TAMMIKUU
1.1. Torstai, aamu
Pii. 2:12,13
"Me emme saavuta voittoa, ellemme rukoile paljon ja hartaasti ja
nöyryytä itseämme joka askeleella. Meidän tahtoamme ei pakoteta
toimimaan yhdessä jumalallisten voimien kanssa, vaan meidän on se
vapaaehtoisesti alistettava. Jos olisi mahdollista, että Jumalan Henki
taivuttaisi sinut väkisin, pakottamalla sinua satakertaisella voimalla, ei
se seikka tekisi sinusta kristittyä eikä kelvollista taivaan alamaista.
Saatanan linnoitusta ei siten murrettaisi. Tahto on asetettava Jumalan
tahdon puolelle. Sinä et itsestäsi kykene alistamaan tarkoitusperiäsi,
halujasi ja taipumuksiasi Jumalan tahtoon, mutta jos taivut
taivutettavaksi, Jumala tekee tämän työn sinun puolestasi, hajottaen
'maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustutukseen, joka nostetaan
Jumalan tuntemista vastaan’, ja vangiten 'jokaisen ajatuksen
kuuliaiseksi Kristukselle’.” Vs. 202.
1.1. Torstai, ilta
Jes. 45:5
”Seisomme parhaillaan suurten ja juhlallisten tapahtumien kynnyksellä.
Edessämme on ahdingon aika, minkä kaltaista maailma ei vielä
milloinkaan ole nähnyt. Ja vakuutus, että Jumalan valtakunta on kaiken
yläpuolella; on meistä yhtä suloinen kuin ensimmäisistä opetuslapsista.
Tulevien tapahtumien suunnitelma on Luojamme hallussa. Taivaan
Majesteetti ohjaa niin kansojen kohtaloita kuin seurakuntansa asioita.”
Vs. 175.
2.1. Perjantai, aamu
2. Tim. 3:16,17
"Raamatun opetuksilla on elävöittävä vaikutus ihmisen onneen ja
menestykseen kaikissa elämän oloissa. Se ilmaisee ne periaatteet,
jotka ovat kansakunnan hyvinvoinnin kulmakivi - periaatteet, noihin
yhteiskunnan menestys kytkeytyy, ja jotka ovat perheen suoja periaatteet, joita, ilman kukaan ihminen ei voi tässä elämässä
varmistaa käyttökelpoisuutta kunniaa ja onnea, puhumattakaan
toivosta, että saavuttaisi tulevan iankaikkisen elämän." P.u.P., 605.
2.1. Perjantai, ilta
Matt. 6:1
"Meidän ei pidä ajatella palkkaa, vaan palvelua - kuitenkaan ei tässä
hengessä osoitettu laupeus jää palkitsematta. 'Sinun Isäsi, joka salassa
näkee, maksaa, sinulle.’ On totta, että Jumala itse on suurin palkka,
johon kaikki muu sisältyy, mutta sielu vastaanottaa Hänet ja iloitsee
Hänestä vasta muuttuessaan luonteeltaan Hänen kaltaisekseen. Vain

samankaltaiset osaavat antaa arvoa toisilleen. Ja vain jos me annamme
itsemme Jumalalle palvellaksemme ihmiskuntaa, antaa Hänkin itsensä
meille." Vs. 120.
3.1. Sapatti, aamu
Jes. 56:1,2
"Sapatti on paljon pyhempi asia kuin millaisena monet sapatin
noudattajiksi tunnustautuneetkaan sitä pitävät. Ne, jotka eivät ole
pitäneet sapattia käskyn mukaisesti joko kirjaimen tai hengen puolesta,
ovat suuresti häpäisseet Herraa. Hän vaatii uudistukseen sapatin
pyhittämisessä." Ta. III, 15, 16.
3.1. Sapatti, ilta
Matt. 5:44, 45
"Jumalan lapsia ovat ne, jotka ovat osallisia Hänen luonnostaan. Ei
maallinen asema, ei syntyperä, ei kansallisuus eivätkä uskonnolliset
etuudet todista meidän olevan Jumalan perheen jäseniä, vaan
ainoastaan rakkaus - rakkaus, mikä sulkee piiriinsä koko ihmiskunnan.
Syntisetkin, mikäli eivät kokonaan ole sulkeneet sydäntään Jumalan
Hengeltä, ovat herkkiä hyvyydelle. ... Se, että joku on hyvä
kiittämättömille ja pahoille, että hän tekee hyvää toivomatta saavansa
mitään takaisin, on taivaan kuninkuuden merkki hänessä, varma todiste
siitä, että hän kuuluu Korkeimman lasten ylhäiseen säätyyn." Vs. 111.
4.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:16
"Jumalan lapset ovat Hänen edustajiaan maan päällä, ja Hän haluaa,
että he olisivat valoina tämän maailman siveellisessä pimeydessä.
Kaupungeissa, kylissä ja siroteltuina yli koko maan he ovat Jumalan
todistajia, välikappaleita, joiden kautta Hän tahtoo ilmoittaa tahtonsa ja
armonsa ihmeet uskottomalle maailmalle. Hänen suunnitelmansa on,
että kaikki suuresta lunastuksesta osalliset toimivat Hänelle," P.u.P.
126.
4.1. Sunnuntai, ilta
Matt. 6:25
"Meillä saa kyllä olla huolia, ja meidän sopii odottaakin vaaroja ja
menetyksiä, sillä niitä tulee varmasti. Mutta jos todella uskomme, että
Jumala rakastaa meitä ja haluaa tehdä meille hyvää, emme enää ole
levottomia tulevaisuudesta. Me luotamme Jumalaan, niin kuin lapsi
luottaa rakastavaan vanhempaansa. Silloin levottomuutemme ja
tuskamme haihtuu, sillä tahtomme on sulautunut Jumalan tahtoon." Vs.
147.
5.1. Maanantai, aamu
Matt. 6:16
"Se paasto, jota Raamattu suosittaa, on enemmän kuin pelkkä

muodollisuus. Siihen ei sisälly vain ravinnosta kieltäytyminen, säkkiin
pukeutuminen ja tuhkan sirottaminen pään päälle. Se, joka paastoaa todellisessa synninsurussa, ei milloinkaan koeta herättää huomiota.
Jumala ei kehota meitä paastoamaan siksi, että Hän pitäisi
tarpeellisena ruumiin kurittamista sielun synnin vuoksi, vaan jotta tuo
paasto auttaisi meitä havaitsemaan 'synnin hirvittävän luonteen,
nöyryyttämään sydäntämme Jumalan edessä ja vastaanottamaan
Hänen anteeksiantavan armonsa." Vs. 128.
5.1. Maanantai, ilta
Miika 7:18
”Meidän ei pidä yrittää pienentää syyllisyyttämme puoltamalla syntiä.
Meidän on omaksuttava Jumalan käsitys synnistä, ja se on ankara
kylläkin, Golgata yksin voi paljastaa synnin hirvittävyyden. Jos meidän
pitäisi kantaa oma syyllisyytemme, se murskaisi meidät. Mutta synnitön
olento on astunut meidän paikallemme. Itse syyttömänä Hän on
kantanut meidän pahat tekomme.” Vs. 169.
6.1. Tiistai, aamu
Tuom. 14:1-3
"Miten monet käyttäytyvätkään aivan samoin kuin Simson. Kuinka usein
solmitaankaan avioliittoja hurskaan ja jumalattoman välillä, koska
mieltymys hallitsee aviomiehen tai aviovaimon valitsemisessa.
Osapuolet eivät kysy Jumalalta neuvoa, eikä heillä ole silmiensä edessä
Hänen kunniansa. . . . Saatana pyrkii jatkuvasti suurentamaan valtaansa
Jumalan kansan yli kehottaen heitä käymään liittoon omien
alamaistensa kanssa, ja saavuttaakseen tämän hän koettaa herättää
sydämissä epäpyhiä intohimoja. Mutta Herra on sanassaan opettanut
kansaansa selvästi, ettei sen tule yhdistyä niiden kanssa, joissa Hänen
rakkautensa ei asu." P.u.P. 568.
6.1. Tiistai, ilta
Luuk, 11:9
"Anominen osoittaa sinun käsittävän tarpeesi, ja jos anot uskossa, myös
saat. Herra on antanut sanansa, eikä se voi pettää. Jos tulet Hänen
luokseen 'Vilpittömästi katuen, 'sinun ei tarvitse tuntea itseäsi
röyhkeäksi pyytäessäsi sitä, minkä Herra on luvannut. Kun pyydät
sellaisia siunauksia, joita tarvitset kehittääksesi Kristuksen kaltaisen
luonteen, Herra vakuuttaa anomisesi perustuvan lupaukseen, mikä on
toteutuva." 188.
7.1. Keskiviikko, aamu
Matt. 6:3,4
"Rakkaudentyöt on saatettu tehdä salassa, mutta niiden vaikutus
tekijän luonteeseen ei ole salattavissa. Jos me työskentelemme

kokosydämisellä innolla, niin kuin Kristuksen seuraajan tulee, on sydän
mitä läheisemmässä yhteydessä Jumalan kanssa, ja Jumalan Henki,
joka innoittaa meidän henkeämme, loihtii esiin sielun pyhät sulosoinnut
vastauksena taivaalliseen kosketukseen." Vs. 122.
7.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 7:12
"Syvenny heidän tunteisiinsa, heidän vaikeuksiinsa, heidän
vastoinkäymisiinsä, heidän iloihinsa ja suruihinsa. Kuvittele olevasi
heidän asemassaan ja kohtele heitä sitten sillä tavoin kuin toivoisit
heidän kohtelevan sinua, jos sinun pitäisi vaihtaa osia heidän kanssaan.
Tämä en kunniallisuuden perussääntö. Se on toisinto laista: 'Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Ja se on profeettain opetuksen
pääsisällys. Se on taivaan periaate, ja se ilmenee kaikissa niissä, jotka
ovat soveliaita taivaan pyhään seuraan." Vs. 194.
8.1. Torstai, aamu
1. Aikak. 29:11, 12
”Hän, joka on kuningas, Hän, Herra Sebaot, jonka valtaistuinta kerubit
kannattavat, varjelee yhä Lapsiaan kansojen taistelun ja melskeen
keskellä. Hän, joka hallitsee taivaissa, on meidän Vapahtajamme. Hän
punnitsee jokaisen koetuksen, Hän vartioi sen ahjon tulta, jossa
jokainen sielu on puhdistettava. Kun kuninkaitten linnoitukset
kukistuvat, kun vihan nuolet lävistävät Hänen vihollistensa sydämet, on
Herra kansansa turva." Vs. 176.
8.1. Torstai, ilta
1. Piet. 4:12,13
”Jumala on koetellut kansaansa kaikkina aikoina ahdistuksen
tuliuunissa. Sulatusuunin kuumuudessa erotetaan kuona kristillisen
luonteen oikeasta kullasta. Jeesus seuraa puhdistusta; Hän tietää, mitä
tarvitaan arvokkaan metallin puhdistamiseksi, jotta se heijastaisi Hänen
rakkautensa säteitä. Tarkasti puhdistavan koetuksen kautta Jumala
kouluttaa palvelijoitaan. … Näin Hänen tarkoituksensa saavutetaan.
Heidät muovataan, kasvatetaan ja koulutetaan ja valmistetaan täytän se
suuri tarkoitus, jonka tähden heille annettiin heidän voimansa. Kun
Jumala kutsuu heidät toimintaan, he ovat valmiit; ja taivaan enkelit
voivat yhdistyä heidän kanssaan työhön, joka täyttää maan päällä,"
P.u.P. 121.
9.1. Perjantai, aamu
Matt. 7:26, 27
”Sen sijaan jokainen rakennus, joka on pystytetty jollekin muulle
perustukselle kuin Jumalan sanalle, sortuu. Se, joka niin kuin juutalaiset
Kristuksen päivinä rakentaa inhimillisille aatteille ja käsityksille,

ihmisten keksimille muodoille ja menoille tai sellaisille teoille, joita hän
voi tehdä ilman Kristuksen armoa, pystyttää luonteensa rakennuksen
löyhälle hiekalle. Kiusausten raivoisat myrskyt pyyhkäisevät pois
hiekkaperustan, jättäen hänen huoneensa rauniona ajan rannalle." Vs.
213.
9.1. Perjantai, ilta
1. Joh. 2:3-6
"Opetuslapseuden tuntomerkki on kuuliaisuus.. Käskyjen pitäminen
osoittaa tunnustuksemme ja rakkautemme vilpittömyyden. Kun
omaksumamme oppi kuolettaa sydämessä piilevän synnin, puhdistaa
sielun saastasta ja kantaa pyhityksen hedelmän, silloin tiedämme sen
olevan Jumalan totuutta. Kun hyvyys, ystävällisyys, hellyys ja myötätunto
ilmenevät elämässämme, kun vanhurskauden ilo on sydämessämme,
kun korotamme Kristusta emmekä itseämme, silloin tiedämme, että
uskomme laita on oikein." Vs. 208.
10.1. Sapatti, aamu
Ef. 3:17-19
"Meidän Jumalamme on rakastanut meitä sanomattomalla rakkaudella,
ja tullessamme käsittämään jotakin tuon rakkauden pituudesta ja
leveydestä ja syvyydestä ja korkeudesta, rakkauden, joka on kaikkea
tietoa
ylempänä,
herää
meissä
vastarakkaus.
Kristuksen
puoleensavetävän
rakastettavuuden
näkeminen,
tieto
Hänen
rakkaudestaan, jonka Hän osoitti meitä kohtaan, kun me vielä olimme
syntisiä, sulattaa ja voittaa itsepintaisen sydämen, niin että syntinen
muuttuu ja hänestä tulee taivaan lapsi. Jumala ei käytä pakkokeinoja,
rakkaus on se voima, jonka avulla Hän karkottaa synnin sydämestä. Sen
avulla Hän muuttaa ylpeyden nöyryydeksi ja vihollisuuden ja epäuskon
rakkaudeksi ja uskoksi." Vs. 113.
10.1. Sapatti, ilta
1. Kor. 13:4-7
"Itserakkaus se hävittää rauhamme. Kun oma minä vielä elää, meidän
on oltava koko ajan varuillamme, suojellaksemme sitä nöyryytyksiltä ja
loukkauksilta, mutta kun me olemme kuolleet ja meidän elämämme on
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, emme pane pahaksemme
ihmisten välinpitämättömyyttä tai halveksuntaa. Me olemme kuurot
solvauksille ja sokeat pilkalle ja häväistykselle.” Vs. 32.
11.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 22:9
"Kutsukaa sisään ne, jotka ovat ilman Kristusta, eksyneet läheltä ja
kaukaa. Tarjotkaa pelastusta Jeesuksessa, lunastusta Herrassa
Kutsukaa sisään köyhät, heikot, synnin ja tuskan rasittamat; Meidän

Jumalamme tahtoo virvoittaa teidät, niin, Hän odottaa, tulkaa sisään;
Kutsukaa sisään nimikristityt, jotka nukkuvat aivan kuilun partaalla,
heiltä puuttuu todellinen elämä, vaikka he luulevat olevansa turvassa.
Kutsukaa sisään joutilaat pilkkaajat ja ne, jotka etsivät onnea maan
päältä, kertokaa sitten, miten Jumalan armo on ainoa suoja saatanan
hyökkäyksiä vastaan. Kutsukaa sisään syvimmälle langenneet, jotka
ovat täynnä kurjuutta ja häpeää. Kertokaa heillekin Pelastajasta, joka
tuli taivaasta heidän tähtensä. Nähkää, varjot pitenevät, pian
ympärillänne on pimeää. Jeesus tulee, siksi kutsukaa kaikkia, ennen
kuin on liian myöhäistä;: Tulkaa sisään;” .
(Laulukirjasta Zions Lieder.)
11.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 37:25
"Jumala, joka lähetti kaarneet ruokkimaan Eliaa hänen ollessaan Keritin
purolla, ei unohda yhtäkään uskollisista, uhrautuvaisista lapsistaan.
Siitä, joka vanhurskaasti vaeltaa, sanotaan; 'Hänelle annetaan hänen
leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.’ 'Pahana aikana he eivät joudu
häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. Vs. 163.
12.1. Maanantai, aamu
Matt. 7:7
"Opettaessaan meitä pyytämään joka päivä sitä, mitä tarvitsemme sekä ajallisia että hengellisiä siunauksia -, Jumala pitää silmällä meidän
parastamme. Hän tahtoo meidän käsittävän, että olemme riippuvaisia
Hänen alinomaisesta huolenpidostaan, sillä Hän haluaa saattaa meidät
yhteyteensä. Tässä Kristus-yhteydessä meidät, rukoillessamme sekä
tutkistellessamme Hänen sanansa suuria ja kalliita totuuksia, ravitaan,
niin kuin nälkäiset sielut ja niin kuin janoavaiset me saamme
ammentaa virvoitusta elämän veden lähteestä." Vs. 165.
12.1. Maanantai, ilta
Luuk. 14:33
"Jos tahdomme voittaa, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin
yhdistää tahtomme Jumalan tahtoon ja työskennellä yhdessä Hänen
kanssaan päivästä päivään ja hetkestä hetkeen. Emme voi pitää kiinni
omasta minästämme ja kuitenkin mennä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Me saavutamme pyhyyden vain kieltämällä itsemme ja omaksumalla
Kristuksen mielenlaadun. Ylpeys ja itse kylläisyys on ristiinnaulittava.
Olemmeko valmiit maksamaan vaaditun hinnan? Olemmeko valmiit
saattamaan tahtomme täydelliseen sopusointuun Jumalan tahdon
kanssa? Vasta kun olemme siihen valmiit, voi Jumalan uudistava armo
ilmetä meissä." Vs. 204.

13.1. Tiistai, aamu
Jes. 34:16
"Tässä elämässä ei ole mitään asemaa, ei vaihetta inhimillisessä
kokemuksessa, joita varten Raamatun opetukset eivät olisi kaikkein
tärkein valmistautuminen. Jos Jumalan sanaa tutkittaisiin ja
noudatettaisiin, maailmassa olisi voimakkaammalla ja toimimammalla
ymmärryksellä varustettuja miehiä kuin kaiken sen tiedon hankkiminen
saa aikaan, minkä inhimillinen filosofia käsittää. Se muodostaisi
voimakkaita ja lujaluonteisia miehiä, miehiä, joilla on terävä käsityskyky
ja terve arvostelukyky - miehiä, jotka olisivat Jumalalle kunniaksi ja
maailmalle siunaukseksi." P.u.P. 605.
13.1. Tiistai, ilta
Matt. 6:5
"Tällainen jumalanpalvelu, jota ihminen harjoitti pelkästään
korottaakseen omaa itseään, sai Jeesuksen taholta osakseen ankaraa
moitetta. Hän ei kuitenkaan paheksunut julkista rukousta sinänsä, sillä
Hän itse rukoili opetuslastensa parissa ja kansanjoukon läsnä ollessa.
Mutta Hän opettaa, ettei henkilökohtaisesta rukouksesta ole tehtävä
julleista. Meidän on harjoitettava salaista hartautta, ja rukoustemme on
silloin kohottava ainoastaan Jumalan luo, joka rukoukset kuulee.
Yhdenkään uteliaan korvan ei pidä kuulla sellaisten anomusten
sisällystä." Vs. 123.
14.1. Keskiviikko, aamu
Mark. 4:24
”Se, mitä teemme muille, olkoon se hyvää tai pahaa, kohdistuu varmasti
takaisin meihin itseemme joko siunauksena tai kirouksena. Kaiken,
minkä annamme, saamme takaisin. Muille tekemämme ajalliset hyvät
työt saatetaan palkita ja monesti palkitaan samalla mitalla. Sen minkä
annamme, saamme tarvitessamme useinkin moninkertaisesti takaisin
selvänä rahana. Mutta sitä paitsi korvautuvat kaikki lahjat, vieläpä tässä
elämässä siten, että me saamme yhä runsaammassa määrin maistaa
Jumalan rakkautta, joka on kaiken taivaan kirkkauden ja sen aarteiden
summa. Ja tehty paha palaa samaten takaisin. Jokainen,, joka on
rohjennut tuomita tai masentaa muita, joutuu itse kokemaan samaa,
mitä he ovat hänen tähtensä saaneet kokea, hän on tunteva, mitä he
ovat kärsineet hänen hellyyden ja myötätunnon puutteensa vuoksi." Vs.
195.
14.1. Keskiviikko, ilta
Room. 2:1-4
"Sen mukaan ne, jotka moittivat tai arvostelevat muita, julistavat itsensä
syyllisiksi, sillä he tekevät samoja tekoja. Tuomitsemalla muita he

tuomitsevat itsensä, ja Jumala selittää, että tämä tuomiopäätös on
oikea. Hän hyväksyy sen tuomion, jonka he itse ovat itsestään
langettaneet." 181.
15.1. Torstai, aamu
Snl. 4:18
"Ja kaikkialla tuon iankaikkiseen elämään johtavan jyrkän tien varrella
on ilon lähteitä väsyneiden virkistykseksi. Niillä, jotka viisauden teitä
vaeltavat, on ahdistuksenkin keskellä ylenpalttisesti iloa, sillä Hän, jota
heidän sielunsa rakastaa, kulkee näkymättömänä heidän rinnallaan.
Jokaisella askeleella ylöspäin he tuntevat yhä selvemmin Hänen kätensä
kosketuksen, jokaisella askeleella lankeaa heidän polulleen' yhä
loistavampia säteitä tuon Näkymättömän kirkkaudesta, ja heidän
ylistyslaulunsa kohoavat yhä ihanampina ilmoille, yhtyäkseen
valtaistuimen edessä olevien enkelien lauluun." Vs. 200.
15.1. Torstai, ilta
Room. 8:28
"Isän läsnäolo ympäröi Kristusta, eikä Hänelle tapahtunut muuta kuin
sellaista, minkä iankaikkinen rakkaus salli tapahtuvan, jotta se koituisi
siunaukseksi maailmalle. Tässä oli Hänen lohtunsa lähde, ja se on
avoinna meillekin. Se, joka on Kristuksen Hengen täyttämä, pysyy
Kristuksessa. Häneen suunnattu isku sattuu Vapahtajaan, joka ympäröi
hänet läsnäolollaan. Hänen ei tarvitse tehdä pahalle vastarintaa, silla
Kristus on hänen turvansa. Mikään ei voi kohdata häntä Herramme
sallimatta." Vs. 106.
16.1. Perjantai, aamu
Joh. 6:48-50
"Me vastaanotamme Kristuksen Hänen sanassaan, ja Pyhä Henki
annetaan, jotta Hän avaisi Jumalan sanan ymmärryksellemme ja
painaisi sen totuudet sydämeemme. Päivästä päivään meidän on
lukiessamme Jumalan sanaa rukoiltava, että Jumala lähettäisi
Henkensä kirkastamaan meille sen totuuden, jota sielumme juuri tuona
päivänä vahvistuksekseen tarvitsee." Vs. 165.
16.1. Perjantai, ilta
Matt. 5:17
"Ihmisten Luoja, lain antaja itse vakuuttaa, että Hänen tarkoituksenaan
ei ole sen käskyjen syrjäyttäminen. Kaikkea luonnossa, auringon
säteessä karkeloivasta tomuhiukkasesta taivaankappaleisiin saakka,
ohjaavat lait. Ja näiden lakien noudattamisesta johtuu luonnon järjestys
ja sopusointu. Samalla tavoin hallitsevat kaikkien ajallisten olentojen
elämää suuret vanhurskauden periaatteet, ja kuuliaisuudesta näille periaatteille riippuu maailmankaikkeuden onni." Vs. 76.

17.1. Sapatti, aamu
1. Moos. 2:2,3
"Levättyään seitsemäntenä päivänä Jumala pyhitti sen, toisin sanoen
Hän erotti sen lepopäiväksi ihmiselle. Luojan esimerkkiä seuraten
ihmisen tuli levätä tänä pyhänä päivänä, että hän katsellessaan taivasta
ja maata muistelisi Jumalan suurta luomistyötä, ja että hänen
sydämensä täyttyisi rakkaudella ja kunnioituksella Luojaansa kohtaan
hänen tarkastellessaan Jumalan viisauden ja hyvyyden osoituksia." P.P.
26.
17.1. Sapatti, ilta
Joh. 17:18,19
"Hän rukoili jatkuvasti heidän puolestaan, että totuus saisi pyhittää
heidät, ja Hän rukoili luottavasta, tietäen, että asiasta oli jo annettu
kaikkivaltias päätös ennen maailman luomista. Hän tiesi että
valtakunnan evankeliumia saarnattaisiin todistukseksi kaikille kansoille.
Hän tiesi, että Pyhän Hengen kaikki vallalla varustettu totuus voittaisi
taistelun pahuutta vastaan ja että verilippu kerran liehuisi voittoisana
Hänen seuraajiensa yllä.” Apostel Geschichte 19.
18.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:14, 15
"Kristittyjen hurskaus muodostaa sen mittapuun; jonka mukaan ihmiset
arvostelevat
evankeliumia.
Kärsivällisesti
kestetyt
koetukset,
kiitollisuudella vastaanotetut siunaukset, sävyisyys, ystävällisyys,
laupeus ja päivittäin harjoitettu rakkaus ovat valoja, jotka loistavat
heidän luonteestaan maailmalle näyttäen vastakohdan sille pimeydelle,
joka seuraa luonnollisen sydämen itsekkyydestä." P.u.P. 126.
18.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 34:6
"'Herra on laupias ja armahtavainen.’ Rakkaudessaan väsymättömänä
Hän odottaa saavansa kuulla itsepäisen lapsensa synnintunnustuksen ja
vastaan ottaa hänet katuvana helmaansa. Hän tarkkaa meitä
havaitakseen jonkin kiitollisuuden ilmauksen meidän puoleltamme, niin
kuin äiti tarkkaa rakastamaansa lasta toivoen sen hymyilevän
tuntemisen merkiksi. Hän tahtoo meidän ymmärtävän, miten syvästi ja
kiihkeästi Hänen sydämensä ikävöi meitä. Hän pyytää meitä
turvautumaan vaikeuksissamme Hänen myötätuntoonsa, surussamme
Hänen rakkauteensa, haavoitettuina Hänen lääkitsevään käteensä,
heikkoudessamme Hänen voimaansa ja tyhjyydessämme Hänen
täyteyteensä. Ei kukaan, joka Hänen luokseen on tullut, ole pettynyt." Vs.
124.
19.1. Maanantai, aamu
Matt, 6:22-23

"Tarkoituksen vilpittömyys, kokosydäminen antautuminen Jumalalle tämä on Vapahtajan sanojen esittämä ehto. Olkoon sinulla rehellinen ja
horjumaton tahto tulla tuntemaan totuus ja noudattaa sitä mihin
hintaan hyvänsä, ja sinä saat taivaallista valaistusta. ... Mutta jos silmä
on itserakkauden sokaisema, on kaikki pimeää. ... Kiusaukseen
lankeaminen alkaa siten, että mielen sallitaan käydä häilyväiseksi ja
luottamuksen Jumalaan horjua. Jos emme päätä täydellisesti antautua
Jumalalle, silloin olemme pimeydessä." Vs. 133, 134.
19.1. Maanantai, ilta
Jes. 63:16
"Iankaikkinen Jumala, Jeesus sanoi, antaa sinulle oikeuden lähestyä
Häntä isänäsi. Ymmärrä, mitä kaikkea tähän sisältyy. Ei kukaan
maallinen vanhempi ole koskaan niin hartaasti puolustanut
hairahtunutta lastaan kuin Hän, joka sinut teki, puolustaa syntistä. Ei
lämpiminkään inhimillinen myötätunto ole koskaan niin hellästi
kutsunut katumatonta." Vs. 155.
20.1. Tiistai, aamu
Snl. 29:15
"Ei ole suurempaa kirousta perheelle, kuin että lasten annetaan pitää
oma tahtonsa. Jos vanhemmat ottavat huomioon lastensa kaikki
toivomukset ja sallivat heille sellaista, josta he tietävät, ettei se ole heille
hyväksi, lapset kadottavat pian kaiken kunnioituksen vanhempiaan
kohtaan, kaiken kunnioituksen Jumalan arvovallan tai ihmisten edessä,
ja saatana hallitsee heitä tahtonsa mukaan," P.u.P. 584.
20.1. Tiistai, ilta
1. Moos. 32:26
"Kun Jaakob ahdistuksessaan tarrautui kiinni enkeliin ja anoi kyynelin,
muistutti taivaan lähettiläs häntä taas hänen synnistään koetellakseen
hänen uskoaan ja yritti irrottautua hänestä. Mutta Jaakobia ei saatu
luovuttamaan. Hän oli kokenut, että Herra on laupias, ja heittäytyi Hänen
laupeutensa varaan. Hän viittasi taaksepäin syntinsä katumukseen ja
anoi vapautusta. Katsoessaan elämäänsä taaksepäin hän joutui
melkein epätoivoon, mutta hän piti lujasti kiinni enkelistä ja pysyi
pyynnössään vakavin, pelontäyteisin huudoin, kunnes hän voitti." Pup.
196.
21.1. Keskiviikko, aamu
5. Moos. 15:11
"Kristus sanoi, että meillä on aina köyhiä keskuudessamme, ja Hän
yhdistää oman etunsa kärsivän kansansa etuun. Lunastajamme sydän
säälii köyhimpiä ja kurjimpia lapsiaan maan päällä. Hän sanoo meille

heidän olevan Hänen edustajiaan maailmassa. Kristus ottaa vastaan
heitä kohtaan osoitetun säälin ja hyväntahtoisuuden, niin kuin se olisi
annettu Hänelle. Heihin kohdistuvaa julmuutta tai laiminlyöntiä Hän
pitää itselleen osoitettuna." P.u.P. 540.
21.1. Keskiviikko, ilta
Gal. 6:1
"Monet, jotka ovat hyvin herkkiä nuhdeltaessa heitä oman käytöksensä
takia, menettelevät liian ankarasti niiden kanssa, joiden arvelevat
olevan väärässä. Vielä koskaan ei ole ketään saatu jättämään väärää
mielipidettään moitteella tai soimauksella, mutta monet on tällä tavoin
ajettu yhä kauemmaksi oikealta tieltä ja saatettu kovettamaan
sydämensä vakaumusta kohtaan. Ystävällinen mieli, kohtelias,
sovinnollinen käytös voi pelastaa harhaan joutuneita ja peittää syntien
paljouden." P.u.P., 524,525.
22.1. Torstai, aamu
Ps. 23:4
"Tie saattaa olla epätasainen ja rinne jyrkkä, salakuoppia saattaa olla
oikealla ja vasemmalla. Joudumme ehkä kestämään ankaria
ponnistuksia matkallamme. Ollessamme väsyneitä ja kaivatessamme
lepoa meidän on kenties ponnisteltava eteenpäin. Nääntyneinäkin
meidän ehkä täytyy taistella, masentuneinakin yhä toivoa, Mutta jos
Kristus on oppaanamme, saavumme kyllä lopulta kaivattuun satamaan.
Kristus itse on polkenut rosoisen tien edellämme ja tasoittanut polun
meidän jaloillemme." Vs. 200.
22.1. Torstai, ilta
Ilm. 22:5,4
"Siellä ei ole pettymyksiä, ei kärsimyksiä, ei syntiä, ei ketään, joka
sanoo: ’Minä olen vaivanalainen’. Siellä ei ole hautaussaattoja, ei surua,
ei kuolemaa, ei eron haikeutta, ei särkyneitä, sydämiä, vaan siellä on
Jeesus, siellä on rauha. Siellä 'ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon
helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä
ja vie heidät vesilähteille’ ." Vs. 33.
23.1. Perjantai, aamu
Sak. 8:16
"Kaiken, mitä kristitty tekee, on oltava yhtä kirkasta kuin päivänvalo.
Totuus on Jumalasta, petos kaikissa tuhansissa muodoissaan
saatanasta, ja jokainen, joka jossakin kohden poikkeaa totuuden
suoralta polulta, antautuu pahan valtaan. Kuitenkaan ehdottoman
totuuden puhuminen ei ole varsin helppoa. Emme kykene puhumaan
totta, ellemme tunne totuutta, ja miten usein ennakkokäsitykset ja
mieltymykset, puutteellinen tieto, harhaan osunut arvostelu estävät

meitä oikealla tavalla ymmärtämästä niitä asioita, joiden kanssa
olemme tekemisessä,' Emme kykene puhumaan totta, ellei Hän, joka on
totuus, saa koko ajan ohjata ajatuksiamme." Vs. 102,103.
23.1. Perjantai, ilta
Matt. 6:10
"Jumalan tahto ilmaistaan Hänen pyhän lakinsa käskyissä, ja tämän lain
periaatteet edustavat taivaan periaatteita. Jumalan tahdon tunteminen
on suurin tieto, minkä taivaan enkelit voivat' saavuttaa, ja Hänen
tahtonsa tekeminen suurinta palvelua, mihin he voivat vihkiä kykynsä."
Vs. 160.
24.1. Sapatti, aamu
2. Moos. 31:16,17
"Kuten sapatti oli merkki, joka oli Israelin tunnuksena sen tultua
Egyptistä ja matkatessa maalliseen Kanaaniin, se on samoin merkki,
joka on nyt Jumalan kansan tunnuksena sen tullessa maailmasta ja
matkatessa taivaalliseen lepoon. Sapatti on merkkinä Jumalan ja Hänen
kansansa välillä vallitsevasta suhteesta, merkkinä siitä, että he
kunnioittavat Hänen lakiaan. Se erottaa Hänelle kuuliaiset
lainrikkojista." Ta. III, 12, 13.
24.1. Sapatti, ilta
Gal. 3:26,27
"Minkä arvon se antaakaan ihmisille! Lainrikkomisen kautta ihminen
tuli saatanan alamaiseksi. Uskon kautta Kristuksen sovitusuhriin
Aadamin pojista voi tulla Jumalan poikia. Pukeutumalla ihmisluontoon
Kristus korotti ihmiskunnan. Langenneet ihmiset korotetaan Kristuksen
yhteyden kautta asemaan, jossa heitä voi nimittää ’Jumalan lapsiksi’ ."
T. Kr. l. 13.
25.1 Sunnuntai, aamu
Matt. 28:19,20
"Menkää kaikkeen maailmaan, käski Hän heitä. Menkää asutun maan
kaukaisimpiin osiin ja olkaa, varmat siitä, että minä olen sielläkin teidän
kanssanne. Työskennelkää uskoen ja luottaen, sillä minä en hylkää teitä
koskaan. Olen teidän kanssanne aina, autan teitä täyttämään
velvollisuutenne, johdatan teitä, lohdutan, pyhitän, tuen ja annan teille
menestystä puhuessanne sanoja, jotka kiinnittävät ihmisten huomion
taivaaseen." Apostel Geschte 27.
25.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 19:2-4
"Ei maa itsestään vuosi vuodelta lahjoita antimiaan ja jatka kulkuaan
auringon ympäri. Jumalan käsi ohjaa kiertotähtiä ja pitää ne oikealla
paikallaan niiden liikkuessa määrättyjä ratojaan
avaruudessa. Hänen viimastaan kesä ja talvi, kylväminen ja

leikkaaminen, päivä ja yö seuraavat toisiaan järjestyksessään. Hänen
käskystään kukoistavat kasvit, puhkeavat lehdet ja kukkivat kukat.
Kaikki hyvä, mitä meillä on, jokainen auringonsäde ja sadekuuro,
jokainen ruoan murunen, jokainen elämän hetki on rakkauden lahja."
Vs. 110.
26.1. Maanantai, aamu
Joh. 16:33
"Kuitenkaan Kristuksen seuraajien ei pitänyt pelätä, että heidän toivonsa
oli mennyttä tai että Herra olisi hyljännyt maan. Voima ja kuhnia kuuluvat Hänelle, jonka valtavat aivoitukset kaikista esteistä huolimatta
tulevat täyttymään. Tuossa samassa rukouksessa, joka puhuu
Kristuksen opetuslasten jokapäiväisistä tarpeista, heitä neuvottiin
kääntämään katseensa pahan voimasta ja vallasta Herraan, heidän
Jumalaansa, jonka valtakunta on kaiken yläpuolella ja joka on heidän
Isänsä ja iankaikkinen ystävänsä»" Vs. 175.
26.1. Maanantai, ilta
Joh. 8:12
"Jos otamme Kristuksen oppaaksemme, Hän johdattaa meitä
turvallisesti. Suurimmankaan syntisen ei tarvitse eksyä. Jokainen
epävarma etsijä Voi vaeltaa puhtaassa ja pyhässä valossa. Vaikka polku
on niin kaita, niin pyhä, että syntiä ei sillä suvaita, on pääsy sille
kuitenkin tehty mahdolliseksi kaikille, eikä yhdenkään aran, epäilevän
sielun tarvitse sanoa: 'Jumala ei ensinkään välitä minusta’" Vs. 200.
27.1. Tiistai, aamu
Fil. 2:5 "Mikä
lempeys ja kauneus säteilikään Vapahtajan jokapäiväisestä elämästä!
Mikä suloisuus virtasikaan Hänen pelkästä olemuksestaan! Sama henki
ilmenee Hänen lapsissaan. Niitä, joissa Kristus asuu, ympäröi
jumalallinen ilmapiiri. Heidän valkeissa, puhtautta hohtavissa
vaatteissaan on taivaallisten kukkatarhojen sulotuoksu. Heidän
kasvonsa heijastavat Jumalan kirkkautta, valaisten tietä kompasteleville
ja väsyneille jaloille.” Vs. 194.
27.1. Tiistai, ilta
Matt. 6:6
"Olkoon sinulla paikka salaista hartaudenharjoitusta varten Jeesuksella
oli muutamia erityisiä paikkoja, joissa Hän seurusteli Jumalan kanssa, ja
samaten tulisi meillä olla. Meidän on usein tarpeellista vetäytyä
johonkin soppeen, olkoon se miten vaatimaton tahansa, jossa voimme
olla kahden kesken Jumalan kanssa. ’Rukoile Isääsi, joka on salassa.’
Jeesuksen nimessä me saamme lähestyä Jumalaa lapsen
luottavaisuudella. Ketään ihmistä ei tarvita välittäjäksi. Jeesuksen

kautta saamme avata sydämemme Jumalalle, joka meidät tuntee ja
meitä rakastaa." Vs. 124.
28.1 Keskiviikko, aamu
Matt. 5:7
"Laupiaat ovat tulleet ’jumalallisesta luonnosta osallisiksi’, ja heissä
ilmenee Jumalan sääliväinen rakkaus. Kaikki, joiden sydän on
sopusoinnussa iankaikkisen rakkauden sydämen kanssa, haluavat
parantaa eikä tuomita. Kristus sielussa on lähde, joka ei milloinkaan
ehdy. Missä Hän asuu, siellä on ylitsevuotavaa armahtavaisuutta." Vs.
40.
28.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:14, 15
”Leppymätön ihminen tukkii sen ainoan kanavan, jonka kautta Jumalan
armo voi virrata Hänelle. Meidän ei pidä ajatella, että jos ne, jotka ovat
tehneet meille vääryyttä, eivät tunnusta rikkomustaan, meillä on oikeus
pidättää
anteeksiantomme
heiltä.
Epäilemättä
on
heidän
velvollisuutensa nöyryyttää sydämensä katuen ja syntinsä tunnustaen,
mutta meillä tulee olla armahtavainen mieli niitä kohtaan, jotka ovat
rikkoneet meitä vastaan, tunnus tunnustivatpa he syyllisyytensä tai ei.
Olkoonpa he loukanneet meitä miten kovasti tahansa, meidän ei ole
haudottava karsimaamme vääryyttä eikä säälitellä itseämme sen
vuoksi, vaan jos itse toivomme saavamme anteeksi rikkomuksemme
Jumalaa vastaan, meidän on annettava anteeksi kaikille, jotka ovat
tehneet meille pahaa." Vs. 166.
29.1. Torstai, aamu
Matt. 16:24
"Näin, että jotkut tuskin tietävät vielä, mitä on itsensä kieltäminen tai
uhraus, tai mitä merkitsee kärsiminen totuuden tähden. Mutta kukaan
ei pääse taivaaseen uhrausta tekemättä. Itse kieltäymyksen henkeä ja
uhrimieltä olisi vaalittava. Jotkut eivät ole uhranneet itseään, omaa
ruumistaan, Jumalan alttarilla. He .eivät hillitse äkkipikaisuuttaan ja
oikullisuuttaan, vaan tyydyttävät halujaan ja noudattavat omia
mielitekojaan Jumalan asiasta välittämättä. Iankaikkisen elämän
saavuttavat ne, jotka ovat valmiit tekemään sen hyväksi minkä
uhrauksen tahansa." Ta. I, 20.
29.1. Torstai, ilta
Matt, 11:28
"Kaikki, jotka ovat tietoisia sielunsa suuresta kurjuudesta, jotka
tuntevat, ettei heissä itsessään ole mitään hyvää, voivat saada
vanhurskautta ja voimaa katsomalla Jeesukseen. Hän sanoo: ’Tulkaa
minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut.’ Hän pyytää sinua

vaihtamaan köyhyytesi Hänen armonsa rikkauteen. Me emme ole
Jumalan rakkauden arvoisia, mutta Kristus, meidän takaajamme, on
arvollinen, joten hän voi täydellisesti pelastaa kaikki, jotka Hänen
tykönsä tulevat." Vs. 21.
30.1. Perjantai, aamu
Matt. 5:18
"Kristus itse oli ukkosen jylistessä ja salamain leimahdellessa julistanut
lain Siinain vuorella. ... Israelin kansa oli maaten kasvoillaan maassa
kuunnellut kunnioittavan pelon vallassa lain pyhiä käskyjä. Mikä
vastakohta sille näylle, joka nähtiin autuaaksi julistusten vuorella!
Kesäisen taivaan alla, vain lintujen laulun keskeyttäessä hiljaisuuden,
Jeesus esitti oman valtakuntansa periaatteita. Kuitenkin Hän, joka tuona
päivänä puhui ihmisille rakkauden kieltä, valaisi heille Siinailla julistetun
lain periaatteita." Vs. 73.
30.1. Perjantai, ilta
Matt. 24:4,5
"Mitä sanomaa nämä opettajat julistavat? Saako se sinut
kunnioittamaan ja pelkäämään Jumalaa? Saako se sinut osoittamaan
rakkautesi Häntä kohtaan olemalla kuuliainen Hänen käskyilleen? Jos
ihmiset eivät tajua siveyslain merkitystä, jos he pitävät halpana Jumalan
käskyjä, heillä ei ole mitään arvoa taivaan silmissä. Tiedämme ilman
muuta heidän väitteensä perättömiksi. Heidän toimintansa on lähtöisin
itse pimeyden ruhtinaasta, Jumalan vihollisesta." Vs. 206.
31.1. Sapatti, aamu
1. Joh. 4:16
"Jumala on rakkaus. Niin kuin valonsäteet auringosta virtaavat rakkaus
ja valo ja ilo Hänestä kaikille Hänen luoduilleen. Antaminen on itse
Hänen luontonsa. Koko Hänen elämänsä on epäitsekkään rakkauden
säteilyä. Hän kehottaa meitä olemaan täydelliset, niin kuin Hän on
täydellinen - samalla tavalla. Meidän on oltava valon ja siunauksen
keskuksena omalle pienelle piirillemme, niin kuin Hän on koko
maailmankaikkeudelle. Meillä ei itsessämme ole mitään, mutta Hänen
rakkautensa valo säteilee meihin, ja meidän on heijastettava sen
kirkkautta. Häneltä saamassamme hyvyydessä me voimme olla
täydelliset omassa vaikutuspiirissämme, niin kuin Jumala on
omassaan.” Vs. 113, 114.
31.1. Sapatti, ilta
Room. 2:7
"Kärsivällisesti kannetut koettelemukset, kiitollisin mielin vastaanotetut
siunaukset, miehuullisesti vastustetut kiusaukset samoin kuin

tottumukseksi tullut ystävällisyys, laupeus ja rakkaus ovat niitä valoja,
jotka säteilevät luonteesta vastakohtana sellaisen itsekkään sydämen
pimeydelle, johon elämän valo ei ole milloinkaan loistanut." Vs. 70.
HELMIKUU
1.2. Sunnuntai, aamu
Luuk, 1:15-17
"Hän (Johannes Kastaja) oli esikuvana niille, jotka elävät viimeisinä
päivinä, ja joille Jumala on uskonut pyhiä totuuksia, joita heidän on
vietävä kansalle valmistaakseen tietä Herran toiselle tulemiselle. Ja
samoja kohtuuden periaatteita, joita Johannes noudatti, tulisi niidenkin
noudattaa, jotka ovat kutsutut julistamaan maailmalle Ihmisen Pojan
tuloa näinä viimeisinä päivinä." Weg zur Ges. 40.
1.2. Sunnuntai, ilta
Room. 8:7
"Meidän on mahdoton pelastaa itseämme synnin kuilusta, johon
olemme vajonneet. Sydämemme on paha, emmekä me voi muuttaa
sitä. ’Kuka löytää puhtaan niiden seassa, joissa ei puhdasta ole?’ Ei
kukaan. ... Sivistyksellä, kasvatuksella, tahdon voimalla ja inhimillisillä
pyrinnöillä on kullakin vaikutusalansa, mutta tässä ne ovat voimattomat.
Ne voivat saada aikaan ulkonaisen käytöksen mallikelpoisuuden, mutta
ne eivät voi muuttaa sydäntä; ne eivät voi puhdistaa elämän lähdettä.
Sisäistä voimaa ja korkeudesta lähtenyttä uutta elämää tarvitaan,
ennen kuin ihmisen elämä voi muuttua syntisestä pyhäksi. Tämä voima
on Kristus," T. Kr. l. 15.
2.2. Maanantai, aamu
Joh. 17:19
"Hän tahtoi pyhittää opetuslapsensa ja asetti itsensä esimerkiksi, että
he seuraisivat Häntä. Oi, että vanhemmat ottaisivat samanlaisen
asenteen ja sanoisivat: ’Haluaisin lasteni saavan lujat periaatteet, ja
siksi tahdon vaelluksellani antaa heille hyvän esimerkin.’ Äidin ei pitäisi
tuntea liian vaikeaksi mitään uhrausta, joka pitää tehdä hänen
perheensä pelastamiseksi. Muistakaamme, että Jeesus antoi oman
elämänsä lunastaakseen meidät. Tässä siunatussa työssä te saatte
nauttia Hänen tukeaan ja apuaan ja toimia yhdessä Jumalan kanssa.
Missä muussa sitten vielä puutummekin, olkaamme täydellisiä
lastemme kasvatuksessa." W.z.G. 75.
2.2. Maanantai, ilta
Ps. 138:1,2
"Lähestyessämme Jumalaa Hän itse antaa suuhumme sanat,
voidaksemme puhua Hänen puolestaan ja ylistää Hänen nimeään. Hän
opettaa meille sävelen enkelien laulusta, kiitosvirren taivaalliselle

Isällemme. Jokainen elämämme teko ilmentää sydämessä asuvan
Vapahtajan valoa ja rakkautta. Ulkonaiset ahdistukset eivät yllä siihen
elämään, jota eletään uskossa Jumalan Poikaan." Vs. 126.
3.2. Tiistai, aamu
Matt. 25:21,30
"Se, joka petollisesti asioi Herransa omaisuudella, ei menetä ainoastaan
Jumalan hänelle lainaamaa talenttia, vaan vielä iankaikkisen
elämänkin. Hänestä on sanottu; ’Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos
pimeyteen.’ Uskollinen palvelija, joka sijoittaa rahansa Jumalan työhön
sielujen pelastamiseksi, käyttää varansa Jumalan kunniaksi, ja Hän
tulee saamaan Mestariltaan tämän kiitoksen: ’Hyvä on, sinä hyvä ja
uskollinen palvelija... Mene Herrasi iloon.’ Mikä tuo Herramme ilo tulee
olemaan? Se on oleva iloa siitä, kun saamme nähdä sieluja
pelastettuina kirkkauden valtakunnassa." Ta. I, 346.
3.2. Tiistai, ilta
Joh. 17:21
"Herran kansan keskuudessa ilmenevä epäyhtenäisyys häpäisee Häntä
suuresti. Totuus on kokonaisuus. Jumalan vaatimaa yhteyttä en
harjoitettava päivä päivältä, jos mielimme vastata Kristuksen
rukoukseen. Niiden keskuudessa, jotka sanovat uskovansa tälle
maailmalle julistettavan viimeisen armonsanoman, ei saa päästä
ilmenemään epäyhtenäisyyttä, sillä se estäisi pelottavasti Jumalan työn
edistymistä… Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät Hänen käskynsä,
eivät saa vetäytyä erilleen, vaan heidän on liityttävä yhteen." Ta. I, 39.
4.2. Keskiviikko, aamu
5. Moos. 32:9-12
"Jumala ympäröi Israelin kaikilla eduilla; Hän uskoi heille etuoikeuksia,
jotka voivat tuoda kunniaa Hänen nimelleen ja tehdä sen siunaukseksi
sitä ympäröiville kansoille. Hän oli luvannut, että Hän ’asettaa sinut
korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja
kiitokseksi’ jos se vaeltaisi kuuliaisuuden teillä. Hän sanoi: ’Ja kaikki
kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he
pelkäävät sinua.’ Ne kansat, jotka kuulevat nämä käskyt, sanovat:
’Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa’." Erz. 40.
4.2. Keskiviikko, ilta
Ps. 67:4-8
"Meidän Jumalamme, taivaan ja maan Luoja, julistaa; ’Joka kiitosta
uhraa, se kunnioittaa minua.’ Koko taivas yhtyy ylistämään Jumalaa.
Oppikaamme jo nyt enkelten laulu voidaksemme laulaa sitä, silloin kun
saamme yhtyä heidän loistavaan joukkoonsa. Yhtykäämme psalmistaan
sanoihin: ’Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni,

niin kauan kuin elän.’" Ta.II, 109.
5.2. Torstai, aamu
Room. 8:13
"Älkää antako lihan saattaa itseänne veltoiksi, kirotkaa sen herttaisuus:
Annattehan itsenne turhanpäiväisten asioiden tähden tuhansiin
rasituksiin ja vaaroihin. Miksi toimitte niin laiskasti, masentuneena ja
huolettomana korkeimman hyvän tähden? Kiiruhtakaa, tarttukaa toinen
toistanne kädestä; katsokaa, miten lähellä päämäärämme jo on! Miten
pian taistelumme päättyykään! Silloin Kuninkaamme on ilmestyvä: Hän
ohjaa meidät suloiseen rauhaan ja antaa meille voittopalkinnon."
Saksal. laulusta.
5.2. Torstai, ilta
Hebr. 4:15
"Yksin Kristuksella on kokemusta kaikissa huolissa ja kiusauksissa,
jotka kohtaavat ihmisolentoa. Ei kukaan muu vaimosta syntynyt ole ollut
niin kiusausten ahdistama, ei kukaan muu ole kantanut yhtä raskasta
maailman syntien ja kipujen taakkaa. Ei koskaan ole ollut ketään toista,
jonka myötätunto olisi ollut yhtä syvä ja hellä. Koska Hän oli osallinen
kaikista ihmiskunnan kokemuksista, ei Hän ainoastaan säälinyt kaikkia
raskautettuja, kiusattuja ja taistelevia, vaan Hän myös tuntee syvää
myötätuntoa heitä kohtaan." Erz. 78.
6.2. Perjantai, aamu
2. Moos. 16:22,23
"Perjantai on valmistuspäivä. Silloin voidaan käyttää aikaa välttämät
valmistuksiin sapattia varten. Sinä päivänä voimme myös ajatella
sapattia ja keskustella siitä. Mitään, mitä taivaan edessä voidaan pitää
pyhän sapatin rikkomisena, ei tule jättää sanomatta tai tekemättä, niin
että se jäisi sanottavaksi tai tehtäväksi sapattina. Jumala ei vaadi meitä
ainoastaan luopumaan ruumiillisesta työstä sapattina, vaan että mieli
kasvatetaan viipymään pyhissä asioissa. Neljättä käskyä rikotaan
eittämättä, jos pohditaan maallisia asioita ja antaudutaan
kevytmieliseen ja joutavaan keskusteluun. Jos ruvetaan keskustelemaan
kaikesta, mikä sattuu tulemaan mieleen, silloin puhutaan, joutavia ja
ajetaan omia asioita. Jokainen poikkeaminen oikeasta saattaa meidät
orjuuteen ja syynalaisiksi." Ta. I, 271.
6.2. Perjantai, ilta
Joh. 5:17
"Taivaan Jumala tekee alati työtään. Juuri Hänen voimastaan kasvit
vihannoivat, lehdet puhkeavat ja kukat kukkivat. Jokainen sadepisara tai
lumihiutale, jokainen ruohonkorsi, jokainen lehti ja kukka ja pensas
todistaa Jumalasta. Nämä vähäiset seikat, jotka ovat niin kovin tavallisia

ympäristössämme, opettavat sen, ettei mikään jää äärettömältä
Jumalalta huomaamatta, ettei mikään ole niin vähäpätöistä ettei Hän
siitä huolehtisi." Ta. III, 251, 252.
7.2. Sapatti, aamu
Matt. 22:37,38
"Rakastaa Häntä, Ääretöntä, Kaikkitietävää, kaikesta sydämestään,
sielustaan ja voimastaan, se merkitsee kaikkien voimien korkeinta
kehittämistä. Se merkitsee, että koko olemuksessa, yhtä hyvin
ruumiissa ja ymmärryksessä kuin sielussakin, pitää muodostaa jälleen
Jumalan kuva." Erz. 14.

Tahdon sinua rakastaa, Väkevyyteni,
Tahdon sinua rakastaa, Kaunistukseni,
Tahdon sinua rakastaa teoillani
Ja ainaisella halulla.
Tahdon sinua rakastaa, kaunein Valo,
kunnes sydämeni murtuu. (Zions Lieder)
7.2. Sapatti, ilta
Luuk. 10:25-37
"'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Rakkauden laki vaatii, että
keho, sielu ja henki on annettu Jumalan ja lähimmäistemme
palvelemiseen. Ja kun tämä palvelus tekee meidät siunaukseksi toisille,
se antaa meille itsellemme suurimman siunauksen. Epäitsekkyys on
kaiken todellisen kehityksen perusta. Epäitsekkään palvelun avulla
kehitämme parhaiten kaikkia kykyjämme; sen kautta tulemme yhä
enemmän osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Olemme sopivia taivasta
varten, sillä otamme taivaan sydämeemme." Erz.14.
8.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 7:6
"Jeesus viittaa tässä siihen ihmisryhmään, jolla ei ole mitään halua
pelastua synnin, orjuudesta. Koska he ovat antautuneet sellaiseen, mikä
on väärää ja kehnoa, heidän luontonsa on siinä määrin turmeltunut, että
he riippuvat kiinni pahassa eivätkä haluakaan päästä siitä eroon.
Kristuksen seuraajien ei pidä sallia niiden olla esteenä itselleen, jotka
tekisivät evankeliumista ainoastaan riidan ja pilkan aiheen." Vs. 187.
8.2. Sunnuntai, ilta
Luuk. 22:54, 62
"Kun hänen katumuksen kyyneleensä putoilivat nurmikolle, joka oli
kostunut Kristuksen kuolemantuskan veripisaroista, silloin Vapahtajan
sanat: ’Minä olen rukoillut sinun puolestasi... kun sinä kerran palajat,
niin vahvista veljiäsi’ olivat tuki hänen sielulleen. Kristus ei ollut jättänyt
häntä epätoivoon, vaikka olikin jo etukäteen nähnyt hänen syntinsä. Jos

Jeesuksen häneen luoma katse olisi ilmaissut tuomiota säälin sijasta,
ellei Hän olisi puhunut toivosta ilmoittaessaan edeltä hänen syntinsä,
niin kuinka syvä olisikaan silloin ollut Pietaria ympäröivä pimeys, kuinka
pohjaton tuon vaivatun sielun epätoivoi! Mikä olisi tuona tuskan ja
kammon hetkenä voinut pidättää häntä astumasta samalle tielle kuin
Juudas?" Erz. 90,91.
9.2. Maanantai, aamu
Jes. 61:11
"Niin kuin luonnollisen, niin on myös hengellisen kylvämisen laita.
Voima, joka yksistään voi synnyttää elämää, tulee Jumalalta. Kylväjän
työ on uskon työtä. Hän ei voi ymmärtää idun ja siemenen kasvamisen
salaisuutta, mutta hän asettaa luottamuksensa niihin voimiin, joiden
avulla Jumala saa kasvin kukoistamaan. Hän heittää siemenen pois ja
odottaa saavansa korjata sen jälleen moninkertaisena runsaassa
sadossa. Siten tulisi myös vanhempien ja opettajien työskennellä ja
odottaa satoa kylvetystä siemenestä." Erz. 107.
9.2. Maanantai, ilta
Matt. 7:31-33
"Jokainen Jumalan sanan lupaus antaa meille rukousaiheen, esittäen
vakuudeksi Jehovan oman sanan. Mitä hengellistä siunausta
tarvitsemmekin, meillä on oikeus pyytää sitä Jeesuksen kautta.
Yksinkertaisesti kuin lapset me saamme puhua Herralle kaikista
tarpeistamme. Me saamme esittää Hänelle ajalliset asiamme ja pyytää
Häneltä elatusta ja vaatteita yhtä hyvin kuin elämän leipää ja Kristuksen
vanhurskauden pukua. Sinun taivaallinen Isäsi tietää sinun kaikkea tätä
tarvitsevan, ja sinua kehotetaan anomaan Häneltä." Vs. 191.
10.2. Tiistai, aamu
Apt. 4:32-35
"Sellaista on aina, kun Jumalan Henki valtaa elämän. Kaikki, joiden
sydämen Kristuksen rakkaus on täyttänyt, seuraavat Hänen
esimerkkiään, joka tuli köyhäksi meidän tähtemme, että me Hänen
köyhyytensä tähden rikastuisimme. Raha, aika, vaikutus - kaikki ne
lahjat, jotka he ovat saaneet Jumalan kädestä, he arvioivat vain
välineiksi evankeliumityön edistämiseen. Sellaista oli ensimmäisessä
seurakunnassa, ja jos tämän päivän seurakunnassa voidaan nähdä
jäsenten Hengen voimalla kääntäneen mieltymyksensä pois maailman
asioista ja olevan valmiita uhraamaan, että heidän lähimmäisensä
voisivat kuulla evankeliumin, niin julistetuilla totuuksilla tulee olemaan
valtava vaikutus kuulijoihin." Apostel Geschichte 68.
10.2. Tiistai, ilta
Ps. 9:10,11

"Jumala vaatii meitä osoittamaan toisia kohtaan samaa sääliä, jota Hän
ilmaisee meitä kohtaan. Niiden, jotka ovat nopeita toimimaan, jotka
luottavat itseensä, jotka ovat kostonhimoisia, pitäisi katsoa Sävyisää ja
Nöyrää, jota viedään kuin karitsaa teurastuspenkille ja joka vaikenee
kuin lammas keritsijänsä edessä. Heidän tulisi katsoa Häneen, jota
meidän syntimme haavoittivat ja meidän kipumme painoivat maahan,
silloin he oppivat kärsimään, kantamaan ja antamaan anteeksi." Erz.
265,266.
11.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:48
"Iankaikkisen elämän ehdot ovat armon alla aivan samat kuin
Eedenissäkin - täydellinen vanhurskaus, sopusointu Jumalan kanssa,
täydellinen kuuliaisuus Hänen lakinsa periaatteille. Vanha ja Uusi
Testamentti esittävät kumpikin saman luonneihanteen. Tämä ihanne ei
ole sellainen, ettemme me voisi sitä saavuttaa. Jokainen Jumalan
antama käsky tai ohje sisältää samalla ehdottoman varman lupauksen,
johon tuo käsky perustuu. Jumala on pitänyt huolta siitä, että me
voimme tulla Hänen kaltaisikseen, ja Hän toteuttaa tämän
aivoituksensa kaikissa, jotka eivät aseta esteeksi turmeltunutta
tahtoaan eivätkä siten tee Hänen, armoaan tyhjäksi." Vs. 112.
11.2. Keskiviikko, ilta
Jes. 48:10
"Saatanan hyökkäykset ovat voimakkaita ja hänen petoksensa hirveitä,
mutta Herran silmä valvoo kansaansa. Heidän ahdistuksensa on suuri,
ja näyttää siltä kuin sulatusuunin liekit olisivat tuhoamaisillaan heidät,
mutta Jeesus on tuova heidät esiin kuten tulessa koetellun kullan.
Heidän on luovuttava maailmallisuudestaan, jotta Kristuksen kuva
pääsisi täydellisesti heijastumaan heistä. Epäusko on voitettava: uskoa,
toivoa ja kärsivällisyyttä on kehitettävä." Ta. II, 178.
12.2. Torstai, aamu
Jaak. 5:14-16
"Tässä Jaakob antaa hyvän neuvon sairauden päiviä varten. …
Ruumiillisessa heikkoudessa tai henkisen paineen alaisena ihmisen voi
olla vaikea rukoilla. Miten hyvä onkaan, jos on veljiä, jotka silloin voivat
tulla avuksi! Öljy ei ole tärkein (se oli silloin yleisesti käytetty lääkeaine,
vrt. Mark. 6:13); uskon rukous, esirukous Herran nimessä on pääasia.
(Muistutus juhla- Raamatussa.)
"Mikseivät ihmiset tahdo luottaa Häneen, joka on luonut heidät ja joka
voi parantaa kaikki sairaudet yhdellä kosketuksella, sanalla tai
katseella? Kenelle muulle kuuluu luottamuksemme kuin juuri Hänelle,

joka antoi lunastukseksemme niin suuren uhrin? Herramme antoi meille
apostoli Jaakobin välityksellä määrätyt ohjeet siitä, mikä on
velvollisuutemme, jos olemme sairaana." W. z. Ges . 120.
12.2. Torstai, ilta
Luuk. 12:27
"'Katsokaa kedon kukkia’. Jokainen kukka, joka avaa terälehtensä
auringonvalolle, tottelee samoja suuria lakeja, jotka ohjaavat tähtiä, ja
miten kaunis ja suloinen onkaan sen elämä! Kukkien avulla Jumala
tahtoo kiinnittää huomiomme Kristuksen kaltaisen luonteen sulouteen.
Hän, joka on antanut sellaisen kauneuden kukille, haluaa vielä paljon
hartaammin sielun pukeutuvan Kristuksen luonteen kauneuteen." Vs.
142.
13.2. Perjantai, aamu
Matt. 7:21
"Pelkästään tunnustukseen perustuva opetuslapseus on aivan
arvotonta. Sielun pelastukseksi koituva usko Kristukseen ei ole sellaista
kuin moni selittää sen olevan. 'Usko ainoastaan’, he sanovat, 'niin sinun
ei tarvitse pitää lakia’. Mutta usko, mikä ei synnytä kuuliaisuutta, on
pelkkää luulottelua. ... Kun ihmiset puhuvat väheksyvästi Jumalan
sanasta ja asettavat omat käsityksensä, tunteensa ja kokemuksensa
jumalallisen elämän-ohjeen edelle, silloin tiedämme, ettei heissä yhtään
valoa ole." Vs. 208.
13.2. Perjantai, ilta
Matt. 13:24-30
"Vahingoittavaa, ja vääristävää pahaa kuvataan orjantappuroina,
ohdakkeina ja rikkaruohona. Laulavissa linnuissa ja avautuneissa
kukissa, sateessa ja päivänpaisteessa, kesäilmassa ja lempeässä
kasteessa, kymmenissä tuhansissa luonnon asioissa metsän tammesta
pieneen orvokkiin, joka kukkii sen juurella, näemme parantavaa
rakkautta. Luonto puhuu meille vielä Jumalan rakkaudesta: 'Minä
tunnen ajatukseni teitä kohtaan, sanoo Herra; rauhan eikä turmion
ajatukset.’ Tämä on se sanoma, joka voidaan lukea ristin valossa
kaikkialla luonnossa. Taivaat kertovat Hänen kunniaansa, ja maa on
täynnä Hänen hyvyyttään." Erz. 103.
14.2. Sapatti, aamu
Matt, 12:35
"Ne, jotka eivät ole kokonaan totuuteen kääntyneitä, antavat usein
mielensä askarrella vapaasti maailman toimissa, ja vaikka he
saattavatkin levätä ruumiillisesta työstä sapattina, heidän kielensä
kuitenkin ilmaisee, mitä heidän sydämessään on. Siitä johtuu
osallistuminen tuohon 'keskusteluun karjasta, sadosta, voitoista ja

tappioista. Se on kaikki sapatin rikkomista. Jos ajatukset viipyvät
maailmallisissa asioissa, kieli ilmaisee sen, sillä sydämen kyllyydestä
suu puhuu." Ta. I, 272.
14.2. Sapatti, ilta
Jooel 2:13
"Meidän ei hyödytä suorittaa katumusharjoituksia tai uskotella
voivamme omilla teoillamme ansaita tai ostaa perintöosaa pyhitettyjen
joukossa. Kun Kristukselle esitettiin kysymys; 'Mitä meidän pitää
tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?’ Hän vastasi? 'Se on
Jumalan teko, että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.’
Katumus on kääntymistä pois omasta minästä Kristuksen puoleen. Ja
kun me vastaanotamme Kristuksen, niin että Hän uskon kautta voi elää
elämäänsä meissä, se tulee näkyviin hyvinä tekoina." Vs. 128,129.
15.2. Sunnuntai, aamu
1, Kor. 1:23,24
"Ristin lähettiläiden täytyy aseistautua valppaudella ja rukouksella,
mennä eteenpäin uskolla ja rohkeudella ja vaikuttaa alati Jeesuksen
nimessä. Heidän täytyy korottaa Kristusta ihmisten Puolustajana taivaan
pyhäkössä, sellaisena, johon kaikki vanhan liiton uhrit viittasivat, ja
jonka sovitusuhrin kautta Jumalan lain rikkoja voi löytää rauhan ja
anteeksiannon." Apostel Geschichte 221.
15.2. Sunnuntai, ilta
Joh. 3:3
"'Joka ei synny uudesti’, joka ei saa uutta sydäntä, uusia toiveita,
pyrintöjä ja vaikuttimia, jotka johtavat uuteen elämään, ’se ei voi nähdä
Jumalan valtakuntaa’. Olettamus, että ihmisen tarvitsee ainoastaan
kehittää sitä hyvää, mikä hänessä on luonnostaan, on turmiollista
petosta." T. Kr. l . 15.
16.2. Maanantai, aamu
Snl. 23:29-33
"Kun väkijuomien kaipaus tyydytetään ja ihminen, joka luotiin Jumalan
kuvaksi, vapaaehtoisesti asettaa juoman huulilleen, hän alentuu eläimiä
alemmaksi. Järki jähmettyy, ymmärrys tylsistyy, alhaiset intohimot
heräävät ja mitä alhaisimmat rikokset ovat usein lopullisena
seurauksena. Kuinka voi joku tupakkaa ja ryyppyjä käyttävä pyhittää
sydämensä kokonaan Herralle? Se on mahdotonta." Weg zur
Gesuridheit, 37,
16.2. Maanantai, ilta
Job 2:29,30
"Köyhä publikaani, joka rukoili: ’Jumala, ole minulle syntiselle
armollinen.’, piti itseänsä hyvin syntisenä ihmisenä, ja toiset katselivat
häntä samassa valossa, mutta hän tunsi hätänsä ja tuli syntikuormineen

ja häpeineen Jumalan eteen pyytäen Hänen armoaan. Hänen
sydämensä oli avoin Jumalan Hengen armovaikutukselle, joka voi
vapauttaa hänet synnin vallasta., Fariseuksen kerskuva, itse vanhurskas
rukous taas osoitti, että hänen sydämensä oli suljettu Pyhän Hengen
vaikutukselta. Koska hän oli kaukana Jumalasta, hän ei ollenkaan
tuntenut omaa saastaisuuttaan, joka oli Jumalallisen pyhyyden
täydellisyyden vastakohta. Hän ei tuntenut tarvitsevansa mitään, eikä
siis saanutkaan mitään." T.Kr.l., 26.
17.2. Tiistai, aamu
Matt. 6:24
"Kristus ei sano, että ihminen ei tahdo tai että hänen ei pidä palvella
kahta Herraa, vaan että hän ei voi. Jumalan ja mammonan edut ovat
täysin vastakkaiset ja yhtyeensoveltumattomat.
...Ei kukaan voi
omaksua puolueetonta kantaa. Ei ole mitään väliryhmää, joka, vaikka ei
rakastakaan Jumalaa, ei kuitenkaan palvele vanhurskauden vihollista. …
Se, joka ei kokonaan antaudu Jumalalle, on toisen voiman hallittavana,
hän kuuntelee toista ääntä, jonka kehotukset ovat aivan päin vastaisia.
Puolittainen Jumalan palveleminen siirtää inhimillisen välikappaleen
vihollisen puolelle ja tekee hänestä pimeyden joukkojen
menestyksellisen liittolaisen." Vs., 137, 138.
17.2. Tiistai, ilta
Valit.v. 3:26
"Älkää tehkö asioita toivottomiksi katkaisemalla kärsimättömänä
vaikeuksien solmussa olevia lankoja. Antakaa Jumalan selvittää
sotkeutunut vyyhti puolestanne. Hän on kyllin viisas käsittelemään
elämänne pulmia, sillä Hänellä on taitoa ja tahdikkuutta. Emme aina
ymmärrä Hänen suunnitelmiaan. Sen vuoksi meidän tulee kärsivällisesti
odottaa niiden kehittymistä vaikeuttamatta niiden toteutumista tai
tekemättä niitä tyhjiksi. Omana hyvänä aikanaan Hän tulee
paljastamaan ne meille." Ta. II, 114.
18.2. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:112
"Siksi Herra nimitti Daavidia, kutsuessaan hänet nuorena kuninkaan
istuimelle, 'minun sydämeni mukaiseksi mieheksi’. Myöskin Salomon
varhaisemmassa elämässä näkyivät jumalallisen kasvatustavan
tulokset. Nuoruudessaan Salomo omaksui Daavidin valinnan. Ennen
kaikkea maallista hyvää hän pyysi Jumalalta viisasta ja ymmärtäväistä
sydäntä. Eikä Herra antanet hänelle ainoastaan sitä, mitä hän pyysi,
vaan myös sitä, mitä hän ei pyytänyt - rikkautta ja kunniaa. Hänen suuri
viisautensa, laaja tietonsa, hallituksensa ihanuus tulivat maailman

ihmeeksi." Erz., 48.
18.2. Keskiviikko, ilta
Matt. 26:41
"Jos ihmiskunnan Vapahtaja jumalallisessa voimassaan tunsi tarvetta
rukoilla meidän edestämme, kuinka paljon enemmän heikkojen,
synnillisten kuolevaisten pitäisi tuntea tarvitsevansa rukousta - palavaa,
kestävää rukousta. Ollessaan ankarimmin kiusattuna Kristus ei
nauttinut mitään, vaan jätti itsensä Jumalalle, ja hartaasti rukoillen ja
täydellisesti alistuen Isänsä tahtoon selviytyi voittajana. Niiden, jotka
sanovat uskovansa näitä viimeisiä päiviä varten annettuja totuuksia
enemmän kuin mitkään toiset kristilliset piirit, tulee seurata suurta
Esikuvaa rukouksessa." Ta. I, 206.
19.2. Torstai, aamu
Luuk. 16:1,2
"Ennen pitkää joudumme selvittämään velkamme Mestarin kanssa, sillä
pian Hän sanoo meille: ’Tee tili taloudenhoidostasi.’ Jos ihmiset
hylkäävät Jumalan vaatimukset anastaakseen kaiken, mitä Herra antaa
heille, pitäen sitä heille itselleen kuuluvana, niin Jumala ei hätäile, vaan
koettelee heitä jatkuvasti antamalla heille lisää aineellista hyvää
runsaina siunauksina. Nämä ihmiset saattavat olla lähimmäistensä
kunnioittamia, ja ehkei seurakunnallakaan ole mitään heitä vastaan,
mutta ennen pitkää Herra on sanova heille. ’Tee tili taloudenhoidostasi.’"
Ta. l, 349.
19.2. Torstai, ilta
Kol. 4:6
"Jeesus ei salannut sanaakaan totuudesta, mutta Hän puhui siitä aina
rakkaudella. Seurustellessaan kansan kanssa Hän osoitti mitä suurinta
tahdikkuutta ja hellintä huomaavaisuutta. Hän ei milloinkaan ollut
epäkohtelias, ei koskaan tarpeettomasti lausunut ankaria sanoja eikä
koskaan turhanpäiten loukannut tunteellista sielua. Hän ei soimannut
inhimillistä heikkoutta. Hän sanoi totuuden, mutta aina rakkaudella.
Hän tuomitsi tekopyhyyden, epäuskon ja jumalattomuuden, mutta
Hänen
äänensä
vapisi
liikutuksesta
Hänen
julistaessaan
rangaistustuomion." T.Kr.l. 10.
20.2. Perjantai, aamu
Apt. 1:4,5
"Ajan
kuluminen
ei
ole
muuttanut
mitään
Kristuksen
jäähyväislupauksesta lähettää Pyhä Henki edustajanaan. Ei Jumala
pidätä armonsa rikkauksia, kun niitä ei virtaa maailmaan ihmisille. Jos
lupauksen täyttymistä ei nähdä niin kuin voisi olla, niin syy on siinä, että
lupausta ei arvosteta niin kuin sitä tulisi. Jos kaikki haluaisivat, niin

kaikki myös täytettäisiin Pyhällä Hengellä." Apostel Geschte 47.
20.2. Perjantai, ilta
Jes. 50:13,14
"Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen
viikottaista paluuta tervehditään iloiten. Millään muulla tavalla
vanhemmat eivät voi korottaa ja kunnioittaa sapattia paremman kuin
keksimällä keinoja oikean opetuksen antamiseksi perheelleen ja sen
jäsenten innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja antamalla heille oikean
kuvan Jumalan luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä voidaksemme
saattaa kristillisen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa
iankaikkisen elämän. Vanhemmat, tehkää sapatista ilonpäivä, niin että
lapsenne rupeavat odottamaan sitä ollen valmiina lausumaan sen tervetulleeksi koko sydämestään heti sen alkaessa." Ta. I, 263.
21.2. Sapatti, aamu
Ps. 36:8,9
"Nöyrälle, uskovalle sielulle Jumalan huone on taivaan portti maan
päällä. Ylistyslaulut, rukoukset ja Kristuksen edustajien sanat ovat
Jumalan määräämiä välikappaleita, joiden tehtävänä on kansan
valmistaminen taivaan temppeliä ja sen ylevämpää jumalanpalvelusta
varten, johon ei voi päästä mitään epäpyhää." Ta. II, 195.
21.2. Sapatti, ilta
Snl. 4:23
"Vain hyvin harvat tuntevat oman sydämensä. Turhamaiset, leikkiä
laskevat muodin ystävät voivat väittää olevansa Kristuksen seuraajia,
mutta heidän pukeutumisensa ja keskustelunsa todistavat, miltä kanssa
he puuhailevat ja missä heidän sydämensä riippuu. Ulkonainen olemus
heijastaa sydäntä, eikä jalo luonne mielisty ulkonaiseen koristeluun.
Vaatimaton, jumalaa pelkääväinen nainen pukeutuu aina kunniallisesti,
sillä yksinkertainen vaatetus asettaa järkevän naisen aina edullisimpaan
valoon. Jalo, sivistynyt mieli ilmenee yksinkertaisten ja aistikkaiden
vaatteiden valinnassa. Pyhittyneellä sydämellä ei ole aikaa miettiä
hyödyttömiä koristuksia." Weg z. Ges, 97.
22.2. Sunnuntai, aamu
Hebr. 12:16,17
"Eesau helli voimakasta halua erityiseen mieliruokaansa ja hän oli jo
kauan aikaa antanut himolleen perää, niin ettei hän nyt tuntenut
tarvetta kieltäytyä viettelevästä, houkuttelevasta ruoasta. ... Mitä
enemmän hän ajatteli sitä, sitä suuremmaksi himo tuli, kunnes lopulta
esikoisoikeus menetti arvonsa ja pyhyytensä hänen silmissään, ja hän
vaihtoi sen ruokaan. Hän pöyhkeili sillä, että hänen esikoisoikeutensa oli
hänen vallassaan ja että hän saattoi mielensä mukaan myydä sen ja

ostaa takaisin. Mutta kun hän halusi saada sen takaisin, ei hän
voinutkaan, saada sitä. Silloin hän oli hyvin pahoillaan
ajattelemattomuutensa ja hulluutensa takia, mutta se oli liian
myöhäistä. Hän oli halveksinut siunausta ja Herra oli ottanut sen häneltä
ainiaaksi pois." Weg zur Gesundheit, 44,45.
22.2. Sunnuntai, ilta
Matt. 6:9
”Jeesus opettaa meitä kutsumaan Hänen Isäänsä meidän Isäksemme.
Hän ei häpeä kutsua meitä veljiksi. Niin valmis, niin halukas Vapahtajan
sydän on ottamaan meidät vastaan Jumalan perheeseen, että Hän jo
aivan ensimmäisissä sanoissa, joita meidän on käytettävä
lähestyessämme
Jumalaa,
antaa
meille
vakuutuksen
sukulaissuhteestamme Häneen - ’Isa meidän’. Tässä julistetaan tuo
ihmeellinen totuus, joka on niin rohkaiseva ja lohdullinen, että näet
Jumala rakastaa meitä niin kuin Hän rakastaa Poikaansa." Vs. 153.
23.2. Maanantai, aamu
1. Kor. 3:11
"Kasvatustyö ja lunastustyö ovat korkeimmassa, mielessä yhtä, sillä ei
kasvatuksessa niin kuin ei lunastuksessakaan kukaan voi ’asettaa
muuta perustusta kuin mikä pantu en, ja se on Jeesus Kristus’. ’Sillä se
oli (Isän) mielisuosio, että Hänessä (Pojassa) kaikki täyteys asuisi.’
Muuttuneissakin oloissa todellinen kasvatus suuntautuu yhä Luojan
suunnitelman mukaan, paratiisin koulun suunnitelman mukaan. Aadam
ja Eeva saivat opetusta seurustellessaan välittömästi Luojan kanssa; me
katsomme Jeesuksen Kristuksen kasvoilla ’Hänen kirkkautensa tiedon
valoa’. Kasvatuksen suuret periaatteet eivät ole muuttuneet. 'Ne säilyvät
aina ja iäti sillä ne ovat Jumalan luonteen periaatteet." Erz., 29.
23.2. Maanantai, ilta
Matt. 6:28
"Luonnon ihanuus voi opettaa sinulle enemmän Jumalan viisaudesta,
kuin mitä kouluoppineet siitä tietävät. Kukan terälehdille Jumala on
kirjoittanut sanoman sinua varten - mutta se on kirjoitettu kielellä, mitä
sydämesi voi lukea vasta unohdettuaan epäluottamuksen, itsekkyyden
ja kalvavan huolen läksyt." Vs., 141.
24.2. Tiistai, aamu
Joel 3:1,2
"Pyhän Hengen lupaus ei rajoitu mihinkään aikakauteen tai rotuun.
Kristus julisti, että Hänen Henkensä jumalallinen vaikutus olisi ajan
loppuun Hänen seuraajiensa kanssa. Helluntaipäivästä meidän
aikaamme saakka Lohduttaja on lähetetty kaikille, jotka ovat
antautuneet täydellisesti Herralle ja Hänen palvelukseensa. Pyhä Henki

on tullut kaikille, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan
henkilökohtaisena
Vapahtajanaan,
neuvojaksi,
pyhittäjäksi,
puolustajaksi ja todistajaksi. Kuta lähempänä Jumalaa uskovat ovat
vaeltaneet, sitä selvemmin ja voimakkaammin he ovat saattaneet
todistaa Vapahtajansa rakkaudesta ja lunastavasta armosta." Apostel
Geschte 46.
24.2. Tiistai, ilta
Apt. 12:7-11
"Epäilijät saattavat pilkallisesti hymyillä ajatukselle, että taivaan loistava
enkeli huolehti oi näin tavallisista asioista, yksinkertaisista ihmisten
tarpeista, ja he saattavat tehdä kertomuksen jumalallisen alkuperän
kyseenalaiseksi. Mutta Jumala on viisaudessaan kirjoittanut nämä asiat
pyhään historiaan, ei enkelien vaan ihmisten hyödyksi, että nämä
joutuessaan vaikeaan asemaan saisivat lohdutusta ajatuksesta, että
taivas tietää kaiken." Ta. II, 345.
25.2. Keskiviikko, aamu
1. Aikak. 29:13,14
"Jumala siunaa ihmisiä omaisuudella ja tekee sen siksi, että he
pystyisivät antamaan jotain Hänen työnsä edistämiseen. Hän lähettää
sateen ja auringonpaisteen. Hän antaa kasvien menestyä. Hän suo
terveyttä ja kykyä hankkia omaisuutta. Kaikki siunauksemme "tulevat
Hänen anteliaasta kädestään, ja Hän toivoisi miesten ja naisten
osoittavan kiitollisuuttaan antamalla Hänelle osan takaisin
kymmenyksinä ja lahjoina - kiitosuhreina, vapaaehtoisina uhreina ja
sovintouhreina. Jos varoja virtaisi kassaan tarkkaan Jumalan
suunnitelman mukaan - kymmenesosa kaikista tuloista ja runsaita
ylennysuhreja, niin rahaa olisi yllin kyllin Herran työn edistämiseen." Ap.
Gesch. 71.
25.2. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 3:9
"Paljon parempi meidän on kärsiä väärien syytösten vuoksi kuin
vahingoittaa itseämme kostamalla vihollisillemme. Vihan ja koston
henki on peräisin saatanasta ja tuottaa vain onnettomuutta sille, joka
sitä hellii. Sydämen nöyryys, tuo hiljaisuus, joka on Kristuksessa
pysymisen hedelmä, on todellisen siunauksen salaisuus. 'Hän kaunistaa
nöyrät pelastuksella.’" Vs., 32.
26.2. Torstai, aamu
Luuk. 13:24
"Ei kukaan, ei Jumalakaan, pysty kantamaan meitä taivaaseen,
ellemme omalta osaltamme tee välttämättömiä ponnistuksia. Meidän
tulee vaalia kauniita luonteenpiirteitä ja torjua epämiellyttävät,

luonnolliset piirteemme, jotka tekevät meidät erilaisiksi kuin Jeesus.
Samalla kun Jumala vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen
oman mielisuosionsa mukaan, meidän tulee toimia yhdessä Hänen
kanssaan. Kristuksen uskonto muuttaa sydämen. Se antaa
maailmanmielisille taivaan mielenlaadun.... Hän muodostaa oikeita
elämäntapoja, sillä Kristuksen evankeliumi on hänelle tullut elämän
tuoksuksi elämäksi. " Ta. II, 111.
26.2. Torstai, ilta
Ef. 3:16
"Henki antaa voimaa, joka ylläpitää pyrkiviä, taistelevia sieluja kaikissa
hätätilanteissa, maailman vihan keskellä ja heidän tuntiessaan oman
kykenemättömyytensä ja virheensä. Murheissa ja kiusauksissa, kun
kaikki näyttää synkältä ja tulevaisuus hämmentävältä, kun tunnemme
olevamme avuttomia ja hylättyjä - juuri silloin Pyhä Henki antaa
sydämelle autuuttavaa lohdutusta kuullessaan uskon rukoukset." Ap.
Gesch. 48.
27.2. Perjantai, aamu
Ps. 91:1
"Enkelit eivät suorita palveluaan niin kuin palvelijat, vaan niin kuin
lapset. Heidän ja heidän Luojansa välillä vallitsee täydellinen
yksimielisyys. Heistä ei kuuliaisuus tunnu orjuudelta. Rakkaus Jumalaan
tekee palvelemisen heille iloksi. Samoin jokainen sielu, jossa Kristus,
kirkkauden toivo, asuu, yhtyy Hänen sanoihinsa: 'Sinun tahtosi, minun
Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni.’
Vs., 160.
27.2. Perjantai, ilta
Snl. 2:6
"Kaiken todellisen tiedon ja oikean kehityksen lähde on Jumalan
tuntemisessa.... Mitä tahansa tutkimuksen suuntaa seuraammekin
haluten vakavasti löytää totuuden, joudumme kaikkialla kosketuksiin
näkymättömän, mahtavan Hengen kanssa., joka vaikuttaa kaikessa ja
kaiken kautta. Inhimillinen ymmärrys tulee yhteyteen jumalallisen
kanssa, kuolevainen kuolemattoman kanssa. Sellaisen yhteyden
vaikutus ruumiiseen, sieluun ja henkeen on arvioimaton. Tälle yhteydelle
perustuu korkein kasvatus; se on Jumalan ainoa kehityskeino. Hänen
sanomansa kuuluu koko ihmiskunnalle: ’Tule Hänen ystäväkseen’" tai
'Totu Häneen’." Erz., 12.
28.2. Sapatti, aamu
Hebr. 2:6,7
"Luotuina olemaan 'Jumalan kuva ja kunnia’ Adam ja Eeva olivat
saaneet lahjoja, jotka olivat heidän korkean tarkoituksensa arvoisia..

Miellyttävinä ja sopusuhtaisina vartaloltaan, säännöllisinä ja kauniina
kasvonpiirteiltään, heidän koko olemuksensa säteillessä terveyttä, iloa
ja toivoa he olivat ulkonaiselta olemukseltaan Luojansa kuvia. Mutta
yhtäläisyys ei ilmennyt vain fyysisessä luonnossa kaikki hengen ja älyn
kyvyt heijastivat Luojan kirkkautta. Varustettuina korkeilla älyn- ja
hengenlahjoilla Aadam ja Eeva olivat vain 'vähän enkeleitä alempia’,
joten he eivät ainoastaan tulleet tuntemaan näkyväisen maailmankaikkeuden ihmeitä, vaan saattoivat ymmärtää ja käsittää myös
moraalista vastuuta ja velvollisuuksia" Er&.T8.
28.2. Sapatti, ilta
Matt. 5:16
"Mutta Jeesus: ei kehottanut opetuslapsiaan: ’Koettakaa saada valonne
loistamaan’, vaan Hän sanoi: ’Antakaa valonne loistaa’ (engl. kään.).
Milloin Kristus asuu sydämessä, on mahdotonta kätkeä Hänen
läsnäolonsa valkeutta. Jos Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat eivät
ole maailman valkeutena, on syynä se, että elämänvoima on poistunut
heistä, jos he eivät levitä valoa, on syynä se, ettei heillä ole mitään
yhteyttä itse valonlähteeseen." Vs., 66.
29.2. Sunnuntai, aamu
Kol. 4:5
"On surullista, että aika käytetään niin hyödyttömästi. Hetket, jotka tulisi
käyttää Raamatun tutkimiseen tai toimimiseen Herran hyväksi,
käytetään huonommin kuin jos ne tuhlattaisiin. Elämä annettiin meille
oikeaan, pyhään tarkoitukseen, ja se on liian kallis tuhlattavaksi sillä
tavalla. Pyydän teitä, jotka kannatte kristityn nimeä, koettelemaan
sydäntänne ja arvostelemaan itseänne. Ettekö rakasta huvituksia
enemmän kuin Jumalaa ja lähimmäisiänne? On paljon tehtävää,
kaikkialla on sieluja pelastettavana, joka puolella on taisteluita
kestettävänä ja iankaikkinen elämä väikkyy ihanana palkkana." Weg zur
Gesundheit, 102.
29.2. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 15:21
"Tätä laulua toistettiin matkalla usein. Se ilahdutti sydämiä ja
pyhiinvaeltajien uskoa. Tällä tavoin heidän ajatuksensa johdettiin pois
matkan koetuksista ja vaikeuksista, rauhaton, myrskyinen mieli tyyntyi
ja rauhoittui, totuuden periaatteet painuivat mieleen ja usko vahvistui.
Johdonmukainen menettely opetti järjestystä ja yhtenäisyyttä, ja kansa
pääsi läheisempään yhteyteen Jumalan ja toistensa kanssa." Erz. 39.
MAALISKUU
1.3. Maanantai, aamu
Saarn. 7:30

"Jumala loi ihmisen täydelliseksi ja pyhäksi. Mutta ihminen putosi
korkeasta asemastaan, koska hän oli rikkonut Jumalan lakia.
Syntiinlankeemuksen jälkeen kaikenlaiset sairaudet, kärsimykset ja
kuolema lisääntyivät nopeasti.... Mutta ihmisen on hyvin tärkeää tietää,
miten hänen tulee elää, niin että hänen ruumiinsa hengenvoimiaan
käytettäisiin Jumalan kunniaksi." Biogr. Abriss, 196.
1.3. Maanantai, ilta
Snl. 12:4
"On oikein rakastaa kaunista ja pyrkiä siihen, mutta Jumala toivoo, että
me ensiksi pyrimme korkeinta kauneutta kohti ja rakastamme sitä,
kauneutta, joka ei katoa. Ihanimmissakaan ihmistaiteen tuotteissa ei
ole kauneutta, joka kestäisi vertailun sellaisen luonteen kauneuden
kanssa, joka on 'kallis’ Hänen silmissään. Opettakaa nuoria ja pieniä
lapsia valitsemaan itselleen tämä kuninkaallinen puku, joka on kudottu
taivaassa puhdas ja kaunis liinavaate, jota kaikki maan pyhät tulevat
kantamaan. Tätä pukua, Kristuksen tahratonta luonnetta, tarjotaan
vapaasti jokaiselle ihmiselle. Mutta kaikki, jotka saavat sen, ottavat sen
vastaan ja kantavat sitä täällä." Erz., 257.
2.3. Tiistai, aamu
Snl. 31:10
"Lapsia pitäisi opettaa jo varhaisimmassa nuoruudessa olemaan
hyödyllisiä, huolehtimaan itsestään ja auttamaan toisia. Nykyään monet
tyttäret voivat ilman pienintäkään omantunnonsyytöstä nähdä äitinsä
keittämisessä, pyykinpesussa, silityksessä jne.., sillä aikaa kun he itse
istuvat olohuoneessa lukien romaaneja, nypläten pitsiä, virkaten tai
tehden koruompeluita. Heidän sydämensä on tunteeton kuin kivi. Mutta
mistä tämä nurinkurisuus on saanut alkunsa? Ketä siitä on eniten
nuhdeltava? Onnettomia, petettyjä vanhempia.... Astioiden peseminen,
silittäminen tai pesusoikon ääressä seisominen on nykyaikaisen, tänä
onnettomana aikana lapsille annettavan opetuksen mukaan 'neidin’
arvoa alentavaa ja jopa alhaista." Biogr. Abriss, 156,157.
2.3. Tiistai, ilta
Saarn. 4:13
"Kääntyneet lapset arvioivat jumalaa pelkääväisten vanhempiensa
rakkauden ja suosion korkeammaksi kaikkea maallista siunausta. He
rakastavat ja kunnioittavat vanhempiaan. Heidän tärkein ajatuksensa
on, miten voisivat tehdä vanhempansa onnellisiksi. Lapsilla, jotka tänä
uppiniskaisena aikakautena eivät ole saaneet oikeaa kuria ja
kasvatusta, on vain hyvin epätäydellinen käsitys velvollisuuksistaan
vanhempiaan kohtaan. Usein on niin, että he ovat sitä

kiittämättömämpiä ja kunnioittavat vanhempiaan sitä vähemmän, mitä
enemmän nämä tekevät heidän hyväkseen." B.Ä., 155.
3.3. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:12
"'Jos itä verhoa, joka peittää näkymättömän maailman, voitaisiin
nostaa, niin että voisimme tuntea Jumalan tarkoitukset ja tuomiot, jotka
ovat puhkeamaisillaan tuomitun maailman ylle, ja: voisimme myös
nähdä, millainen on meidän laitamme, niin me pelkäisimme ja
vapisisimme oman itsemme sekä kanssa ihmistemme pelastuksen
puolesta. Äärimmäisessä sielunhädässä me lähettäisimme vakavia
rukouksia taivaaseen, itkisimme esipihan ja alttarin välillä sekä
tunnustaisimme hengellisen sokeutemme ja taantumuksemme." Zeugn.
für d. Gem. II, 333,334.
3.3. Keskiviikko, ilta
Ps. 84:6-8
"Suurimmat voitot, jotka voitetaan Jumalan valtakunnan asian hyväksi,
eivät ole pitkien todistelujen seurausta, tai johdu huomattavista
'avustuksista, valtavasta vaikutuksesta tai rahan runsaudesta; ne
voitetaan Jumalan vastaanottohuoneessa, kun ihmiset vakavassa uskontaistelussa tarttuvat Kaikkivaltiaan voimakkaaseen käsivarteen." Dien.
d. Evang. 230.
4.3. Torstai, aamu
Ilm. 3:11
"Rukouksessa kamppailevien Jumalan lasten esittäessä pyyntönsä
Jumalalle se verho, joka erottaa heidät näkymättömästä maailmasta,
näyttää melkein häviävän. Taivaat hehkuvat ikuisen päivän
sarastuksessa ja sointuisaa enkelilaulua muistuttavina saapuvat heidän
korviinsa seinät: 'Pysykää uskollisina, apu on tulossa.’ Kristuksella,
mahtavalla voittajalla on varattuna väsyneille sotilailleen kirkkauden
kuihtumaton seppele; ja Hänen äänensä kuuluu puoleksi avoimista
porteista: 'Katso, minä olen teidän kanssanne. Älkää peljätkö! Minä
tunnen kaikki teidän huolenne. Minä olen kantanut teidän murheenne.
Te ette taistele tuntemattomia vihollisia vastaan. Minä olen taistellut
teidän puolestanne, ja minun nimessäni te varmasti voitatte." Suuri t.
612.
4.3. Torstai, ilta
Ilm. 2:10
"Rakas Vapahtaja lähettää avun juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Taivaan
tie on Hänen jälkiensä pyhittämä. Jokainen meidän jalkaamme haavoittava ohdake on haavoittanut Häntäkin. Jokaisen ristin, jota meidän
täytyy kantaa, Hän on kantanut ennen meitä. Herra sallii taistelut

valmistaakseen sielua rauhaan. Ahdistuksen aika on hirvittävä koetus
Jumalan kansalle; mutta se on aika, jolloin jokaisen tosi uskovan täytyy
katsoa ylös, ja silloin hän saa uskossa nähdä ympärillään olevan
lupauksen kaaren." S.T., 612.
5.3. Perjantai, aamu
Snl. 7:1-3
"Heti neljännen käskyn alussa Herra sanoo: 'Muista!’ Hän tiesi, että
kaikkien murheiden ja vaivan keskellä ihmistä kiusattaisiin
puolustelemaan itseään, ettei hän voi täyttää kaikkia lain vaatimuksia,
tai että hän unohtaisi sen pyhän merkityksen. Siksi Hän sanoikin:
’Muista pyhittää lepopäivä’ (Muista sapatinpäivää, että sen pyhittäisit,
saks. käännös. 2. Moos. 20:8.) Koko viikon meidän tulisi pitää sapatti
mielessä ja valmistautua pitämään sitä lain käskyn mukaan. Meidän ei
tule pitää sapattia vain sen tähden, että laissa on niin säädetty, vaan
meidän on käsitettävä myös sen hengellinen merkitys kaikille elämän
toimille." Zeugn. f. d. Gem. I, 196.
5.3. Perjantai, ilta
Snl. 13:9
"Kaikki, jotka pitävät sapattia merkkinä Jumalan ja heidän välillään,
siten osoittaen, että Hän on Jumala, joka pyhittää heidät, edustavat
Hänen hallituksensa periaatteita. He noudattavat päivittäin Hänen
valtakuntansa lakeja. Joka päivä he rukoilevat, että sapatin pyhitys
lepäisi heidän yllään. He elävät päivittäisessä yhteydessä Kristuksen
kanssa ja heijastavat Hänen luonteensa täydellisyyttä. Joka päivä heidän
valonsa loistaa toisille hyvissä töissä." Tod. seur. I, 195.
6.3. Sapatti, aamu
Ilm. 14:7
"Näiden sanomien vastaanottamisen tulos on ilmoitettu sanoilla: ’Tässä
on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja
Jeesuksen uskon.’ Tuomiolle valmistumista varten ihmisille on
välttämätöntä, että he pitävät Jumalan lain. Tämä laki on luonteen
mittana tuomiolla. Apostoli Paavali sanoo: ’Kaikki, jotka lain alaisina
ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan .., öinä päivänä, jona
Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen
kautta.’" S.T., 433.
6.3. Sapatti, ilta
Ilm. 2:4
"Vielä ei ole liian myöhäistä korjata menneitä laiminlyöntejä. Saakoon
ensimmäinen rakkaus, ensimmäinen innostus elpyä uudelleen! Etsi ne,
jotka ovat karkottanut pois, sido tunnustuksen avulla haavat, jotka olet
lyönyt. Tule lähelle säälivän rakkauden suurta sydäntä ja anna tuon

jumalallisen säälin virran tulvia sydämeesi ja sinusta toisten sydämiin.
Olkoon se hellyys ja armahtavaisuus, jota Jeesus omassa elämässään
osoitti, meille esimerkkinä siitä tavasta, jolla meidän tulisi kohdella
lähimmäisiämme, varsinkin niitä, jotka ovat veljiämme ja sisariamme
Kristuksessa. Moni sellainen, jota yksikin ystävällinen, rohkaiseva sana
olisi auttanut voittamaan, on sortunut ja masentunut suuressa elämän
taistelussa. Älkää milloinkaan, milloinkaan, olko sydämettömiä, kylmiä,
tunteettomia ja tylyjä. Älkää koskaan laiminlyökö tilaisuutta lausua
rohkaisevaa sanaa tai herättää toivoa." Tod. seurak. I, 246.

7.3. Sunnuntai, aamu
Matt. 25:45
"Uskosi täytyy olla jotakin enemmän kuin se on ollut, muuten sinut
punnitaan ja kevyeksi havaitaan. Viimeisenä päivänä kaiken
maailman tuomarin ratkaiseva sana riippuu siitä, olemmeko
tunteneet mielenkiintoa tarvitsevia, ahdistettuja ja kiusattuja
kohtaan ja työskennelleet heidän hyväkseen. Sinä et aina voi kulkea
näiden ohi kaukaa ja itse päästä lunastettuna syntisenä Jumalan
kaupunkiin. Kristus sanoo: ’Kaiken minkä olette jättäneet tekemättä
yhdelle näistä pienimmistä, sen olette jättäneet tekemättä minulle."
Tod. seurak. I, 246.
7.3. Sunnuntai, ilta
Jes. 53:11
"Lunastetut tuntevat ne, joiden huomion he ovat kiinnittäneet
korotettuun Vapahtajaan. Mikä ihana keskustelu heillä tuleekaan
olemaan näiden sielujen kanssa! 'Minä olin syntinen, sanoo yksi, ’ilman
Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa, ja sinä tulit tyköni ja kiinnitit
huomioni Vapahtajaan ainoana toivonani. Minä uskoin Häneen, kaduin,
syntejäni ja olen valmistautunut istumaan taivaan istuimilla Hänen
pyhiensä kanssa.’ Toiset sanovat: ’Minä olin pakana pakanamaassa.
Sinä jätit ystäväsi ja kotimaasi ja tulit opettamaan minua, kuinka voisin
löytää Jeesuksen ja uskoa Häneen oikeana Jumalana. Minä tuhosin
epäjumalani ja palvelin Jumalaa, ja nyt näen Hänet kasvoista kasvoihin.
Olen pelastettu, ainiaaksi pelastettu; voin nähdä Hänet, jota rakastan.
Silloin näin vain uskon silmillä, mutta nyt näen Hänet sellaisena kuin
Hän on..." Dien. d. Evang., 446,447.
8.3. Maanantai, aamu
Matt. 24:37-39
"Samat synnit, jotka Nooan päivinä sytyttivät Jumalan vihan maailman
ylle, ovat olemassa meidänkin aikanamme. Miehet ja naiset
muodostavat syömisestään ja juomisestaan ’mässäilyn ja juopottelun’.

Nämä vallalla olevat synnit, nautinnonhimon tyydyttäminen syömisessä
ja juomisessa kiihottivat Nooan päivinä ihmisten intohimoja ja johtivat
yleiseen turmelukseen, niin että lopulta heidän hillittömyytensä ja
rikoksensa ulottuivat aina, taivaaseen saakka, ja Jumala puhdisti maan
vedenpaisumuksen kautta sen siveellisestä turmeltuneisuudesta." Biogr.
Abr., 197.
8.3. Maanantai, ilta
Ps. 119:33
"Aika, raha ja voimat, jotka ovat Herran, mutta jotka Hän on uskonut
meille, tuhlataan hyödyttömän liialliseen vaatetukseen, sekä
turmeltuneen ruokahalun herkkupaloihin, mikä vähentää elinvoimaa ja
tuo kärsimystä ja rappiota. On mahdotonta tehdä ruumiistamme elävää,
Jumalalle mieluista uhria, jos se omien syntisten tyydytysten
seurauksena on heikentynyt ja tullut sairaalloiseksi." Biogr. Abriss. 199.
9.3. Tiistai, aamu
Ps. 34:12,13
"Nuoriso on alttiina monille vaaroille. Saatana hallitsee nuorten mieliä ja
johtaa heidän kokemattomat jalkansa harhateille. He ovat
tietämättömiä hänen juonistaan, ja näinä vaarallisina aikoina tulisi
vanhempien olla alituisesti varuillaan sekä työskennellä ahkerasti ja
kestävästi tehdäkseen tyhjäksi vihollisen ensimmäisen lähestymisen.
Heidän tulisi opettaa lapsiaan ulos mennessä ja kotiin palatessa,
ylösnoustessa ja maata pannessa, antaa heille ohje ohjeen päälle,
opetus opetuksen päälle, siellä vähän ja täällä vähän." Biogr. Abriss.
152.
9.3. Tiistai, ilta
Ps. 34:14,15
"Kun nämä lapset päättävät itse jättää maailman ystävineen ja tulla
Jeesuksen opetuslapsiksi, oi, mikä taakka silloin nostetaankaan pois
huolehtivien,
uskollisten
vanhempien
sydämeltä!
Kuitenkaan
vanhempien toiminta lasten hyväksi ei saa lakata. Näitä ei saisi jättää
itse valitsemaan omaa tietään eikä aina tekemään omia ratkaisujaan.
He ovat vasta hiljattain alkaneet vakavasti taistella syntiä, ylpeyttä,
intohimoja, kateutta, mustasukkaisuutta, vihaa, ja kaikkea luonnollisen,
sydämen pahuutta vastaan." B. A. 153.
10.3. Keskiviikko, aamu
Mark. 14:38
"Varokaa vihollisen salakavalaa lähestymistä; varokaa vanhoja tapoja ja
luonnollisia taipumuksia, etteivät ne saisi ylivaltaa, alistakaa ne ja
valvokaa. Valvokaa ajatuksianne, valvokaa myös suunnitelmianne, jotta
ne eivät lopulta kietoutuisi ympärillenne. Valvokaa sieluja, jotka Kristus

omalla verellään on ostanut. Ottakaa vaarin jokaisesta tilaisuudesta
tehdä heille hyvää. Valvokaa, ’ettei Hän, äkkiarvaamatta tullessaan,
tapaisi teitä nukkumasta.’ Mark. 13:36." Zeugn. f. d. Gem. II, 335.
10.3. Keskiviikko, ilta
Mark. 5:36
"Totinen usko ja totinen rukous - miten väkeviä nämä molemmat
ovatkaan! Ne ovat kuin kaksi käsivartta, joilla rukoileva ihminen tarttuu
äärettömän rakkauden voimaan. Usko merkitsee Jumalaan luottamista,
tietämistä, että Hän rakastaa meitä ja tietää, mikä on meille parasta.
Siksi usko ei anna meidän valita omia teitämme, vaan Jumalan tiet ja
ottaa vastaan Hänen viisautensa meidän tietämättömyytemme sijaan,
Hänen vanhurskautensa meidän syntisyytemme sijaan... Usko ottaa
vastaan Jumalalta elämää, joka yksin voi tuottaa todellista kasvua ja
kyvykkyyttä." D. d. Ev. 230.
11.3. Torstai, aamu
5. Moos. 7:6
"Katsoessaan halki aikojen Jumala näki sen ahdinko tilan, mihin Hänen
lapsensa joutuvat, kun maan vallat järjestäytyvät taisteluun heitä
vastaan. Vangitun maanpakolaisen tavoin he pelkäävät nääntyvänsä
nälkään tai kuolevansa väkivallan uhreina. Mutta Israelin Pyhä, joka
jakoi Punaisen meren vedet kansansa edessä, on ilmaiseva suuren
voimansa ja vapauttava vangitut lapsensa. ’Ja he ovat, sanoo Herra
Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen
heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä
palvelee.’" Suuri Taistelu, 613.
11.3. torstai, ilta
Jes, 30:29,30
"Jumalan lapset, jotkut vankiloissa, jotkut piiloutuneina syrjäisiin metsiin
ja vuoristoihin, rukoilevat yhä Jumalalta suojelusta, samalla kun
aseistetut miesryhmät, pahojen enkelien kiihottamina, kaikkialla
valmistautuvat kuolon työhön. Tänä äärimmäisen hädän hetkenä
Israelin Jumala on tarttuva asiaan ja vapauttava valittunsa. Herra sanoo:
'Silloin te veisaatte niin kuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne
riemuitsee, niin kuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran
vuorelle, Israelin kallion tykö. Herra antaa kuulla äänensä voiman ja
nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan
tulen liekissä, pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä." S.T. 614.
12.3. Perjantai, aamu
2. Joh. 8:9
"Minulle näytettiin, että monet, jotka sanovat tuntevansa nykyisen
totuuden, eivät lainkaan tiedä, mitä uskovat. He eivät voi antaa yhtään

todistusta uskostaan. He eivät pidä arvossa nykyistä työtä. Kun
ahdistuksen aika tulee, niin monet, jotka nyt saarnaavat toisille,
huomaavat koeteltaessa heidän asennettaan uskoon, että siinä, on
paljon sellaista, johon he eivät Pysty ilmoittamaan riittävää perustetta.
He eivät ole tunteneet suurta tietämättömyyttään ennen kuin tämä
koetus tuli heille." D. d. Ev. 264.
12.3. Perjantai, ilta
Hebr. 4:16
"Rakas veljeni ja sisareni, kun saatana tahtoo täyttää mielesi
masennuksella, synkkyydellä ja epäilyksillä, vastusta hänen
ponnistuksiaan. Kerro hänelle Jeesuksen verestä, joka puhdistaa
kaikesta synnistä. Et voi pelastaa itseäsi kiusaajan vallasta, mutta hän
vapisee ja pakenee, kun hänelle esitetään tuon kalliin veren ansiot. Etkö
siis halua kiitollisena vastaanottaa Jeesuksen hankkimia siunauksia?
Etkö halua ottaa Hänen tarjoamaansa pelastuksen maljaa ja huutaa
avuksi Herran nimeä?" Tod. seurak. I, 216.
13.3. Sapatti, aamu
Hab. 2:20
"Vanhemmat, korottakaa kristillisyyden lippua lastenne mielissä,
auttakaa heitä tekemään kokemuksia Kristuksen kanssa, opettakaa
heitä kunnioittamaan Jumalan huonetta ja ymmärtämään, että kun he
astuvat Herran huoneeseen, sen tulisi tapahtua nöyrin sydämin, jossa
liikkuu seuraavanlaisia ajatuksia: 'Jumala on täällä, tämä on Hänen
huoneensa. Ajatusteni täytyy olla puhtaat ja vaikuttimieni pyhät.
Sydämessäni ei saa olla ylpeyttä, kateutta, mustasukkaisuutta, pahoja
ajatuksia, vihaa tai petollisuutta, sillä tulen pyhän Jumalan eteen. Tämä
on paikka, missä Jumala kohtaa kansaansa ja siunaa sitä. Korkea ja
Pyhä, joka asuu iankaikkisuudessa, katsoo puoleeni, tutkii sydämeni ja
lukee salaisimmankin ajatukseni ja tekoni." Tod. seur. I, 176.
13.3. Sapatti, ilta
Ef. 6:10
"Kristillinen elämä merkitsee enemmän kuin minä monet pitävät sitä.
Se ei ole vain pelkkää ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä, sävyisyyttä ja
rakastettavuutta. Nämä hyveet ovat tärkeitä, mutta välttämättömiä ovat
myös rohkeus, voima, into ja kestävyys. Kristuksen merkitsemä polku on
kaita ja vaatii itse kieltäymystä. Tälle polulle astuminen ja vaikeuksien
sekä masennusten voittaminen vaatii miehiä, jotka eivät ole heikko
luontoisia.". Dien. d. Evang. 258.
14.3. Sunnuntai, aamu
Joh. 15:5
"Jos tunnemme täysin heikkoutemme, niin opimme myös jättäytymään

sen voiman varaan, mitä sisimmässämme ei ole. Mikään ei vaikuta
sydämeen yhtä voimakkaasti kuin pysyvä tietoisuus vastuustamme
Jumalaa kohtaan. Mikään ei ulotu niin syvälle käytöksemme sisimpiin
vaikuttimiin kuin tietoisuus Kristuksen anteeksiantavasta rakkaudesta.
Meidän täytyy päästä kosketuksiin Jumalan kanssa, silloin Pyhä Henki
läpäisee meidät ja tekee meidät kykeneviksi ottamaan yhteyttä
lähimmäisiimme." Dien. d. Evang. 438.
14.3. Sunnuntai, ilta
Hebr. 6:10
"Tämän ajatuksen tulisi olla vahvistuksena ja rohkaisuna jokaiselle
Jumalan palvelijalle. Tässä elämässä näyttää työ Herralle usein olevan
melkein hedelmätöntä. Ponnistelumme hyvän tekemiseksi ovat ehkä
vakavia ja kestäviä, ja kuitenkaan emme ehkä huomaa mitään tuloksia.
Kaikki ponnistelumme näyttävät turhilta. Mutta Vapahtaja vakuuttaa
meille, että työmme on kirjoitettu ylös taivaassa eikä palkka jää tulematta." D. d. Ev. 441.
15.3. Maanantai, aamu
Ps. 119:116,117
"Kun olemme sairaita, laskemme vaivalloisen taakan ystäviemme
päälle ja olemme kykenemättömiä täyttämään velvollisuuksiamme
perhettämme ja lähimmäisiämme kohtaan. Ja jos luonnonlakien
rikkomisesta seuraa ennenaikainen kuolema, niin tuotamme toisille
murhetta ja sydänsurua, riistämme lähimmäisiltämme sen avun, joka
meidän pitäisi antaa heille elämässä, edelleen riistämme
perheeltämme sen lohdun ja avun, jonka voisimme antaa heille, ja
lopuksi riistämme Jumalalta palveluksemme Hänen kirkkautensa
lisääntymiseksi, mihin Hän on oikeutettu. Emmekö silloin ole sanan
pahimmassa merkityksessä Jumalan lain rikkojia?" Mogr. Abriss.
199,200.
15.3. Maanantai, ilta
Jes. 41:10
"Vanhempien tulisi rohkaista lapsiaan osoittamaan heille luottamusta ja
avaamaan heille sydämensä kaikkine vaivoineen, jokapäiväisine
ikävyyksineen ja kiusauksineen. Siten vanhemmat voivat oppia
puhumaan lastensa kanssa osaaottavasti, rukoilemaan heidän
kanssaan ja heidän puolestaan, että Jumala suojelisi ja johtaisi heitä.
Heidän tulisi osoittaa heille Ystävää ja Neuvonantajaa, joka ei koskaan
ole uskoton, joka voi sääliä heidän heikkouksiaan, ja joka oli kaikessa
kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä." Biogr. Abriss. 154.
16.3. Tiistai, aamu
Snl, 4:1-4

”Lapset varjeltuisivat monelta pahalta, jos he seurustelisivat
luottamuksellisemmin vanhempiensa kanssa. Vanhempien tulisi
rohkaista lapsiaan olemaan avoimia ja vapaita heidän kanssaan, niin
että he tulevat heidän tykönsä vaikeuksineen, ja jos he eivät pysty itse
selviytymään jostakin asiasta, niin heidän tulisi esittää asia
vanhemmilleen juuri sellaisena, kuin he itse sen näkevät, ja kysyä heiltä
neuvoa. Kuka voisikaan paremmin tuntea heidän vaaransa ja kiinnittää
heidän huomionsa niihin, kuin jumalaa pelkääväiset vanhimmat? Ketkä
ymmärtävät lastensa omalaatuisia luonteenlaatuja paremmin kuin juuri
vanhemmat?" Biogr. Aloriss. 154,155.
16.3. Tiistai, ilta
Snl. 1:10
"Saatana kiusaa nuoria sulkeutumaan vanhemmiltaan ja valitsemaan
uskotuikseen nuoria ja kokemattomia tovereitaan, jotka eivät voi heitä
auttaa, vaan antavat heille huonoja neuvoja. Tytöt ja pojat lyöttäytyvät
yhteen, lörpöttelevät, nauravat ja pilailevat keskenään, ja tyhmässä
mielettömyydessään he karkottavat Kristuksen sydämestään ja pyhät
enkelit ympäriltään. Hyödyttömät keskustelut toisten teoista,
pikkumaiset sanat tästä nuoresta miehestä tai tuosta tytöstä
tukahduttavat jalot, hartaat ajatukset ja tunteet ja ajavat hyvät ja pyhät
halut pois sydämestä niin että siitä tulee kylmä ja rakkaus Jumalaan ja
Hänen totuuteensa häviää." Biogr. Abriss. 154.
17.3. Keskiviikko, aamu
Matt. 7:7
"Rukoilkaa siis; pyytäkää, niin teille annetaan! Pyytäkää nöyryyttä,
viisautta, rohkeutta ja kasvavaa uskoa. Kaikki vilpittömät rukoukset
kuullaan, ehkä ei toivotulla tavalla tai odotettuna aikana, mutta vastaus
tulee sillä tavalla ja sinä aikana, mikä on meidän parhaaksemme.
Yksinäisyydessä, uupumuksessa ja kiusauksissa lausuttuihin rukouksiin
Jumala ei aina vastaa odotusten mukaisesti, mutta aina
parhaaksemme." D. d. Ev. 230.
17.3. Keskiviikko, ilta
Hebr; 11:24-26
"Uskossa katsomme nykyisyyden yli, sen kaikkien vaivojen ja vastusten
ohi, siihen suureen tulevaisuuteen, jossa kaikki meille nyt käsittämätön
selviää. Usko näkee Jeesuksen välittäjänämme seisovan Jumalan
oikealla puolella. Uskossa me katsomme niihin asuntoihin, joita Kristus
on mennyt valmistamaan niille, jotka rakastavat Häntä. Usko näkee jo
voittajan puvun ja kruunun sekä kuulee lunastettujen laulun." D. d. Ev.
231.

18.3. Torstai, aamu
Apt. 1:11
"Hartaasti ikävöiden Jumalan kansa odottaa kuninkaansa tulemisen
merkkejä… Ihana on oleva niiden vapautus, jotka ovat kärsivällisesti
odottaneet Vapahtajansa tuloa ja joiden nimet ovat kirjoitetut elämän
kirjaan." Suuri t. 613.
18.3. Torstai, ilta
2. Tim. 4:7,8
"Sen jälkeen näin sangen suuren joukon enkeleitä tuovan kaupungista
kirkkaita kruunuja - jokaiselle pyhälle kruunun, johon oli kirjoitettu
hänen nimensä. Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut Hänelle, ja
oikealla kädellään suloinen Jeesus pani kruunut pyhien päähän.
Samalla tavalla enkelit toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille.
Johtavat enkelit antoivat ensin säveleen, ja sitten kaikki äänet yhtyivät
kiitokseen ja onnekkaaseen ylistykseen, ja jokainen käsi kosketteli
taitavasti harpun kieliä, saaden aikaan ihanaa, sointuvaa ja täyteläistä
musiikkia." Heng. kok. 31 9.
19.3. Perjantai, aamu
Ps, 57:8
"Kaikessa, joka koskee Jumalan työn menestystä, ensimmäiset voitot on
saavutettava kotielämässä. Siellä on alettava valmistus sapattia varten.
Muistakoot vanhemmat koko viikon, että heidän kotinsa on koulu, missä
heidän lapsensa valmistautuvat taivasta varten. Sen tähden olkoot
heidän sanansa oikeita sanoja." Tod. seur. I, 195.
19.3. Perjantai, ilta
Ps. 27:11
"Vanhemmat, eläkää viikon kuluessa vain pyhän Jumalan silmäin
edessä, joka on antanut teille lapsia kasvatettaviksi Hänelle.
Kasvattakaa Hänelle kodissanne oleva pieni seurakunta, niin että
sapattina kaikki olisivat valmiit palvelemaan Herraa Hänen
pyhäkössään. Tuokaa joka aamu ja ilta lapsenne Jumalan eteen
perintönä, jonka Hän on verellään ostanut. Opettakaa heille, että heidän
suurin velvollisuutensa ja etuoikeutensa on rakastaa ja palvella
Jumalaa." T. s. 195.
20.3. Sapatti, aamu
Luuk. 4:16
"Sapattikoulu ja jumalanpalvelus vievät vain osan sapatinpäivästä.
Loppuosa tehtäköön perheelle pyhimmäksi ja kalleimmaksi kaikista
sapatin hetkistä. Suuren osan tästä ajasta vanhempien tulisi viettää
lastensa kanssa. Monessa perheessä nuoret lapset jätetään itsekseen
etsimään ajankulua mistä löytävät. Yksin jätettyinä lapset tulevat pian
levottomiksi ja alkavat leikkiä tai ryhtyvät johonkin pahantekoon. Näin

sapatti menettää pyhän merkityksensä heille." Tod. s. I, 199.
20.3. Sapatti, ilta
Ef. 6:14,15
"Tarvitaan miehiä, joilla on voimakkaat hermot, miehiä, jotka eivät
odota, että heille tasoitettaisiin tie ja kaikki esteet poistettaisiin, miehiä,
jotka elähdyttävät uudella innolla masentuneiden Kristuksen
palvelijoiden heikot ponnistelut, miehiä, joiden sydämiä lämmittää
kristillinen rakkaus ja joiden kädet ovat taitavat tekemään Mestarinsa
työtä.’” Dien. d. Ev. 258.
21.3. Sunnuntai, aamu
Jes. 52:1
"Sielut vapautetaan kahleistaan helpommin nöyrällä rukouksella kuin
puhumalla paljon sanoja ilman rukousta. Evankeliumi- työntekijöiden
tulee jatkuvasti kohottaa sielunsa rukouksessa Jumalan puoleen. He
eivät ole koskaan yksin. Jos heillä on usko Jumalaan ja he tuntevat heille
annetun tehtävän viedä ihmisille valoa Raamatun totuuksista, niin he
iloitsevat jatkuvasti yhteydestä Kristuksen kanssa." Mit dem Evang. v. H.
z. H. 80.
21.3. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:9
"Vaikka suuri, lopullinen palkinto jaetaankin Kristuksen takaisin tullessa,
niin vilpitön Jumalanpalveleminen tuottaa palkinnon jo tässä elämässä.
Työntekijä tulee kohtaamaan esteitä, vastustusta ja katkeraa, sydäntä
särkevää masennusta, hän ei ehkä koskaan näe työnsä hedelmiä, ja
kuitenkin hän pitää työtä itseään ihanana palkintona. Kaikki, jotka
palvelevat Jumalaa epäitsekkäästi ihmiskunnan hyväksi, ovat
kirkkauden Herran työtovereita. Tämä ajatus sulostuttaa kaiken
työnteon, vahvistaa tahtoa ja voimistaa hermoja kaikkea vastaan, mitä
tahansa tuleekin." Dien. d. Ev. 441, 442.
22.3. Maanantai, aamu
Luuk. 18:13
"Oi, mikä suuri ja hellä laupeus, että Hän ei hylkää kärsivän, katuvan
syntisen väärinkäytetyn elämän tähteitä! Armollisessa laupeudessaan
Hän pelastaa nämä sielut ikään kuin tulen läpi. Mutta mikä halpa,
surkuteltava uhri meillä on parhaimmillaankin tuotavana puhtaalle ja
pyhälle Jumalalle! Väärät tavat ja syntiset tyydytykset ovat
halvaannuttaneet jalot, ylevät kyvyt. Ne on ohjattu väärille radoille, ja
sielu ja ruumis ovat rumentuneet." Biogr. Abriss, 200.
22.3. Maanantai, ilta
Snl. 1:32,33
"Jumalan kansaa pitäisi ohjata korkeampien periaatteiden kuin
maailmanihmisiä, jotka koettavat säännöstellä kaiken toimintansa

muodin mitan mukaan. Jumalaa pelkääväisten vanhempien tulisi
kasvattaa lapsensa hyödylliseen elämään. He eivät saa sallia tänä
aikana vallitsevien liioiteltujen oikkujen vaikuttaa terveellisen kurin
sääntöihinsä, nimittäin sen, että lasten täytyisi kulkea muodin mukana
ja antaa maailman ihmisten mielikuvituksen johtaa itseään. Heidän ei
tulisi sallia lastensa valita itse tovereitaan. Opettakaa heitä, että teidän
velvollisuutenne on valita heidän puolestaan. Valmistakaa heitä
kantamaan kuormia heidän ollessaan nuoria.” Biogr. Abriss, 157,158.
23.3. Tiistai, aamu
1. Sam. 1:18,23,24
"Lapset, joita on hemmoteltu ja palveltu, odottavat sitä alinomaa; ja ellei
heidän odotuksiaan sitten täytetä, he masentuvat ja pettyvät. Tämä
sama ominaisuus näkyy heissä koko heidän elämänsä ajan, he ovat
avuttomia, tukeutuvat toisiin, odottavat ihmisten suosivan heitä ja
antavan heille periksi. Ja jos heitä vastustetaan, niin vaikka he
olisivatkin jo kypsässä miehen, tai naisen iässä, he kuvittelevat heti, että
heitä on kohdeltu huonosti. Ja niin he kiduttavat itseään valittaen ja
nuristen tavan takaa koko elämänsä ajan ja pystyvät tuskin kantamaan
oman painonsa, koska kuvittelevat, ettei kaikki suju, niin kuin heitä
miellyttäisi." B. A. 155, 156.
23.3. Tiistai, ilta
1. Sam. 18:18,26
"Vanhemmilla on suuri vaikutus lastensa tulevaan onneen. Heillä on
tärkeä tehtävä, lastensa luonteen muodostaminen. Lapselle
lapsuusvuosina annetut opetukset seuraavat häntä koko hänen
elämänsä ajan. Vanhemmat kylvävät siemenen, joka itää ja kantaa
hedelmää joko hyvään tai pahaan. He voivat kasvattaa poikansa ja
tyttärensä joko onneen tai kurjuuteen," Biogr. Abriss, 156.
24.3. Keskiviikko, aamu
1. Tim. 6:6-8
"Täydellisen uskon, Jumalalle antautumisen, lapsellisen luottamuksen
Jumalan lupauksiin tulisi kuulua jokaisen saarnaajan kokemuksiin. Vain
silloin hän voi selittää oikeaa uskoa epäileville ja epäluuloisille." D. d. Ev.
231.
24.3. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:1
"Usko ei ole tunne. Se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Oikea usko ei ole mitään
sukua uhkarohkeudelle. Vain se, jolla en usko, on tältä turvassa, sillä
uhkarohkeus on saatanan vastine uskolle." D. d. Ev. 231.
25.3. Torstai, aamu
Matt. 24:24

"Pelottavia, yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla
pahojen henkien ihmeitä tekevän voiman merkkeinä. Riivaajain henget
menevät maan kuningasten luo ja kaikkeen maailmaan, kietoakseen
ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä liittymään saatanaan hänen
viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan. Näiden
välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi.
Ilmestyy henkilöitä, jotka väittävät itseään Kristukseksi ja vaativat
itselleen maailman Vapahtajalle kuuluvaa arvoa ja palvontaa. He
tekevät suuria parantumisihmeitä sekä väittävät saavansa taivaasta
ilmestyksiä, ja nämä ilmestykset ovat ristiriidassa Raamatun todistusten
kanssa." S.T. 605.
25.3. Torstai, ilta
2. Kor. 11:14
"Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä
esiintymällä Kristuksena.... Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin
Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten
keskuudessa häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, joka
vastaa kuvausta Jumalan Pojasta. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa
kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet. Halki ilmojen
kaikuu riemuhuuto: 'Kristus on tullut, Kristus on tullut!’ Ihmisten
kumartuessa maahan häntä kunnioittaan palvomaan hän nostaa
kätensä ja siunaa heitä... Hänen äänensä on lempeä ja hillitty, mutta
hyvin soinnukas. Hän parantaa ihmisten sairauksia ja sitten, Kristuksena
esiintyen, väittää muuttaneensa sapatin sunnuntaiksi..." Suuri Taistelu,
605.
26.3. Perjantai, aamu
Ps. 62:6,7
"Vanhempien tulee huolehtia siitä, että jumalanpalveluksista tulee
havainto-opetustunteja heidän lapsilleen. Heidän huuliltaan pitäisi
useammin kuulua raamatunlauseita, varsinkin sellaisia kohtia, jotka
valmistavat sydäntä jumalanpalvelusta varten. On hyvä usein todistaa
seuraavia kalliita sanoja: ’Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun
sieluni, sillä Häneltä tulee minun toivoni.’" Tod. seur. I, 196.
26.3. Perjantai, ilta
Ps. 62:8
"Kun sapattia näin muistetaan, ei ajallisten asiain sallita työntää
hengellisiä tieltään. Ei ainoatakaan kuuteen arkipäivään kuuluvaa
tehtävää jätetä sapatiksi. Emme saa viikon kuluessa niin tyystin tuhlata
voimiamme ruumiilliseen työhön, että päivänä, jolloin Herra lepäsi ja
virvoitti itseään, olisimme liian väsyneitä ottamaan osaa

jumalanpalvelukseen.” Tod. seur. I, 196.
27.3. Sapatti, aamu
Matt. 18:20
"Missä vain on kaksi tai kolmekin uskovaa, kokoontukoot he sapattina
yhteen, jotta Herra täyttäisi lupauksensa. Pienilläkin ryhmillä, jotka ovat
kokoontuneet palvelemaan Jumalaa Hänen pyhänä päivänään, on
oikeus odottaa Jehovan runsainta siunausta. Heidän tulisi uskoa, että
Herra Jeesus on kunniavieraana heidän keskellään. Jokaisen tosi
uskovan, joka pyhittää sapatin, tulisi kokea seuraavan lupauksen
täyttymys: ’Tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät.’ 2.
Moos. 31:13." Tod. seur. I, 201.
27.3. Sapatti, ilta
Room. 16:1-4
"Herralla, on yhtä hyvin työ tehtävänä naisille kuin miehillekin. He voivat
tehdä paljon Jumalalle, jos he ensin tahtovat oppia Kristuksen koulussa
kallisarvoisen, mitä tärkeimmän sävyisyyden hyveen. Heidän ei tule vain
kantaa Kristuksen nimeä, vaan myös omistaa Hänen Henkensä. Heidän
täytyy vaeltaa niin kuin Hän vaelsi ja puhdistaa sielunsa kaikesta
saastasta. Silloin he voivat olla toisillekin hyödyksi esittäessään
Jeesuksen kaikkeen riittävää rakkautta." D. d. Ev. 393.
28.3. Sunnuntai, aamu
Room. 15:30
"Jumalan työtovereina teidän täytyy liittyä kiinteästi yhteen. Opetuksia
rakkaudesta, luottamuksesta ja molemminpuolisesta kunnioituksesta
tulisi jakaa yhtä hyvin puhujanpöydältä niin kuin muuallakin. Teidän
täytyy elää opetuksenne mukaan. Muistakaa, että vastakääntyneet
katsovat teihin esikuvana. ... mutta jos teillä on Kristuksen henki ja
sävyisyys, jos kunnioitatte ja rakastatte toisianne, niin Jumala tekee
teidät kykeneviksi tekemään työtä, niin kuin Häntä miellyttää. Tehkää
työtä omassa sielussanne, kunnes oma minä on kokonaan koitettu,
kunnes Kristus tuntee kuvansa teissä. Se on vaikuttavin opetus, minkä
voitte antaa niille, joita opetatte." D. d. Ev, 399.
28.3. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:35
"Kaikki, jotka vihkivät ruumiinsa, sielunsa ja mielensä Jumalan
palvelukseen, saavat jatkuvasti uutta ruumiillista, sielullista ja henkistä
voimaa. Taivaan tyhjentymättömät armovälineet ovat heidän
käytettävissään. Kristus antaa heille henkäyksen omasta hengestään,
elämää omasta elämästään.
Pyhä Henki vaikuttaa mitä
voimakkaimmin heidän sydämessään ja mielessään." D. d. Ev. 442.
29.3. Maanantai, aamu
3. Joh. 2

"Yksi voimakkaimpia kiusauksia, mikä ihmisellä on kohdattavana, on
aistillisten halujen alueella, nimittäin ruokahalu. Mielen ja ruumiin välillä
vallitsee ihmeellinen sukulaisuus. Ne molemmat vaikuttavat toisiinsa.
Kehon säilyttäminen terveessä tilassaan, sen voimien kehittäminen niin,
että elävän koneiston jokainen osa voisi toimia sopusuhtaisesti, on yksi
elämämme tärkeimmistä tehtävistä. Joka laiminlyö kehoa, laiminlyö
myös henkeä." Biogr. Abriss, 201.
29.3. Maanantai, ilta
3. Joh. 11
"Se ei voi missään suhteessa olla Jumalan kunniaksi, että Hänen
lapsensa ovat keholtaan sairaalloisia ja mieleltään heikkoja. Makuaistin
tyydyttäminen terveyden kustannuksella on aistien synnillistä
väärinkäyttöä. Mutta ne, jotka antautuvat johonkin kohtuuttomuuteen
joko syömisessä tai juomisessa, tuhlaavat ruumiinvoimiaan ja
heikentävät siveellistä voimaansa. He saavat tuntea luonnonlakien
rikkomisesta seuraavan palkan." B. A. 201.
30.3. Tiistai, aamu
Snl. 22:6
"Jos lapsenne eivät ole tottuneet työntekoon, he väsyvät pian. He
valittavat pistosta kyljessä, kipuja hartioissa ja väsyneitä jalkoja, ja te
olette silloin vaarassa väärästä myötätunnosta tehdä työn ennemmin
itse kuin antaa heidän kärsiä hiukan. Antakaa lapsille alussa vain
kevyitä taakkoja, ja sitten lisätkää niitä vähitellen päivittäin, kunnes he
voivat kovasti väsymättä tehdä sopivan osan työstä. Toimettomuus on
suurin syy kyljen pistokseen ja hartiakipuihin lapsilla." Biogr. Abriss. 158.
30.3. Tiistai, ilta
Saarn. 5:1
"On eräs luokka tämänikäisiä nuoria tyttöjä, jotka ovat yksinkertaisesti
hyödyttömiä olentoja, jotka pystyvät vain hengittämään, syömään,
koristelemaan itseään, lörpöttelemään ja puhumaan mielettömiä… Vain
harvat nuoret ihmiset ilmaisevat todella tervettä arvostelukykyä tai
hyvää tervettä ihmisymmärrystä. He elävät perhosen elämää ilman
mitään todellisia tavoitteita. Kun tällaiset joutuvat maailmallisten
ihmisten seuraan, niin melkein kaikki kuultava rajoittuu joihinkin
yksinkertaisiin huomautuksiin vaatteista tai yhdestä tai toisesta
typerästä asiasta, sitten he nauravat omille huomautuksilleen, joita
pitävät loistavina. Sellaista tapahtuu usein vanhempien ihmisten läsnä
ollessa, joita surettaa sellainen kunnioituksen puute heidän ikävuosiaan
kohtaan. Nämä nuoret ihmiset näyttävät menettäneen kaiken
vaatimattomuuden tunteen ja hyvät tavat." Biogr. Abriss, 158, 159.

31.3. Keskiviikko, aamu
Jes. 7:9
"Usko vetoaa Jumalan lupauksiin ja tuottaa hedelmää kuuliaisuudessa.
Röyhkeys vetoaa myös lupauksiin, mutta käyttää niitä, kuten saatana
teki, rikkomusten puolustamiseen. Usko olisi saanut ensimmäiset
vanhempamme luottamaan Jumalan rakkauteen ja tottelemaan Hänen
käskyjään, mutta röyhkeys sai heidät rikkomaan Hänen lakiaan siinä
luulossa, että Jumalan suuri rakkaus varjelisi heidät heidän syntinsä
seurauksilta. Usko ei vetoa taivaan suosioon täyttämättä ehtoja, joilla
armo suodaan. Raamatun lupaukset ja huolenpito ovat oikean uskon
perustus." D. d. Ev. 231,232.
31.3. Keskiviikko, ilta
Apt. 24:25
"On hyödytöntä puhua satunnaisesti uskonnosta tai rukoilla
omistamatta sielun nälkää tai elävää uskoa. Näennäinen usko
Kristukseen, usko, joka ottaa Hänet vastaan vain maailman
Vapahtajana, ei voi milloinkaan parantaa sielua. Pelastukseen riittävä
usko ei ole pelkkää totuuden myöntämistä järjellä, joka odottaa
täydellistä tietoa ennen kuin harjoittaa uskoa, ei voi saada mitään
siunausta Jumalalta.” Dien. d. Evang. 232.
*******

