähelle meitä,
ja etsii tuhansia teitä voittaakseen luottamuksemme. Hän tuntee mielihyvää
vastaanottaessaan heikon, joka tulee Hänen tykönsä voimaa saadakseen. Jos
meillä on sydäntä ja ääntä rukoillaksemme, niin Hänellä on korva kuullakseen
ja käsivarsi pelastaakseen." L. 1875.
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5.7. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 4:2
"Sitä perustusta, jonka Jumala on monilla ihmeillä laskenut, ei pidä heikentää.
Ääni täytyy kuulua selvästi vakuuttaen totuudesta, vastakkaisena epäilyille ja
harhakäsityksille, joita on ollut tulossa totuuden vihollisen taholta. Tapahtuu
uskonpuhdistus ja työskentely taivaallisten totuuksien periaatteilla kasvaa
armossa, sillä taivaan lähettiläät pystyvät valaisemaan ja pyhittämään
ihmisymmärryksen." L. 1906.
5.7. Sunnuntai, ilta
Room. 1:16
"Kansana meidän täytyy valmistaa tietä Herralle Pyhän Hengen voittavalla
johdolla, levittäen evankeliumia puhtaudessaan. Elämän veden virtaa on
syvennettävä ja laajennettava. Kaikilla kentillä lähellä ja kaukana ihmisiä
kutsutaan auran äärestä ja maallisista liiketoimista, jotka suuresti valtaavat
mielen, kasvamaan kokeneiden ihmisten johdolla, ihmisten, jotka ymmärtävät
totuuden. Jumalan ihmeellisesti työskennellessä vaikeuksien vuoret siirtyvät ja
ne heitetään mereen. Totuutta julistavat pyrkivät esittämään sitä hyvin
järjestetyllä elämällä ja hurskaalla keskustelulla. Niin tehdessään he tulevat
voimakkaiksi totuuden puolustajiksi ja todistavat selvästi, että se on Jumalan
antama." L.
6.7. Maanantai, aamu
Jes. 8:12
"Tehtävämme on julistaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomaa.
Täyttäessämme tätä tehtävää me emme halveksi emmekä pelkää
vihollisiamme. Jumalan tahdon mukaista ei ole, että me liittoudumme niiden
kanssa, jotka eivät ole meidän uskoamme. Meidän tulee esiintyä ystävällisesti
ja kohteliaasti niille, jotka kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa, mutta meidän ei
pidä koskaan, ei koskaan yhdistyä heidän kanssaan suunnittelemaan Hänen
työnsä etuja, sillä se ei ole Jumalan tietä. Asettaen luottamuksemme Jumalaan
me liikumme jatkuvasti eteenpäin, tehden Hänen työtään epäitsekkäästi,
nöyrästi turvautuen Häneen, jättäen itsemme ja kaikki nykyisyytemme ja
tulevaisuutemme Hänen viisaaseen kaitselmukseensa." L. 1902. to
Gen.Conf.Committee
6.7. Maanantai, ilta
1. Piet. 3:14
"Pyydän veljiämme huomaamaan, että kolmannen enkelin sanoma tarkoittaa
paljon meille, ja että oikean sapatin noudattaminen on merkki niiden välillä,
jotka palvelevat Jumalaa ja niiden, jotka eivät Häntä palvele. Herätkööt ne,
jotka ovat tulleet uneliaiksi ja välinpitämättömiksi! Meidät on kutsuttu olemaan
pyhiä, ja meidän tulee huolellisesti välttää antamasta käsitystä, että on
vähäisestä merkityksestä säilytämmekö me tai emme uskomme
luonteenomaiset piirteet. Päällämme lepää juhlallinen velvollisuus ottaa
ratkaisevampi asenne totuuden ja vanhurskauden puolelle, kuin mitä viime
aikoina olemme tehneet. Rajalinja niiden välillä, jotka pitävät Jumalan käskyt
ja niiden, jotka eivät sitä tee, on ilmaistava erehtymättömän selvästi. Meidän
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on omantunnontarkasti kunnioitettava Jumalaa." L. 128, 6.7.1902.
7.7. Tiistai, aamu
Matt. 23:25
”Kun Johannes saarnasi Juudean erämaassa, ja fariseukset ja saddukealaiset
tulivat hänen kastettavikseen, niin tuo peloton vanhurskauden saarnaaja sanoi
heille: ’Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan
tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä.’ (Matt.
3:7,8.) Tullessaan Johanneksen luo näillä miehillä ei ollut oikeita vaikuttimia.
He olivat turmeltuneita periaatteissaan ja käytännössään; mutta he eivät olleet
tietoisia todellisesta tilastaan. Ylpeyden ja kunnianhimon täyttäminä he eivät
epäröineet mitään keinoja, millä korottaisivat itseään ja vahvistaisivat
vaikutustaan kansan keskuudessa. Ja antaessaan tämän suositun nuoren
opettajan kastaa itsensä, he ajattelivat sen auttavan heitä suurempaan
menestykseen.” ST. 1887.
7.7. Tiistai, ilta
Tiit. 1:15
"Kukaan ei ole kauempana taivasten valtakunnasta kuin itse vanhurskas
muotojen orja, joka ehkä on täynnä ylpeyttä omista saavutuksistaan, joka
kuitenkin on kokonaan vailla Kristuksen Henkeä, ja joka on kateuden ja
mustasukkaisuuden vallassa ja rakastaa kiitosta ja suosiota. Hän kuuluu siihen
luokkaan, jota Johannes sanoo kyykäärmeen sikiöksi, jumalattomuuden
lapseksi. Hän palvelee saatanan asiaa tehokkaammin kuin häpeällinen
irstailija; sillä viimeksi mainittu ei teeskentele todellista luonnettaan; hän
esiintyy sellaisena kuin hän todella on. Mikään vähempi kuin muuttunut elämä
- katumusta vastaavat hedelmät - ei vastaa Jumalan vaatimuksia. Ilman
sellaista hedelmää uskontunnustuksellamme ei ole mitään arvoa." ST,
7.7.1887.
8.7. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 4:7
"Loppu on lähellä ja meidän on valmistauduttava siihen, mitä tulemme
kohtaamaan. Elämämme täytyy olla kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa.
Me tarvitsemme Pyhän Hengen kasvatusta. Etuoikeutemme on olla iloinen.
Toisinaan olen ollut kiusattu tuntemaan mielen masennusta kun näen, kuinka
sokeita ja erehtyneitä monet veljistämme ovat. Sydämeeni koskee
ajatellessani ihmisiä, jotka ovat kadottaneet suuntansa. Jospa Herra
työskentelisi siirtääkseen epävarmuuden pilven, jotta totuus ja vanhurskaus
vallitsisi. Näyttää tuskin mahdolliselta, että harhakäsityksen voima voisi olla
niin suuri. Säälin näitä ihmisiä, mutta se vaikutus, jonka he ovat tehneet
toisten mieliin, saa minut vapisemaan. Myrskyinen tulevaisuus on edessämme,
mutta meillä on kanssamme Hän, joka on voittanut." L. 1906.
8.7. Keskiviikko, ilta
Room. 13:12
"Jumalan Hengen hillitsevä voima on vetäytymässä pois maan päältä. Työmme
täytyy tehdä nopeasti. Meidän on tehtävä kaikki, mitä voimassamme on,
pelastaaksemme sieluja kuolemasta. Pian taivaan Herra Jumala pystyttää

Hartauskalenteri

6

Heinä-Syyskuu 2020

valtakuntansa, jota ei koskaan tuhota. Nyt on aika meidän kehittää puhdas,
taivaallinen luonne. Työn vakavuus ja voimakkuus lisääntyy loppua kohti.
Uskomme täytyy kasvaa. Meidän on valvottava rukouksessa. Sydämeeni
koskee niiden tähden, jotka vaeltavat sokeudessa ja erehdyksessä, jotka ovat
menettäneet huomiokykynsä eivätkä pysty erottamaan totuutta erheestä." L.
8.7.1906.
9.7. Torstai, aamu
Jes. 59:19
"Jumala haluaa jokaisen ymmärtävän velvollisuutensa ja noudattavan kutsua,
työskennellen Herran määräämällä tavalla eikä oman suunnitelmansa
mukaisesti. Jumala palkitsee aina kansansa luottamuksen. Tie armoistuimelle
on aina avoinna. Jumala näkee kansansa tarpeet yhtä selvästi heitä
ympäröivässä keskiyön pimeydessä kuin keskipäivän kirkkaudessa. Turvamme
on siinä, että katsomme joka aika Jumalaan apua saadaksemme. Kun saatana
koettaa pettää uskon ja luottamuksen lasta, Jumala nostaa lipun vihollista
vastaan niiden avuksi, jotka tunnontarkasti työskentelevät sopusoinnussa
Hänen kanssaan. Hänen nostamansa lippu on Hänen lakinsa. Jotka
työskentelevät oikeudenmukaisesti, heillä on jatkuvasti Ystävä auttamassa
heitä." L. 99.1900.
9.7. Torstai, ilta
Mal. 1:11
"Herra näkee niin kuin ihminen ei näe. Ne, joita Hän rakastaa ja kunnioittaa
eniten ovat usein vihollisen halveksunnan ja pilkan kohteena. Hän toivoo
meidän oppivan läksyn, ettemme hanki menestystä työssä seuraamalla
maailman tapoja tai ihmisten keksintöjä. Tekopyhyydellä ja kunnianhimolla ei
ole paikkaa Jumalan luona. Huolimatta suuresta valosta, mikä loistaa heidän
tielleen, Jumalan kansa on vaarassa seurata maailman tapoja. Olkaamme
uskollisia värillemme. Nostakaamme ylös lippu, johon on kirjoitettu, 'Jumalan
käskyt ja Jeesuksen usko.' L. 1900.
10.7. Perjantai, aamu
Matt. 20:26,27
"Kenenkään ihmisen ei pidä istua korkeimmalle istuimelle ottamaan vastaan
toisten kiitosta ja unohtaen, että hänen aarteensa kuuluu Jumalalle. Jumalan
siunaus on luvattu niille, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, mutta mikään
ei ole niin loukkaavaa kuin isota ja janota ihmisten kiitosta. Kun Herra
punnitsee pyhäkön vaa'assa niiden teot, jotka ovat pyrkineet olemaan
ensimmäisiä, kun he näkevät kuinka Herra näkee heidän pyrkimyksensä, he
kumartuvat alas Hänen jalkaansa juureen häveten toimintaansa. Kaikki eivät
voi olla ensimmäisiä, kaikki eivät voi olla mestareita. Vaella nöyrästi Jumalan
edessä tunnustaen Hänet Mestariksesi. On suuri onnettomuus, ettei pysty
näkemään toisten parempia ominaisuuksia ja suurempia käyttökelpoisuuksia
kuin itsellään on."
10.7. Perjantai, ilta
Ilm. 22:14
"Jos haluamme tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta, Jumala haluaa tehdä
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meidät sopiviksi olemaan onnellisia toiminnassa ja lepäämään kantaen
Kristuksen iestä. Käyttämällä oikein Jumalan meille antamia voimia, odottaen,
valvoen ja työskennellen, kantaen Kristuksen iestä ja oppien päivittäin Häneltä
olemaan nöyriä ja alhaisia sydämeltä, me saamme suurta iloa elämäämme.
Kumartukaamme nöyrästi Hänen jalkojensa juureen, joka on antanut meille
kykyjä. Käyttäkäämme ja kehittäkäämme näitä kykyjä, antaen Hänen omansa
takaisin Hänelle. Jokainen kyky on pyhänä luottamuksena käytettävä oikein.
Sanan ja esimerkin kautta meidän tulee opettaa toisille, että Kristuksen
armosta he voivat olla kuuliaisia kaikille Jumalan käskyille ja tulla puetuiksi
Kristuksen vanhurskaudella." M. 88,1898.
11.7. Sapatti, aamu
Matt. 5:13
"Jumala vaatii niiltä, jotka väittävät uskovansa Raamattuun, Kristuksen
luonteen tasoa, tuoda Kristus-kaltaisuus kaikkiin palveluksiinsa, ettei yksi osa
suolasta menettäisi säilyttävää ominaisuuttaan. Kristus-kaltaisuutta on
varjeltava. Mieli ja sydän tulee puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta mikä on
erilaista kuin Kristus on. Jumalalla on tehtävä jokaiselle palveluksessaan,
jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Hänen kansansa tulee korottaa lain voimaa
ihmisten tuomion yläpuolelle. Heidän tulee täyttää lakia tuomalla koko
olemus, ruumis, sielu ja henki sopusointuun lain kanssa." L. 1901.
11.7. Sapatti, ilta
Kol. 4:6
"Jos sanamme ja tekomme eivät ole Kristuksen kaltaisia, jos mielemme ei ole
auttavainen, jos me ylläpidämme vanhoja, vastenmielisiä luonteenpiirteitä,
miettimällä, miten voisimme saada parhainta etua toisten kustannuksella,
välittämättä siitä, että velvollisuutemme on auttaa toinen toistamme, ja
välittämättä siitä, että tuhoamme kanssaihmistemme mahdollisuudet,
olemme kuin makunsa menettänyt suola, jolla ei ole muuta arvoa kuin
poisheitettäväksi, jalkojen alla poljettavaksi. Me voimme hankkia jotain hyötyä
itsellemme, mutta miksi avuksi me olemme maailmalle?" L. 11.7.1901.
12.7. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:22,23
"Oi mikä rakkaus, mikä vertaansa vailla oleva rakkaus! Langennut ihmisolento
voi tulla niin läheiseen yhteyteen Kristuksen kanssa, että heidät kirkastetaan
Hänen kanssansa. Tämän maan päällä he seurasivat Hänen jalanjälkiään,
tehden työtä niin kuin Hän teki sielujen hyväksi, joiden puolesta Hän kuoli, ja
kun Hän tulee vaatimaan omaisuuttaan, he astuvat Hänen iloonsa, istuen
Hänen kanssaan pöydässä Hänen valtakunnassaan. 'Missä minä olen', Hän
sanoo, 'siellä myös minun palvelijani ovat'. Mikä ihana ajatus, että me, köyhät,
langenneet syntiset, voimme tulla yhdeksi Kristuksen kanssa, osalliseksi
Hänen jumalallisesta luonnostaan, puhdistettuna, jalostettuna ja kirkastettuna
Hänen armostaan." L.
12.7. Sunnuntai, ilta
Joh. 14:1-3
"Me voimme voittaa ja istua yhdessä Kristuksen kanssa. Me olemme
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muuttuneet Hänen kuvakseen. Hän rakastaa ja Hän tahtoo auttaa meitä. Me
olemme vain välikappaleena Hänen kädessään. Meillä on Hänen lupauksensa.
Meillä on omistuskirja kirkkauden valtakunnan kiinteistöön. Kaikki haluavat
voivat tulla lupauksen liittoon. Kallis hinta on maksettu meidän
lunastuksestamme - Jumalan ainoasyntyisen Pojan veri. Hän voi näyttää
kärsimisensä ja kuolemansa hedelmää, ylösnoustessaan kuolemasta.
Joosefilta lainatusta hautakammiosta kaikuu julistus: 'Minä olen ylösnousemus
ja elämä. Jotka uskovat minuun ja tekevät niitä vanhurskauden tekoja, joita
minä teen, ovat vapautetut syyllisyydestä, pyhitetyt, valkaistut ja puhdistetut. He
ovat saaneet jumalisuuden ja iankaikkisen elämän." L. 144, 12.7.1903.
13.7. Maanantai, aamu
1. Tess. 2:9
"Vaikka Paavali istui uutterasti opiskellen Gamalielin jalkain juuressa, hän oppi
myös ammatin. Hän oli koulutettu teltan tekijä. Juutalaisten keskuudessa oli
tapana, että niin rikkaat kuin köyhemmätkin luokat kouluttivat poikansa ja
tyttärensä johonkin hyödylliseen työhön, niin että huonojen olosuhteiden
sattuessa he eivät olisi muista ihmisistä riippuvaisia, vaan heidät oli kasvatettu
kykeneviksi huolehtimaan omista tarpeistaan. Heidät oli voitu kouluttaa
kirjalliselle alalle, mutta heidät koulutettiin myös johonkin käsityöhön. Sitä
pidettiin välttämättömänä osana heidän kasvatuksessaan." M. 1899.
13.7, Maanantai, ilta
Room. 12:11
"Tapa avustaa miehiä ja naisia joutilaisuuteen yksityisillä lahjoilla tai
seurakunnan rahalla rohkaisi heitä synnillisiin tapoihin, ja tällaista suuntausta
tulisi huolellisesti välttää. Jokainen mies, nainen ja lapsi tulisi kouluttaa
tekemään käytännöllistä, hyödyllistä työtä. Kaikkien tulisi oppia jokin ammatti.
Se voi olla teltan tekemistä tai liikealaa; mutta kaikki tulisi kasvattaa
käyttämään ruumiinsa jäseniä johonkin tarkoitukseen, ja Jumala on valmis ja
halukas lisäämään jokaisen sopeutumiskykyä, joka haluaa kouluttaa itsensä
käsityöammattiin. Jumala tahtoo siunata kaikkia, jotka haluavat valvoa
vaikutustaan toisiin tässä suhteessa." Manuscript 93, 1899.
14.7. Tiistai, aamu
Snl. 3:5
"Jumala on läsnä auttamassa ahdingon aikana. Jos sinä asetat luottamuksesi
Häneen Hän antaa hyvyytensä kulkea edelläsi; Hän tahtoo antaa sinulle hyviä
neuvoja. Hänen Pyhä Henkensä, Hänen kaitselmuksensa, sanansa opetukset kaikki opastavat sinua ja ohjaavat sinua Herran tielle. Jumalan lupaus on, ettei
Hän koskaan jätä eikä hylkää sinua. Siksi voit sanoa nöyrästi, mutta lujalla
luottamuksella, että tämä Jumala on minun Jumalani nyt ja aina. Minua on
kehotettu sanomaan sinulle, että älä luota itseesi, vaan luota Jumalaan. Ja se
mitta, jolla meidät arvostellaan taivaan silmissä, on uskomme Jumalaan. Pyri
vakavasti tekemään Jumalan tekoja. Pidä aina yllä oikean jumalisuuden
yksinkertaisuutta."
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14.7. Tiistai, ilta
Snl. 8:36
"Tutki Raamattua, sillä mikään muu ei vahvista niin lujasti uskoasi Jumalaan
kuin se. Jos tahdot omistaa uskon Jumalaan et voi jäädä ilman voittoa. Älä
puhu vaikeuksista ja masennuksista. Käännä katseesi niistä asioista
Kristukseen. Sinut on ostettu Hänen verellään. Älä aiheuta pettymystä Hänelle,
joka antoi henkensä, jotta sinä voisit voittaa. Häntä kiusattiin jokaisessa
kohdassa, jossa sinua tai minua voidaan kiusata, ja kestääkseen Hän vietti
kokonaisia öitä rukouksessa ja Isänsä yhteydessä. Kristus ei jättänyt tätä
maailmaa, ennen kuin Hän oli tehnyt mahdolliseksi jokaiselle sielulle elää
täydellisen uskon ja kuuliaisuuden elämää ja saada täydellisen luonteen." L.
1908.
15.7. Keskiviikko, aamu
Tiit. 1:14
"Minulle on tullut kirjeitä, joissa kysytään eräiden opetuksesta, jotka sanovat,
että mitään elävää ei pitäisi tappaa, ei edes hyönteisiä, kuinka kiusaavia tai
vaivaavia ne ovatkin. Onko mahdollista, että joku väittää Jumalan antaneet
hänelle tällaisen sanoman annettavaksi ihmisille? Herra ei ole koskaan
antanut mitään sellaista sanomaa kenellekään ihmiselle. Ihmisiä täytyy
valaista siitä, mikä on totuus. Tällaisia sivuasioita, joita nousee heininä, puuna
ja olkina verrataan näiden viimeisten päivien totuuteen. Turhia loruja tuodaan
tärkeinä totuuksina, ja jotkut asettavat sellaisia jopa koetinkiviksi. Sanomia on
annettu eläinten julmasta tappamisesta ruuaksi. Nämä sanomat ovat oikeita,
mutta eivät ne, jotka väittävät, ettei hyönteisiäkään saa tappaa." L.
15.7. Keskiviikko, ilta
Jer. 23:28
"Tahtoisin sanoa veljilleni ja sisarilleni, 'pysykää lujasti siinä opetuksessa, joka
on perustettu Jumalan sanaan. Pysykää Kirjoitusten runsaissa totuuksissa.
Siten vain voitte tulla yhdeksi Kristuksen kanssa. Kristuksen ominaisuuksia
tulee tutkia ja vakavasti etsiä, jotta jokainen uskova voisi olla täydellinen
Hänessä, ilmaisten Hänen luonteensa kauneutta. Meillä ei ole aikaa tyhjiin,
tyhmiin puheisiin. Viipykäämme vakavissa, pyhissä tämän ajan totuuksissa.
Jumala toivoo miesten ja naisten ajattelevan maltillisesti ja vilpittömästi.
Heidän tulee päästä korkeammalle ja yhä korkeammalle, nauttien
laajemmasta ja avarammasta näköpiiristä. Katsellessaan Jeesusta he
muuttuvat Hänen kuvakseen. He viettävät aikaansa etsien taivaan syviä,
ikuisia totuuksia." L. 1901.
16.7. Torstai, aamu
Snl. 4:20-22
"Väärät käsitykset, jotka ovat syntyneet puutteellisesta kasvatuksesta kotona,
ovat jättäneet jälkensä lapsiin ja lasten lapsiin, ja hemmottelevia tapoja on
vaalittu, joiden tuloksena tuhansien terveys on tuhottu. Parantoloidemme tulee
olla paikkoja, joissa voidaan antaa oikeata kasvatusta monissa asioissa, jotka
kuuluvat elämään ja terveyteen. Syömistapoja tulisi huolellisesti valvoa, ettei
kukaan tekisi itseään sairaaksi hemmottelemalla ruokahalua. Herraa ei
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miellytä, jos Hänen kansansa, joka on ostettu Hänen rakkaan Poikansa
uhrauksella, ajattelemattomasti vahingoittaa itseään väärillä elintavoilla.
Kulkiessamme tässä maailmassa meidän tulisi koettaa opettaa kaikkia, jotka
haluavat tulla opetetuksi, kuinka välttää ja kuinka voittaa hemmottelevat
tavat." L.
16.7. Torstai, ilta
Snl. 3:21,22
"Jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen, me koetamme tulla älykkäiksi,
miten pitää aivot kirkkaana ja toimivana, ettemme menettäisi mitään
vaikutuksestamme. Meidän tulee koettaa tulla työntekijöiksi yhdessä Jumalan
kanssa pitämällä kehomme sellaisessa tilassa, että se voi suorittaa täydellistä
palvelua. On huonoa politiikkaa kohdella pahasti ruoansulatuselimiä, joiden
hyvinvoinnista riippuu suuresti koko olemus. Jos vatsa on häiriintynyt, niin
mielikin on häiriintynyt, ja aivojen hermovoima heikkenee. Sen tähden jokaisen
sielun uskonnollinen velvollisuus on oppia terveellisen elämän tiedettä, pitää
mielessä ruokavaliokysymys ja käsitellä asiaa tunnontarkasti." L. 218,1908.
17.7. Perjantai, aamu
Matt. 5:16
"Totuus sielussa nähdään huolellisessa elämässä. Käytöksen kevytmielisyyttä,
sopimatonta tuttavallisuutta ei ole sellaisessa elämässä. Jos jokainen, joka
väittää olevansa Jumalan lapsi, vaalisi ystävällisyyden ja rakkauden henkeä,
ilman ala-arvoisia ajatuksia ja ansaitsematonta huomiota, ja omistaisi Jumalan
antamat voimat totuuden levittämiseen, yrittäen pelastaa sieluja, mikä kirkas,
jatkuva valo loistaisi maailmalle. Jos me uskomme, että Kristus yksin voi
pelastaa sieluja vertaamattomassa armossaan, kuinka vakavasti jokainen
korottaisi Kristusta, ja olisi paljon rukouksessa kuin Kristuskin oli, ja elävässä
uskossa anoisi paljon Hänen nimessään, jotta hän saisi, ja olisi halukas
käyttämään ja tulla käytetyksi sielujen voittamisessa Kristukselle." M.
17.7. Perjantai, ilta
Ilm. 22:14
"Kaikki, jotka tunnustautuvat kristityiksi, avatkoot sydäntensä ovet Hänen
Hengelleen ja armolleen; sitten Kristuksen rauha vallitsee heidän sydämissään,
ja he ilmaisevat luonteessaan, että siellä ei ole epäsopua, riitaa, kilpailua,
puremista ja toinen toisensa syömistä, ei ylivallan etsimistä. Suuria ja vakavia
ponnisteluja tehdään elääkseen Kristuksen elämää. Meidän tulee edustaa
Hänen armon Henkeään eikä antaa mitään tilaisuutta kenellekään seurata
meidän esimerkkiämme pahan tekemisessä. Jeesus oli kohtelias,
hyväntahtoinen. Hän oli kuuliainen kaikille Isänsä käskyille kyselemättä mitään
mukavuutta tai itsekkäitä etuja. Meille riittää tietää, että Jumala on puhunut; ja
kun me tiedämme Hänen tahtonsa Hänen sanastaan, meidän tulee totella." M.
1885.
18.7. Sapatti, aamu
Room. 12:5.6
"Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle kyvyt luottamuksella. Jokaiselle
ihmiselle on annettu hänen työnsä. Hänen viinitarhassaan ei voi olla ketään
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joutilaita. Jokaisella on mitä vakavin, pyhin, juhlallisin työ tehtävänä, ja mitään
vapautusta ei anneta. Lopullisen tilinteon päivä tulee, kun Herra tekee tiliä
palvelijoittensa kanssa. Ylipaimen on Tuomari, joka esittää niitä suuria
periaatteita, joita tullaan käyttämään oikeudessa Hänen tehdessään tiliä
palvelijoittensa kanssa, jotka ovat vanhurskautetut uskon kautta, ja kukin
tuomitaan tekojensa mukaan. Usko työskentelee rakkauden kautta ja
puhdistaa sielun moraalisesta saastasta, jotta siitä voisi tulla Herran temppeli."
M. 18.7.1893.
18.7. Sapatti, ilta
1. Kor. 12:4
"Uskottuja talentteja ei ole varattu vain harvoille suosikeille, jotka on korotettu
kanssaihmistensä yläpuolelle koulutuksessa ja älyn terävyydessä. Talentit ovat
kykyjä, joita on lahjoitettu Herran perheelle yksilöllisesti, alhaisimmasta ja
vaatimattomimmasta niihin, jotka ovat korkeimmilla luottamuspaikoilla.
Annetut lahjat on annostettu meidän kykyjemme mukaisesti ja jokaisen tulee
käyttää näitä talentteja Jumalan kunniaksi. Hänen tulee lisätä niiden
käyttökelpoisuutta, koska käyttämällä niitä hän tulee kyvykkäämmäksi
käyttämään Herransa omaisuutta ja lisäämään sitä. Totuuden valo ja kaikki
hengelliset edut ovat Herran lahjoja. Niitä tulee pitää arvossa, niin ne
vaikuttavat mieleen ja luonteeseen." M. 1893.
19.7. Sunnuntai, aamu
Naah. 1:7
"Meillä on runsaita lupauksia Jumalan sanassa, jos me vain uskomme ja
luotamme Häneen. Me olemme vaarassa luottaa omiin heikkoihin
ihmisponnisteluihin, emmekä pane luottamustamme Jumalaan. Jokaisen, jolla
on jokin osa toimia tässä suuressa valmistavassa Jumalan työssä näinä
viimeisinä päivinä, tulisi tulla lähemmäksi Jumalaa. Kun Jumala lähettää
työntekijänsä ulos tekemään erikoista tehtävää Hänelle, Hän on lupautunut
olemaan yhtä heidän kanssaan, jos he haluavat olla yhtä Jumalan kanssa.
Mutta jos he vetäytyvät erilleen Jumalasta ja koettavat tehdä tätä työtä omassa
voimassaan, he kohtaavat vaikeuksia ja masennuksia joka askeleella." M.
1886.
19.7. Sunnuntai, ilta
Matt. 7:9-11
"Olisi suurinta hulluutta maailmassa itse kullekin meistä ottaa kunnia
itsellemme kaikesta saamastamme menestyksestä. Mitä nöyremmin me
vaellamme Jumalan kanssa, sitä enemmän Hän ilmaisee itsensä auttaakseen
meitä. Herra ei koskaan suunnittele lähettää palvelijoitaan tekemään Hänelle
työtä kaiken saatanan ja pahojen enkelien vastustuksessa antamatta heille
jumalallista apua. Etuoikeutemme on tuntea heikkoutemme ja
arvottomuutemme, ja sitten vedota siihen apuun, jota Jumala on hankkinut
meille. Voimme hädässämme ottaa Sanan, ja tuntiessamme sielujen taakan
sanoa: 'Tässä, Herra, sinä olet luvannut, ja minä uskon sinun sanaasi.'" M. 8,
1886.
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20.7. Maanantai, aamu
Saarn. 10:17
"Terveyden lakeja tulee noudattaa. On tärkeätä, että ruoansulatuselimiä ei
ylirasiteta. Monet pitävät vatsansa jatkuvasti työssä. Sillä ei ole mitään
tilaisuutta uudistaa voimiaan, ja tuloksena täytyy olla ruoansulatushäiriö.
Aterioiden välillä ei pitäisi syödä, ja vähintään viisi tuntia tulisi kulua
seuraavaan ateriaan. Tuloksena on ruoansulatushäiriö, jos ruokaa pannaan
vatsaan ennen kuin ruoansulatuselimillä on ollut aikaa suoriutua edellisestä
ateriasta. Kolme ateriaa päivittäin riittää, ja kaksi on parempi kuin kolme.
Melkein 30 vuotta olen syönyt vain kaksi ateriaa päivässä. Raskasmielisyys,
josta ihmiset kärsivät, on usein aiheutunut ylensyömisestä ja epäsäännöllisistä
syömisajoista. Huono ruoansulatus tuo alakuloisuutta, ja joka kärsii sellaisesta,
luullen tunnustautuvansa kristityksi, toimii epäkristillisellä tavalla." L.
208,1905.
20.7. Maanantai, ilta
1. Moos. 3:18
"Jotkut väittävät, että mieltymys syömiseen on riittävä opas. Mutta jollakulla voi
olla tapana syödä useamman kerran päivässä, ja se ei ole paras tapa. Sellainen
tapa aiheuttaa sairautta, koska ruoansulatuselimet ovat ylirasittuneita.
Noudata terveysuudistusta äläkä poikkea pois oikealta polulta. Älä väsy, vaan
saata tahdonvoimasi tuomaan ruokahalusi oikean päämäärän alaisuuteen.
Anna mielikuvituksesi pyhittyä. Anna mielen ja omantunnon herätä, niin koko
olemuksesi herää elämään. Varo suomasta itsellesi liian paljon myötätuntoa.
Ole sankarillinen. Päätä voittaa turmeltunut ruokahalu." L. 1905.
21.7. Tiistai, aamu
Apt. 1:8
"On tärkeätä, että hiljattain uskoon tulleet tuntevat velvollisuutensa Jumalaa
kohtaan, joka on kutsunut heidät totuuden tuntoon ja täyttänyt heidän
sydämensä pyhällä rauhallaan, että he harjoittavat pyhittävää vaikutusta
jokaiseen, jonka kanssa seurustelevat. Tosi uskonto ei ole mitään itsekästä tai
suljettua. Kristuksen evankeliumi on laajalle ulottuva ja tarmokas. Sitä
kuvataan maan suolaksi, muuttavaksi hapantaikinaksi ja pimeydessä
loistavaksi valoksi. On mahdotonta kenenkään pitää yllä Jumalan suosiota ja
rakkautta ja iloita yhteydestä Hänen kanssaan, ja samanaikaisesti ei tuntea
mitään edesvastuuta sieluista, joiden puolesta Kristus kuoli, jotka ovat
erehdyksessä ja pimeydessä, hukkuen synneissään." RH, 21.7.1891.
21.7. Tiistai, ilta
Room. 10:10
"Jos ne, jotka väittävät olevansa Kristuksen seuraajia, laiminlyövät loistaa
valona maailmassa, niin elämälle välttämätön voima jättää heidät ja he tulevat
kylmiksi ja epäkristillisiksi. Välinpitämättömyyden lumous on heidän yllään,
kuolemankaltainen sielun hitaus, joka tekee heistä kuoleman ruumiita sen
sijaan, että olisivat Jeesuksen eläviä edustajia. Jokaisen täytyy nostaa ristinsä
ja vaatimattomuudessa, nöyryydessä ja mielen yksinkertaisuudessa tarttua
Jumalan hänelle antamiin tehtäviin, ryhtyen henkilökohtaisiin ponnistuksiin
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ympärillään olevien takia, jotka tarvitsevat apua ja valoa. Kaikki, jotka
hyväksyvät nämä tehtävät, saavat rikkaita ja vaihtelevia kokemuksia, heidän
oma sydämensä hehkuu palavaa intoa ja he vahvistuvat ja heidän sydämensä
virkistyvät uudistumaan, tehden kestäviä ponnistuksia." RH. 1891.
22.7. Keskiviikko, aamu
Jobin 23:10
"Usein parhain todistus siitä, että olemme oikealla tiellä on se, että vähäisinkin
edistys maksaa meille ponnistelua ja että pimeys ympäröi polkuamme. Minun
kokemukseni on ollut, että ylevimmän uskon korkeuden voimme saavuttaa
vain pimeyden ja pilvien lävitse. Ei ole turvallista meille helliä epäluuloja ja
pelkoa, sillä ne kasvavat niitä katsellessa ja niistä puhuttaessa. Minun täytyy
ojentaa käteni ja tarttua Kristuksen käteen, niin kuin teki vajoava opetuslapsi
myrskyisellä merellä. Tahdon tehdä työni uskollisesti, jotta kun tulen
seisomaan suuren valkoisen valtaistuimen edessä ja minut kutsutaan
vastaamaan asioista, joita olen tehnyt, jotka on kirjoitettu kirjaan, minä näkisin
sieluja siellä seisomassa ja todistamassa, että olen varoittanut heitä ja
pyytänyt heitä katsomaan Jumalan Karitsaan, joka kantaa maailman synnit."
22.7. Keskiviikko, ilta
Ilm. 3:8
"Puoleensa vetävä Jumalan kaupunki sanoo: 'Tule'. Jos me voimme pyhällä
elämällä, pyynnöillä, rukouksilla ja varoituksilla osoittaa syntiselle pelastuksen
tietä ja kiinnittää heidän huomionsa taivaan portteihin, jotka ovat avoinna
vastaanottamaan heitä; jos he uskossa voivat nähdä, että elämään on avoin
ovi, niin kaikki on saavutettu. Maallinen vetovoima häipyy pois ja taivaallinen
voittaa ja viehättää sielua. Esteet, jotka pidättävät meitä saamasta täydellistä
kristillistä luonnetta, ovat meissä itsessämme. Jeesus voi siirtää ne. Risti, jota
Hän vaatii meitä kantamaan, antaa meille enemmän voimaa kuin kuluttaa, se
siirtää pois raskaimman taakkamme ja antaa Kristuksen taakan, joka on
keveä. Meidän täytyy kohdata vastustuksia ja ahdistuksia velvollisuuksien
täyttämisessä. Kristus on kutsunut meidät kunniaan ja voimaan." L. 1877.
23.7. Torstai, aamu
1. Joh. 5:10-12
"Me tunnemme Kristuksen yhdessä mielessä, että Hän on maailman
Vapahtaja, mutta se tarkoittaa paljon enemmän kuin sitä. Meillä täytyy olla
henkilökohtainen tuntemus ja kokemus Kristuksessa Jeesuksessa,
kokemusperäinen tieto Kristuksesta, mitä Hän on meille ja mitä me olemme
Kristukselle. Tätä kokemusta jokainen tarvitsee. Mutta minulla ei voi olla sitä
kenellekään teistä, eikä teillä voi olla sitä minulle. Työ joka meissä täytyy
tehdä, on Jumalan Pyhän Hengen ilmeneminen mielessä ja sydämessä.
Sydämen täytyy puhdistua ja pyhittyä." M. 1899.
23.7. Torstai, ilta
Jaak. 1:5
"Sinä rukoilet ja pyydät Jumalalta viisautta, voimaa ja suorituskykyä, ja tunnet
että sinun täytyy saada niitä. Mutta voi olla, että kohta rukouksen jälkeen
kuitenkin näyttää siltä, että saatanan helvetilliset varjot heittyvät juuri polullesi,
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etkä sinä näe mitään toiselle puolelle. Mitä se oli? Se oli sitä, että perkele
halusi sumentaa uskosi... Mutta sinun ei ole välttämätöntä tehdä sitä. Onko
tunne meidän tunnuksemme, vai onko se elävän Jumalan sana? Onko meidän
uskomme vajoamassa pilveen? Sitä saatana haluaisi.. Pilvet ovat toisinaan
laskeutuneet päälleni, mutta minä tiesin, että Jumala oli silloinkin sama. Herra
tahtoo tehdä suuria asioita meille, jos me vain luotamme Häneen." M.
24.7. Perjantai, aamu
Matt. 10:7-10
"Paavali, suuri pakanain apostoli, oppi teltantekijän ammatin. Teltan
tekemisessä oli korkeampia ja alempia haaroja. Paavali oli oppinut
korkeamman, ja hän pystyi työskentelemään myös tavallisissa töissä, jos
olosuhteet niin vaativat… Kreikkalaiset meren rannalla olivat ovelia kauppiaita.
He olivat kasvattaneet itsensä olemaan teräviä liikeasioissa ja uskoivat, että
liikevoitto oli jumalallista, ja että kyky hankkia voittoa joko rehellisesti tai
epärehellisesti oli syy, miksi heitä piti kunnioittaa. Paavali tunsi heidän tapansa
ja hän ei halunnut antaa heille syytä sanoa, että hän ja hänen työtoverinsa
saarnasivat sanaa, sen takia että evankeliumi ylläpitäisi heitä." M. 1899.
24.7. Perjantai, ilta
1. Tim. 5:18
"Paavali ajatteli, että kuinka hän voi opettaa käskyjä, jotka vaativat häntä
rakastamaan Jumalaa koko sydämestään, mielestään ja voimastaan, ja
lähimmäistään kuin itseään, jos hän antaisi jotain syytä ajatella, että hän
rakasti itseään enemmän kuin lähimmäistään tai Jumalaansa, että hän seurasi
kreikkalaisten tapaa käydä nokkelasti kauppaa hyötyä saadakseen sen sijaan,
että seuraisi evankeliumin periaatteita. Kuinka hän voisi johtaa ihmisiä
Kristuksen luo, jos hän ottaisi kaiken, minkä voisi heiltä ottaa?" M. 1899.
25.7. Sapatti, aamu
1. Kor. 3:11
"Ihmisten istuessa vuoren rinteellä kuunnellen Kristuksen sanoja, he saattoivat
nähdä laaksoja ja rotkoja, jonne vuoripurot virtasivat matkallaan mereen.
Kesällä nämä purot usein katosivat kokonaan jättäen jälkeensä vain kuivan ja
pölyisen kanavan. Mutta kun talven myrskyt puhkesivat kukkuloilla, purot
tulivat villeiksi, raivoaviksi virroiksi, tulvien laaksoihin ja vieden mukanaan
kaiken vastustamattomassa tulvassaan. Usein kävi, että maanviljelijöiden
pystyttämiä
majoja,
turvallisella
tasangolle,
ilmeisesti
vaaran
ulottumattomissa, pyyhkäistiinkin pois. Mutta ylhäällä vuorella talot oli
rakennettu kalliolle. Jossakin osassa maata asuntoja oli rakennettu kokonaan
kalliosta, ja monet niistä kestivät myrskyjä tuhansia vuosia. Ne oli rakennettu
raskaalla työllä ja suurella vaivalla. Mutta ne kestivät tuulta ja tulvia ja
myrskyä." M
25.7. Sapatti, ilta
Matt. 4:4
"Jotka kuulevat ja tottelevat Kristuksen sanaa rakentavat kalliolle, ja myrskyn
tullessa heidän talonsa ei tuhoudu. Uskon kautta Kristukseen Jeesukseen he
saavuttavat iankaikkisen elämän. Ne jotka ovat kuulijoita, mutta eivät sanan
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tekijöitä, rakentavat epävarmalle perustukselle, joka on hiekkaa, ja
onnettomuus yllättää heidät. Jos Aadam ja Eeva olisivat alussa ottaneet
huomioon Jumalan heille puhumat sanat, he eivät olisi langenneet
ensimmäisessä
kodissaan.
Vapahtajamme
kohtasi
kiusauksen
voimakkaammassa ja ankarammassa muodossa kuin mikä kohtasi Aadamia,
ja Hänen ainoana aseenaan oli se, mikä riittää kaikille - Jumalan sana. Me
kohtaamme kaikenlaisia vääriä oppeja, ja ellemme me tunne Kristuksen
sanoja ja seuraa Hänen neuvoaan, me joudumme tieltä pois." M.
26.7. Sunnuntai, aamu
Matt. 9:29
"Velvollisuutesi on Jumalan lapsena puhua uskosta eikä epäillä. Meidän tulee
olla toivorikkaita ja iloisia Herrassa. Älkäämme katsoko olosuhteiden synkkää
puolta, vaan katsokaamme ylös ja uskokaamme Häneen, jonka Jumala antoi
maailmalle pelastamaan meidät synnistä. Kristus suorittaa pelastustamme
innoittamalla uskoa sydämiimme ja uskomaan totuuteen. Totuus tekee
vapaaksi, ja ne jotka Poika tekee vapaiksi, ovat todella vapaita. Pyrkikäämme
kunnioittamaan Jumalaa ilmaisemalla jatkuvasti kasvavaa luottamusta
vakuutukseen, että Hän vastaanottaa jokaisen sielun, joka palvelee Häntä
vilpittömästi." L. 1908.
26.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 50:23
"Oppikaamme ilmaisemaan kiitollisuutta Jumalaa kohtaan Hänen
ihmeellisestä alentumisestaan ja rakkaudestaan ihmistä kohtaan. Jumalan
ainoasyntyinen Poika suostui jättämään taivaan salit ja tulemaan
maailmaamme elämään kiittämättömän kansan kanssa, joka kieltäytyi Hänen
armostaan. Hän suostui elämään köyhyydessä ja kestämään kärsimystä ja
kiusausta. Hänestä tuli surujen mies ja murheen tuttava. Hänen omista
opetuslapsistaan Pietari kielsi Hänet ja Juudas petti Hänet. Kansa, jota Hän tuli
siunaamaan, hylkäsi Hänet. He häpäisivät Häntä ja aiheuttivat Hänelle
kuvaamattomia kärsimyksiä. He asettivat orjantappurakruunun Hänen
päähänsä ja lävistivät Hänen pyhän temppelinsä. He löivät Häntä ruoskalla ja
sitten ristiinnaulitsivat Hänet. Mutta kaikessa tässä ei yhtäkään valituksen
sanaa päässyt Hänen huuliltaan." L. 1908.
27.7. Maanantai, aamu
Jer. 18:14
"Me emme halua juoda laakson sameista puroista. Me emme halua
turmeltunutta epäuskon viisastelua. Koska monet ovat niin valmiit antamaan
periksi epäilyksille ja kyselyille, niin vääräuskoiset tulevat rohkeiksi. Jumala
auttakoon meitä, että joisimme puhtaasta virrasta, joka vuotaa Jumalan
valtaistuimelta. Voimme juoda ja jatkaa juomista. Ja jos sinä janoat tietoa, niin
sitä on siellä runsaasti. Monet luulevat olevansa ihmeellisen viisaita
ymmärtäessään epäuskoisten kirjoittajien mielipiteitä, mutta he tulevat
huomaamaan, että rakentavat hiekkaperustukselle. Vainon ja ahdistuksen
tullessa ja pyyhkäistessä perustuksen pois, heillä ei ole mitään, millä seisoa.
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Meidän täytyy kiinnittää sielumme ikuiseen Kallioon." M. 1891.
27.7. Maanantai, ilta
Snl. 28:11
"Juuri kun sinä alat luulla olevasi suuri mies, ja että sinä olet niin suuri, että voit
käsittää ja poimia kaiken, mikä on kallisarvoista epäuskoisten kirjoittajien
tuotteissa, ja jätät kaiken, mikä on alhaista, luullen olevasi viisas, kaiken
kirjoitetun yläpuolella.. Perkele on silloin vierelläsi, ja pahat enkelit ovat siinä.
Perkele on paljon älykkäämpi kuin sinä olet, ja sinä et voi nähdä, mitä asiaa
hän on ajamassa. Hän kutoo niin taitavasti näkemyksensä näiden kirjoittajien
ajatuksiin, että on mahdotonta erottaa erehdystä, mitä ne sisältävät. Jos haluat
lukeutua viisaaksi Jumalan silmissä, niin tule suoraan Golgatan ristille ja ota
vastaan sieltä tuleva innoitus, silloin nimesi kirjoitetaan viisaana miehenä, joka
on rakentanut talonsa kalliolle." M. 1891.
28.7. Tiistai, aamu
Luuk. 21:34
"Rakas kristitty ystävä, seisahdu ja ajattele. Sinä käytät Herrasi rahaa; ja mihin
sinä käytät sen? Sinä voit antaa mielesi askarrella liikeasioissa ja tämän
elämän huolissa; mutta sinä et voi viedä näitä asioita mukanasi toiseen
maailmaan. Siellä ei ole mitään käyttöä sellaiselle kasvatukselle. Miksi et
silloin käytä talenttiasi rakentamaan Kristuksen valtakuntaa? Miksi et anna
Jumalan palvelukseen hienotunteisuutta, taitoa ja tarmoa, joka on tehnyt sinut
menestyksekkääksi liikeasioissa? Tämän maailman työt tuhotaan. Eikö olisi
parempi asettaa jotain ajatusvoimistasi Jumalan asiaan, ja rakentaa sinne,
missä työ kestää, etkä tule kärsimään tappiota?" ST, 28.7.1887.
28.7. Tiistai, ilta
Matt. 25:29
"Muutamat puolustelevat itseään sanomalla, että minulla ei ole kokemusta
tämänlaisesta työstä; olen käyttänyt kykyni vain tämän elämän asioihin.
Tahdotko sinä jatkaa tuhlaamalla aikasi ja voimasi maallisiin kiinnostuksen
kohteisiin vai tahdotko käyttää ne Jumalan asian hyväksi? Ketään ei pakoteta
tähän palvelukseen. Jos valintamme on keskittää voimamme maallisiin
asioihin, mikään ei estä meitä. Mutta miksi me haluamme sijoittaa aarteemme
tänne ylhäällä olevan sijasta? Kristus on määrännyt jokaiselle hänen työnsä.
Toinen kuolema on oleva niiden osa, jotka eivät työskentele, ja he kuulevat
kauheat sanat: 'Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' Mutta
uskolliset eivät menetä perintöään. He saavuttavat iankaikkisen elämän." ST,
28.7.1887.
29.7. Keskiviikko, aamu
Ps. 144:12
"Meidät on irrotettu karkeina kivinä maailman kivilouhimosta totuuden taltalla
ja pantu Jumalan työpajaan. Jolla on oikea usko Kristukseen henkilökohtaisena
Vapahtajanaan, tulee huomaamaan, että totuus suorittaa tarkkaa työtä
hänessä. Hänen uskonsa tuottaa uskoa, ja usko työskentelee rakkauden kautta
ja puhdistaa sielun. Herra Jeesus on maksanut lunastushinnan meistä; Hän on
antanut oman henkensä, että ne jotka uskovat, eivät hukkuisi, vaan saisivat
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iankaikkisen elämän. Jotka vastaanottavat totuuden uskossa, todistavat sen
uskon laadusta, mitä heillä on. He edistyvät jatkuvasti katsoen Jeesukseen." M.
1894.
29.7. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:12.16
"Kristuksen työ sydämessä ei tuhoa ihmisen voimia. Kristus johtaa, vahvistaa,
jalostaa ja pyhittää sielun kyvyt. Henkilökohtaisesti tuntemalla Hänet me
pystymme edustamaan Hänen luonnettaan maailmalle. Kristusta täytyy
edustaa myös kotipiirissä. Isällä ja äidillä on raskas vastuu; sillä heidät
pannaan tekemään tiliä siitä, ovatko antaneet oikeaa opetusta lapsilleen.
Heidän tulee puhua ystävällisesti heille, olla kärsivällisiä, valvoa rukouksessa,
rukoillen, että Herra muovaisi lasten sydämet. Mutta heidän tulee omalta
osaltaan edustaa oikein Jumalaa." M.
30.7. Torstai, aamu
2. Piet. 1:4
"Kaipaan ruumiillista voimaa ja terveyttä, henkistä selkeyttä, jotta voisin
suorittaa hyväksyttävää palvelusta Jumalalle. Jumalan sana on täynnä kalliita
lupauksia. Tulen saamaan näkövoimaa, tulen saamaan aivovoimaa, tulen
saamaan ymmärryksen selvyyttä ja Pyhän Hengen innoitusta, koska rukoilen
Jeesuksen nimessä. Kallis Vapahtaja! Hän antoi henkensä minun edestäni. 'Te
ette valinneet minua', sanoi Kristus, 'vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät,
että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi:
että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, Hän sen teille antaisi'." M.
1897.
30.7. Torstai, ilta
Room. 11:33-36
"Haluan sitä apua, jota me kaikki voimme saada uskon kautta. Nyt on
tilaisuutemme kätkeä elämämme Kristuksen kanssa Jumalassa. Jokainen
hetki ajastamme on kallis. Ne kallisarvoiset kyvyt, joita Jumala on antanut
meille, tulee käyttää Hänen palvelukseensa. 'Te ette ole itsenne omat. Teidät
on ostettu kalliilla hinnalla, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, jotka ovat
Jumalan.' Me olemme Herran verellä ostettu perintö. Kaikki itsekkyys täytyy
voittaa. Meidän täytyy olla uskollisia Jumalalle, uskollisia kuin teräs kaikille
Hänen käskyilleen. Ihmiset laativat lakeja, ja vaativat niiden noudattamista.
Samalla he rikkovat mahtavimman Hallitsijan korkeinta lakia."
31.7. Perjantai, aamu
1. Tim. 6:20.21
"Työssämme Jumalalle kohtaamme paljon vastustusta. Vääryydellä ja
petoksella juutalaiset yrittivät pitää kansaa, etteivät uskoisi Kristukseen.
Tänään väärät opettajat yrittävät kaikkia keinoja pidättääkseen kansaa
saamasta tietoa totuudesta. On niitä, jotka rakastavat erehdystä enemmän
kuin totuutta, koska totuus on vastakkain heidän taipumuksiinsa ja
toimintaansa nähden. He kieltäytyvät katumasta ja kääntymästä, vaikka
totuuden todistus on selvä ja vakuuttava. He eivät halua tutkia Kirjoituksia
nähdäkseen, ovatko asiat niin. Risti makaa siellä nostettavaksi ylös, mutta he
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eivät halua kieltää itseään. Jumala käskee heitä pitämään pyhän sapatin,
mutta he kieltäytyvät jättämästä tietänsä." L.
31.7. Perjantai, ilta
Tiit. 1:13,14
"Suuri ja vakava työ on Jumalan kansan edessä. Heidän pitää tulla lähemmäksi
Kristusta itse kieltäymyksessä ja itse uhrauksessa, heidän tavoitteensa tulee
olla levittää armon sanomaa kaikkeen maailmaan. Toiset työskentelevät
yhdellä tavalla, toiset toisella, kun Herra kutsuu ja johtaa heitä. Mutta heidän
kaikkien tulee pyrkiä yhdessä tekemään työn täydelliseksi kokonaisuudeksi.,
Ahdistukset tulevat, sillä monet elävät vastoin Jumalan tarkoitusta. Varmista,
että vaellat Hänen edessänsä nöyrästi ja vaatimattomasti. Sinua voidaan, niin,
sinua tullaan arvostelemaan väärin, mutta pahat puheet joutuvat häpeään, jos
jatkuvasti ilmaiset Kristuksen luonteen suloisuutta." L. 193,1901.
ELOKUU
1.8. Sapatti, aamu
Jes. 5:20,21
"Jumala vaatii jokaista ihmistä olemaan vartiopaikallaan tehden sitä työtä,
jonka Herra on määrännyt tehtäväksi. Anna jokaisen askeleen tapahtua
nöyrässä, vakavassa rukouksessa. Totuuden tulee mennä eteenpäin palavan
lampun tavoin. Totuuden vartijoiden tulee toimia miehinä, jotka ovat hereillä.
Kauheat synnin seuraukset tulevat niiden päälle, jotka, vaikka ovat nimellisesti
seurakunnan jäseniä, pitävät kevyenä asiana panna syrjään Jehovan laki eikä
tehdä mitään eroa hyvän ja pahan välillä. Siinä kuvassa, jonka Herra on
näyttänyt minulle, olen nähnyt niitä, jotka noudattavat omia toivomuksiaan,
esittäen väärin totuutta, painaen alas veljiään ja asettaen vaikeuksia heidän
eteensä. Luonteet kehitetään nyt ja ihmiset tekevät ratkaisunsa, toiset Herran
Jeesuksen puolelle, toiset saatanan ja hänen enkeleittensä puolelle." L. 1906.
1.8. Sapatti, ilta
Room. 12:16
"On monia ihmisiä näennäisesti moraalisia, mutta jotka eivät ole kristittyjä. He
ovat pettyneet arviossaan, minkälainen todellinen kristitty on. Heillä on
sekoittunut luonne, joka tuhoaa kullan arvon, eikä heitä voida leimata taivaan
hyväksynnän leimalla. Heidät täytyy hylätä epäpuhtaana, arvottomana
metallina. Me emme voi omassa voimassamme tehdä täydellistä, uskollisen
siveellistä luonnetta, mutta me voimme hyväksyä Kristuksen vanhurskauden.
Me voimme olla osallisia jumalallisesta luonnosta ja välttää sitä turmelusta,
joka maailmassa on himojen tähden vallalla. Kristus on pannut eteemme
täydellisen mallin, mitä meidän tulee olla Jumalan poikina ja tyttärinä." L. 256,
1906.
2.8. Sunnuntai, aamu
Joh. 3:16
"Kun meillä on näin suuret lupaukset, jotka ovat niin rikkaita ja täyteläisiä kuin
Joh. 3:14-19, niin kysyn: ’Mitä puolusteluja kellään meistä voi olla epäuskoon?
Millä voit puolustaa sanontaasi: En usko, että Herra kuulee rukoustani; toivoisin
voivani uskoa olevani kristitty, tai toivoisin, että minulla olisi todistus siitä, että
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olen Jumalan lapsi’? Tunteet ovat hyvin muuttuvaisia, mutta tässä ovat kalliit
iankaikkisen elämän sanat. Mitä on todistus? Onko se tunteiden lentoa? Onko
se sydämen liikutus, joka antaa sinulle todisteen, että olet Jumalan lapsi?
Mutta tässä ovat kalliit iankaikkisen elämän sanat ja ne antavat meille
vakuutuksen, että meillä on toivoa edessämme olevassa evankeliumissa,
elävässä uskossa." M. 10, 1891.
2.8. Sunnuntai, ilta
Ilm. 22:17
"Me voimme ylettyä Jeesukseen Kristukseen, joka on puolustajamme
taivaallisessa oikeudessa. Me tarvitsemme ystävää oikeudenkäynnissä. Me
olemme tehneet syntiä, olleet tottelemattomia, olleet rikollisia, ja on mitä
suurimmasta merkityksestä meille, että meillä on ystävä oikeudessa
esittämässä asiamme Isälle. Ei vain saarnaajien pidä sanoa: ’Tule’, vaan hän,
joka kuulee sanokoon: ’Tule’. Siten sinun täytyy kuulla sanoma, ja kun kuulet
sanoman, sinä alat puhua sitä ja sanot: ’Tule’. Tuleminen tarkoittaa sinulle
kaikkea. Ja nähdessäsi, että voit tulla, niin etuoikeus on niin laaja, niin ilman
ansiota, että tunnet haluavasi jokaisen saavan saman etuoikeuden kuin
sinullakin on, niin että työskentelemme yhdessä Jumalan kanssa! Se on
työtämme." M. 1891.
3.8. Maanantai, aamu
Jes. 58:6
"Totuus, kallis totuus, vaikuttaa pyhittävästi. Sielun pyhitys Pyhän Hengen
toiminnan kautta painaa Kristuksen luonnon ihmiseen. On Herramme
Jeesuksen Kristuksen armoa, joka ilmenee luonteessa, ja Kristuksen armo on
saanut tekemään hyviä tekoja. Siten luonne muuttuu enemmän ja enemmän
täydelliseksi, Kristuksen kuvan kaltaiseksi vanhurskaudessa ja oikeassa
pyhyydessä. Evankeliumin totuudet eivät ole liittyneet yhteen. Yhdistyessään ne
muodostavat
taivaallisten
jalokivien
ketjun,
kuten
Kristuksen
henkilökohtaisessa työssä, ja kultalangan tavoin ne ympäröivät koko kristillistä
työtä ja kokemusta." M. 1894.
3.8. Maanantai, ilta
Matt. 25:35
"Painakaa mieliinne, että Jumalan armon ja rakkauden tulee ilmetä Jumalan
lapsissa. Etsi taivaasta ja maasta, eikä missään totuus ilmene
voimakkaammin kuin ilmenee armossa sille, joka tarvitsee myötätuntoasi ja
apuasi ikeen murtamiseksi ja sorrettujen vapauttamiseksi. Siinä totuus elää,
totuutta noudatetaan, totuutta opetetaan sellaisena kuin se on Jeesuksessa.
Jokaisella sielulla maailmassamme on ahdistusta; jokaisen ihmisen kokemus,
yleinen elämän historia, kertoo erehtymätöntä kieltä, onko hän Kristuksen
sanojen ja Hänen työnsä tekijä. Suuria ja tärkeitä asioita havaitaan melkein
kaikkialla, mutta yhdistää nämä asiat elämän oletettuihin pienempiin asioihin,
ja kiinteästi yhdistää ne yhdeksi, sitä harvoin tekevät kristityiksi
tunnustautuvat. Uskonto on liian paljon tunnustusta ja liian vähän
todellisuutta." M. 3.8.1894.
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4.8. Tiistai, aamu
Ps. 19:14
"Meidän kaikkien tarvitsee opiskella Jeesuksen elämää ja Hänen antamiaan
opetuksia, jotta tietäisimme kuinka käyttäytyä suhteissamme toinen toisiimme.
Vaalikaa Jumalan Hengen lempeää vaikutusta. Muistakaa, että puhekyky on
suuriarvoinen kyky, jos sitä käytetään oikein, ja että sydämen kyllyydestä suu
puhuu. Muistakaa myös, että sanoistasi sinut vanhurskautetaan ja sanoistasi
sinut tuomitaan. Ajattelemattomat sanat usein luovat vaikeuksia, joita muutoin
ei olisi. Meidät on asetettu tähän maailmaan olemaan Jumalan lapsia ja
valmistumaan tulevaa, kuolematonta elämää varten. Älä puhu epäystävällisiä,
ajattelemattomia sanoja. Perhe-elämässä puhu ystävällisiä, helliä sanoja, jotka
lohduttavat ja rohkaisevat." L. 1901.
4.8. Tiistai, ilta
Jes. 27:5
"Elämä on liian lyhyt, liian täynnä suruja. Meillä ei ole aikaa loukata
murheellista, kiusattua sydäntä. Olkaa kaikki ystävällisiä ja huomaavaisia
toinen toisellenne. Älkää koskaan antako auringon laskea vihanne yli. Älkää
koskaan laskeutuko nukkumaan oikaisematta pieniä, huonotuulisia
purkauksia, jotka haavoittavat ja loukkaavat sielua. Kun olet kiusattu
ajattelemaan ja puhumaan epäviisaasti, polvistu missä tahansa oletkin, ja
rukoile saadaksesi rauhan Jeesuksessa. Olen varma, ettei Hän jätä eikä hylkää
sinua. Jeesus haluaa antaa taivaallisen sopusoinnun sieluusi. Kuuntele Jumalan
siunattuja sanoja itsellesi." L. 1901.
5.8. Keskiviikko, aamu
Fil. 3:9
"Joosua seisoi Herran enkelin edessä saastaisissa vaatteissa. Tämä esittää
niitä, joiden uskonnollinen elämä on ollut puutteellista, jotka saatanan
kiusaukset ovat voittaneet ja ovat arvottomia saamaan Jumalan suosiota.
Tänään ihmiset seisovat Jumalan edessä saastaisissa vaatteissa. Kaikki heidän
vanhurskautensa on kuin 'tahrattu vaate'. Saatana käyttää heitä vastaan
mestarillista syyttävää voimaansa, osoittaen heidän epätäydellisyyksiään
todisteena heidän heikkoudestaan. Hän osoittaa halveksien niiden erehdyksiä,
jotka väittävät palvelevansa Jumalaa. Hän on pettänyt heidät, ja hän pyytää
lupaa saada tuhota heidät. Mutta he luottavat Kristukseen eikä Kristus hylkää
heitä. Hän tuli tähän maailmaan ottamaan pois heidän syntinsä ja lukemaan
vanhurskautensa heidän hyväkseen. Hän sanoo, että uskon kautta Hänen
nimeensä he saavat anteeksiannon ja täydellisen, Kristus-kaltaisen luonteen."
L. 1903.
5.8. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:12
"He ovat tunnustaneet syntinsä Hänelle ja pyytäneet anteeksiantoa, ja Kristus
selittää, että koska he katsovat ja uskovat Häneen, Hän antaa heille voiman
tulla Jumalan pojiksi. Heidän luonteensa on puutteellinen, mutta koska he eivät
ole luottaneet omiin ansioihinsa eivätkä puolustelleet syntejään, koska he ovat
pyytäneet anteeksiantoa Kristuksen ansioiden kautta, Herra vastaanottaa
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heidät ja nuhtelee saatanaa. Koska he ovat nöyryyttäneet itsensä, tunnustaen
syntinsä, Hän kieltäytyy kuuntelemasta vihollisen syytöksiä. Hän on runsaasti
antanut anteeksi katuvalle ja haluaa viedä eteenpäin pelastavan
rakkaudentyönsä heissä, jos he edelleenkin uskovat ja luottavat Häneen." L.
1903.
6.8. Torstai, aamu
Jes. 57:15
"Kristus vastaanottaa ja seurustelee alhaisimpienkin kanssa. Hän ei tunnusta
ihmistä hänen kaunopuheliaisuutensa vuoksi, vaan jos tämä etsii Hänen
kasvojaan apua toivoen. Hänen Henkensä liikuttaa sydäntä, nostaa jokaisen
kyvyn tarmokkaaseen toimintaan. Siinä vaatimattomassa henkilössä Herra
näkee kallisarvoisinta ainesta, joka kestää myrskyn ja tulvan, kuumuuden ja
paineen. Jumala ei näe niin kuin ihminen näkee. Todellinen kunnioitus on
niiden joukossa, joilla on Jumalan rakkaus sydämissään. Työskennellessämme
Mestarille meidän tulisi pyrkiä kirkastamaan Hänen nimeään syntisten
kääntyessä. Jotka työskentelevät saadakseen suosionosoitusta, eivät ole
Jumalan hyväksymiä. Herra odottaa palvelijoittensa työskentelevän toisista
vaikutteista." L. 109.1901.
6.8. Torstai, ilta
Ps. 34:19
"Nöyrät ihmiset, jotka eivät luota lahjoihinsa, vaan työskentelevät
yksinkertaisesti, luottaen aina Jumalaan, saavat nauttia Vapahtajan iloa, kun
heidän hellittämättömät rukouksensa tuovat sieluja ristin luo. Meidän tulisi
sanoa heille: 'Menkää eteenpäin, veljet, tee parhaasi nöyrästi ja vilpittömästi,
niin Jumala työskentelee kanssanne.' He vahvistuisivat ja rohkaistuisivat ja
tulisivat nopeasti sopiviksi työhön, jotta menestys kruunaisi heidän
ponnistelunsa. He sopivat yhteen näkymättömien, taivaallisten voimien kanssa.
He ovat työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa, ja heidän veljensä toivottavat
heille hyvää matkaa ja rukoilevat heidän puolestaan heidän työssään." L.
1901.
7.8. Perjantai, aamu
Ilm. 3:17
"Mikä aiheuttaa niiden kurjuuden ja alastomuuden, jotka tuntevat itsensä
rikkaiksi ja rikastuneiksi? Se on Kristuksen vanhurskauden puute. Omassa
vanhurskaudessaan heidät esitetään puetuiksi tahraisiin rääsyihin, ja kuitenkin
he tässä tilassa imartelevat itseään, että ovat puetut Kristuksen
vanhurskaudella. Kuten profeetta esittää, he ehkä huutavat: 'Herran temppeli,
Herran temppeli olemme me', samalla kuin heidän sydämensä on täynnä
luvatonta kaupustelua ja väärää tavaranvaihtoa. Sielun temppelin esipiha voi
olla kateuden, ylpeyden, intohimon, pahan epäluulon, katkeruuden ja onton
muodollisuuden olopaikka. Kristus katsoo surullisesti nimellistä kansaansa,
joka tuntee itsensä rikkaaksi ja kasvaneeksi totuuteen tiedossa, jotka
kuitenkin ovat alastomia totuudesta elämässä ja luonteessa ja tietämättömiä
alastomasta tilastaan." RH.
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7.8. Perjantai, ilta
1 Kor. 4:7
"Kun Jeesus meni pois Hän uskoi työnsä ihmisille kaikissa sen eri haaroissa, ja
jokaisella todellisella Jeesuksen seuraajalla on jokin työ tehtävänä Hänelle,
josta hän on vastuussa Mestarilleen ja jota työtä hänen odotetaan tekevän
uskollisesti, odottaen käskyä ja ohjausta Johtajaltaan. Me olemme
vastuunalaisia Jumalan edustajia ja olemme varustettu taivaan hyvyydellä, sekä
meidän tulisi kirkastaa vain Häntä, joka on kutsunut meidät. Meidän tulisi
omalta
osaltamme
suorittaa
uskollisesti
tehtävämme,
suorittaen
velvollisuutemme meille annettujen kykyjen mukaisesti. Kukaan muu elävä
olento ei voi tehdä työtämme meidän sijastamme. Meidän täytyy itse tehdä
oma työmme." RH, 7.8.1894.
8.8. Sapatti, aamu
Dan. 12:3
"Päällämme on juhlallinen vastuunalaisuus esittää totuutta uskottomille
tehokkaimmalla tavalla. Kuinka huolellisia meidän tulisikaan olla, ettemme
esitä totuutta sillä tavalla, että se karkottaa miehet ja naiset siitä pois.
Uskonnon opettajat ovat sellaisessa asemassa, missä he voivat aikaansaada
suurta hyvää tai suurta pahaa. Jos jokainen haluaisi nyt herätä tuntemaan
päällään olevan vastuun ja päättäisi, ettei aseta itseään tuomarin istuimelle
tuomitsemaan toisia, vaan tekemään työtä, saarnaamaan evankeliumia niin
kuin ei koskaan ennen, niille jotka ovat pimeydessä, niin monta sielua kääntyisi
vääryydestä vanhurskauteen." L.
8.8. Sapatti, ilta
Hes.3:18
"Uskollisia taloudenhoitajia tarvitaan. Jumala haluaa työskennellä jokaisen
kanssa, joka haluaa itsessään työskenneltävän. Pyhä Henki haluaa johtaa
monia sieluja Kristuksen luo. Hänen seurassaan he tulevat sopiviksi taivaan
kartanoihin. Jotka ovat työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa tulevat viisaiksi
sielujen pelastamisessa. Kaikkien tulisi nyt olla uskollisia Jumalalle, keräten
kaikki muruset, ettei mitään hukattaisi. Hän kutsuu ahkeraan, uskolliseen
palvelukseen. Meidän tulee vastaanottaa totuus Kristukselta ja jakaa sitä
kansalle. Epäusko ja kaikenlainen pahuus on nopeasti kasvamassa, ja Jumalan
palvelijoiden into ja vakavuus tulee kasvaa samassa suhteessa." L. 177, 1903.
9.8. Sunnuntai, aamu
Jes. 49:15
"Olen kiitollinen ystävälliselle taivaalliselle Isälle, että saat iloita hyvän
terveyden siunauksesta. Käytä parhaiten tätä kallista siunausta äläkä tule
huolettomaksi ja riko terveyden lakeja. Elä niin yksinkertaisella tavalla, että
terveys säilyisi. Mene eteenpäin, poikani, ja jos teet Jumalan turvaksesi,
voimaksesi ja neuvonantajaksesi, saat lopulta riemuita. Elä mielen nöyryydessä
ja arvosta toisia itseäsi paremmaksi, ja Jumala antakoon sinulle viisautta, että
voisit johtaa itseäsi niin viisaasti, että voisit olla välikappaleena Hänen
kädessään tehden suurta hyvää Hänen asialleen, mennen eteenpäin näiden
viimeisten päivien tärkeässä työssä." L. 12, 1873.
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9.8. Sunnuntai, ilta
Jes. 49:15
"Olet ehkä kuullut surullisen kertomuksen äidistä, joka miehensä ja lapsensa
kanssa yritti kulkea Vihreitten vuorten yli keskitalvella. Heidän kulkunsa
pysäytti yö ja myrsky. Mies lähti apua hakemaan ja kadotti tiensä pimeässä ja
lumikinoksissa, ja viipyi kauan paluumatkalla. Äiti tunsi kuoleman kylmyyden
tulevan päälleen, ja hän paljasti yläruumiinsa voimakkaalle tuulelle ja satavalle
lumelle alttiiksi, jotta hän antaisi kaiken itsellään jäljellä olevan elämän
pelastaakseen lapsensa. Aamun koittaessa elävä vauva löydettiin kiedottuna
äidin hartiahuiviin, turhaan yrittäen hymyillä ja vauvan suloisella tavalla
kiinnittää huomiota äidin jäykistyneistä ja jäätyneistä silmistä ja ihmetellen,
miksi äiti ei herännyt unestaan. Tässä näemme, että rakkaus on väkevämpi
kuin kuolema, joka sitoo äidin sydämen lapseensa. Ja Jumala sanoo, että äiti
pikemmin unohtaa lapsensa kuin Hän unohtaisi sielua, joka luottaa Häneen.
Tämä rakkaus riittää saamaan syvimmän kiitollisuutemme." L. 1873.
10.8. Maanantai, aamu
1. Kor. 2:14
"Kaikki, mitä johtavat tiedemiehet päättelevät ilman, ottamatta lukuun
Kristusta, maailman valoa, on kuin lusteet verrattuina vehniin. Kristus on
surullinen, kun niin harvat ymmärtävät ykseyden tiedettä Hänen kanssaan.
Mielet, jotka eivät ole jumalallisessa johdossa, eivät voi ymmärtää lunastuksen
tiedettä. Jumalisuuden salaisuus löytyy vain uskovasta sielusta, joka on riisuttu
itsestään. Joka tahtoo vastaanottaa opetusta pienen lapsen tavoin, on suurin
taivasten valtakunnassa. Nikodeemuksen tieto ja kasvatus oli ilmeisen suurta
ja syvää, mutta Kristus näytti hänelle, että sillä ei ollut mitään arvoa Jumalan
edessä. Hänen täytyy syntyä uudesti. Hänen täytyy saada uusia aatteita ja
ymmärtää, että Jumala on kaikkein korkeinta tiedettä." M. 1898.
10.8. Maanantai, ilta
Joh. 14:17
"Ollessamme Jumalan työn yhteydessä meidän täytyy käyttää pyhää tulta.
Ihmisen taito ja voima on tavallista tulta, mutta Jumala ei tunnusta sitä.
Päättäväistä asennetta täytyy ilmetä ikuisen totuuden korkealla korokkeella.
On tullut aika, jolloin jokainen, joka työskentelee Kristuksen työssä, saa
Jumalan merkin sanoissa, hengessä, luonteessa ja Immanuelin
kunnioittamisessa. Samalla kun niin monet kansastamme ovat leijuneet uskon
ja jumalisuuden salaisuudessa, he olisivat voineet ratkaista asian julistamalla:
'Tiedän, että Kristus on minun perintöosani ainaisesti. Hänen armonsa ja
lempeytensä on tehnyt minut suureksi.' Jumalan totuutta ei ole ylistetty Hänen
kansansa taholta, koska he eivät ole ottaneet sitä mukaan henkilökohtaiseen
kokemukseensa. He sopeutuvat maailmaan ja jättäytyvät sen varaan
vaikutuksessaan." M. 1898.
11.8. Tiistai, aamu
Ps. 31:20
"Huolimatta siitä, että Jumalan sanaa niin vähän noudatetaan käytännössä, se
on kuitenkin ainoa apu yksilöiden ja kansallisen kärsimyksen parantamiseen.
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Emme voi polvistua kaduilla ja yleisillä paikoilla uhraamaan rukouksia
Jumalalle, mutta älä koskaan unohda, että missä tahansa oletkin, siellä on
Jumala, jolta voit pyytää viisautta. 'Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven,
eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä
olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.’ Heenok
eli näkymättömän Jumalan kanssa. Maan kiireellisimmissäkin paikoissa hän oli
Hänen seurassaan. Pitäkööt mielessään tämän kaikki, jotka noudattavat
totuutta yksinkertaisuudessa ja rakkaudessa." M. 1898.
11.8. Tiistai, ilta
Ilm. 3:5
"Ota Jumala mukaasi joka paikkaan. Ovi on avoinna jokaiselle Jumalan pojalle
ja tyttärelle. Herra ei ole kaukana sielusta, joka etsii Häntä. Syy, miksi niin
monet ovat jättäytyneet alttiiksi kiusaukselle, on etteivät he ole aina nähneet
Herraa edessään. Paikoissa, joissa Jumalaa vähiten ajatellaan, sinun täytyy
kantaa elämän lamppua. Jos Jumala ei ole näkyvissämme, jos uskomme ja
yhteytemme Jumalan kanssa on katkennut, niin sielu on ehdottomassa
vaarassa. Täydellisyyttä ei ole ylläpidetty. Herra on auttajamme ja suojamme.
Jumala on huolehtinut siitä, etteivät kiusaukset voita yhtäkään sielua, joka
luottaa Häneen." M.
12.8. Keskiviikko, aamu
Room. 12:12
"Jumala vaatii meitä harjoittamaan harrasta jumalanpelkoa kaikkialla ja
jokaisessa olosuhteessa sopusoinnussa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Koeta
työskennellä Hänen menettelytavallaan, koska se on oikean jumalisuuden
hedelmä. Voita sieluja Jeesukselle. Jos tunnet vapautta vaikertaa ja huokailla
menetyksen johdosta, asioista jotka ovat menneitä, syrjässä sinusta, asioista
joita et voi muuttaa, niin laiminlyöt nykyiset tehtäväsi, jotka ovat suoraan
polullasi. Katso Jeesukseen, joka on uskosi alkaja ja päättäjä. Käännä huomiosi
pois asioista, jotka tekevät sinut synkäksi ja surulliseksi, sillä muuten tulet
asiamieheksi vihollisen kädessä lisäämään synkkyyttä ja pimeyttä, ja teet
sieluasi ympäröivän ilmapiirin pimeäksi ja kielteiseksi." M. 1893.
12.8. Keskiviikko, ilta
Kol. 4:2
"Sisar Mc Calpin oli menettänyt poikansa, joka ei ollut valmistautunut
kuolemaan. Hän puhui muiden mukana yhteisessä kokouksessa. Oh, hänen
sydämensä oli niin raskas ja surullinen, mutta hän sanoi saaneensa lohdutusta
sisar Whiten sanoista. Meillä oli hyvä hedelmällinen yhteinen kokous, sitten
tämä murheellinen sisar puhui minulle pojastaan, jonka he olivat haudanneet
muutamia viikkoja sitten. Hän kuoli ilman toivoa, ja sisar tunsi surua ja
murhetta. Minä pyysin häntä hartaasti jättämään vaikertaminen kuolleille, sillä
ei ole hyvä surra asiaa; sillä hänen äitinä tulisi viisaasti ja säälivästi huolehtia
elävistä lapsistaan, että hänen ei tule hetkeäkään omistaa turhaan
murheeseen, vaan vyöttää mielensä kupeet ja koettaa saada lapsensa
Jeesukselle ja luovuttaa itsensä Kristukselle, jotta kasvaisi armossa ja
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tiedossa." M. 1893.
13.8. Torstai, aamu
1. Tess. 5:16-18
"Usko tarttuu Jumalaan Hänen sanoistaan. Jumalan Poika valmistaa paikkaa
sinulle ylhäällä oleviin asuntoihin. Anna kiitoksesi ilmetä siitä. Älä ajattele
sellaista, että koska et aina tunne mielenylennystä, niin et ole Hänen lapsensa.
Tee nöyrästi ja innokkaasti työtä, jota Hän odottaa sinulta. Pidä arvossa
jokaista tilaisuutta tehdä työtä, joka tekee sinut siunaukseksi ympärilläsi
oleville. Päätä tehdä oma osasi, tehden sen paikan jossa olet, paikaksi, jonka
Jumalan voi hyväksyä ja siunata." L. 1908.
13.8. Torstai, ilta
Ef. 5:19,20
"Tutki yhdessä seuralaisesi kanssa Kirjoituksia. Pyhä Henki haluaa auttaa niitä,
jotka etsivät Herraa saadakseen tietää, miten tehdä Hänen työtään.
Koettaessasi saada kristillisen luonteen täydellisyyden, ole auttajana siellä,
missä olet. Kiitä Herraa joka aika. Katso olosuhteiden valoisaan puoleen, älä
siihen synkkään puoleen. Valvo ja rukoile, niin Herra siunaa, opastaa ja
vahvistaa sinua. Katso kuinka paljon voit tehdä siunaten toisia. Sinä olet kallis
Jumalan silmissä. Hän haluaa sinun vaalivan nöyryyden armoa ja sydämen
kiitollisuutta. Ota vaari joka tilaisuudesta saada kasvatusta, jotta voisit jakaa
toisille, mitä itse olet oppinut, sillä monet tarvitsevat apuasi." L. 1908.
14.8. Perjantai, aamu
Hebr. 11:7
"Nooan sopusointuinen usko ja teot yhdistettynä tuomitsivat maailman. Hän ei
vain saarnannut sille ajalle kuuluvaa totuutta, vaan hän toimi jokaisen
saarnansa mukaisesti. Jos hän ei olisi koskaan kohottanut ääntänsä
varoitukseen, niin hänen tekonsa ja pyhä luonteensa turmeltuneiden ja
jumalattomien keskuudessa olisi ollut tuomitseva saarna sen ajan uskottomille
ja irstaille. Hän esiintyi Kristuksen kaltaisessa kärsivällisyydessä ja nöyryydessä
kiihottavien loukkausten, pilkan ja ivan keskellä. Hänen äänensä kuultiin usein
rukoilevan Jumalaa apua ja voimaa saadakseen ja jotta voisi täyttää Jumalan
käskyt. Se oli tuomitseva voima uskottomille." M. 1885.
14.8. Perjantai, ilta
Room. 3:22
"Ovi, joka sulki Nooan sisälle, sulki maailman ulkopuolelle. Nooan aikana oli
suljettu ovi. Ja Herra sulki hänet sisälle. Siihen hetkeen asti Jumalalla oli avoin
ovi, josta vanhan maailman asukkaat olisivat löytäneet turvapaikan, jos olisivat
uskoneet Jumalan heille lähettämän sanoman. Mutta ovi oli nyt suljettu, eikä
kukaan voinut sitä avata. Koetusaika oli loppunut. Jumalan pitkä kärsivällisyys
oli loppunut, numerot Jumalan laskukirjassa olivat karttuneet, vääryyden malja
oli täynnä. Armo lakkasi ja oikeus tarttui koston miekkaan.. Nooan aikana oli
suljettu ovi. Sodoman tuhossa oli suljettu ovi uskottomille, mutta avoin ovi
Lootille. Suljettu ovi oli Tyyrokselle, suljettu ovi Jerusalemin asukkaille, jotka
eivät uskoneet, mutta avoin nöyrille uskoville, jotka tottelivat Jumalaa. Siten on
oleva myös ajan lopussa." M.
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15.8. Sapatti, aamu
2. Kor. 5:21
"'Muita Hän on auttanut, mutta itseään Hän ei voi auttaa' (Mark.15:31). Kristus
ei halunnut pelastaa itseään, jotta syntisellä olisi toivoa anteeksiannosta ja
Jumalan suosiosta. Jos Kristus olisi, ryhtyessään pelastamaan syntisiä,
heikentynyt tai masentunut, niin viimeinen toivo jokaiselta Aadamin pojalta ja
tyttäreltä olisi loppunut. Kristuksen koko elämä oli yhtä itse kieltäymystä ja itse
uhrausta; ja syy siihen, että on niin vähän vahvoja kristittyjä johtuu heidän
mukavuudenhalustaan ja itsensä miellyttämisestä, itse kieltäymyksen ja itse
uhrauksen sijasta." M. 1897.
15.8. Sapatti, ilta
Hebr. 4:15
"Jumaluus teki työtään samalla kuin ihmisyys kärsi vihaa ja kostoa Jumalaa
vihaavien ihmisten taholta, koska Kristus tunnusti itsensä Jumalan Pojaksi. Hän
yksin huomasi kurjan, kärsivän rosvon. Hän yksin oli vapaa ryhtyäkseen
takuuseen syyllisistä rikoksentekijöistä. Kuoleva Lunastaja näki hänet paljon
vähemmän syyllisenä kuin ne, jotka olivat tuominneet Hänet kuolemaan, paljon
vähemmän syyllisenä kuin papit, kirjanoppineet ja hallitsijat, jotka olivat
aktiivisesti ottaneet osaa vaatimaan Jumalan Pojan kuolemaa. Kuolevan
miehen usko oli suloisinta musiikkia Kristuksen korville." M. 1897.
16.8. Sunnuntai, aamu
Ps. 78:1
"Meillä on sanoma vietävänä niille, joilla ei ole ollut nykyisen totuuden valoa; ja
työssämme meidän ei pidä kieltää uskoamme. Isralin lasten historian
tutkiminen auttaa meitä oppimaan läksyn, joka estää meitä toistamasta
erehdyksiä, jotka pilasivat heidän maineensa. Herra vapautti ihmeellisesti
kansansa tyrannimaisen kuninkaan kahleista, ja Hän suojeli sitä faaraon
valtavaa armeijaa vastaan. Hän opasti heitä pilvi- patsaassa päivällä ja
tulipatsaassa yöllä - pilvi peitti Hänen läsnä olonsa. Hän ruokki heitä
erämaassa, ja ihmiset söivät enkelien ruokaa."
16.8. Sunnuntai, ilta
Snl. 9:10
"Jäljellä oleva aikamme on hyvin lyhyt. Pankaamme pois kaikki itsekkäät
nautinnot; sillä ne heikentävät ruumiillista, henkistä ja siveellistä voimaamme,
ja tekee ihmisen kykenemättömäksi saamaan oikeaa näkemystä Jumalan
vaatimusten pyhyydestä. Voitko sinä vaatia elävän Jumalan sinettiä? Voitko
väittää, että olet pyhittynyt totuuden kautta? Me emme ole kansana antaneet
Jumalan laille sitä huomiota kuin meidän tulisi. Olemme vaarassa viettää
sapattia oman mielemme mukaisesti. Meidän kansallemme on annettu kalliita
ohjeita kirjoissa, joita minun tehtäväkseni on annettu kirjoittaa. Kuinka monet
lukevat ja tutkivat näitä kirjoja? Jumalan antamaa valoa voidaan kohdella
välinpitämättömyydellä ja epäuskolla, mutta tämä valo tulee tuomitsemaan
kaikki, jotka eivät halua hyväksyä ja totella sitä." L. 1907.
17.8. Maanantai, aamu
1. Kor. 4:9
"Herra on hyvä ja suuresti ylistettävä. Oppikaamme kiittämään Häntä
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äänellämme ja huomaamaan, että koko ajan olemme korkea-arvoisessa
seurassa - Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen kanssa. Me olemme
näytelmä lankeamattomille maailmoille, enkeleille ja kanssaihmisillemme.
Tämän tajuaminen saa meidät kulkemaan eteenpäin sinne, minne Herra
johtaa, lujalla, hyvin linnoitetulla sydämellä. Valvokaamme rukouksessa. Se
auttaa meitä huomaamaan, että meidän on oltava Kristuksen, jumalallisen
johtajamme, valvonnassa. Hän varustaa meidät lujalla aikomuksella,
alistuvalla, Kristuksen kaltaisella virikkeellä ja terveellä arvostelukyvyllä, jotta
pystymme ajattelemaan järkevästi ja kuitenkin ystävällisesti." L. 1903.
17.8. Maanantai, ilta
Kol. 2:9.19
"Meidän tulee olla Kristuksen pieniä lapsia, oppien Häneltä. Meidän tulee täysin
uskoa ja käytännössä noudattaa tunnustamaamme totuutta - että kaikkien
asioiden loppu on nyt käsissä. Jokainen hetki meidän täytyy olla valmiit
todistamaan ihmeellisten tapahtumien kehittymistä. Joka päivä meidän tulisi
uudelleen pyhittää elämämme Herran palvelukseen, ja avata sydämen ovi
toivottamaan taivaallinen Vieras tervetulleeksi ja ilmaisemaan Hänen
rakkauttaan. Yön hetkinä olen rukoillut paljon suurempaa Vapahtajani
rakkauden tuntemusta. Vaikka en koskaan kadota Hänen rakkauttaan
sydämestäni, niin kuitenkin suuresti toivon, että se lisääntyisi yhä enemmän,
kunnes minusta voidaan sanoa: 'Sinä olet täytetty Hänessä'. Puhukaamme aina
iloisia sanoja, älkäämme salliko yhdenkään vihaisen sanan pudota
huuliltamme, sillä ne voivat haavoittaa jotakin köyhää sielua, joka taistelee
taivaan ilmapiiristä."
18.8. Tiistai, aamu
1. Piet. 4:8
"Nuori mies tullen Jeesuksen luo kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä, saadakseen
iankaikkisen elämän. Jeesus kehotti häntä pitämään käskyt ja luetteli
muutamia lain määräyksiä. Nuori mies sanoi pitäneensä ne jo nuoruudestaan
saakka ja kysyi, että mitä häneltä vielä puuttui. Ensimmäiset neljä käskyä
velvoittaa ihmisen rakastamaan Jumalaa yli kaiken, ja viimeiset kuusi esittävät
vaatimuksen rakastaa lähimmäistä kuin itseämme. Kuinka moni todella
vilpittömästi ja kokosydämisesti tekee niin? Herra tulee pian ja suoritammeko
me niitä velvollisuuksia, jotka syntyvät vanhurskaudesta? Rakkaus on
jumalisuuden perustus. Kukaan ei rakasta Jumalaa, olkoon hänen
tunnustuksensa mikä tahansa, ellei hänellä ole epäitsekästä rakkautta
veljeään kohtaan." M. 1894.
18.8. Tiistai, ilta
Jaak. 5:20
"Meidän ei tule työntää erehtyvää pois, ja olla arvosteleva ja syyttävä, tai jättää
häntä yksin vajoamaan syvempään masennukseen ja tyytymättömyyteen, eikä
antaa hänen kaatua saatanan taistelukentällä, koska Jumala tulee panemaan
meidät tilille siitä. Viljele sydämen hellyyttä, ympäröi itsesi kotipiirissäsi
rakkauden ilmapiirillä. Mutta se henki, joka on laajalti tunkeutunut
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seurakuntaan, on loukkaus Jumalaa kohtaan. Jokainen, joka on tuomitseva,
masentava ja alas painava, joka ei ole osoittanut hellää ystävällisyyttä,
myötätuntoa ja sääliä kiusattua ja koeteltua kohtaan, joutuu omassa
kokemuksessaan maaperälle, jossa toiset ovat kulkeneet ohi, ja saa kärsiä
heidän kovasydämisyydestään, ja hän tulee tuntemaan, mitä toiset ovat
kärsineet hänen myötätunnon puutteestaan, kunnes hän inhoaa sydämensä
kovuutta ja avaa oven Jeesuksen tulla sisälle." M. 62, 1894.
19.8. Keskiviikko, aamu
Jaak. 1:8
"Monet haluaisivat palvella Kristusta sillä ehdolla, että he saisivat palvella myös
itseään. Mutta sitä ei voi olla. Herra ei hyväksy pelkureita armeijaansa. Siellä ei
voi olla mitään teeskentelyä. Kristuksen seuraajien täytyy olla valmiit
palvelemaan Häntä joka aika ja joka paikassa, missä tarvitaan. Jumala
hyväksyy ainoastaan vilpittömiä, järkeviä ja monipuolisia ihmisiä. 'Joka ei ole
minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se
hajottaa' (Matt. 12:30). Monet ovat yrittäneet olla puolueettomia ahdingon
tullessa, mutta heidän aikomuksensa on pettänyt. Kukaan ei voi ottaa
puolueetonta asennetta. Jotka pyrkivät tekemään niin, täyttävät seuraavat
Kristuksen sanat: 'Ei kukaan voi palvella kahta herraa; hän on joko tätä vihaava
ja toista rakastava. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.'" M.1897.
19.8. Keskiviikko, ilta
Jaak. 4:4
"Jotka yrittävät kristillisessä elämässään olla puolinaisia, mikä tahansa heidän
tarkoituksensa onkin, tulevat lopulta voitetuksi vihollisen puolelle. Kaksimieliset
miehet ja naiset ovat saatanan parhaita liittolaisia. Mikä tahansa
myötämielinen mielipide heillä onkin itsestään, he ovat teeskentelijöitä. Kaikki
jotka ovat uskollisia Jumalalle, niin totuuden täytyy olla lujasti oikean puolesta,
koska se on oikea. Liittyä niihin, jotka ovat pyhittymättömiä ja silti olla
uskollinen totuudelle, on yksinkertaisesti mahdotonta. Me emme voi yhdistyä
niiden kanssa, jotka palvelevat itseään, jotka työskentelevät maailmallisten
suunnitelmien mukaisesti, ja silti olla yhteydessä taivaallisen Neuvonantajan
kanssa. Voimme päästä pois vihollisen pauloista, mutta olemme
loukkaantuneita ja haavoittuneita, ja kokemuksemme on kääpiömäinen." M.
20.8. Torstai, aamu
1. Moos. 1:31
"Jumala puhuu meille luonnossa. Me kuulemme Hänen äänensä
katsoessamme luonnon maailman kauneutta ja rikkautta. Me näemme Hänen
kunniansa kauniissa asioissa, jotka Hänen kätensä on tehnyt. Me seisomme ja
katselemme Hänen tekojaan ilman peitettä. Jumala on antanut meille nämä
asiat, jotta katselemalla Hänen kättensä tekoja me opimme Häneltä. Jumala on
antanut meille nämä kallisarvoiset asiat rakkautensa ilmaisuna. Herra rakastaa
kauneutta, ja miellyttääkseen sekä ilahduttaakseen meitä Hän on levittänyt
eteemme luonnon kauneudet, aivan kuin maalliset vanhemmat koettavat
asettaa kauniita esineitä rakastamiensa lastensa eteen. Herra haluaa aina
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nähdä meidät onnellisina. Kauniisti väritetyt kukat kertovat Hänen
hellyydestään ja rakkaudestaan." M. 100, 1898.
20.8. Torstai, ilta
Ps. 103:2
"Jumala on hyvä ja suuresti ylistettävä. Hänen armonsa on vapaasti suotu
meille. Hän on ympäröinyt meidät rakkautensa lahjoilla. Pakanat voivat
pauhata ja kuvitella turhia asioita, mutta Herra on muuttumaton. Hän on tehnyt
vahvat ikuiset kukkulat olemaan turvapaikkana kansalleen. Hän on valmistanut
vuoret ja luolat sorretuille ja vainotuille lapsilleen. Me voimme laulaa: 'Jumala
on turvamme ja voimamme ahdistuksen aikana.' Hän, joka teki pilviä hipovat
vuoret, ikuiset kukkulat - Häneen me voimme katsoa. Antakaamme kaikkien
näiden rakkauden lähettiläiden vastata Jumalan tarkoituksia ja vetää
sydämiämme Häneen, tullaksemme täytetyksi Hänen luonteensa kauneudella
ja palvoaksemme Hänen hyvyyttään, sääliään ja Hänen sanoin kuvaamatonta
rakkauttaan." M. 1898.
21.8. Perjantai, aamu
Matt. 24:14
"Seurakunnan tulee työskennellä aktiivisesti järjestäytyneenä yhteisönä
levittääkseen ulkomaille Kristuksen ristin vaikutusta. Jotka työskentelevät
epäitsekkäästi ilmoittaakseen totuuden lähellä ja kaukana oleville, on merkitty
ylös taivaassa. 'Työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa, Jumalan viljelys,...
Jumalan rakennus.' Suuren Suunnittelijan valvomana he näyttävät, mitä
ihmisolennot voivat olla, kun he kantavat Kristuksen iestä oppien Hänen
nöyryyttään ja vaatimattomuuttaan. Koska monet Kristuksen seuraajiksi
tunnustautuvat haluavat olla ensimmäisinä, Hän ei voi luottaa heihin. Jos he
olisivat nöyriä, halukkaita Hänen opetettavakseen he olisivat voimana
maailmalle." ST. 21.8.1901.
21.8. Perjantai, ilta
Matt. 28:19
"Seurakunnan elämä riippuu siitä kiinnostuksesta, mitä sen jäsenet ilmaisevat
niitä kohtaan, jotka ovat lammastarhan ulkopuolella. Jumalan seurakunta
muistakoon, että Kristus antoi itsensä uhrina, pelastaakseen maailman
tuhosta. Meidän tähtemme Hän tuli köyhäksi, jotta me Hänen köyhyydestään
pääsisimme ikuisten rikkauksien omistajiksi. Tulevatko ne, joita Jumala on
siunannut totuuden tiedolla, rajoittuneeksi suunnitelmissaan? Nouskoot he
huomaamaan suuren velvoituksensa, leikaten poikki jokaisen itsekkyyden
langan, niin että Herra voi vuodattaa heille Pyhän Henkensä." Signs of the
Times 1901.
22.8. Sapatti, aamu
Room. 6:13
"Jos haluat olla Jumalan rakastama ja säilyttää pyhien enkelien läsnäolon,
sinulla täytyy olla alistuvainen henki. Ole halukas opetettavaksi ja ohjattavaksi.
Koeta seurata hyveiden ja pyhyyden polkua. Jumalalla on vaatimuksia sinulle.
Hän on siunannut sinua elämällä ja terveydellä ja kyvyillä ja järjen voimilla,
jotta sinä, jos tahdot, kehittyisit suuresti, tai sinä voit väärin käyttää niitä,
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yhdistämällä nämä voimat tai mielen kyvyt saatanan valvontaan. Sinä olet
edesvastuussa Jumalan sinulle antamista kyvyistä. Sinun ei tarvitse pyrkiä
tekemään suurta työtä, pyrkiä suuriin asioihin. Sinä voit tehdä omaa työtäsi, ja
vaikka se olisi pientäkin, niin tunnet vastuusi tekemällä sen työn Jumalalle
otolliseksi." L. 1875.
22.8. Sapatti, ilta
1. Piet. 4:1
"Muista, että Jumala haluaa käyttää kaikkia lapsiaan, jos he haluavat antautua
Hänelle. Hänellä on paikka ja työ kaikille. On monia, sinä niiden joukossa, jotka
ajattelevat ettei ole mahdollista, että Jumala voisi käyttää heitä. Älä ajattele
enää niin. Voit tehdä pienen työsi sillä tavalla, että se kirkastaa Jumalaa. Puro ei
kieltäydy seuraamasta kapeaa uomaansa, koska se ei ole joki. Ruoho ei
kieltäydy kasvamasta, koska sillä ei ole mahtavien puiden mittasuhteita. Tähti
ei kieltäydy loistamasta, koska se ei ole aurinko. Oi ei. Kaikella luonnossa on
määrätty työnsä, eivätkä ne napise paikastaan. Hengellisissä asioissa jokaisella
miehellä ja naisella on hänen oma piirinsä ja kutsumuksensa. Kristuksella on
oikeus saamaan teidän palveluksenne. Yhdy Häneen sydämestäsi." L. 1875.
23.8. Sunnuntai, aamu
Jaak. 1:22
"Herra vaatii jokaiselta sielulta palvelusta. Ne joille elävä oraakkeli on
avautunut, jotka näkevät totuuden ja antautuvat ruumiineen, sieluineen ja
henkineen Jumalalle, ymmärtävät Vapahtajan sanat: 'Mene työskentelemään
tänään minun viinitarhaani'. Se on vaatimus, mutta ei pakko. Jumalan tahto
tehdään tiettäväksi Hänen sanassaan ja ne, jotka uskovat Kristukseen, haluavat
työskennellä uskonsa mukaisesti. He haluavat olla sanan tekijöitä.
Vilpittömyyden koe ele sanoissa, vaan teoissa. Kristus ei sano kenellekään
ihmiselle: 'Mitä sinä sanot enemmän kuin muut?' vaan, 'mitä sinä teet
enemmän kuin muut?' Nämä Hänen sanansa ovat syvästä merkityksestä: 'Jos
te tiedätte nämä asiat, niin olette autuaat, jos teette ne' (Joh.13:17). Sanat eivät
ole minkään arvoisia, ellei niitä ole puhuttu vilpittömyydessä ja totuudessa." M.
1899.
23.8. Sunnuntai, ilta
Matt. 7:13
"Meillä on todisteita siitä, että maailmassa on monia pettäjiä, miehiä jotka
sanovat: 'Minä menen, Herra', mutta eivät mene. He voivat puhua pehmeitä
sanoja ja kauniita puheita; mutta he pettävät; he ilmaisevat elämässään, että
heidän sanansa ei oltu lausuttu Jumalassa. Käytännön elämä on todellinen
luonteen merkki. Sanoillamme ja teoillamme me ilmaisemme maailmalle,
enkeleille ja ihmisille, uskommeko me Kristukseen henkilökohtaisena
Vapahtajana. Hyvät teot eivät osta Jumalan rakkautta, mutta ne ilmaisevat,
omistammeko me sen rakkauden. Jos me jätämme tahtomme ja tiemme
Jumalalle, me emme työskentele Jumalan rakkauden tähden, vaan me
tahdomme totella Jumalan käskyjä, koska on oikein tehdä niin. Opetuslapsi
Johannes kirjoitti: 'Me rakastamme Häntä, koska Hän ensiksi rakasti meitä."' M.
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120, 23.8.1899.
24.8. Maanantai, aamu
Ps. 89:19
"Herra rakastaa sinua. Herra on hellän myötätuntoinen. Hänen lupauksensa on:
'Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä.' Kun vihollinen tulee tulvan tavoin,
Herran Henki nostaa sinulle lipun vihollista vastaan. Pidä mielessäsi, että
Jeesus Kristus on ainoa toivosi. Surullisina, masentavina hetkinä, joita aina
tulee sinulle, Kristus sanoo sinulle: 'Antaudu minun turviini, että hän tekisi
rauhan minun kanssani; ja hän tekee rauhan minun kanssani. 'Sinun työsi on
tarttua kiinni siihen voimaan, joka on luja kuin ikuinen valtaistuin. Usko
Jumalaan. Luota Häneen. Ole iloinen kaikissa olosuhteissa. Vaikka sinulla voi
olla vaikeuksia, niin tiedä että Kristus kärsi nämä tuskaa tuottavat asiat
perintönsä puolesta." L. 1900.
24.8. Maanantai, ilta
Dan. 12:10
"Jotka rakastavat Jumalaa ja ovat Hänen sanansa tekijöitä, laulavat ylistystä ja
kiitosta mieluummin kuin puhuvat syytöksen, virheiden etsimisen ja napinan
sanoja. Herra haluaa siunata rauhantekijöitä. Luota Herraan. Älä anna
tunteiden, äläkä minkään ihmisen puheiden tai asenteen masentaa itseäsi. Ole
huolellinen, etteivät sanasi ja tekosi anna toisille tilaisuutta saada etua
haavoittaessaan sinua. Pidä katseesi Jeesuksessa. Hän on voimasi.
Katsellessasi Jeesusta muutut Hänen kaltaisekseen. Hän on sinun kasvojesi
terveys ja Jumalasi. Seurakunta tarvitsee sinua, ja sinä tarvitset tunteittesi
pehmennystä ja alistamista Kristuksen asialle." L. 125, 1900.
25.8. Tiistai, aamu
Ps. 89:15
"Ei ole lainkaan ihmeellistä, että Jumalan lain rikkojat nykyaikana, haluavat
mennä niin kauaksi siitä kuin mahdollista; sillä se tuomitsee heidät. Mutta ne
jotka ovat sitä mieltä, että kymmenet käskyt on kumottu Jeesuksen
ristiinnaulitsemisessa, ovat samanlaisessa petoksessa kuin juutalaiset. Se
asenne, että Jumalan laki on ankara ja kova, halveksivat Häntä, joka hallitsee
maailmankaikkeudessa sopusoinnussa sen pyhien määräysten kanssa. Niiden
sydämen päällä on verho, jotka ajattelevat niin lukiessaan Vanhaa ja Uutta
testamenttia. Lain pienimmänkin rikkomuksen rangaistus on kuolema, mutta
ilman Kristusta, syntisten Puolustajaa, se olisi lyhyesti kostettu jokaiselle
pahantekijälle. Oikeus ja armo on sekoitettu. Kristus ja laki ovat rinnakkain.
Laki tuomitsee rikollisen, mutta Kristus ajaa syntisen asiaa." ST. 25.8.1887.
25.8. Tiistai, ilta
Ps. 97:2
"Kristuksen elämä oli mitä täydellisintä ja Isänsä lain täydellistä puolustamista,
ja Hänen kuolemansa todisti sen muuttumattomuuden. Kantaessaan syntisen
syyllisyyden Kristus ei vapauttanut ihmistä velvollisuudesta totella lakia; sillä jos
laki olisi muutettu tai kumottu, Hänen ei olisi tarvinnut tulla tähän maailmaan
kärsimään ja kuolemaan. Se tosiasia, että Kristus kuoli sen rikkomisen takia,
todistaa Isän lain muuttumattoman luonteen. Juutalaiset olivat eronneet
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Jumalasta, ja opetuksessaan he olivat asettaneet omia muotomenojaan
jumalallisen lain sijaan. Kristuksen elämä ja opetus teki selväksi ja ilmeiseksi
tämän rikotun lain periaatteet." Sign of the Times 1887.
26.8. Keskiviikko, aamu
Jes. 8:19
"Spiritismi on petoksen mestariteos. Se on saatanan menestyksekkäin ja
lumoavin harha - hän on laskelmoinnissaan käyttänyt hyväksi niiden
myötätuntoa, jotka ovat laskeneet rakkaansa hautaan. Pahat enkelit tulevat
näiden rakastettujen muodossa ja kertovat tapahtumia, joita heidän elämässään oli tapahtunut ja esittävät tekoja, joita he olivat esittäneet eläessään.
Sillä tavalla he johtavat ihmisiä uskomaan, että heidän kuolleet ystävänsä ovat
enkeleitä, leijaillen heidän yläpuolellaan ja ollen yhteydessä heidän kanssaan.
Nämä pahat enkelit, jotka ovat olevinaan kuolleita ystäviä, ovat ottaneet
huomioon eräänlaisen epäjumalanpalvelun, ja monet pitävät heidän sanojaan
suuremmassa arvossa kuin Jumalan sanaa. Siten miehet ja naiset johdetaan
hylkäämään totuus ja kiinnittämään huomio harhaanjohtaviin henkiin." ST.
1889.
26.8. Keskiviikko, ilta
Saarn. 9:5.6
"Tämä selvä kirjoitus on suorassa vastakohdassa spiritismin opetukselle, ja jos
siihen kiinnitettäisiin huomiota, niin sieluja pelastuisi vihollisen pauloista. Monet
tutkivat spiritismiä vain uteliaisuudesta. Heillä ei ole todellista uskoa siihen ja
olisivat kauhistuneita aatteesta, että heistä tulisi meedioita; mutta he
uskaltautuvat kielletylle ja vaaralliselle alueelle. Kun he ovat jo melkein pettäjän
ansassa, he huomaavat, että ovat hänen vallassaan, joka tekee mitä
alhaisimpia orjia palvelijoistaan, eikä mikään muu voi vapauttaa heitä kuin
Jumalan voima. Ainoa turva meillä on luottaa ehdottomasti ja seurata
uskollisesti Jumalan sanan ohjeita. Raamattu on ainoa kartta, joka merkitsee
kapean polun, millä väistää tuhoutumisen kuoppia." ST. 1889.
27.8. Torstai, aamu
Jaak. 4:4
"Herran suuri päivä on lähellä. Kristuksen ilmestyessä taivaan pilvissä, ne jotka
eivät ole etsineet Häntä koko sydämestään, jotka ovat antaneet pettää itseään,
tulevat varmasti hukkumaan. Ainoa turvamme on, että meidät havaitaan
katuneeksi ja kääntyneeksi ja syntimme pois pyyhityksi. Jotka nyt vakavasti
tahtovat etsiä Herraa, nöyryyttäen sydämensä Hänen edessään ja hyljäten
syntinsä, tulevat totuuden pyhittämisen kautta sopiviksi yhdistymään
kuninkaallisen perheen jäsenten kanssa, ja he saavat nähdä Kuninkaan
kauneudessaan..." L. 1906.
27.8. Torstai, ilta
Matt. 18:3
"Oma minä tulee alistaa Kristuksen ikeen alle. Suuri Opettaja kehottaa kaikkia
oppimaan Hänestä... 'Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on ollut
kadotettu'. Mutta niiden, jotka tahtovat pelastua, täytyy olla halukkaita tulla
pelastetuksi Herran määräämällä tavalla, eikä oman valintansa tavalla.
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Jumalan vapaa armo on ihmisen ainoa toivo. Jumala on tosissaan meidän
jokaisen kanssa. Meidät on kutsuttu Jumalan erikoiseksi kansaksi paljon
korkeammassa mielessä kuin monet ovat käsittäneet. Maailma on
jumalattomuudessa, ja Jumalan kansan on tultava ulos maailmasta, ja olla
siitä erillään. Heidän täytyy olla vapaat maailmallisista tavoista ja
tottumuksista. Heidän ei tule yhtyä maailmallisiin mielipiteisiin, vaan esiintyä
selvästi Jumalan erikoisena kansana, vakavina kaikissa palveluksissaan." L.
280,1906.
28.8. Perjantai, aamu
Mark. 2:17
"Kenellekään opettajalle ei ole annettu sellaista erikoista kunniaa, kuin
annettiin Herrallemme ja Mestarillemme. Hänen tunnettiin 'publikaanien ja
syntisten ystävänä'. Hän oli kaikkien yhteiskuntaluokkien kanssa, jotta kaikki
tulisivat osallisiksi niistä siunauksista, joita hän tuli antamaan. Hänet nähtiin
synagoogissa ja yleisillä paikoilla. Hän otti osaa maamiestensä
yhteiskunnalliseen elämään, ilahduttaen läsnäolollaan kaikkien koteja, jotka
kutsuivat Hänet. Mutta Hän ei koskaan tunkeutunut minnekään kutsumatta.
Hän oli aktiivisesti huojentamassa kaikkea ihmisten kurjuutta, missä uskottiin
Hänen apuunsa; mutta Hän ei suonut parantavaa voimaa umpimähkäisesti
siellä, missä ilmeni riippumattomuutta ja itsekästä eristäytyvää henkeä, jotka
eivät ilmaisseet surujaan eivätkä pyytäneet tarvittavaa apua." L. 1878.
28.8.Perjantai, ilta
1. Tim. 1:15
"Kaikkina aikoina sen jälkeen, kun Kristus oli ihmisten joukossa, on ollut
muutamia, jotka vaikka tunnustavat Hänen nimensä, ovat noudattaneet
eristäytymistä eli farisealaista paremmuutta. Mutta he eivät ole olleet
siunaukseksi lähimmäisilleen. He eivät ole Jeesuksen elämästä löytäneet
mitään puolustusta tälle itse vanhurskaalle fanaattisuudelle; sillä Hänen
luonteensa
oli
ystävällinen
ja
hyvää
tekevä.
Niiden
jotka
Jumala on varustanut totuudella, täytyy niin järjestää kanssakäymisensä
maailman kanssa, että he varmistavat itselleen hiljaisen, pyhän rauhan, ja
tietää miten kohdella ihmisiä heidän ennakkoluuloineen, ja jakaa heille sitä
valoa, lohdutusta ja rauhaa, joka saadaan Jumalan totuuden
vastaanottamisessa." L. 1878.
29.8. Sapatti, aamu
Aam. 5:13
"Jokaista totuuteen uskovaa kehotetaan harjoittamaan hurskautta. Vaivalloiset
näkymät ovat edessämme, ja meidän täytyy harjoittaa suurta varovaisuutta,
sulkien huultemme oven jumalattomien ollessa edessämme. Me saamme
kohdata elämässämme ihmisiä, joilla on fanaattinen innostus ja kiihottavat
totuutta vihaavia, silloin on välttämätöntä säilyttää hiljainen asenne eikä tuoda
julki kaikkea mitä tiedämme, sillä ihmisten mieliin jää vaikutelma, joka
saatanan vaikutuksesta kasvaa suuriin mittasuhteisiin. Silloin tarvitaan
valvomista ja rukousta." M.
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29.8. Sapatti, ilta
Snl. 10:19
"Suuri työ täytyy tehdä Mestarille julistaen viimeistä armon sanomaa
maailmallemme, ja me olemme riippuvaiset vallanpitäjistä ja voimista
tiellämme maan ääristä toiseen, ja koska me olemme riippuvaiset näistä
voimista, meidän ei tule erottautua heistä, sillä tämä on maailmanlaajuinen
sanoma. Meidän tulee mennä eteenpäin rauhallisesti, ja kun tiemme on
ilmeisesti suljettu yhdellä suunnalla, meidän ei pidä tuomita vallanpitäjiä, sillä
siten tehden opetamme toisille voimille, kuinka työskennellä asettamaan
esteitä tiellemme. Meidän ei pidä kiihottaa vastustavia aineksia tai yllyttää
kostoon. Huippukohta tulee kylliksi pian. Se on jo nyt hiipimässä kuin varas
yöllä." M. 1893.
30.8. Sunnuntai, aamu
Luuk. 9:23
"Maanantaiaamuna pidimme kokouksen puoli kuudelta teltassa. Puhuin noin
30 minuuttia taloudellisuuden välttämättömyydestä pukeutumisessa ja
kohtuullisesta rahan kulutuksesta. Nuorten työntekijöiden, jotka tekevät
telttatyötä, tulisi olla huolellisia eikä aiheuttaa liian suuria menoja. Asialla on
monia tarpeita, kun telttoja pystytetään uusille kentille ja lähetystyö laajenee.
Aamukokouksemme pidettiin teltassa. Puhuin jälleen 30 minuuttia oikeasta
pyhityksestä, joka ei ole mitään vähempää kuin päivittäin kuolla itselle ja
päivittäin mukautua Jumalan tahtoon. Syy miksi monet tässä maailmanajassa
eivät tee suurempaa edistymistä jumalisessa elämässä on se, että he selittävät
oman tahtonsa olevan täsmälleen, mitä Jumala tahtoo. He tekevät, mitä
tahtovat, ja imartelevat itseään, että ovat mukautuneet Jumalan tahtoon. He
miellyttävät itseään eivätkä ole ristiriidassa oman minän kanssa." L. 1878.
30.8. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 4:10
"Alussa monet taistelevat hyvin itsekkäitä miellyttämisen ja mukavuuden
toiveita vastaan. He ovat vilpittömiä ja vakavia, mutta kasvavat vaivalloisesti
päivittäisen kuoleman venyvissä ponnisteluissa, lakkaamatta kapinoiden
saatanan jatkuvissa kiusauksissa, ja toimettomuus tuntuu houkuttelevalta,
kuolema liian itse kieltäymykseltä, ja uneliaana he sulkevat silmänsä ja
lankeavat kiusaukseen sen sijaan, että kestäisivät sen. Nykyajan synnit, elämän
ylpeys, eivät näytä kovin epämiellyttäviltä. Jumalan sanassa ei ole mitään
sovittelua niille, jotka mukautuvat maailmaan. Meidän täytyy jatkuvasti taistella
itsemme kanssa." L. 1878.
31.8. Maanantai, aamu
Ef. 4:13
"Jos Kristuksen seuraajat olisivat vakavia viisauden etsijöitä, heidät johdettaisiin
runsaille totuuden kentille, kokonaan heille tuntemattomille. Joka haluaa antaa
itsensä Jumalalle niin täysin, kuin Mooses teki, häntä jumalallinen käsi ohjaa
yhtäläisesti kuin Hän oli suuri Israelin Johtaja. Hän voi olla vaatimaton ja
näennäisesti lahjaton; mutta jos hän rakastavalla, luottavaisella sydämellä
tottelee kaikkia Jumalan tahdon ilmoituksia, hänen voimansa puhdistuvat,
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jalostuvat, vahvistuvat ja hänen kykynsä kasvavat." RH. 1911.
31.8. Maanantai, ilta
Ef. 4:13
"Viinipuun mehu, joka nousee juuresta, leviää oksiin antaen kasvua ja tuottaen
kukintoja ja hedelmiä. Siten Pyhän Hengen elämää antava voima, lähtöisin
Vapahtajasta, tunkeutuu sielun läpi, uudistaa tarkoitusperät ja taipumukset ja
tuo ajatuksetkin kuuliaisiksi Jumalan tahdolle, tehden vastaanottajan
kykeneväksi tuottamaan kallista pyhien tekojen hedelmää. Luonnollinen elämä
säilyy hetkestä toiseen jumalallisesta voimasta; mutta sitä ei ylläpidetä
suoranaisen ihmeen kautta, vaan käyttämällä niitä siunauksia, joita on asetettu
ulottuvillemme. Jos Kristuksen seuraaja kasvaa 'täyteen miehuuteen,
Kristuksen täyteyden täyden iän määrään', hänen täytyy syödä elämän leipää ja
juoda pelastuksen vettä." RH. 31.8.1911.
SYYSKUU
1.9. Tiistai, aamu
1. Kor. 3:8
"Kun Kristus kutsui opetuslapsensa kalaverkkojensa äärestä, Hän kertoi heille,
että heistä tulisi ihmisten kalastajia. Sillä Kristus tarkoitti, että heidän tuli
työskennellä. Ilmoittaessaan totuutta toisille heidän tuli heittää verkkonsa
veneen oikealle puolelle. Sillä Kristus tarkoittaa, että heidän tulee työskennellä
uskossa pelastaakseen sieluja. Ja tämä työ yksilöiden hyväksi Jumalan
kaitselmuksessa johtaa heidät työskentelemään yhteisöjen hyväksi. Heidän ei
tullut ajatella itseään osana työn eri järjestelmissä, vaan yksityisinä lankoina
kokonaisuudesta, erottamattomasti yhdistettyinä, niin kuin ketjun renkaat,
yhdistettyinä lähimmäisiinsä ja Jumalaan." M. 1898.
1.9. Tiistai, ilta
2. Piet. 1:5-8
"Edistyminen oikeassa kasvatuksessa ei sovi yhteen itsekkyyden kanssa. Oikea
tieto tulee Jumalalta ja palaa takaisin Jumalan luo. Hänen lapsensa saavat,
jotta voisivat jälleen antaa. Jotka Jumalan armosta ovat saaneet älyllisiä ja
hengellisiä etuja, tulevat edistyessään vetämään toisia yhdessä kanssaan
korkeampaan suoritukseen. Ja tällä työllä, jota on tehty edistämään toisten
hyvää, on yhteistyössä näkymättömiä apulaisia. Kun me uskollisesti jatkamme
työtä meillä tulee olemaan korkeita pyrkimyksiä vanhurskauteen, pyhyyteen ja
täydelliseen tietoon Jumalasta. Me itse tulemme täydellisiksi Kristuksessa
tässä elämässä, ja otamme mukaamme taivaaseen lisääntyneet kykymme,
jatkaaksemme siellä korkeampaa kasvatustamme." M. 108. 1898.
2.9. Keskiviikko, aamu
Ps. 25:9
"Jumala työskentelee niiden kanssa, jotka kuuntelevat Hänen ääntään.
Jumalan sana on neuvonantajamme ja opastaa kokemuksiamme. Vanhan
testamentin historian opetukset, jos niitä uskollisesti tutkitaan, opettavat
meille, miten se voi tapahtua. Kristus, verhottuna pilvipatsaaseen päivällä ja
tulipatsaaseen yöllä oli Israelin lasten oppaana ja valona heidän
erämaavaelluksellaan. Siinä oli erehtymätön opas. Kaikissa heidän
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kokemuksissaan Jumala koetti opettaa heille kuuliaisuutta taivaallista
Opastaan kohtaan, ja uskoa Hänen voimaansa vapauttaa heidät. Heidän
vapautuksensa Egyptin kärsimyksistä ja kulkunsa Punaisen Meren halki ilmaisi
heille Hänen pelastamisvoimansa." L. 1907.
2.9. Keskiviikko, ilta
Ps. 103:17
"Vanhan testamentin historia on merkitty ylös hyödyttämään niitä, jotka elävät
myöhemmissä sukupolvissa. Uuden testamentin opetuksia tarvitaan suuresti.
Siinä jälleen Kristus on opastajana, johtaen kansaansa etsimään sitä viisautta,
joka tulee ylhäältä, ja saamaan opetusta vanhurskaudesta, joka muovaa
luonteen jumalallisen kuvan mukaiseksi. Sekä Vanhan että Uuden testamentin
kirjoitukset opettavat kuuliaisuuden periaatteita Jumalan käskyille varmistaen
sen elämän, joka mitataan Jumalan elämällä, sillä kuuliaisuuden kautta me
tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja opimme välttämään turmelusta,
joka maailmassa on himojen tähden vallalla." L. 342, 1907.
3.9. Torstai, aamu
Ps. 130:3,4
"Niille, jotka ovat kulkeneet vieraita polkuja, Herra tarjoaa rohkaisun sanoja.
Hän hyväksyy heidän rukouksensa, jos he katuvat ja kääntyvät. Kristuksen
äärettömän uhrin kautta ja uskon kautta Hänen nimeensä, he voivat saada
Jumalan lupaukset. Aadamin pojat voivat tulla Jumalan pojiksi. Oi kuinka
täynnä kiitollisuutta meidän tulisikaan olla, että Kristuksen teon kautta, Hänen
vastaanottaessaan ihmisyyden, langenneille ihmisille on suotu toinen
koetusaika. Kristus asettaa heidät hyvälle perustukselle. Ollessaan yhteydessä
Häneen he voivat olla työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa. Sen armon kautta,
jota päivittäin annetaan Kristuksessa, he voivat olla yleviä ja jalostuneita
tullakseen Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Sellaisella rakkaudella ei ole vertaa." L.
1903.
3.9. Torstai, ilta
1. Kor. 6:19,20
"Jeesus pyytää täydellistä kuuliaisuutta. Sen täytyy näkyä käytännön teoissa.
Meidän tule joka päivä lisätä tietoa jumalallisesta tahdosta. Kristus tahtoo
antaa Henkensä kaikille, jotka yhdessä työskentelevät nöyryydessä. Jos me
tahdomme elää kristityn elämää, meidän täytyy aina työskennellä yhdessä
Jumalan kanssa, kadottaen itsemme jättäytyneenä Jeesukselle Kristukselle.
Joka päivä meidän tulisi työskennellä ikuisuutta varten. Ihminen tehtiin vähän
alemmaksi enkeleitä. Mutta kun hänet puhdistetaan ja muutetaan taivaan
kartanoihin, hän tulee olemaan etuoikeutetumpi kuin enkelit." L. 1903.
4.9. Perjantai, aamu
Joh. 8:44
"Meidän kaikkien tulee ymmärtää, että on olemassa langennut enkeli, joka
kerran oli Kristuksesta seuraava arvojärjestyksessä taivaallisessa joukossa.
Hänen pettämistyönsä tapahtui niin suuressa salaisuudessa, että alemmassa
asemassa olevat enkelit luulivat hänen olevan taivaan hallitsijan. Saatana esitti,
että kaikki väärät viittaukset, joita oli taivaassa, syntyi enkelien joukossa, ja
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samalla hän itse viittasi siihen, että sellaista ei olisi koskaan esiintynyt enkelien
keskuudessa, ellei hän olisi luonut heitä. Hän ovelasti esitti nämä asiat
Jumalalle aivan kuin tulleina enkeleiltä, vaikka ne olivat alkuisin saatanasta
itsestään." L. 1906.
4.9. Perjantai, ilta
1. Joh. 3:8
"Kristus oli työskennellyt taivaassa todistaen saatanan kauheasta erheestä,
kunnes viimein paholainen ja hänen kannattajansa ryhtyivät avoimeen
kapinaan Jumalaa itseään vastaan. Sitten hän vaati oikeutta saada asema
Kristuksen yläpuolella suojelevana kerubina. Karkotettuna taivaasta hän tuli
tämän maan päälle päättäen työskennellä Kristusta vastaan. Hän ei ole
vaarassa menettää pettämiään enkeleitä. He ovat hänen lippunsa alla
värvättynä taistelemaan Jumalan Poikaa vastaan. Kun Kristus tuli tämän maan
päälle, saatana oli alituisesti Hänen kannoillaan yrittäen tehdä Hänen työnsä
hyödyttömäksi. Kristuksen parantaessa sairaita ja kärsiviä saatana oli paikalla
tehdäkseen Hänen työnsä, pelastaa sieluja, niin vaikeaksi kuin mahdollista." L.
1906.
5.9. Sapatti, aamu
Joh. 14:16
"Kristus selitti ylösnousemuksensa jälkeen, että Hän lähettäisi kruunaavana
lahjanaan seurakunnalle Lohduttajan, joka ottaisi Hänen paikkansa. Tämä
Lohduttaja on Pyhä Henki - Hänen elämänsä sielu, Hänen seurakuntansa voima
ja maailman elämä ja valo. Henkensä kanssa Kristus lähettää sovittavan
vaikutuksen ja voiman ottaa synnit pois. Jumala on kehottanut minua
kertomaan sinulle ja koko kansalleen olemaan hyvin varovainen, ettette
vastusta Pyhän Hengen työskentelyä - Kristuksen lähettämää Lohduttajaa. Varo
ottamasta ensimmäistä julkeaa askelta vastustuksessa. Kun Kristus puhui
opetuslapsille Pyhästä Hengestä, Hän koetti kohottaa heidän ajatuksiaan ja
laajentaa odotuksia ymmärtää korkeinta suunnitelmaa. Pyrkikäämme
ymmärtämään Hänen sanaansa. Etsikäämme Pyhän Hengen täyteyttä." L.
1902.
5.9. Sapatti, ilta
Matt. 16:24
"Näitä sanoja meidän täytyy totella, jos tahdomme saavuttaa iankaikkisen
elämän. Taivaan Majesteetti tuli tähän maailmaan opettamaan meille tätä
läksyä elämällä jatkuvaa itse kieltäymyksen elämää. Emmekö me ota
huomioon Hänen neuvoaan? Jotta tulisimme pelastetuksi meillä täytyy olla
täydellinen kokemus Jumalan asioista. Sovitus synnistä on tehty äärettömän
Jumalan Pojan lahjana. Meillä on etuoikeus saada Kristukselta kaikki ne
ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä luonteen täydelliseksi tulemisessa.
Mutta jotta me saisimme tämän edun, meidän täytyy osoittaa enemmän itse
kieltäymystä, enemmän itsemme uhraamista. Me olemme turvassa vain, kun
pyrimme sellaisiksi, mikä tekee meistä Jumalan lapsia, pyhien ominaisuuksien
omistajia." L. 1902.
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6.9. Sunnuntai, aamu
Dan. 2:23
"Tänä aikakautena, saatanan ihmeiden aikana, kaikki mahdollinen sanotaan ja
tehdään pettämään, jos mahdollista, valitutkin. Älkööt uskovat sanoko mitään
ylistääkseen saatanan voimaa. Herra haluaa erottaa Hänen käskynsä pitävän
kansansa suosionsa merkillä, jos he haluavat tulla Hänen Henkensä
muovaamiksi, ja rakentua pyhimmässä uskossa, kuunnellen tarkasti Hänen
sanansa
ääntä.
Nöyryyttäkäämme
sielumme
Jumalan
edessä.
Työskennelkäämme silmät suunnattuina ainoastaan Hänen kunniaansa. Olkoon
Hänen kiitoksensa aina huulillamme niistä eduista, joita Hän lahjoittaa meille
päivittäin, ja se tulisi tunnustaa kiitoksella. Jumala on pitkämielinen ja
armollinen. Sinä voit taistella vihollista vastaan vain, jos Herra kulkee edelläsi."
L. 1903.
6.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 103:14
"Jos me seisomme Herran suurena päivänä Kristus turvanamme, korkeana
torninamme, meidän täytyy panna pois kaikki kateus, kaikki kilvoittelu
ylivallasta. Meidän täytyy kokonaan tuhota näiden epäpyhien asioiden juuret,
etteivät ne jälleen puhkeaisi elämään. Meidän on asetuttava kokonaan Herran
puolelle. Etsi vanhurskautta seisoaksesi Kaikkivaltiaan leveän kilven suojassa.
Se on ainoa suojamme. Jumala kehottaa sinua etsimään Häntä sydämen
nöyryydessä. Lue Danielin rukous ja katso, kestääkö sinun kokemuksesi
koetuksen tulta. Jumala siunaa runsaasti niitä, jotka nöyryyttävät itsensä Hänen
edessään. Älkäämme antako jäädyttää itseämme kuoliaaksi niiden taholta,
jotka eivät tiedä, mitä merkitsee vaeltaa Jumalan kanssa." L. 195, 1903.
7.9. Maanantai, aamu
1. Kor. 10:12
"Ennen Pietarin lankeemusta Kristus sanoi hänelle: 'Simon, Simon, katso,
saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja' (Luuk.
22:31). Kuinka totta olikaan Vapahtajan ystävyys Pietaria kohtaan! Kuinka
säälivä
Hänen
varoituksensa!
Mutta
varoitus
oli
paikallaan.
Omahyväisyydessään Pietari selitti itsevarmasti, että hän ei koskaan tekisi
sellaista, mistä Kristus häntä varoitti. 'Herra', hän sanoi, 'sinun kanssasi minä
olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan.' Hänen
itsevarmuutensa vahvisti hänen haaksirikkonsa. Hän kiusasi saatanaa
kiusaamaan itseään, ja hän kaatui ovelan vihollisen taitoihin. Silloin kun Kristus
tarvitsi häntä eniten, hän seisoi vihollisen puolella ja avoimesti kielsi Herransa."
M. 1902.
7.9. Maanantai, ilta
Room. 11:20
"Jotka huomaavat heikkoutensa, luottavat voimaan enemmän kuin itseensä. Ja
jos he katsovat Jumalaan, niin saatanalla ei ole mitään voimaa heitä vastaan.
Mutta ne jotka luottavat itseensä, ovat helposti voitettuja. Muistakaamme se,
että jos me emme ota huomioon Jumalan meille antamia varoituksia, niin
lankeemus on edessämme. Kristus ei pelasta haavoista sellaista, joka
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pyytämättä asettaa itsensä vihollisen alueelle. Hän antaa omahyväisten, jotka
toimivat ikään kuin tietäisivät enemmän kuin Herransa, kulkea oletetussa
voimassaan. Sitten tulee kärsimys ja rikkoutunut elämä, tai ehkä tappio ja
kuolema. Sodassa vihollinen hyötyy puolustuksen heikoimmista kohdista,
niiden joita vastaan hän hyökkää. Kristityllä ei saisi olla heikkoa kohtaa
puolustuksessaan." M. 1902.
8.9. Tiistai, aamu
Ps. 34:3
"Silloin kun sinä työskentelet sielujen pelastamiseksi ja syntiset kääntyvät pois
synneistään, ja sinulla on todistus, että Kristus on säälinyt heitä, että uusi toivo
on syttymässä heidän sydämiinsä, niin ei ole oikein sanoa: 'Me rukoilimme
hänen puolestaan, niin hän antoi sydämensä Jumalalle ja pelastui.' Se on
harhaanjohtavaa. Heidän etuoikeutensa on sanoa juhlallisesti, vakavasti ja
iloisesti: 'Uskon, että Jeesus Kristus on antanut anteeksi minun syntini.'
Rohkaise jokaista sielua saamaan toivoa ja uskoa, mutta älä koskaan sano
kenestäkään: 'Hän on pelastettu.'" M. 109. 1898.
8.9. Tiistai, ilta
Jer. 9:24
"Erehtynyttä kohtaan tulee osoittaa kärsivällisyyttä, sääliä ja hellyyttä, jotta
eksynyt lammas tuotaisiin takaisin. Meillä on esimerkki tästä siinä, miten
Kristus kohteli Pietaria, joka kielsi Herransa vannoen ja kiroten. Kerskaaminen
ei ole viisasta. Pietari lankesi, koska hän ei tuntenut omaa heikkouttaan. Jos
saatanan olisi sallittu jatkaa sillä tiellä, niin Pietarilla ei olisi ollut mitään toivoa.
Hän olisi tehnyt täydellisen uskon haaksirikon. Saatana ei voi voittaa Kristuksen
nöyrää oppilasta, joka vaeltaa uskollisesti Herran edessä. Kristus astuu väliin
suojana ja turvana ja vihollinen ei voi voittaa häntä." M.
9.9. Keskiviikko, aamu
Joh. 3:30
"Tunnen itseni hyvin surulliseksi kun näen käytännöllisen uskon puutetta
keskuudessamme. Omaa minää asetetaan suuresti esille, ja Kristuksen
Henkeä ei ole näkyvissä. Me tarvitsemme jumalallista valaistusta. Meidän
täytyy joka päivä uudistaa pyhittäytymisemme Jumalalle. Miksi me emme ole
tietoisia siitä, onko syntimme anteeksiannetut? Se johtuu siitä, että me
olemme epäuskoisia. Me emme ole käytännössä toteuttaneet Kristuksen
opetusta ja saattaneet Hänen hyveitään elämäämme. Jos se ilo ja
mielenylennys ja toivo, jota Herra Jeesus Kristus jakaa, olisi annettu monelle
meistä, niin se edistäisi ylpeyttä ja itserakkautta. Kun Jeesus asuu uskon kautta
sydämessä, niin Kristuksen antamaa opetusta noudatettaisiin käytännössä." M.
1889.
9.9. Keskiviikko, ilta
Ef. 4:15
"Mieli täytyy olla harjoitettu viipymään taivaallisissa asioissa. Nöyryys tulee
tuloksena, kun
näemme Jeesuksen
Kristuksen
rakastettavuuden.
Ajatellessamme Kristuksen luonteen ylevyyttä, me näemme synnin
inhottavuuden ja tartumme uskossa Jeesuksen vanhurskauteen. Me viljelemme
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niitä hyveitä, joita on Jeesuksessa, että me heijastaisimme toisille Hänen
luonteensa kuvaa. Katsoessamme Golgatan ristille me emme korota itseämme,
vaan näemme arvottomuutemme ja kuinka paljon pelastuksemme on
maksanut taivaalle; me tulemme tuntemaan Kristuksen verrattoman
rakkauden.
10.9. Torstai, aamu
1. Kor. 12:18-21
"Koska ihmiset eivät ole samankaltaisia luonteeltaan, niin sen ei pitäisi olla
mikään syy, että heidän tulee olla erillään toisistaan. Jos me olemme
taivaallisen Kuninkaan lapsia, niin meidän ei pidä olla niin erilaisia, että
olemme toinen toistemme tiellä. Herran tarkoitus on, että Hänen palvelijoillaan
on erilaisia lahjoja. Hänen määräyksestään erilaisia ihmisiä on tuotu
seurakuntaan olemaan työntekijöitä yhdessä Hänen kanssaan. Me tulemme
kohtaamaan monenlaisia ihmisiä, ja siksi tarvitaan erilaisia lahjoja. Jumalan
palvelijoiden tulee työskennellä täydellisessä sopusoinnussa. Kiitän Herraa,
ettemme ole aivan samanlaisia, kuitenkin meillä kaikilla tulee olla sama henki se henki, joka oli Kristuksella. Apostoli Johannes ei ollut sama kuin apostoli
Pietari. Jokaisen tuli hillitä omalaatuisuuttaan ja pehmentää luonnettaan, jotta
auttaisivat toinen toisiaan." L. 1902.
10.9. Torstai, ilta
Kol. 2:2
"Kristuksen vanhurskaus kulkee edellämme. Meidän tulee jäljitellä Hänen
luonnettaan. Ja mitä sitten? - Herran kirkkaus on takanamme. Johtajamme
kulkee edellämme, ja kun me seuraamme Häntä, Hän jakaa meille
vanhurskauttaan, joka tulee ilmi elämässämme hyvin järjestetyllä elämällä ja
hurskaassa keskustelussa. Usko ja teot tekevät meistä kristittyjä, valmistaen
meitä istumaan yhdessä taivaallisessa paikassa Kristuksen kanssa. Onko
Kristus jaettu? - Ei. Kristuksen asuessa sielussa hän ei riitele Kristuksen kanssa
toisessa sielussa. Meidän täytyy oppia sietämään ympärillämme olevien
omalaatuisuutta. Jos tahtomme on Kristuksen tahdon valvonnassa, kuinka me
voimme olla ristiriidassa veljiemme kanssa? Me emme ole täysin Kristuksessa,
ellemme rakasta toisiamme kuten Kristus rakasti meitä." L. 141, 1902.
11.9. Perjantai, aamu
Joh. 13:15
"Me muodostamme luonnetta taivasta varten. Mikään luonne ei voi tulla
täydelliseksi ilman ahdistusta ja kärsimystä. Meidät täytyy koetella, meidät
täytyy tutkia. Kristus kesti luonteen kokeen, että me voisimme kestää sen
kokeen jumalallisessa voimassa, jota Hän on antanut meille. Kristus on
esimerkkimme kärsivällisyydessä, pitkämielisyydessä, nöyryydessä ja mielen
vaatimattomuudessa. Hän oli eri mieltä ja sodassa koko jumalattoman
maailman kanssa, kuitenkaan Hän ei antanut mitään sijaa intohimolle ja
väkivallalle sanoissa eikä teoissa, vaikka sai vastaanottaa häpeällistä kohtelua
palautuksena hyvistä teoista. Hän oli surullinen. Hänet hylättiin ja Häntä
kohdeltiin halveksivasti, mutta Hän ei kostanut. Hän kärsi hiljaisesti ja väärään
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kohteluun antoi vain sääliä, myötätuntoa ja rakkautta.” L. 1874.
11.9. Perjantai, ilta
Fil. 2:5
"Jäljittele Lunastajaasi näissä asioissa. Älä kiivastu, kun asiat menevät vikaan.
Älä anna minän nousta äläkä menetä itsehillintääsi, kun kuvittelet asioiden
olevan siten, kuin niiden ei pitäisi. Koska toiset ovat väärässä, niin se ei ole
puolustus sinulle tehdä väärin. Kaksi väärää ei tee yhtä oikeaksi. Sinun on
saavutettava voittoja, jotta voittaisit, kuten Kristus voitti. Kristus ei koskaan
nurissut, ei koskaan tuonut esiin tyytymättömyyttä, vastenmielisyyttä tai
suuttumusta. Hän ei ollut koskaan masentunut, alakuloinen, rauhaton tai
kiihtynyt. Hän oli kärsivällinen, tyyni ja itsensä hillitsevä mitä kiihottavimmissa
ja koettelevissa olosuhteissa. Kaikki Hänen tekonsa suoritettiin hiljaisella
arvokkuudella ja miellyttävyydellä, mitä tahansa kiihtymystä olikin Hänen
ympärillään." L. 51a- 1874.
12.9. Sapatti, aamu
1. Joh. 2:28
"Monet aikovat olla kristittyjä joskus, mutta eivät halua aloittaa juuri nyt. Sinä
et menetä ainoastaan paljon itse antaessasi viholliselle elämäsi parhaimman
osan, vaan sinä saat lapsesikin laiminlyömään ikuiset asiat. He näkevät sinun
esimerkkisi, kaikki väärällä puolella. Sinun laiminlyöntisi riistää heiltä kaiken
tiedon, jonka Jumala on antanut velvollisuudeksesi antaa heille, että he
oppisivat rakastamaan, kunnioittamaan ja tottelemaan Jumalan vaatimuksia.
Sinun pienokaisesi ovat valppaita ja huomioivia vanhempien henkilöiden läsnä
ollessa. Sinä muovaat heidän mielensä ajattelemaan, niin kuin sinä ajattelet,
toimimaan, niin kuin sinä toimit; he eivät notkista polviaan
maailmankaikkeuden Hallitsijalle, koska sinä et tee niin." L. 1879.
12.9. Sapatti, ilta
Mark. 8:38
"Unohda kerran kaikki arvokkuutesi ja yhteiskunnallinen asemasi ja lähde
matkaan oppilaaksi Kristuksen kouluun. Voit saada levon ja rauhan ainoastaan
Jeesuksessa. Maailma, sen periaatteet ja tavat ovat lukemattomien
kärsimysten aiheuttajia. Monet kärsivät tyydyttämättömistä toiveista. He sitovat
taakkoja itselleen - tyydyttämättömät toiveensa. Omatunto tuomitsee, kun ei
ole sopusoinnussa Jumalan kanssa, ja käsittäessään Hänen epäsuosionsa ja
vihansa heidän elämänsä on alituista pelkoa. Taivaallinen lohdutus puuttuu
kärsimyksessä. Rangaistuksen pelko vaivaa. On olemassa pelko tulevaisuuden
näkymistä. Tule niin kauan kuin armon suloinen ääni kutsuu sinua." L. 26,
1879.
13.9. Sunnuntai, aamu
Matt. 4:4-10
"Muutamat, jotka ovat olleet menneenä aikana Jumalan kunnioittamia, ovat
joutuneet vihollisen petosten kietomiksi. Heitä on varoitettu vaarastaan, mutta
kieltäytyessään kuuntelemasta heille lähetettyjä varoituksia vaarastaan, he
ovat menneet yhä enemmän harhaan, kunnes lopulta heidän havaitaan
taistelevan Herraa ja Hänen työntekijöitään vastaan. Ne jotka seisovat ikuisen
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totuuden kalliolla, saavat toisinaan kohdata sellaista vastustusta, joka vaatii
ratkaisevaa toimintaa. Sellaisina aikoina olkoot sanasi huolellisia, punnittuja,
ettet vain vahingoittaisi sielua, jota haluaisit auttaa. Pidä kielesi kurissa. Muista,
että Jumala ei ole antanut sinulle veljiesi tuomitsemistyötä. 1905.
13.9. Sunnuntai, ilta
Matt. 4:10
"Kohdatessaan vihollisen erämaassa Kristuksen vastaus hänen jumalattomiin
vihjailuihinsa oli: '0n kirjoitettu'. Kun saatana väitti omistavansa koko maailman
ja pyysi Kristusta palvomaan häntä Jumalana, niin Hän, joka yhdellä sanalla
olisi saanut legioonittain palvelevia enkeleitä, vastasi säälivästi vedoten
Kirjoituksiin. Tämän taistelun voimakkuutta me voimme ymmärtää vain
osittain. Näytti siltä, että Vapahtaja kuolisi taistelukentällä, mutta Hän vastusti
jumalatonta vihollista. Hänen huolellisesti valitut sanansa olivat teräviä kuin
kaksiteräinen miekka. Saatana oli kokonaan työnnetty takaisin. Hän huomasi,
että Elämän Ruhtinasta ei petettäisi viisastelulla. Me olemme nyt
taistelukentällä. Olkoon Jumalan sana opiskelumme aiheena." L. 1905.
14.9. Maanantai, aamu
1. Piet. 3:10
"Kristityt vanhemmat eivät koskaan saisi unohtaa mielessään, että he ovat
Jumalan pieniä lapsia, ja että heidän tulee osoittaa kohteliaisuutta, säälivää
mieltä, koska ovat kasvattajia. Heidän tulee edustaa Jeesusta lapsilleen.
Kanssakäymisissä heidän kanssaan ei saa näkyä kiivastusta, eikä siellä saa
näkyä kylmää, jäistä arvokkuutta, joka jäädyttää rakkauden sydämessä. Heidän
tulee olla niin ystävällisiä, niin helliä, että lasten sydämet pehmenevät ja
alistuvat ja ovat valmiita saamaan Kristuksen rakkautta ja armoa. Mitään
karkeita sanoja ei kristittyjen tule puhua toinen toisilleen, ei vanhojen eikä
nuorten. Sellaiset sanat ovat vihollisen aiheuttamia." L. 1903.
14.9. Maanantai, ilta
Jaak. 1:26
"Meitä on opetettu Jumalan sanassa olemaan ystävällisiä, helliä, sääliviä ja
kohteliaita. Harjoita Kristuksen kaltaista rakkautta. Anna kaiken, mitä teet,
kantaa tämän rakkauden leimaa. Ne jotka eivät puhu Kristuksen sanoja eivätkä
tee Hänen tekojaan, yrittävät kiivetä taivaaseen jotain toista tietä kuin ovesta.
Älä pyri ylläpitämään kylmää, epäkristillistä arvokkuutta. Se ei ole uskontoa; se
ei ole kristinuskoa. Sinä tarvitset Kristuksen kasvoilta säteilevää valoa
saadaksesi kasvosi loistamaan Hänen rakkautensa kirkkautta. Pane pois
valurautainen arvokkuutesi. Jumala ei ole käskenyt sinun vaalia sellaista asiaa.
Anna sydämesi täyttyä Kristuksen rakkaudella. Silloin Kristus-kaltainen
myötätunto säteilee kasvoistasi." L. 1903.
15.9. Tiistai, aamu
Joh. 13:18
"Kristuksella oli voima vapauttaa itsensä. Kun Hän Getsemanessa lausui sanat:
'Minä se olen', heti enkelit ympäröivät Hänet, ja sillä joukolla oli kaikki todisteet,
mitä heillä olisi voinut olla, että Kristus oli Jumalan voima. Kun murhaajajoukko
horjui, haukkoen ilmaa kuin tukea saadakseen, ja kaatuivat raskaasti maahan,
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Kristukselle olisi ollut helppo asia pitää heidät avuttomina ja voimattomina, ja
lähteä pois heidän keskeltään vahingoittumattomana. Leimuten valoa ja
kirkkauttaan Hän olisi hävittänyt heidät. Juudas odotti sitä, sillä monta kertaa
Kristus oli paennut." M. 1897.
15.9. Tiistai, ilta
Ps. 41:10
"Vetoomukset, varoitukset vaarasta ja tulevasta tuhosta eivät muuttaneet
Juudaksen aikeita, koska hänen sydämensä oli muuttumaton. Huolimatta
valosta ja todisteista hän päätti seurata omaa suuntaansa ja tehdä oman
tahtonsa mukaisesti. Kristuksen pitkämielisyys, ystävällisesti annettu moite,
joka tuli hänelle jumalallisilta huulilta, ei murtanut hänen itsepäistä sydäntään.
Hän kovetti sydämensä pitkässä vastarinnassaan. Hän näki, minne jalanjäljet
suuntautuisivat, mutta saatanan agentit olivat hänen ympärillään, eikä hänellä
ollut voimaa pelastaa itseään heidän ansoiltaan. Inhimillisiä ominaisuuksia oli
niin kauan vaalittu, kieltäydytty tulemasta valoon, että nyt hän tuli sokeaksi
kaikille seurauksille. Juudas ei ollut ainoa ihminen, joka on ylittänyt rajansa."
M. 1897.
16.9. Keskiviikko, aamu
Fil. 4:6
"Pidän asiaasi mielessäni ja olen murheellinen, että sinä olet kiusaantunut
mielessäsi. Lohduttaisin sinua, jos se olisi minun vallassani. Eikö Jeesus, kallis
Vapahtaja, ole niin monta kertaa auttajanasi hädän hetkellä. Älä murehduta
Pyhää Henkeä, vaan lopeta sureminen. Sitä sinä itse olet monta kertaa sanonut
toisille. Jos se on Herran tahto, että sinä kuolet, sinun pitäisi tuntea, että on
etuoikeutesi uskoa koko olemuksesi - ruumiisi, sielusi ja henkesi oikeamielisen ja armollisen Jumalan käsiin. Hänellä ei ole sellaisia
tuomitsemisen tunteita kuin kuvittelet. Haluan sinun lopettavan ajattelemisen,
että Jumala ei rakastaisi sinua. Heitä itsesi estottomasti Hänen armollisen
huolenpitonsa varaan. Usko Hänen sanaansa ja luota siihen." L. 1904.
16.9. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 5:7
"Minkään epäluulon tai epäilyksen ei pidä antaa vallata mieltämme. Jumala
auttakoon meitä nöyrästi alistumaan. Kristus riisui kuninkaallisen pukunsa ja
kruununsa, jotta liittyisi ihmisten pariin ja osoittaisi, että ihminen voi olla
täydellinen. Armon pukuun puettuna Hän eli maailmassamme täydellistä
elämää antaakseen meille todisteen rakkaudestaan. Hän teki sen, mikä tekisi
epäuskon Hänessä mahdottomaksi. Korkeasta asemastaan taivaassa Hän
alentui ottamaan ihmisluonnon päälleen. Hänen elämänsä on esimerkki siitä,
mitä meidän elämämme voi olla. Jotta ei syntyisi mitään pelkoa Jumalan
suuruudesta, joka pyyhkisi pois uskomme Jumalan rakkauteen, Kristus tuli
surujen mieheksi ja tuskien tuttavaksi. Jos ihmissydän annetaan Hänelle, se
tulee pyhäksi harpuksi, levittäen pyhää musiikkia." L. 1904.
17.9. Torstai, aamu
Apt. 17:24-26
"Jumala on näyttänyt ihmiselle äärettömän rakkauden syvyyden, ja kuitenkin
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niin nopeasti me lakkaamme arvostamasta tätä rakkautta. Kristus kuoli
Golgatan ristillä, jotta syntiset lunastettaisiin synnin orjuudesta ja asetettaisiin
hyvään maahan Jumalan eteen. Ajattele sitä ihmeellistä rakkautta, jota Isä
ilmaisi tehdessään tämän uhrauksen. Meidän tehtävämme on osoittaa lauman
ulkopuolella oleville tätä rakkautta, kertoa syntisille, mitä Kristus on tehnyt
heidän edestään, ja mitä heistä voi tulla Hänen muuttavan armonsa kautta." M.
1904.
17.9. Torstai, ilta
1. Kor. 3:9
"Me toivomme, että kaikessa, mitä on tehty, kirkastettaisiin Herran nimeä ja
edistettäisiin Hänen asiaansa. Koskaan ei ole ollut sellaista aikaa, jolloin
viisasta johtajaa tarvittaisiin niin paljon kuin nykyisenä aikana. Inhimillinen
ennakkoluulo ei ole Jumalasta. On hyvin vaarallista saada opastusta hetken
mielijohteesta. Ihmisten mielijohteet ovat köyhää tavaraa eivätkä voi ottaa
pyhittyneen selityksen paikkaa. Herra Jeesus katsoo jokaista sielua syvällä
kiinnostuksella. Hän on sanonut, että Hänen seurakuntansa hengellistä
luonnetta on huolellisesti pidettävä yllä. Kristus, haluaa meidän työskentelevän
sellaisella tavalla, mikä ei nosta ennakkoluuloja, sillä kun ennakkoluulo nousee,
niin muutamat ovat jääneet pois kuulemasta totuutta." M. 114, 1904.
18.9. Perjantai, aamu
Matt. 12:35
"Älä koskaan kohtele niitä, joiden kanssa työskentelet, kuin uskottomia, ellei
sinulla ole varmoja todisteita siitä, että he ovat uskottomia. Ja vaikka
työntekijän uskottomuus on selvästi todistettu, niin älä kohtele häntä niin, että
se antaa hänelle syyn sanoa: 'Sinä olet kova.' Sinun ei tule tehdä mitään, joka
kiihottaa erehtyneen vihaan. Älä paina alas uskovia tai uskomattomia sillä
tavalla, että sydämen pahimmat tunteet nousevat. Älä esitä syytöstä, joka voi
olla julman epäoikeudenmukainen. Sellaisella kohtelulla voi ajaa sielut
turmioon. Ilmaise työssäsi Kristuksen myötätuntoa. Sanojesi tulee olla Hänen
myötätuntonsa ilmaisu. Sinun tulee puhua Kaanaan kieltä. Sinä et ole enää
maailmasta. Sinä olet tullut ulos maailmasta ja eronnut sen menetelmistä ja
tavoista. Sinun tulee aina kohdella työtovereitasi kunnioituksella." L. 1901.
18.9. Perjantai, ilta
Saarn. 12:14
"Joka palvelee Kristuksen sijaisena, hän tekee ainoastaan velvollisuutensa
ilmaistessaan Jumalan Hengen armoa kaikille, joiden yhteydessä hän on.
Minkäänlaista haukkumasanaa tai vihaista sanaa ei pidä kuulua, koska
sellaiset sanat häpäisevät Kristusta ja häpäisevät kristityn nimeä. Johtajana
palvelevan velvollisuuden osana on oppia, miten valvoa itseään. Meidän täytyy
päivittäisessä elämässämme seurata Kristuksen esimerkkiä. Silloin tulee
uskonnolliseen elämään rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Meidän ei
pidä ryhtyä mihinkään työhön tai yritykseen saadaksemme kiitosta tai kunniaa
ihmisiltä." L. 196, 1901.
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19.9. Sapatti, aamu
Hebr. 11:16
"Meidän tulee yrittää kaikilla voimillamme, mitä Jumala on meille antanut,
avataksemme Kirjoituksia pimeydessä oleville. Siellä on onnea, toivoa ja
rauhaa epätoivoisille. Meillä ei ole varaa antaa Jumalalta saamiamme kykyjä
tämän maan arkipäiväisille asioille. Me tarvitsemme uskoa, joka tarttuu
lupauksiin, joita evankeliumissa on asetettu eteemme. Mitä, jos me
kadotamme sielumme? Silloin olisi parempi meille, ettemme olisi koskaan
syntyneetkään. Yksi sielu on arvokkaampi kuin kaikki kulta ja hopea, jota
voidaan koota tämän maan päälle. Meidän täytyy harjoittaa elävää uskoa
Jumalaan. Katseemme täytyy kääntää pois tämän maan viehätyksistä ja
keskittää taivaaseen ja taivaallisiin asioihin. Me puhumme taivaasta ja sen
siunauksesta, ja olisi suuri tappio menettää se." M. 1886.
19.9. Sapatti, ilta
2. Kor. 4:17, 18
"Sinulla voi olla jo pieni taivas täällä alhaalla, jos vain tahdot kiinnittää katseesi
Jumalaan - ei niin, että katselet Kristusta puolet ajasta ja puolet maailmaa. Jos
sinä elät Jumalalle, Hän panee iankaikkisen käsivartensa alapuolellesi ja sanoo
sitten: 'Minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.' Uskotko sinä
sen? Minä voin todistaa sen. Meidän täytyy katsoa ikuisiin asioihin, jotta
ajattelisimme vakavasti, miten me olemme käyttäneet järjenvoimiamme,
olemmeko yrittäneet vahvistaa niitä joutavilla asioilla, joita emme voi ottaa
mukaamme, kun meidät temmataan yläilmoihin kohtaamaan Kristusta." M.
16. 1886.
20.9. Sunnuntai, aamu
Joh. 14:8, 9
"Me emme voi etsimällä löytää Jumalaa. Mutta Hän on ilmaissut itsensä
Kristuksen luonteessa, joka on Isän kirkkauden loiste ja tarkka kuva Hänen
henkilöstään. Jos me haluamme tuntea Jumalan, meidän täytyy tulla
Kristuksen kaltaiseksi. Joka ei joka päivä yritä tulla enemmän Kristuksen
kaltaiseksi, ei voi tuntea Jumalan luonnetta. Elämällä puhdasta, elämää uskon
kautta Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajana uskova saa selvemmän,
korkeamman käsityksen Jumalasta. Kukaan ihminen, jonka luonne ei ole jalo
ja Kristuksen kaltainen, voi nähdä Jumalaa oikeassa valossa. Hän voi julistaa
Kristusta, mutta hän ei näytä kuulijoilleen, että Kristus on pysyvä vieras hänen
sydämessään." M. 1899.
20.9. Sunnuntai, ilta
Hebr. 1:3
"Jotka ovat osallisia Kristuksen rakkaudesta vastaanottamalla totuuden,
antavat todisteen siitä tekemällä vakavia, itsensä uhraavia ponnisteluja
Jumalan sanoman levittämiseksi erehdyksessä oleville. Siten he tulevat
työntekijöiksi yhdessä Kristuksen kanssa. Rakkaus Jumalaan ja toinen toisiinsa
yhdistää sielun Kristukseen kultaisella rakkauden ketjulla. Sielu on sidottu
Häneen pyhittävässä, jalostavassa liitossa. Todellinen pyhitys yhdistää uskovat
Kristukseen ja toinen toisiinsa hellän myötätunnon siteellä. Tämän liiton

Hartauskalenteri

46

Heinä-Syyskuu 2020

vaikutuksesta sydämeen virtaa jatkuvasti Kristuksen kaltaista rakkautta, joka
jälleen virtaa pois vieden rakkautta toinen toisilleen. Ominaisuudet, jotka ovat
tärkeät kaikkien saada, jotka on merkitty Kristuksen luonteen täydellisyydellä,
ovat Hänen rakkautensa, kärsivällisyytensä, epäitsekkyytensä ja hyvyytensä." M.
133, 1899.
21.9. Maanantai, aamu
Hebr. 11:3
"Koko luonnon maailma kantaa todistusta elävän Jumalan teoista. Luonto on
oppikirjamme, jonka on antanut meille Jumala, kaikkien asioiden Luoja. Näitä
luonnon asioita ei pidä kutsua Jumalaksi. Ne ovat Jumalan luonteen ilmaisu,
mutta ne eivät ole Jumala. Hänen luomisensa asioissa me voimme ymmärtää
Jumalan ja Hänen rakkautensa, voimansa ja kirkkautensa, mutta siinä on suuri
vaara, että ihminen palvoo luontoa Jumalana. Ihmisten taiteellinen kyky tuottaa
hyvin hienoja kokoelmia kauniita käsitöitä, ilmaisten asioita, jotka ilahduttavat
silmää, ja nämä asiat eivät ole ihminen. Ei sitä teosta kiitetä, vaan ihmistä, joka
on ne tehnyt. Samoin on luonnossa. Hän joka teki sellaisen olennon kuin
ihminen, on luonut myös kaikki luonnon maailman kauneudet." M. 1898.
21.9. Maanantai, ilta
2. Piet. 3:5
"Maailmassamme on tänään monia julkaisuja koskien luojaa, ettei Hän ole
persoonallinen Jumala. Jumala on olento, ja ihminen tehtiin Hänen kuvakseen.
Kun Jumala oli luonut ihmisen kuvakseen, hänen muotonsa oli täydellinen
kaikissa toiminnoissaan, mutta hänessä ei ollut henkeä. Sitten persoonallinen,
itsestään oleva Jumala puhalsi tähän luotuun olentoon elämän henkäyksen, ja
ihmisestä tuli elävä, hengittävä ja älyllinen olento. Kaikki ihmiskoneiston osat
pantiin liikkeeseen. Sydän, valtimot, laskimot, kieli, kädet, jalat, mielen
käsityskykyjä tunteet asetettiin fysiikan lakien alaiseksi. Ja siten ihmisestä tuli
elävä sielu. Herra on elävä, persoonallinen Jumala." M. 117, 1898.
22.9. Tiistai, aamu
1. Joh. 3:14
"Olen ajatellut, miten vähän me pidämme arvossa ilmoitettua Jumalan sanan
julistusta suhteessamme toinen toiseemme. Ihmissydämessä on itsekkyyttä,
joka keskittää ajatuksemme itseemme; ja nekin, jotka näyttävät olevan
yhteydessä Jumalan kanssa, kärsivät toisinaan nähdessään, kuinka paljon
heidän ajatuksensa ovat keskittyneet heihin itseensä, eivätkä näe eivätkä tunne
toisten tarpeita. Me olemme liitetyt yhteen ihmisyyden suuressa kudoksessa, ja
kaikessa kanssakäymisessämme toistemme kanssa meillä tulisi olla
Kristuksen mieli. Jos suljemme silmämme hädältä ja kuolemalta, jätämme
syntiset varoittamatta, ja välinpitämättömyytemme sekä itsekkyytemme saa
heidät sanomaan: ’Kukaan ei välitä minun sielustani’, niin se on Jumalan
häpäisemistä ja tuo häpeää Jumalan asialle. Työmme on rakentaa toinen
toistamme pyhimmässä uskossa."
22.9. Tiistai, ilta
Ef. 5:1, 2
"Ellei meidän keskuudessamme ole täydellistä yksimielisyyttä, niin meidän ei
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pitäisi tuntea, että meissä ei ole mitään moittimisen syytä asiassa. Jos toisten
ajatukset ja tunteet eivät ole samalla kanavalla kuin meidän, niin meidän ei
pitäisi tuntea, että kaikki muut ovat väärässä ja me oikeassa. Meidän täytyy
aina pitää mielessämme oikea asia, vastata Kristuksen rukoukseen Joh. 17:2123. Meidän täytyy tietää, mikä on se ies, jonka Kristus kehottaa meitä
ottamaan, ja taakka jota meidän on kannettava tänä aikana, ja jatkuvasti
koettaa ystävällisyydessä ja rakkaudessa osoittaa veljellemme, että olemme
kiinnostuneet hänestä, ja päivästä toiseen rakkaus on mukana kaikissa
toiminnoissamme." M. 1886.
23.9. Keskiviikko, aamu
Joh. 15:24
"Kaikki Kristuksen ihmeteot tehtiin siunaamaan niitä, joita johtavat juutalaiset
laiminlöivät ja halveksivat ja kieltäytyivät auttamasta. Tavallinen kansa rakasti
Häntä, koska Hän oli Korjaaja ja suuri Lääkäri. Kaikki Hänen suopeutensa oli
valoa taivaasta. Jokaisessa hyvässä työssä Hän koetti johtaa heitä
hyväksymään Hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Hänen elämänsä oli
hyvää tuoksua, elämän tuoksua elämäksi. Hän toi päivänpaistetta sydämeen ja
kotiin. He tulivat surren Hänen tykönsä, ja jättivät Hänet laulaen, kiittäen ja
iloiten. Hän uhrasi itsensä heille, jotta he antaisivat sydämensä Hänelle."
M.1897.
23.9. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:8
"Vaikka juutalaiset johtajat väittivät pitävänsä lain, he kielsivät sen teoillaan.
Heillä oli silmät, mutta eivät nähneet, sydämensä kovuuden aiheuttaman
välinpitämättömyyden vuoksi. Heidän sydämensä saastaisuus, käytännön
elämänsä epäpuhtaus, itsekkyytensä, kateutensa, mustasukkaisuutensa, paha
epäluulonsa ja Jumalan lain rikkomisensa, vaikka väittivät pitävänsä sen,
todisti alituisesti heidän luonteestaan. Hedelmistään puu tunnetaan. Kristus
paljasti heidän todellisen luonteensa. Hän sanoi, että he opettivat oppeja, jotka
ovat ihmiskäskyjä. Ja toisen kerran Hän sanoi: ’Te ette tunne Kirjoituksia ettekä
Jumalan voimaa’. Kuinka puhdassydämiset voivat nähdä Jumalan? Samalla
tavalla kuin Heenok näki Hänet." M. 96, 1897.
24.9. Torstai, aamu
1. Kor. 3:7
"Meidän täytyy ymmärtää, että me olemme yksilöinä Jumalan työtovereita. Me
tarvitsemme sekä varhais- että myöhäissadetta. Me olemme työntekijöitä
yhdessä Jumalan kanssa. Herra yksin voi antaa kallisarvoiset varhais- ja
myöhäissateet. Pilvet, päivänpaiste ja kaste yöllä - ne ovat taivaan kalleimpia
lahjoja. Mutta kaikki nämä suosionosoitukset, - taivaan armollisesti suomat ovat vähäarvoisia niille, jotka eivät käytä niitä ahkeralla, tunnollisella
ponnistelulla omalta osaltaan. Maanviljelyksessä tarvitaan henkilökohtaisia
ponnisteluja. On kynnettävä ja uudelleen kynnettävä. Työaseita täytyy tuoda, ja
ihmistaitoa tarvitaan niitä käyttämään. Siemen täytyy kylvää sen aikana.
Kylvön ja korjuun lakeja on noudatettava, muutoin ei ole mitään korjuuta." M.
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1897.
24.9. Torstai, ilta
Joh. 15:5
"Apostoli esittää toisella lailla, että me olemme Jumalan rakennus, joka tulee
pystyttää. Rakennuksen kokoamisessa tarvitaan taitoa käyttää puutavaraa,
jonka Jumala on antanut kasvaa ihmisen onneksi ja siunaukseksi. Herra on
varannut metsään puita, ja ihmisen on käytettävä niitä. Ne täytyy kaataa,
valmistaa sahalla ja kirveellä. Tarvitaan myös kiilaa ja vasaraa, jotta puut
tulisivat rakennukseen sopiviksi. Tällä tavalla esitetään yhteistyötä ihmisen ja
jumalallisen välillä. Kaikki voima tulee Jumalalta. Sillä kuinka monta tuntia
olemme suojatut, yrittäessämme tehdä työtä yksin? Meidän täytyy huolellisesti
antaa arvoa hengellisille eduillemme. Jos me pysymme Kristuksessa, me emme
anna minkään asian tulla hengellisen hyvän tuoksun edelle, joka ilmenee
seurustelussamme veljiemme ja sisartemme kanssa." M. 182, 24.9.1897
25.9. Perjantai, aamu
1. Kor. 9:16
"Todellinen kääntymys tuo meidät päivittäin Jumalan yhteyteen. Me joudumme
kohtaamaan kiusauksia, ja voimakas pohjavirta vetää meitä pois Jumalasta
aikaisempaan asenteeseemme olemaan välinpitämättömiä ja syntisesti
unohtamaan Jumalan. Mikään ihmissydän ei voi pysyä vahvana ilman
jumalallista armoa. Mikään ihminen ei voi pysyä kääntyneenä, ellei hän ota
vaarin itsestään ja Mestari huolehdi hänestä. Ellei sydän pidä kiinni Jumalasta
ja Jumala pidä kiinni hänestä, hän tulee itsevarmaksi ja haltioituneeksi, ja
varmasti tulee kompastumaan ja kaatumaan. Jumalan voima uskon kautta oli
Paavalin luottamuksen kohde. ’Minä elän, en enää minä’, hän sanoo nöyrästi,
’vaan Kristus elää minussa’." L. 52, 25.9. 1874.
25.9. Perjantai, ilta
1. Kor. 9:26.27
"Ainoa varma suojamme ahdistavia syntejä vastaan on rukous, päivittäinen
tunnittainen rukous. Ei niin, että yksi päivä innokkaana ja seuraava
huolettomana, vaan valvovina ja vakavina elävöitynä seurustelussa Jumalan
kanssa. Rukous on välttämätön, ja meidän ei tule odottaa tunteita, vaan
rukoilla, vakavasti rukoilla, riippumatta siitä, tunnemmeko me halua tai emme.
Taivas on avoin rukouksillemme. Rukous on kanava, joka johtaa
kiitollisuutemme ja sielun kaipauksen jumalallisesta siunauksesta, Jumalan
valtaistuimelle, palaten luoksemme jumalallisen armon virkistävinä
sadekuuroina. Hyvin monilla tämän kanavan on annettu jäätyä, ja siten yhteys
taivaaseen on katkennut. Jospa me käyttäisimme enemmän aikaamme
polvillamme ja vähemmän aikaa omille suunnitelmille ja kuvitelmillemme
suorittaa jotain suurenmoista." L. 1874.
26.9. Sapatti, aamu
1. Tim. 5:25
"Monet, jotka rakastavat omaa mukavuuttaan ja nurisevat Laodikean sanoman
suorasta todistuksesta, ovat tietämättömiä miten syntistä heidän toimintansa
todella on; mutta tuomiolla he tulevat häpeämään kiittämättömyyttään ja
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kapinaansa Häntä vastaan, joka niin kauan on kantanut heitä eikä ole
leikannut heitä pois heidän syntiensä vuoksi. Mikään tunnustus, mikään itku ei
sitten hyödytä niitä, jotka ovat pilanneet maineensa. Monet, jotka nyt väittävät
olevansa Kristuksen opetuslapsia, tulevat kuulumaan niiden joukkoon, jotka
eivät kadu, vaan ovat pettäneet sieluaan ikuiseksi kadotuksekseen. Totuuden
välttäminen ei anna rohkeutta kenellekään sielulle tuomion päivänä avaamaan
huulensa itsepuolustukseen. Kun kirjat avataan, sinne on merkitty muistiin
jokaisen yksilön teot." L. 106, 1909.
26.9. Sapatti, ilta
Jes. 40:27
"Jos huolettomat, mukavuutta rakastavat sielut etsisivät Herraa ja
tunnustaisivat syntinsä he näkisivät, miten heidän kääntymätön elämänsä
johtaa toisia pois oikealta tieltä, ja he katuisivat ja kääntyisivät. Jumala vetoaa
jatkuvasti ihmissydämeen, pyytäen sitä huomaamaan Hänen rakkautensa ja
armonsa, ja hyväksymään Hänen vanhurskautensa pahan periaatteiden sijasta.
Siten Hän on pyytänyt ihmisiä kaikkina aikoina. On monia, jotka eivät tarpeeksi
punnitse näitä asioita. Israelille annettuja opetuksia tulisi tänään jokaisen
elävän sielun ymmärtää. Ihminen voi väittää omistavansa suurta älykkyyttä,
mutta enemmän kuin hän tarvitsee inhimillistä älykkyyttä, hänen pitäisi
ymmärtää evankeliumin ilmestykset.” L. 1909.
27.9. Sunnuntai, aamu
Matt. 6:27, 28
"Hyvin monet todennäköisesti pettävät itseään koskien heidän hengellistä
tilaansa. Kristuksessa me voimme saada voiton. Hänessä meillä on täydellinen
malli. Samalla kun Hän vihasi syntiä Hän voi itkeä syntisen takia. Hänellä oli
taivaallinen luonto samalla, kun Hänellä oli pienen lapsen ihmisyys. Hänellä oli
luonteessaan se, mitä meillä täytyy olla, poikkeamatta kestää velvollisuuden
polulla, mistä ei mikään este tai vaara voinut johtaa Häntä pois, mutta samalla
Hänen sydämensä oli niin täynnä sääliä, että ihmisten kärsimys kosketti Hänen
sydäntään mitä hellimmällä myötätunnolla. Hän ei voinut mennä heidän
ohitseen, sillä Hän oli suuri Lääkäri parantamaan ihmissuvun sairauksia." M.
1889.
27.9. Sunnuntai, ilta
Matt. 6:34
"Jeesus, kallis Vapahtaja, puhui kuulijoilleen koskien heidän elämänsä
jokapäiväisiä velvollisuuksia, vaatteistaan huolehtimista ja syömistä ja
juomista. Hän opetti heille, että näiden asioiden ei pitäisi vallata kokonaan
heidän kiinnostustaan, vaikkakin heidän jatkuvasti täytyi kantaa näitä
taakkoja. Hän osoitti heille lintuja ja kertoi, että taivaallinen Isä huolehtii
pienestä varpusestakin. Hän pitää pystyssä maailmaa, ja kuitenkin huolehtii
pienistä linnuista, niin kuinka paljon enemmän Hän huolehtiikaan niistä, jotka
ovat luodut Hänen kuvakseen. Hän viittasi hehkuvan kauniisiin kukkiin, kehotti
heitä huomioimaan niitä, ja selitti että ne paljaassa yksinkertaisuudessaan
ylittivät Salomon loiston; ja kuitenkin ne kestävät vain päivän. Ettekö te ole
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paljon suuriarvoisempia kuin ne?" M. 1889.
28.9. Maanantai, aamu
Fil. 3:14
"Meillä kaikilla on kokemus hankittavana ja risti nostettavana. Jos me
opiskelemme vain miellyttääksemme itseämme ja tyydyttääksemme omia
toiveitamme ja makuamme, niin suurena maksun ja palkan päivänä meidät
havaitaan vajavaisiksi. Jos me elämme tehdäksemme hyvää toisille ja
kirkastaaksemme Jumalaa, niin me emme huomioi omaa itseämme, vaan
koetamme olla hyödyksi maailmassa, siunata ihmiskuntaa, ja me saamme
siunauksen 'Hyvin tehty', Mestarin huulilta. Meidän tulee elää seuraavaa
maailmaa varten. On niin kurjaa elää sattumanvaraista, päämäärätöntä
elämää. Me tarvitsemme kohteen elämässä - elää jotain tarkoitusta varten.
Jumala auttakoon meitä olemaan itsemme uhraavia ja vähemmän itsestä
huolehtivia, enemmän unohtaen itsemme ja itsekkäät kiinnostukset; tehdä
hyvää, ei odottaen saavamme kunniaa täällä, vaan koska se on elämämme
kohde ja vastaa olemassaolomme tarkoitusta. Päivittäinen rukouksemme
kohotkoon Jumalalle, että Hän riisuisi meidät itsekkyydestä." L. 1872.
28.9. Maanantai, ilta
Hebr. 12:14
"Olen nähnyt, että ne, jotka elävät jotain tarkoitusta varten, koettaen tehdä
hyvää ja siunata lähimmäisiään, sekä kunnioittaa ja kirkastaa Lunastajaa, ovat
todella onnellisia maan päällä, kun taas ihminen, joka on levoton, tyytymätön,
pyrkien ja yrittäen sitä ja tätä, toivoen löytävänsä onnen, valittaa aina
pettymystään. Hän on aina puutteessa, ei koskaan tyytyväinen, koska hän elää
vain itselleen. Olkoon pyrkimyksesi tehdä hyvää, toimien uskollisesti omalla
osallasi elämää. Nykyään on kiirettä ja kiihtymystä. Ihmiset sijoittavat
kuumeisesti omaisuuttaan obligaatioihin ja osakkeisiin, tulevat varakkaiksi
yhdessä päivässä, ja kuitenkaan eivät ole tyytyväisiä. Raamattu tuomitsee
rakkauden rahaan kaiken pahan juureksi." L. 1872.
29.9. Tiistai, aamu
Snl. 22:29
"Kristuksen seuraajilla jokainen liiketoimi on osa hänen uskontoaan, niin kuin
rukous on osa hänen uskontoaan. Raamatun tutkimista pidetään osana hänen
uskontoaan, sillä siitä hän oppii käskynsä. Raamatun valossa ihminen näkee
itsensä Jumalan palvelijana, työskennellen tehdäkseen Hänen tahtonsa.
Toisinaan hänen mielestään nämä käskyt ovat vastakkaisia, kuin mitä hän olisi
valinnut, jos valinta olisi jätetty hänelle, mutta hän ei näe mitään syytä tehdä
niin. Ja kun hän koettaa tehdä Mestarinsa tahdon, niin Jumalan enkelit ovat
hänen kanssaan olemaan hänen apunaan saatanan jumalattomuutta vastaan.
Jumalan sanan tulee olla päivittäinen opettajamme. Se on ainoa oikea
rohkaisun ja opetuksen lähde työssämme." L. 1907.
29.9. Tiistai, ilta
1. Piet, 1:7
"Kristityn tulee seistä taivaan periaatteiden edustajana. Pyhä velvoitus on
sitonut hänet edustamaan totuutta sen hyveissä ja rakastettavuudessa.
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Sävyisyyden, ystävällisyyden ja ankaran totuudenmukaisuuden tulisi merkitä
hänen sanansa ja tekonsa. Keskittymällä Jumalaan, erottautumalla Hänen
palvelukseensa, hän haluaa aina kunnioittaa uskoansa. Ei yhtäkään
itsekkyyden lankaa saa olla kudottu luonteeseen. Meidän tulee kasvattaa
itsemme ilmaisemaan Jumalan Henkeä kaikessa elämämme työssä. Jumalan
Henki ei koskaan johda Jumalan lasten askeleita tieltä pois. Pyhän Hengen
voimalla me voimme leikata pois elämästämme kaikki kyseenalaiset asiat. Jos
me tahdomme tulla ulos pimeydestä, joka uskon puuttuessa ympäröi sielua, ja
asettua Jumalan sanan valon kirkkaaseen loisteeseen, meitä johdetaan askel
askeleella pyhityksen polulla." L.
30.9. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 14:8, 9
"Niitä on monia, jotka ovat odottaneet kuulevansa 'tietyn äänen' sanomasta,
joka vastaisi odottamattomassa tapauksessa. Kaikkialla maassamme Herralla
on rehellisiä sieluja, jotka ovat epävarmuudessa. Sanomaa tulee julistaa
pyhittyneellä kyvyllä. Herran sana on puhunut. Jumala kutsuu pyhittyneitä
sydämiä ja huulia. Varoitussanomat tulee antaa suurissa kaupungeissa sekä
myös pienissä kaupungeissa ja kylissä. Ihmisten tulee Jumalan kutsumina olla
innokkaita työssä, käyttää kirjojamme ja levittää valoa. Lehtiemme kirjoitusten
ei tule esittää totuutta romanttisten kertomusten tyylisesti, sillä se heikentää
sitä vaikutusta, mitä juhlallisimman totuuden, mitä koskaan on annettu
kuolevaisille, pitäisi tehdä. Niiden tulee sisältää selvää, 'Näin sanoo Herra'.
Sanomaa täytyy toistaa ja Raamatun aiheita antaa, mutta ei romanttisten
kertomusten muodossa, vaan Raamatun tyylillä. Monet odottavat todisteita
oikeasta uskonnosta." L. 1910.
30.9. Keskiviikko, ilta
Fil. 3:13
"Herra sanoo että, 'sanoman tulee mennä eteenpäin vakavan varoituksen
sanoilla. Mikään ei saa estää sanoman selvää esittämistä. Kaupunkien
jumalattomuus on kasvamassa. Kertokaa minun kansalleni, että ryhtyvät
työhön julistamaan sanomaa. Sanat on puhuttava oikean jumalisuuden
yksinkertaisuudessa, silloin minun Henkeni vaikuttaa sydämiin. Enkelini kulkee
edelläsi ja sinä pyhityt totuuden kautta.' Suuri työ täytyy tehdä. Totuus tulee
julistaa selvästi esittäen. Meidän täytyy työskennellä Pyhän Hengen
pyhityksessä, vaeltaen nöyrinä Jumalan edessä. Meidän täytyy lähettää
sanansaattajia kaikille työskentelemättömille kentille, ja Herra vaikuttaa
sydämiin. Herätkäämme ja ryhtykäämme suurella tarmolla työhön, että se
tulee tehdyksi." L. 88, 30.9.1910, vanhin Daniellsille, pääkonferenssin
esimiehelle.
***
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