H E I N Ä K U U
1.7. Tiistai, aamu
2.Kor. 3:18
"Kun ihminen kääntyy pois inhimillisestä epätäydellisyydestä ja katsoo Jeesukseen,
hänen luonteessaan tapahtuu täydellinen muutos. Hän pitää katseensa kiinnitettynä
Jeesukseen aivan kuin peiliin, joka heijastaa Jumalan kirkkautta, ja katselemalla Häntä
hän muuttuu Hänen kuvakseen, 'kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka
on Henki‘... Käännä katseesi pois toisten epätäydellisyydestä ja katso ainoastaan
Jeesukseen! Tutki nöyrästi Hänen elämäänsä ja luonnettaan! Jos otat vastaan Hänen
lahjansa sinä uudistut ja pyyhityt, ja Hänen armonsa tuottaa hedelmiä elämässäsi
Jumalan kunniaksi." L.1897.
1.7. Tiistai, ilta
Room. 1:5.6
"Pyhä Henki ilmaisee Kristuksen mielelle, ja usko ottaa Hänet vastaan. Jos sinä
vastaanotat Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi tulet kokemuksesta tuntemaan
sen suuren uhrin arvon, joka Golgatalla tuotiin sinun takiasi. Silloin Kristuksen Henki
vaikuttaa mieleen muuttaen sen Hänen kuvakseen, sillä Kristus on ainoa malli, jonka
mukaan Henki suorittaa työtään. Sanansa ja johdatuksensa avulla ja vaikuttamalla
mieleen Jumala auttaa ihmistä muistuttamaan yhä enemmän ja enemmän Kristusta...
Hyvyys, nöyryys, ystävällisyys, kärsivällisyys ja rakkaus ovat Kristuksen
luonteenominaisuuksia. Jos sinulla on Kristuksen Henki, niin luonteesi muovautuu Hänen
luonteensa mukaiseksi." L.1897.
2.7. Keskiviikko, aamu
Joh. 1:9
"Kristuksen armo ei rajoitu muutamiin harvoihin. Armon ja laupeuden sanoma, jota
Kristus julisti taivaasta, oli tarkoitettu kaikille. Kristus tuli murtamaan kaikki erottavat
muurit... niin että jokaisella ihmisellä, oli hän sitten juutalainen tai pakana, olisi vapaus
palvella ja päästä Jumalan luo, Taivaan lähettiläät ovat eri tavoin aktiivissa yhteydessä
kaikkiin maailman osiin, ja kun rae rukoilemme Herraa vilpittömällä ja rehellisellä
sydämellä, kumartuu Jumala alas valtaistuimeltaan. Hän kuuntelee jokaista kaipaavaa
huutoa ja vastaa: Tässä minä olen. Hän nostaa ylös alas painetut ja epätoivoiset." RH,
1889
2.7. Keskiviikko, ilta
2.Tim. 3:17
"Jumalan tunteminen on ihme ellisin kokemus, mitä ihmisellä voi olla. Tässä maailmassa
on monia viisaita ja älykkäitä, mutta kaikessa viisaudessaan he eivät voi nähdä sitä
kauneutta ja majesteettiutta, vanhurskautta ja viisautta, hyvyyttä ja pyhyyttä, mikä on
maailmankaikkeuden Luojalla. Kaitselmuksessaan Herra vaeltaa ihmisten keskuudessa,
mutta Hänen jalanjälkiään ei kuulla, Hänen läsnäoloaan ei huomata, Hänen kättään ei
tunneta. Kristuksen opetuslasten tehtävä on antaa valon loistaa, niin että maailma voi
nähdä ja huomata Jumalan luonteen. He vangitsevat yhä voimakkaampia valonsäteitä
Jumalan sanasta ja heijastavat Jumalan ja Kristuksen luonnetta maailmalle." RH, 1889.
3.7. Torstai, aamu
Gal. 3:26-28
"Yksinmielisyyden salaisuus on tasa-arvoisuudessa Kristuksen seuraajien keskuudessa.
Syy hajaannukse en, jakautumise en ja erimielisyyteen riippuu siitä, ettei olla yhdistytty
Kristukseen. Kristus on keskipiste, jonka lähelle meidän kaikkien tulisi vetäytyä, sillä mitä
lähempänä Häntä me pitäydymme, sitä lähemmäksi me tulemme toinen toisiamme
myötätunnossa ja rakkaudessa ja sitä enemmän meidän luonteemme muovautuu
muistuttamaan Jeesuksen luonnetta ja kuvaa. Jumala ei katso henkilöön. Jeesus tunsi

kaiken maallisen prameuden ja komeuden tyhjyyden, eikä Hän kiinnittänyt siihen mitään
huomiota. Hänen ainoa koristeensa oli Hänen nöyryytensä!" 1. SM 259.
3.7. Torstai, ilta
Mark. 2:17
"Ne halvat, ne joita painoi köyhyys, huolet ja raskaat taakat, eivät löytäneet Jeesuksen
elämässä ja esimerkissä mitään, mikä olisi antanut heille aihetta uskoa, että Jeesus ei
tuntenut heidän koetuksiaan, ei ymmärtänyt heidän vaikeita olojaan tai tuntenut
myötätuntoa heidän hätäänsä ja surujaan kohtaan. Yksinkertaisuus Hänen nöyrässä,
päivittäisessä elämässään sopi yhteen. Hänen syntyperänsä ja ympäristönsä kanssa.
Jumalan iankaikkinen Poika, elämän ja kirkkauden Herra, astui nöyrästi alas köyhään
elämään, jotta kukaan ei tuntisi itseään ulossuljetuksi. Hän teki itsensä kaikkien
käytettäväksi. Hän ei valinnut muutamia harvoja seurustellakse en heidän kanssaan ja
jättääkseen muut huomioimatta. Luomisen kautta kaikki ihmiset ovat yhtä perhettä, ja
kaikki ovat yhtä myös lunastuksen kautta. l.Sm,s.26O.
4.7. Perjantai, aamu
Apt. 10:35
“Jeesus opetti, että Raamatun opetus ei esitä itsekästä eristäytymistä ja itsekästä
nautintoa, vaan että todellinen kristinusko on suorittaa rakkauden tekoja ja ja
vilpittömässä hyvyydessä katsoa, että toiset ihmiset suurimmassa mahdollisessa
laajuudessa saisivat sitä, mikä on hyvää… Jeesuksen elämässä ei ollut mitään ylpeyttä
eikä kopeutta… Vaikka Hän oli maailmankaikkeuden Luoja, sanoi Hän itsestään täällä
maan päällä ollessaan: ‘Ketuilla on luolat, taivaan linnuilla pesät; mutta Ihmisen Pojalla
ei ole, mihin päänsä kallistaisi’.” YI, 1894
4.7. Perjantai, ilta
Luuk. 4:18,19
"Vaikka Jeesus tuli ma an päälle suorittamaan suurta ja armollista lähetystyötä, oli Hän
kuitenkin koditon, usein nälkäinen ja janoinen. Omassa maassa Hän sai kokea
kavaluutta ja juonia sekä kohdata kateutta ja vihaa… Hän kuoli häpeällisen kuoleman ja
antoi täydellisen uhrin, ettei ihmisen tarvitsisi mennä kadotukseen vaan voisi voittaa
pelastuksen. Hän hankki sovituksen jokaiselle katuvalle ihmiselle, joka uskoo." YI.1894.
5.7. Sapatti, aamu
Apt. 15:11
"Jumalan totuus on sama kaikkina aikakausina, vaikka se e siintyykin eri muod oissa
sopiakse en Hänen kansansa tarpeisiin eri kausina. Vanhan testamentin aikana oli kaikki
merkittävä yhteydessä pyhäkköön. Kaikkein pyhimmässä suurella MINÄ OLEN oli
paikkansa... Siellä, armoistuimen yläpuolella, kerubien siipien varjostamana oli Hänen
kirkkautensa ilmestys, muuttumaton merkki Hänen läsnäolostaan, samalla ylimmäisen
papin rintakilpi jalokivineen julisti Herran vakavan sanoman kansalle. Mikä ihmeellinen
tapahtuma se olikaan, kun Pyhä, taivaan ja maan Luoja, tällä tavoin osoitti kirkkautensa
ja ilmaisi tahtonsa ihmisille!" YI, 1901.
5.7. Sapatti, ilta
Ef. 2:5.6
"Monet luulevat, että muinaisen Israelin aika oli pimeyden aikaa, koska ihmisiltä puuttui
Kristus, eikä esiintynyt katumusta ja uskoa. Monet pitävät kiinni virheellisestä
käsityksestä, että Israelin kansan kristinusko oli muotomenoja ja seremonioita, joissa
pelastuivat Kristuksessa ei ollut mitään osaa. Mutta sen ajan ihmiset pelastuivat
Kristuksessa ja Hänen kauttaan yhtä varmasti kunnes e sikuva kohtasi vastakuvansa
Kristuksen tulossa tähän maailmaan, viittaisivat eteenpäin tähän tapahtumaan.
Kristuksen veri puhdistaa meidät samalla tavalla kuin se teki vanhan Israelin aikana.” YI,
1901.

6.7. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 5:19
"Koko pyhän historian ajan, jossa on kirjoitettu Jumalan menettelytapa valitun kansansa
kanssa, löytyy suuren MINÄ OLEN palavat jäljet… Kaikissa näissä jumalallisen läsnäolon
ilmestyksissä esiintyi Jumalan kirkkaus Kristuksen välityksellä. Ei yksinomaan Kristuksen
tulessa, vaan kaikkina aikoina synninlankeemuksen jälkeen - jolloin jatkuvasti oli
voimassa lupaus lunastuksesta - se oli Jumala, joka Kristuksessa sovitti maailman
itsensä kanssa. Kristus oli perustus ja keskipiste uhrijärjestelmässä sekä patriarkkojen
että juutalaisten aikana.“ P.P.s. 3 6 6 .
6.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 32:2
"Se oli Jumalan Poika, joka ensimmäisille vanhemmillemme antoi lupauksen
lunastuksesta. Hän ilmaisi sen patriarkoille. Aadam, Noa Aabraham, Iisak, Jaakob ja
Mooses ymmärsivät evankeliumin. He odottavat pelastusta ihmisen sijaiselta…
Aikakautena toisensa jälkeen, pimeyden ja lankeemuksen aikoina säilyi usko ihmisten
sydämissä aina, kunnes aika tuli Messiaan tulla. Jeesus oli kansansa valo ennen
maailman valo, jo ennen kuin Hän tuli maan päälle ihmisten muodossa. Jokainen
taivaallisen valon säde, joka lankea maan asukkaille, tulee Häneltä.
Pelastussuunnitelmassa Kristus on Alfa ja Omega - ensimmäinen ja viimeinen.” P.P. s. 3
67 .
7.7. Maanantai, aamu
Ef. 3:14, 15
"Uskon kautta Kristukseen meistä tulee kuninkaallisen perheen jäseniä, Jumalan
perillisiä ja Jeesuksen Kristuksen kanssaperillisiä. Kristuksessa me kaikki olemme yhtä.
Kun me lähestymme Golgataa ja katselemme kuninkaallista marttyyria, jotka
ihmismuodossa kantoi lain kirouksen meidän sijastamme, niin poistuvat kaikki
kansalliset rajat ja mielipideeroavaisuudet; syrjintä ja rotuviha katoaa. Valo, joka säteilee
Jumalan valtaistuimelta Golgatan ristin yli, lopettaa ainiaaksi ihmisen jaottelemisen eri
luokkiin ja rotuihin. Kaikkien yhteiskuntaluokkien ihmisistä tulee YHDEN perheen jäseniä,
taivaallisen Kuninkaan lapsia, ei kuitenkaan maallisen vallan välityksellä, vaan Jumalan
rakkauden kautta, joka antoi Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, elää köyhyydessä,
koetuksissa ja nöyryytyksissä ja kuolla häpeässä ja alennuksessa, jotta Hän voisi viedä
monia poikia ja tyttäriä kirkkauteensa." RH, 1892.
7.7. Maanantai, ilta
1. Piet. 5:10
"Ihmisen asema, hänen viisautensa tai soveliaisuutensa tai kykynsä ei aseta häntä
korkealle Jumalan silmissä. Älykkyys, järki ja ihmisen kyvyt ovat kaikki Jumalan lahjoja,
joita tulee käyttää Hänen nimensä kunniaksi ja Hänen valtakuntansa rakentamiseksi.
Hengellinen ja siveellinen luonne ovat niitä, jotka ovat arvokkaita taivaan silmissä ja jotka
ulottuvat haudan toiselle puoleen… Kaikki, jotka havaitaan arvollisiksi olemaan taivaan
perheen jäsenenä, näkevät toinen toisissaan Jumalan poikia ja tyttäriä. He ymmärtävät,
että heidän voimansa ja saamansa anteeksianto tulevat samasta lähteestä, Jeesukselta
Kristukselta, joka ristiinnaulittiin heidän syntiensä tähden. He tietävät, että heidän täytyy
puhdistaa luonteensa Hänen veressään saadakseen Hänen nimessään armon Isän
edessä, jos saavat olla pyhien enkelien kanssa, jotka ovat puetut vanhurskauden
valkeisiin vaatteisiin." SM.l,s. 258 .
8.7. Tiistai, aamu
Joh. 17:3
"Kristillisen armon ja kokemuksen sisin olemus on uskossa Kristukse en ja Jumalan sekä
Hänen Poikansa tuntemisessa. Mutta monet erehtyvät tässä, koska heiltä puuttuu usko

Jumalaan. Sen sijaan, että haluaisivat yhdistyä Kristuksen kanssa Hänen itse
kieltäymyksessään ja nöyryydessään, he koettavat jatkuvasti korottaa itseään... Oi jospa
me vain arvostaisimme Jumalan rakkautta, niin meidän sydämemme laajenisi, rajoitettu
myötätuntomme kasvaisi ja murtautuisi ulos itsekkyyden kylmästä ahdasmielisyydestä ja
ymmärryksemme toisia kohtaan syvenisi." RH, 1892.
8.7 Tiistai, ilta
1. Piet. 4:8
"Kun m eitä Kristuksen tähden kutsutaan kohtaamaan koetuksia, jotka ovat nöyryyttäviä,
niin jos meillä on Kristuksen mieli, me kannamme ne sävyisästi emmekä pane vastaan,
kun kohtaamme vääryyttä tai taistele niitä vastaan, jotka tekevät meille pahaa. Me
osoitamme sen sijaan sitä mielenlaatua, joka oli Kristuksella... Meidän täytyy ymmärtää
Kristuksen uhri, Hänen työnsä ja kärsimyksensä voidaksemme työskennellä Hänen
kanssaan suuren pelastussuunnitelman toteuttamisessa. Kun tieto Jumalasta ja
Jeesuksesta on painunut luonteeseen, niin se muodostaa korkeimman sivistyksen. Se on
avain, joka avaa taivaan kaupungin portit. Jumalan suunnitelma on, että kaikki, jotka
pukeutuvat Kristukseen, omistavat tämän tiedon." CT, 37.
9.7. Keskiviikko, aamu
Joh. 7:37
"Kerran vuodessa, lehtimajan juhlassa, israelilaisia muistutettiin siitä ajasta, jolloin
heidän esi-isänsä asuivat teltoissa erämaassa vaeltaessaan Egyptistä Kaanaaseen.
Juhlan viimeisen päivän seremoniat olivat erittäin juhlallisia, mutta suurimman
kiinnostuksen veti puoleensa se seremonia, joka muistutti heitä kalliosta juoksevasta
vedestä. Silloin papit kultaisella astialla toivat Siiloanin vettä temppeliin, ja kun se oli
sekoitettu viiniin, kaadettiin se uhrin päälle alttarilla, ja ilo oli suuri kansan keskuudessa...
Tässä tilaisuudessa kuului joukon melun ja riemun yli ääni, joka sanoi: ‘Jos joku janoaa,
tulkoon hän minun tyköni ja juokoon.’ Kansan huomio vangittiin. Ulospäin kaikki näytti
iloiselta, mutta Jeesuksen katse, joka tarkkaili joukkoa hellimmällä rakkaudella, näkee
ihmisen, joka on riutumaisillaan Elämän veden janosta." RH, 1885.
9.7. Keskiviikko, ilta
Joh. 4:10
"Koska me emme ole oppineet tuntemaan Jumalaa, koska meiltä puuttuu usko
Kristukseen, niin me emme liikutu sydämemme syvyydessä siitä nöyryytyksestä, jota
Kristus kesti meidän tähtemme, eikä Hänen alennuksensa saa meitä nöyryyttämään
itseämme ja korottamaan Häntä. Oi kunpa me rakastaisimme Häntä niin kuin Hän
rakasti meitä, silloin me emme karttaisi pimeitä hetkiä Jumalan Pojan kanssa Hänen
kärsimyksissään! Meidän tulisi kiitollisina katsella vanhoja muistomerkkejä ja virkistää
mieltämme muistelemalla rakastettavaa hyväntekijäämme." RH, 1885.
10.7. Torstai, aamu
Joh. 6:35
"Monet; ihmiset nääntyvät nälkään ja ovat heikkoja, koska sen sijaan, että söisivät
elämän leipää taivaasta, he täyttävät mielensä arvottomilla asioilla. Mutta jos syntinen
haluaa saada osan elämän leivästä, hän uudestisyntyneenä ja ennalleen asetettuna tulee
eläväksi. Taivaan leipä tuo hänen heikoille voimilleen uutta elämää. Pyhä Henki ottaa
asioita, jotka tulevat Jumalalta ja näyttää niitä hänelle, ja jos hän haluaa ottaa ne
vastaan hänen luonteensa puhdistuu kaikesta itsekkyydestä ja hänet on tehty sopivaksi
ja puhtaaksi taivasta varten." YI 1897.
1 0 .7. Torstai, ilta
Jes. 55:1
"Kristus ei anna m eille vain elämän leipää, vaan Hän antaa myös elämän vettä - joka on
kuin lähde iankaikkiseen elämään. Sillä on elämää antavia ominaisuuksia ja sillä on kyky

puhdistaa, sillä se on lähtöisin Jumalan valtaistuimelta. Joka antaa Jumalan muovata ja
johtaa itseään hän kasvaa aikuiseksi, Jeesuksen Kristuksen täyteyteen. Jumalalla on
ihmeellisiä siunauksia annettavana niille, jotka haluavat ottaa Hänet vastaan. Hän on
suuri voimassa ja ihmeellinen neuvossa. Pyhän Hengen avulla Hän koettaa asettaa
kuvansa meidän luonteeseemme. Jos me vain otamme ravintoa Häneltä meistä tulee
uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Todellisia kristillisen luonteen hyveitä, niitä
hyviä ominaisuuksia, joita oli Kristuksen luonteessa, löytyy hänestä, joka on syntynyt
Hengestä." YI, 1897.
11.7. Perjantai, aamu
Joh. 6:51
"Me emme voi käyttää hyväksemme leipää, jos emme syö sitä. Tieto Kristuksesta ei
hyödytä meitä, jos emme muistuta Häntä luonteessa ja edusta Hänen Henkeään
maailmalle. Kristuksella ei ole mitään arvoa meille, ellei Hänen kuvansa, kirkkauden
toivo, muodostu meissä. Ellemme me tunne Häntä henkilökohtaiseksi
Vapahtajaksemme, niin teoreettinen tieto Hänestä ei hyödytä meitä lainkaan. Vesi ei voi
sammuttaa janoamme kuin vain juomalla vettä. Leipä ei voi tyydyttää nälkäämme
muutoin kuin syömällä leipää. Jos Kristus on hengellistä ruokaamme, niin me olemme
osallisia Hänen luonnostaan ja syömme Hänen lihaansa." YI, 1896.
11.7. Perjantai, ilta
Jes. 55:1.2
"Jos sinä arvostat Kristusta kuin kallisarvoista aarretta, jos sinun suurin tyydytyksesi on
Hänessä, jos sinä ylistät ja korotat Häntä ylitse kaiken muun, jos sinä pidät kaiken muun
roskana voittaaksesi Hänet, silloin sinä syöt Hänen lihaansa ja juot Hänen vertansa ja
sillä tavalla muodostut Hänen kuvakseen. Jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät
ravitaan... Hän haluaa tehdä paljon enemmän kuin me osaamme pyytää tai kuvitella.
Hänen sanomattoman rakkautensa lähde on tyhjentymätön ja vuotaa kaikille, jotka
uskovat Häneen." YI, 1896.
12.7. Sapatti, aamu
Jes. 61:10
“’Sitten Hän antoi minun nähdä ylimmäinen pappi Joosuan’ - e dustaa Jumalan käskyjä
pitävää kansaa - 'seisovan Herran enkelin edessä; ja syyttäjä seisoi hänen oikealla
puolellaan syyttämässä häntä.’ Kristus on Ylimmäinen pappimme Saatana seisoo Hänen
edessään yötä päivää veljien syyttäjänä. Omalla mestarillisella tavallaan hän esittää
jokaisen huonon luonteenpiirteen riittävänä syynä, että Kristus ottaisi meiltä suojelevan
voimansa ja antaisi saatanan masentaa meidät sekä tuhota meidät, jotka hän on saanut
lankeamaan syntiin. Mutta Kristus on lahjoittanut sovituksen jokaiselle syntiselle." 4 BC,
1178.
12.7. Sapatti, ilta
Sak. 3:1-4
"Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin.' Siten syntinen seisoo vihollisen edessä, joka
mestarillisella, petollisella vallallaan on johtanut hänet pois uskollisuudesta Jumalaa
kohtaan. Ne jotka hän on voittanut kiusauksillaan, hän kietoo synnin ja häpeän
vaatteisiin, jonka jälkeen hän selittää että on väärin, että Kristus on heidän valonsa ja
puolustajansa. Saastaiset vaatteet riisutaan, sillä Kristus sanoo: 'Katso, minä olen ottanut
pois pahat tekosi.’ Syntitaakka lasketaan syyttömän, puhtaan ja pyhän Jumalan Pojan
päälle, ja ihminen seisoo ansiottomana Herran edessä, puhdistettuna kaikesta
vääryydestä, puettuna Kristuksen vanhurskauteen. Ah, miten toisenlaiselta ihminen
näyttääkään puettuna tähän pukuun!" 4 BC. 1178 .
13.7. Sunnuntai, aamu
Apt. 5:31

"Hän joka on puettu vanhurskauden tahrattomaan pukuun, joka on kudottu taivaallisissa
kangaspuissa, jossa ei ole yhtäkään lankaa, jota joku syntinen ihminen voisi vaatia
itselleen, istuu Jumalan oikealla puolella voidakseen pukea uskovat lapsensa
vanhurskautensa täydelliseen pukuun. Niillä, jotka pelastetaan Jumalan valtakuntaan, ei
ole mitään millä kerskua - kiitos ja kunnia kuuluu yksinomaan Jumalalle." YI, 1894.
13.7. Sunnuntai, ilta
Hebr. 2:10
"Katumus sekä anteeksianto ovat lahja Jeesukselta Kristukselta. Katumusta ei voida
kokea ilman Kristusta, Hänen aikaansaamansa katumus pyytää anteeksiantoa. Pyhän
Hengen työn kautta ihminen johdetaan katumukseen. Kristukselta tulevat katumuksen
armolahja sekä anteeksiantamuksen lahja, ja katumus sekä syntien anteeksiantamus
voivat tapahtua vain Kristuksen sovittavan veren kautta. Ne, joille Jumala antaa anteeksi,
Hän ensiksi tekee katuviksi. Meillä ei ole mitään, me emme ole mitään, ellemme
vastaanota Jeesuksen Kristuksen ansioita." YI 1894.
14.7. Maanantai, aamu
Room. 5:12
"Kun Jumala antaa ante eksi syntiselle, Hän vapauttaa hänet rangaistuksesta, jonka
tämä ansaitsee ja kohtelee tätä kuin hän ei olisi tehnyt syntiä, ottaa hänet vastaan
jumalalliseen armoon ja vanhurskauttaa hänet Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden
ansioiden kautta. Syntinen voidaan vanhurskauttaa vain uskossa sovitukseen Jumalan
Pojan kautta, joka tuli uhriksi langenneen maailman syntien takia. Ketään ei voida
vanhurskauttaa hänen omien tekojensa kautta. Usko on ainoa ehto, jonka kautta
vanhurskautetaan, ja usko ei sisällä pelkästään uskoa, vaan myös luottamuksen ja
toiveen." 1 SM. 389.
14.7. Maanantai, ilta
Kol. 1:20
"Usko, joka johtaa pelastukse en, ei ole tilapäistä uskoa. Se ei ole vain järjen
myöntymistä, se on uskoa, jonka juuret on sydämessä, joka käsittää Kristuksen
henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Kun ihminen vastaanottaa Kristuksen ainoana
pelastuksen toivonaan, se on todistus vilpittömästä ja todellisesta uskosta. Tämä usko
johtaa hänet rakastamaan Kristusta koko sydämestään. Hänen ymmärryksensä on
Pyhän Hengen johdossa ja hänen luonteensa muovautuu jumalallisen mallin mukaiseksi.
Hänen uskonsa ei ole kuollutta uskoa, vaan uskoa, joka vaikuttaa rakkaudessa, ja joka
saa hänet katselemaan Kristuksen kauneutta ja muuttaa hänet jumalallisen esikuvan
kaltaiseksi." 1SM 392.
15.7. Tiistai, aamu
Matt. 16:15.16
"Ihmisten silmissä Kristus oli vain ihminen ja kuitenkin Hän oli täydellinen ihminen.
Ihmisyydessään Hän ilmaisi jumalalllsta luonnetta. Jumala ruumiillisti omat
ominaisuutensa Pojassaan - valtansa, viisautensa, hyvyytensä, puhtautensa,
totuudellisuutensa, hengellisyytensä ja laupeutensa. Vaikka Hän oli ihminen, Hänellä oli
täydellinen luonne ja jumalalliset ominaisuudet. Hän saattoi sanoa: 'Minä ja Isä olemme
yhtä‘." YI. 1897.
15.7. Tiistai, ilta
1. Joh. 4:15
"Vuosisadat, jotka ovat kulune et siitä, kun Kristus vaelsi ihmisten keskuudessa, eivät ole
vähentäneet luottamusta todistukseen, että Kristus on kaikkea sitä, mitä Hän sanoi
olevansa. Tänään voidaan toistaa kysymystä: 'Mitä arvelette Messiaksesta?’, ja ilman
hetkenkään epäilyä me voimme vastata: Hän on maailman valo, suurin hengellinen
ajattelija ja op ettaja, mitä maailmalla koskaan on ollut. Kaikkien, jotka tänään kuulevat

Hänen äänensä, kaikkien jotka tutkivat Hänen opetuksensa periaatteita, täytyy
totuudessa sanoa kuten juutalaiset Hänen aikanaan: 'Koskaan kukaan ihminen ei ole
puhunut, niin kuin tämä mies puhuu.' 'Eihän Hän vain liene Messias?’" YI, 1897.
16.7. Keskiviikko, aamu
Jes. 45:22
"Monet ponnistelevat äärimmäisesti vaeltaakseen pyhyyden kaitaa tietä. Monille ei näytä
se rauha ja lepo, jota tällä siunatulla tiellä on, olevan heitä lähempänä, kuin se oli monia
vuosia sitten. He etsivät kaukaisuudesta Häntä, joka on lähellä, ja sen minkä Jeesus esitti
yksinkertaisesti, he tekevät monimutkaisiksi kysymyksiksi. Hän on 'tie ja totuus ja elämä'.
Pelastussuunnitelma on hyvin selvästi ilmaistu Jumalan sanassa, mutta liian paljon
ollaan etsitty maailman viisauden mukaisesti ja liian vähän Kristuksen vanhurskautta. Ja
ihmiset, jotka olisivat voine et levätä Jeesuksen rakkaudessa, ovat joutuneet epäilykseen
ja huolestumaan monista asioista." RH.1884.
16.7. Keskiviikko, ilta
Ps. 22:27
"Jos sinä olet tietoinen puutteistasi ei sinun kuitenkaan tule vetää niitä kaikkia
päivänvaloon ja surra niitä, vaan katso ja elä! Jeesus on ainoa Vapahtajamme, ja
huolimatta siitä että miljoonat ihmiset, jotka tarvitsevat parannusta, hylkäävät Hänen
tarjoamansa armon, ei ainoatakaan, joka luottaa Hänen armoonsa, jätetä hukkumaan...
Saatana haluaa saada sinut uskomaan, että olet avuton etkä voi auttaa itseäsi. Se on
totta - sinä olet avuton. Mutta osoita kiusaajalle Jeesusta ja sano: Minulla on Vapahtaja.
Minä luotan Häneen, eikä Hän koskaan anna minun joutua häpeään. Riemuitsen Hänen
nimessään. Hän on minun vanhurskauteni ja iloni kruunu." RH.1884.
17.7. Torstai, aamu
Matt. 7:21
"Kristillinen tunnustus on arvoton ellei sitä seuraa hyvät teot, jotka todistavat sen
vilpittömyydestä ja todellisuudesta... Jolla on korkea tunnustus, mutta ei tuota
jumalanpelon hed elmiä, hänen alkunsa ei ole todellisessa Viinipuussa, sillä 'heidän
hedelmistään te tunnette heidät'. He ovat kuolleita oksia.. Tulla Kristuksen luo m erkitse e
en e m mä n kuin kuulua seurakuntaan. On m onia, joiden nimet on kirjoitettu
seurakunnan kirjaan, mutta joita ei ole kirjoitettu elämän kirjaan. Kristuksen luo
tuleminen ei vaadi mitään erityisiä suuria sielullisia ponnistuksia tai sielullista
kärsimystä. Yksinkertaisesti vain ottaa vastaan pelastuksen ehdot, jotka Jumala on
selvittänyt sanassaan." RH,1888.
17.7. Torstai, ilta
Jaak. 1:22
"Meille on annettu kallisarvoisia tilaisuuksia ja etuja, ja jos m e laiminlyömme käyttää
niitä, niin me varastamme toisilta, petämme itseämme ja häpäisemme Luojaamme. Me
emme halua tuomiopäivänä joutua vastakkain näiden menetettyjen tilaisuuksien ja
käyttämättömien etujen kanssa. Iankaikkiset hyötymme tulevaisuudessa riippuvat siitä,
että ahkerasti täytämme velvollisuutemme ja käytämme kykyjämme, joita Jumala on
uskonut meille iankaikkiseksi pelastukseksemme. Todellinen kristinusko rakentaa
Jumalan lain periaatteille - rakkaudelle Jumalaan ja rakkaudelle ihmisiin." RH.1888.
18.7. Perjantai, aamu
Matt. 5:20
"Kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus oli itsekästä ja koostui ulkonaisista
muodoista. Jumalan vaatima vanhurskaus on sekä ulkonaista että sisäistä. Sydän täytyy
puhdistaa, muutoin Kristus ei voi pystyttää valtaistuintaan sinne. Elämämme täytyy
muotoutua Jumalan tahdon mukaisesti. Ulkonaiset muodot eivät voi korvata sisäistä
hurskautta. Juutalaiset opettajat korottivat itseään vanhurskaina; he olivat sitä mieltä,

että kaikki, jotka erosivat heistä, olivat hylättyjä, he sulkivat heidät taivaasta ja selittivät,
että ne eivät olleet vanhurskaita, joita ei oltu op etettu heidän kouluissaan. Mutta
kaikessa arvostelussaan ja ankarissa vaatimuksissaan he olivat loukkauksena
Jumalalle." L.1901.
18.7. Perjantai, ilta
Room. 10:3
"Jumalan kansalle ilmaistaan ihme ellisiä totuuksia. Etuoikeuksia ja velvollisuuksia, joita
he eivät ole edes aavistaneet olevan Raamatussa, ilmaistaan nyt Kristuksen seuraajille.
Jos he vaeltavat kuuliaisuuden nöyrää tietä ja tekevät Jumalan tahdon, he saavat
jatkuvasti suurempaa tietoa Jumalan salaisuuksista ja lujittuvat oikeassa opetuksessa.
Pyhän Hengen kaste ajaa pois ihmisesitykset, murtaa alas ihmisten pystyttämät muurit
ja tekevät lopun asenteesta, joka sanoo, että minä olen 'pyhempi kuin sinä'. Kaikki
saavat nöyryyden hengen, enemmän rakkautta ja uskoa, eikä itsekkyyttä enää
korosteta." K. 1889.
19.7. Sapatti, aamu
1. Tim. 6:11.12
"Monet opettavat, että muuta ei tarvita pelastuksen saamiseksi kuin uskoa Jeesukseen,
mutta mitä sanoo Jumalan sana? - 'Niin myös usko ilman tekoja on kuollut.' Ota risti,
kiellä oma minä, taistele lihaa vastaan ja kulje päivittäin Vapahtajan jalanjäljissä! On
kohtalokas erehdys luulla, ettei sinun tarvitse tehdä mitään saadaksesi pelastuksen.
Sinun täytyy työskennellä taivaan kanssa. Sinun tielläsi on risti, joka täytyy kantaa, muuri,
joka täytyy ylittää, ennen kuin tulet iankaikkiseen kaupunkiin, tikapuut, joita on kiivettävä
ennen kuin saavutat helmiportin, ja sitä mukaa kuin sinä huomaat oman kyvyttömyytesi
ja heikkoutesi ja huudat apua, sinä kuulet jumalallisen äänen taivaan varustuksista, joka
kehottaa sinua etsimään suojaa Herran luota." RH.1888.
19.7. Sapatti, ilta
Jes. 27:5
"Jokainen teko, joka heikentää sinua ruumiillisesti tai hengellisesti, tekee sinut
sopimattomaksi palvelemaan Luojaasi. Meidän tulee rakastaa Jumalaa koko
sydämestämme, ja jos me olemme asennoituneet niin, että me elämme Hänen
kunniakseen, me syömme, juomme ja pukeudumme Hänen jumalallisen tahtonsa
mukaisesti. Jokainen, joka ymmärtää, mitä merkitsee olla Kristitty, vapauttaa itsensä
kaikesta, joka heikentää ja saastuttaa. Sellainen ihminen muodostaa kaikki tapansa
sopusoinnussa totuuden vaatimusten kanssa ja hän ei vain usko, vaan hän myös
työskentelee omaksi pelastuksekseen pelolla ja vavistuksella, samalla kuin hän alistuu
Pyhän Hengen uudistavalle voimalle." RH. 1888.
20.7. Sunnuntai, aamu
Matt. 19:29
"Monet ovat vahvasti vakuuttuneita totuudesta, mutta aviomies tai vaimo e stää heitä
ottamasta koko askeleen. Kuinka voi ihminen olla osallisena Kristuksen kärsimyksissä
kieltäytyessään seuraamasta Hänen tahtoaan ja tekemästä Hänen tekojaan?
Seuraamalla kuuliaisuuden tietä yksinkertaisessa uskossa me saavutamme täydellisen
luonteen.. Kristus on luvannut antaa meille riittävästi voimaa tämän korkean tavoitteen
saamiseksi." L. 1985.
20.7. Sunnuntai, ilta
Joh. 14:13-17
"Tarkastele tätä väitettä hetkisen! Miksi maailma 'ei voi ottaa vastaan' totuutta? Siksi,
että 'se ei näe Häntä eikä tunne Häntä'. Maailma on tehnyt liiton totuutta vastaan, koska
se ei halua totella sitä. Tuleeko minun, joka näen totuuden, sulkea silmäni ja mieleni sen
pelastavalta voimalta siksi, että maailma haluaa mieluummin valita pimeyden kuin

valkeuden? Annanko minä sitoa itseni rikkaruohojen kanssa, koska naapurini kieltäytyvät
tulemasta sidotuksi vehnien kanssa? Tuleeko minun hylätä valo, todistus totuudesta, joka
johtaa kuuliaisuuteen, koska sukulaiseni ja ystäväni valitsevat tottelemattomuuden tien,
joka johtaa pois Jumalasta?" L. 1895.
21.7. Maanantai, aamu
1. Kor. 13:4-7
"Innoitetun apostolinsa välityksellä Kristus on tässä antanut meille mittapuun luonteelle,
jonka Kristuksen rakkaus on muovannut. Meidän täytyy kantaa Kristuksen
tuntomerkkejä, meidän tulee olla Hänen kaltaisensa. Me olemme saaneet tämän
esimerkin, jotta me tuntisimme ne mahdollisuudet ja korkeudet, joita voimme saavuttaa
Kristuksessa ja Hänen kauttaan. Päämäärä, jonka Hän on asettanut meille, on
täydellisyys Hänessä, ja Hänen ansioittensa kautta me saavutamme tämän päämäärän.
Me epäonnistumme sen vuoksi, että olemme tyytyneet katselemaan maallisia
taivaallisten sijasta. Katselemalla Kristusta me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen.
Katseen, joka voi nähdä vain arkipäivän asioita, täytyy suuntautua ylöspäin." L. 1899..
21.7. Maanantai, ilta
1. Piet. 4:8
“Tämä elämä on meidän koetuksemme aikaa. Me olemme täällä Jumalan kasvatuksen
ja johdon alla, jotta luonteemme muodostuisi ja me omaksuisimme itsellemme tavat
korkeampaa elämää varten... Tulemme kohtaamaan vaikeita koetuksia, vastustusta,
surua ja kärsimystä, mutta tiedämme, että Jeesus on kokenut kaiken sen. Nämä
kokemukset ovat meille arvokkaita; niiden edut eivät rajoitu vain tähän lyhyeen
elämäämme - ne ulottuvat pitkälle ikuisuuteen. Kaikkea, mihin meidän tässä elämässä
täytyy ottaa osaa, tulee tutkia hyvin, sillä se on osa kasvatuksestamme. Ja sitä mukaa
kuin me lähestymme tämän maailman historian loppua, me kasvamme enemmän ja
enemmän kristilliseen elämäämme tai samoin menemme taaksepäin vastaavassa
määrässä." L. 1890.
22.7. Tiistai, aamu
Hebr. 12:28
"Monet tunnustautuvat Kristuksen seuraajiksi, mutta eivät elä Hänen sanansa
mukaisesti. He eivät arvosta Sanaa, koska se käskee palvelukseen, joka ei miellytä heitä.
He eivät arvosta sen hyödyllisiä ojennuksia ja henkilökohtaisia, vakavia vetoomuksia. He
eivät rakasta vanhurskautta, vaan heitä hallitsee ja tyrannisoi heidän omat mielivaltaiset,
inhimilliset yllykkeensä. On suuresta merkityksestä, millä tavalla me palvelemme
Jumalaa." L. 1897.
22.7. Tiistai, ilta
Fil. 2:12
"Kun meidät on otettu Jumalan perheeseen meistä tulee lapsia eikä orjia. Kun Kristuksen
rakkaus tulee sisimpäämme, me pyrimme jäljittelemään Kristuksen luonnetta… Mitä
enemmän me tutkimme Kristuksen elämää oppiaksemme Häneltä, sitä enemmän me
tulemme Hänen kaltaisikseen. Pyhä Henki antaa jokaiselle Sanan tekijälle kyvyn
ymmärtää. Mitä enemmän me ristiinnaulitsemme oman itsekkään minämme jakamalla
siunauksiamme toisille ja käyttämällä Jumalalta saamiamme kykyjä, sitä enemmän
jumalalliset ominaisuudet kehittyvät meissä. Me kasvamme hengellisyydessä,
kärsivällisyydessä, voimassa, nöyryydessä ja lempeydessä." L. 1897.
23.7. Keskiviikko, aamu
Jes. 28:5
"Monet näyttävät ajattelevan vain ulkonaista ja sillä, miten he ovat puetut, he osoittavat,
että heillä ei ole osaa Kristuksessa. Meidän tulisi viljellä kristillisen luonteen kauneutta ja
koettaa saada sisäistä koristetta. Kristuksen opetuksen vastaanottaja ei koskaan alennu

siitä - se vain jalostaa ja kohottaa. Me varmistumme, että määrätyillä ehdoilla meistä voi
tulla kuninkaallisen perheen jäseniä, taivaallisen Kuninkaan lapsia. Eikö kannata pyrkiä
saamaan tämä korotus?" RH. 1891.
23.7. Keskiviikko, ilta
l.Kor. 15:58
"Herra odottaa saavansa tehdä suuria asioita niille, jotka luottavat Häneen. Odotammeko
me, että eräänä päivänä saisimme elää Kristuksen kanssa Hänen ikuisessa
valtakunnassaan? Siinä tapauksessa meidän täytyy elää yhdessä Hänen kanssaan täällä,
niin että Hän voi auttaa meitä jokaisessa koetuksessa ja kiusauksessa ja tehdä meidät
valmiiksi Hänen tulolleen taivaan pilvissä. Kristuksen kauneus ja armo täytyy kutoa
meidän luonteeseemme." RH, 1891.
24.7. Torstai, aamu
Matt. 11:28
"On yksi ehto siihen, että saamme sen levon ja rauhan, jota Kristus tarjoaa meille. Se on,
että me otamme Hänen ikeensä ja kannamme sitä. Kaikki jotka suostuvat tähän ehtoon
huomaavat, että Kristuksen ies auttaa heitä kantamaan jokaisen heidän päälleen
asetetun taakan. Ellei Kristus meidän vierellämme auttaisi meitä kantamaan
raskaimman osan taakasta, me olisimme pakotetut tunnustamaan sen hyvin raskaaksi.
Mutta kun me yhdessä Hänen kanssaan kannamme velvollisuuden raskaan taakan, me
voimme keventynein mielin kantaa kaikki elämän taakat." MS, 1897.
24.7. Torstai, ilta
Ps. 119:165
"Lempeys ja nöyryys ovat luonteenomaisia kaikille, jotka tottelevat Jumalan lakia,
kaikille, jotka halukkaasti kantavat Kristuksen iestä. Se antaa heille sen rauhan, jota he
kaipaavat palvellessaan Jumalaa.. Herra sanoo, että Hänen ikeensä on sovelias ja Hänen
kuormansa keveä. Kuitenkaan Hänen ikeensä ei salli elämää mukavuudessa ja
itsekkäässä nautinnossa. Kristuksen elämä oli täynnä itse kieltäymystä ja itsensä
uhrausta joka askeleella. Ja Hänen todellisten seuraajiensa tulee kestävästi, Kristuskaltaisella hellyydellä ja rakkaudella seurata Mestarin jalanjäljissä." MS, 1897.
25.7. Perjantai, aamu
Matt. 11:29.30
"Kiusaaja kuiskaa usein, että kristillisessä elämässä on monia vaatimuksia ja ankaria
velvollisuuksia, ja että on hyvin vaikeata aina olla vatuillaan, ja ettei ole mitään syytä olla
niin turhantarkka. Sillä tavalla hän petti Eevan ja sai hänet lankeamaan, kun hän sanoi
että Jumalan käsky oli ristiriitainen ja epäoikeudenmukainen ... Saatanalla on sama
päämäärä nyt kuin silloin. Hän haluaa pettää ja tuhota meidät. Meidän tulisi tutkia
Kristuksen elämää ja koettaa jäljitellä Häntä, omistaa itsellemme Hänen mielenlaatunsa
ja seurata Hänen esimerkkiään. Mitä enemmän me tulemme Hänen kaltaisekseen, sitä
selvemmin me erotamme saatanan kiusaukset ja sitä paremmin voimme vastustaa
hänen valtaansa." YI.1883,
25.7. Perjantai, ilta
1. Joh. 5:3
"Kun meistä on tullut Kristuksen opetuslapsia me tahdomme oppia Häneltä -lokainen
päivä opettaa meitä, miten meistä tulee voittajia ja kuinka me voitamme huonot
luonteenpiirteemme, joka päivä jäljittelemme Hänen esimerkkiään ja tulemme
esikuvaamme vähän lähemmäksi. Jos me koskaan tulemme perimään niitä asuntoja,
joita Hän on mennyt meille valmistamaan, niin meidän täytyy täällä muodostaa sellaiset
luonteet, jotka taivaan asukkailla täytyy olla." YI 1883.
26.7. Sapatti, aamu
Jes. 57:15
"Nöyryyden armolahjaa tulisi vaalia ja ylläpitää jokaisen, joka mainitsee Kristuksen

nimeä, sillä itse korotuksella ei ole mitään paikkaa Jumalan työssä. Niiden, jotka
haluavat työskennellä herrojen Herran kanssa, täytyy joka päivä ristiin - naulita oma minä
ja asettaa maailmalliset kunnianhimot taka-alalle. Heidän täytyy olla kärsivällisiä ja
ystävällisiä ja osoittaa myötätuntoa ja laupeutta kaikille ympäristössään. Todellinen
nöyryys on todistus siitä, että meidän katseemme on suunnattu Jumalaan ja että me
olemme yhdistetyt Jeesukseen Kristukseen." RH.
26.7. Sapatti, ilta
Ps. 51:19
"Ellemme me ole nöyriä ja sävyisiä me emme voi väittää, että olemme kokonaan
ymmärtäneet Jumalan luonteen. On ihmisiä, jotka luulevat uskollisesti palvelevansa
Jumalaa; heidän kykynsä, oppineisuutensa, kaunopuheisuutensa tai intonsa voivat
ihastuttaa silmää, puhutella mielikuvitusta ja herättää ihailua niissä, jotka eivät voi
nähdä, mitä on pinnan alla, mutta ellei näitä ominaisuuksia nöyryydessä pyhitetä
Jumalalle… pitää Jumala näitä ihmisiä kelvottomina palvelijoina." RH.97.
27.7. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 5:6
"Koko taivas liittoutuu niiden kanssa, jotka tulevat Kristuksen luo saadakseen
iankaikkisen elämän jättäytymällä Hänelle.. He eivät saa väistyä itse kieltäymyksen ja
nöyryyden tieltä, jota jokaisen tosi kristityn tulee kulkea. Kun he siten työskentelevät
yhdessä Jumalan kanssa, muotoutuu Kristuksen kuva heissä, 'meidän kirkkautemme
toivo'. Puettuina Hänen sävyisyyteensä ja nöyryyteensä heidän suurin ilonsa on suorittaa
Hänen tekojaan. Maalliset kunnianhimot ja maallinen pyrkimys korvataan halulla palvella
Mestaria.. Jumala katselee hellyydellä niitä, jotka ilmaisevat Kristuksen nöyrää ja
sävyisää henkeä." RH 1897.
27.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 138:6
"Vaikka maailma ehkä katselee näitä yksinkertaisia ihmisiä halveksuen, niin heillä on
suuri arvo Jumalan silmissä. Eivät ainoastaan viisaat, suuret ja hyvää tekeväiset pääse
taivaaseen - eivät vain ahkerat työntekijät, jotka ovat täynnä intoa ja levotonta toimintaa.
Ei, niiden joilla on puhdas sydän, jotka eivät ole pettäneet, hengessä köyhät, joissa
Kristuksen muuttumaton Henki vaikuttaa, jotka luovat rauhaa ja joiden korkein pyrkimys
on tehdä Jumalan tahtoa - heidän palkkansa on suuri taivaassa. He ovat Jumalan
jalokiviä." RH, 1897.
28.7. Maanantai, aamu
Ps. 25:9
"Kaikki ylpeys oppineisuudesta ja kaikki riippuvaisuus tieteen tuntemisesta, joiden sinä
annat tulla itsesi ja Raamatun sanan välille, tulevat todennäköisesti sulkemaan sydämesi
oven sävyisältä ja nöyrältä Jeesukselta Hänen yksinkertaiselta opetukseltaan.
Sydämeltään nöyrä vastaanottaa taivaan johdatusta, joka on enemmän arvoinen kuin
kaikki maailman kerskaileva viisaus. Hän (katuva syntinen) saa hengellisen käsityksen ja
voi ymmärtää hengellisiä totuuksia. Jumalan viisaus valaisee hänen mielensä ja hän
löytää ihmeellisiä totuuksia Jumalan laissa." RH, 1888.
28.7. Maanantai, ilta
Joh. 17:21
"Heikko, epävakainen luonne muuttuu Jumalan voimasta vahvaksi ja vakaaksi. Jatkuva
luovutus ja jumalanpelko perustaa niin kiinteän suhteen Jeesuksen ja Hänen
seuraajiensa välille, että kristitty tulee yhä enemmän ja enemmän Hänen kaltaisekseen
mieleltään ja luonteeltaan. Kun Kristuksen nöyrä opetuslapsi on seurustellut Jeesuksen
kanssa hän tulee ihmiseksi, jolla on terveet periaatteet, selvä ymmärrys ja terve
arvostelukyky. Hän on yhteydessä Jumalaan, joka on valon ja todellisen viisauden lähde."

RH, 1888.
29.7. Tiistai, aamu
Ps. 34:2
"Oikea kristitty ymmärtää, että hänen edestään on annettu ääretön uhri, ja että hänen
elämänsä on suuriarvoinen Jeesuksen veren, esirukouksen ja vanhurskauden ansiosta.
Mutta samalla kun hän ymmärtää Jumalan lasten suuret edut, hän täyttyy nöyryydellä.
Golgatan ristin varjossa kulkeva ei kerskaa pyhyydestään. Sellainen ihminen tuntee ja
tietää, että juuri hänen syntinsä aiheuttivat sen tuskan, joka murskasi Jumalan Pojan
sydämen.. Lähellä Jeesusta elävä tuntee syvemmin oman arvottomuutensa ja hänen
ainoa toivonsa on ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Vapahtajassa." RH. 1888.
29.7. Tiistai, ilta
Ps. 146:2
"Saatana koettaa johtaa sinut menemään synnin tielle ja lupaa sinulle yhtä ja toista
hyvää tulokseksi, jos rikot Jumalan lain, mutta saatana on pettäjä. Hän tulee vain
tuhoamaan sinun elämäsi. Kristus tuli murtamaan pahan vallan. Ihminen oli niin
heikentynyt rikkomuksen kautta, että hänellä ei ollut kylliksi siveellistä voimaa kääntyä
pois saatanan palveluksesta palvelemaan ainoata oikeata Jumalaa, mutta Jeesus,
Elämän Ruhtinas, jolle on annettu 'kaikki valta taivaassa ja maan päällä', antaa riittävästi
voimaa ihmiselle, joka tahtoo pelastua, voittaa vanhurskauden vihollisen." RH. 1888.
30.7. Keskiviikko, aamu
Jer. 9:23.24
"Tämä on kallein ojennus ja rohkaisu, tärkein opetus jokaiselle ihmiselle, joka pyrkii
palvelemaan Jumalaa. Tässä on selvästi ilmaistu, mihin Herra mielistyy. Kaikki, jotka
ymmärtävät ja tuntevat Jumalan, tuntevat Hänet sellaisena, joka noudattaa käytännössä
rakkautta, pitkämielisyyttä, tuomiota ja vanhurskautta. Jos he vaeltavat nöyrästi Jumalan
kanssa he saavat voimaa kulkea Hänen tietään ja tehdä Hänen tahtonsa hyvyydessä,
laupeudessa, rakkaudessa ja huolenpidossa, sillä Jumala on sanonut: 'Sellaisiin minä
mielistyn.' Kun me ilmaisemme Jumalan luonnetta, meistä tulee todellisia kristittyjä." L.
1897.
30.7. Keskiviikko, ilta
Ps. 119:130
"Ne jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, saavat
etuoikeuden saada kasvatusta ja opetusta koulussa, joka on ihmisten yläpuolella. Heitä
opetetaan korkeammassa viisaudessa, viisaudessa joka ylittää rajallisten ihmisten
ymmärryksen. He saavat olla suurimman Opettajan oppilaita, mitä maailma koskaan on
tuntenut ja olla osallisina samaan opetukseen, jota annettiin Danielille. Sydämeltään
nöyrät, jotka tuntevat tarpeensa saada suurempaa viisautta eivätkä luota omaan
rajoitettuun kykyynsä ja jotka vilpittömästi koettavat oppia tuntemaan Jumalan tahdon,
pääsevät kaiken tiedon Lähteen luo ottamaan vastaan armoa, ymmärrystä,
hienotunteisuutta ja hyvää arvostelukykyä." YI.1895.
31.7. Torstai, aamu
2.Piet. 1:4
"Voisin kuvata teille taivaan autuutta - voittajia odottavia kruunuja, valkeita vaatteita, joka
on Kristuksen vanhurskaus, voitonpalmuja ja kultaharppuja. Mutta kaikki tämä ei tee
taivaasta onnellista paikkaa meille. Me olisimme yhtä onnellisia ilman näitä asioitakin,
jos meillä vain on puhdas ja pyhä luonne. Silloin me omistaisimme Jeesuksen ja Hänen
rakkautensa. Puhtaus, viattomuus ja Kristuksen kaltainen luonne tekee taivaan
onnelliseksi paikaksi. Kaikki kyvyt ja sielunvoimat ovat silloin vahvoja ja työskentelevät
sopusointuisessa yksimielisyydessä." L. 1885.
31.7. Torstai, ilta
Hebr. 2:3

"Meillä ei tarvitse olla yhtäkään syntistä taipumusta… Tultuamme osalliseksi
jumalallisesta luonnosta, poistuvat meidän pahat perityt taipumuksemme
luonteestamme ja meistä tulee elävä voima hyvään. Jos me jatkuvasti otamme opetusta
jumalalliselta Opettajaltamme ja päivittäin olemme osallisia Hänen luonnostaan, me
työskentelemme yhdessä Jumalan kanssa voittaaksemme saatanan kiusaukset. Jumala
työskentelee ja ihminen työskentelee, jotta ihminen olisi yhtä Kristuksen kanssa, niin
kuin Kristus on yhtä Jumalan kanssa. Silloin meillä yhdessä Kristuksen kanssa on paikka
taivaassa ja mieli on saanut rauhan ja varmuuden Jeesuksessa." 7 BC 943.
E L O K U U
1.8. Perjantai, aamu
Ps. 144:15
"Kiitän Herraa, Jumalaani Hänen suuresta hyvyydestään, laupeudestaan ja
rakkaudestaan, jota Hän on osoittanut ihmissukua kohtaan. Olen saanut kehotuksen,
että meidän tulisi pyrkiä olemaan aina iloisia. Mitä se tarkoittaa? Se ilmaisee maailmalle
sen rauhan ja lohdutuksen, joka meillä on mahdollisuus saada omaksemme.
Raskasmielisyyden varjossa vaeltava ei kunnioita Herraansa ja Vapahtajaansa. Mutta
monet tekevät näin." MS, 1896.
1.8. Perjantai, ilta
Ps. 33:12
"Jumalan hellyys kansaansa kohtaan, Hänen loppumaton huolenpitonsa heistä, ne
äärettömän viisaat menetelmät, joita Hän on käyttänyt johtaakseen heitä tykönsä, vaatii
että me ilmaisemme kiitollisuutemme päättämällä vakavasti palvella Häntä nöyrällä
mielellä ja murtuneella sydämellä. Herra on täynnä armoa ja Hän haluaa kansansa
todistavan Hänen hyvyydestään kiittämällä ja kunnioittamalla Jumalaa iloisella mielellä.
Kaikista, jotka ymmärtävät arvostaa Jumalan hyvyyttä, tulee onnellisia ihmisiä." MS,
1896.
2.8. Sapatti, aamu
Ef. 4:1
"Kristus haluaa, että ne jotka kantavat Hänen nimeään, kunnioittaisivat sitä sanoillaan,
teoillaan ja käytöksellään. Ajatuksissa, sanoissa ja teoissa heidän tulee olla Kristuksen
kaltaisia. Jotka tunnustautuvat kristityiksi, mutta eivät kuitenkaan elämässään ilmaise
Kristuksen luonteen ominaisuuksia, todistavat Häntä vastaan ja vetävät häpeää Hänen
nimensä ylle… Hänen armonsa ilmestys ihmisille on todistus totuuden voimasta. Jotka
tunnustavat seuraavansa Kristusta, mutta eivät kuitenkaan ilmaise Hänen armoaan..
tietäkööt, että heidän tunnustuksensa on väärä.. Vilpitön kristitty ei voi alentua maailman
tasolle häpäisemättä Kristuksen oppia ja pettämättä uskoaan." L. 1903.
2.8. Sapatti, ilta
1. Tess. 2:12
"Elä ja työskentele Kristuksen hengessä! Ole alituisesti varuillasi, sillä kiusaaja tulee
tiellesi ja Herran opetuslasten täytyy olla yhtä uskollisia pyhille periaatteilleen kuin
kompassin neula on pohjoisnapaa kohti... Ahkeroitse ilmaista Kristuksen luonnetta! Herra
tulee olemaan voimasi, väkevyytesi ja suuri palkintosi, jos alati luotat Häneen." L. 1903.
3.8. Sunnuntai, aamu
Koi. 2:6.7
"Jos koskaan on ollut aika jolloin niiden, jotka tunnustautuvat kristityiksi, tulisi elää
kristillisen nimensä mukaisesti, niin se on nyt. Seuraammeko me todella Kristusta? Tässä
on kysymys yksilöllisestä palveluksesta. Meidän täytyy suurella vakavuudella ajatella
asemaamme ja vastuutamme… Ovatko ne, jotka tuntevat totuuden tälle ajalle, lujasti
perustuneet Raamatun oppiin? Onko meidän aseemme 'näin sanoo Herra’, 'kirjoitettu
on'? Onko ankkurimme lujasti kiinnitetty esiripun sisäpuolelle? Olemmeko yksityisinä

kristittyinä niin juurtuneet ja perustuneet totuuteen, että me todella olemme lujia
uskossamme?" L. 1899.
3.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 51:12
"Jos me olemme vastaanottaneet ikuisien totuuksien aarteet, me julistamme maailmalle,
joka on hukkumaisillaan syntiin, mitä merkitsee omistaa Kristuksen pyhittävä, muuttava
rakkaus elämässä. Jos me todella olemme yhdistyneet Kristukseen, se johtuu siitä, että
totuus asuu sielun temppelissä.. Sydän joka on avannut ovensa Kristukselle, rakastaa
puhdasta, muuttavaa ja uudesti luovaa totuutta ja taistelee innokkaasti sen uskon
puolesta, joka kerran on uskottu pyhille. Älkäämme vetäytykö pois kokosydämisestä,
varauksettomasta antautumisesta Jumalalle! Anna hyvän työn alkaa sydämessäsi!..
Sinulla on iankaikkinen elämä voitettavanasi tai menetettävänäsi, ja se on liian tärkeä
kysymys välinpitämättömästi kohdeltavaksi." L. 1899.
4.8. Maanantai, aamu
Matt. 5:48
"Kristus esittää meille kristillisen luonteen korkeimman täydellisyyden, johon meidän
koko elinaikamme tulee pyrkiä. Millä tavalla me sitten voimme saavuttaa sen
täydellisyyden, jonka Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus - suuri Opettajamme on asettanut eteemme? Voimmeko me täyttää Hänen vaatimuksensa ja saavuttaa niin
korkean päämäärän? Me voimme, sillä muutoin Kristus ei olisi käskenyt meitä tekemään
niin. Hän on meidän vanhurskautemme. Ihmismuodossa Hän on kulkenut edellämme ja
muodostanut täydellisen luonteen. Meidän tulee uskoa Häneen, joka vaikuttaa
rakkaudessa ja sen kautta, ja joka voi puhdistaa meidät. Täydellinen luonne perustuu
siihen, mitä Kristus on meille." MS.
4.8. Maanantai, ilta
1. Piet. 1:15
"Vapahtajamme ei vaadi mahdotonta keneltäkään. Hän ei odota opetuslapsiltaan mitään,
minkä suorittamiseen Hän ei voisi antaa armoa ja voimaa. Hän ei olisi kehottanut heitä
olemaan täydellisiä, ellei Hän voisi tarjota kaikkia täydellisyyden lahjoja niille, jotka Hän
on kutsunut niin korkeaan ja pyhään etuoikeuteen... Tehtävämme on alueellamme ja
kykyjemme mukaisesti pyrkiä saavuttamaan se täydellisyys, jonka Kristus saavutti
jokaisessa yksilöllisessä luonteenpiirteessä elämässään täällä maan päällä. Meidän tulisi
kaikessa pyrkiä kunnioittamaan Jumalaa luonteessamme. Ellemme me päivästä toiseen
täytä jumalallisia vaatimuksia, me asetamme iankaikkisen elämämme vaakalaudalle."
MS, 1902.
5.8. Tiistai, aamu
1. Tess. 3:13
"Evankeliumin etiikka ei tunnusta mitään muuta päämäärää kuin että tulemme yhdeksi
Jumalan mielen ja tahdon kanssa. Jumala vaatii kaikkia luotujaan sopusointuun tahtonsa
kanssa. Epätäydellinen luonne on synti ja synti on lainrikkomus. Kaikki vanhurskaat
luonteenominaisuudet ovat Jumalassa täydellisenä, sopusointuisena kokonaisuutena.
Jokaisella, joka ottaa vastaan Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, on etuoikeus
omistaa nämä ominaisuudet. Tämä on pyhyyden tiedettä... Jumalan kirkkaus on Hänen
luonteensa. Tämä luonne ilmaistiin Kristuksen elämässä." ST,1902.
5.8. Tiistai, ilta
Kol. 2:9.10
"Meitä kehotetaan pyrkimään saamaan täydellinen luonne.. Kiusaisiko Kristus meitä
vaatimalla meiltä jotain, joka on täysin mahdotonta? Ei koskaan, ei koskaan! Minkä
kunnian Hän osoittaakaan meille kehottaessaan meitä tulemaan pyhiksi alueellamme,
kuten Isä on omassaan! Jumala työskentelee niiden kanssa, jotka oikein edustavat

Hänen luonnettaan. Heidän kauttaan Hän toteuttaa tahtonsa maan päällä kuten myös
taivaassa. Elämämme tehtävä on saavuttaa täydellinen kristillinen luonne siten, että
jatkuvasti yritämme elää sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa." ST, 1902.
6.8. Keskiviikko, aamu
Joh. 15:4
"’Pysyä minussa’, on suurimmasta merkityksestä oleva sana. Pysyä Kristuksessa
tarkoittaa elävää, vilpitöntä, toimivaa uskoa, joka ilmenee rakkaudessa ja jolla on
puhdistava vaikutus. Se tarkoittaa, että me jatkuvasti vastaanotamme Kristuksen
Henkeä, ja elämme täydellisen antaumuksen elämää Hänen palveluksessaan. Kaikkialla,
missä vallitsee sellainen tilanne, on seurauksena hyvät teot. Viinipuun elämä nähdään
hyvältä tuoksuvista ja kauniista hedelmistä." ST. 1888.
6.8. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 12:27
"Pyhä yhteys Kristukseen yhdistää myös Jumalan lapset kristillisen rakkauden siteillä.
Heidän sydämensä on silloin täynnä jumalallista rakkautta toinen toisiinsa… Tunteiden
kylmyydellä ja riitaisuudella ei ole mitään paikkaa Kristuksen opetuslasten joukossa. He
ovat vastaanottaneet yhden uskon, he ovat liittyneet yhteen palvellakseen yhtä Herraa,
taistellakseen samaa taistelua, pyrkien samaan päämäärään ja voittaen samassa työssä.
Heidät kaikki on ostettu samalla kalliilla verellä ja ovat lähteneet ulos julistamaan samaa
pelastuksen sanomaa." ST, 1888.
7.8. Torstai, aamu
Joh. 15:5
"Leikkaamaton oksa voi näyttää hyvältä inhimilliselle silmälle, mutta Hän, joka ei nuku
eikä torku, ei jätä sitä kuolemaan huonon hoidon vuoksi. Viini tarhuri leikkaa sen niin,
että se kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään... Koska vain kristityiksi tunnustautuvat
ylvästelevät tunnustuksellaan toisten edessä heillä ei ole mitään aitoa hedelmää
Jumalan kunniaksi. Heidän kristillinen elämänsä ja kokemuksensa näyttävät tyydyttävän
heitä itseään. Heillä on liioiteltuja tunteita, pursuavia tunnepitoisia ilmaisuja ja osoittavat
suurta ylijännitteisyyttä. Heidän kristinuskonsa on pääasiassa tunteita ja
mielenliikutuksia. He ovat hyvin vähän siinä, mikä vastaa heidän uskontunnustustaan."
MS, 1896.
7.8. Torstai, ilta
Joh. 15:2
"Pane kaikki itse korotus syrjään! Anna elämäsi ja tekosi Jeesuksessa Kristuksessa
puhua täydellisestä kuuliaisuudestasi Hänelle!.. Luonteen muodostuksen täytyy jatkua
päivästä toiseen ja hetkestä hetkeen. Pyhän Hengen sisäinen työ ilmenee ulospäin
Hengen hedelminä, jotka kypsyvät ja täydellistyvät Jumalan kunniaksi. Sisäinen elämä
puhuu ulkonaisissa teoissa, kypsässä hedelmässä. Se on Hänen ylistämistään, joka on
kutsunut meidät ulos pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Jos Herra Jeesus, kirkkauden
toivo, asuu sydämessä, niin elämä on rikasta hyvistä töistä, sopusoinnussa
tunnustamamme uskon kanssa." MS, 1896.
8.8. Perjantai, aamu
Fil. 2:5
"Mitä ihmeellisiä mahdollisuuksia onkaan annettu ihmissuvulle! Poikansa välityksellä
Jumala on ilmaissut sen korkean tason, joka ihmisen on mahdollista saavuttaa.
Kristuksen ansioiden kautta ihminen nostetaan ylös langenneesta tilastaan, puhdistetaan
ja hän tulee Oofirin kultaa kalliimmaksi. Meidän on mahdollista päästä enkelien seuraan
ikuisessa kirkkaudessa ja heijastaa Kristuksen kuvaa... Kuitenkaan me emme ymmärrä
lähellekään, mitä korkeuksia me voimme saavuttaa, jos antaisimme Jumalan johtaa
jokaista askeltamme." ST, 1902.

8.8. Perjantai, ilta
Joh. 13:16
"Ah, että me paremmin arvostaisimme kunniaa, jota Kristus on osoittanut meille!
Ottamalla Hänen ikeensä päällemme ja oppimalla Hänestä me kaikissa
pyrkimyksissämme ja mielessämme tulemme Hänen kaltaisikseen nöyryydessä ja
luonteessa, ja yhdistymme Hänen kanssaan kiittämään ja ylistämään Jumalaa
Korkeimpana. Jotka käyttävät oikein hyväkseen korkeita etujaan Jumalan lapsina tässä
elämässä, saavat iankaikkisen palkan tulevassa elämässä. Jos olemme uskollisia,
saamme eräänä päivänä laulaa taivaallisen kuoron mukana Jumalan ja Karitsan
ylistystä." ST, 1902.
9.8. Sapatti, aamu
1. Piet. 1:13
"’Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet’, sanoo apostoli, ts. valvo, ja vartioi ajatuksiasi
äläkä anna niiden vaeltaa vapaasti. Lujalla päättäväisyydellä voit tehdä sen. Ajattele
oikein, niin sinä toimiikin oikein! Toiseksi valvo tunteitasi, niin etteivät ne juoksentele
muualla ja uhrata vääriin ja arvottomiin kohteisiin. Jeesus on ostanut sinut omalla
verellään. Sinä kuulut Hänelle ja siksi sinun tulisi kysyä Häneltä neuvoa kaikessa, mikä
koskee ajatusmaailmaasi ja sydämesi tunteita." YI.1886.
9.8. Sapatti, ilta
Room. 14:13.14
"Jokainen väärä taipumus voidaan Kristuksen armon avulla hillitä, ei välinpitämättömästi
ja epäröiden, vaan lujalla päättäväisyydellä ja vakaalla aikomuksella ottaa Kristus
esikuvaksi. Anna rakkautesi kiinnittyä sellaiseen, jota Jeesus rakasti ja hylkää kaikki
sellainen, mikä ei anna sinulle hyviä vaikutteita ja hengellistä voimaa. Päätä lujasti aina
oppia jotain hyvää ja pyri parantamaan luonnettasi joka päivä!.. Jos me vilpittömästi
otamme vastaan Kristuksen evankeliumin, meistä tulee nöyriä ja kaikki ylpeytemme
poistuu, niin että vain Jumalaa korotetaan. Mutta se ei surkastuta älykkyyttämme eikä
heikennä voimiamme. Sen sijaan oikea kristinusko vahvistaa hengellisiä voimiamme." L.
1878.
10.8. Sunnuntai, aamu
Kork. v. 5:16
"Meidän tulisi antaa enemmän Kristuksen kauneuden ja rakastettavuuden tulla
kristilliseen palvelukseemme ja elämäämme. Vanhurskauden auringon lempeitten
säteillen tulisi antaa valaista ja lämmittää sydämiämme, niin että meistä tulisi
ystävällisempiä ja iloisempia seurustellessamme toisten kanssa ja harjoittaisimme hyvää
ja siunattua vaikutusta kaikkiin ympärillämme. Jeesuksen Kristuksen totuus ei anna sijaa
apeudelle
ja
raskasmielisyydelle.
Meidän
täytyy
katsoa
pois
elämän
epämiellyttävyyksistä ja sen sijaan katsoa Jeesukseen. Meidän täytyy rakastaa Häntä
enemmän ja enemmän, ja enemmän käyttää hyväksi Hänen kauneuttaan ja armollista,
anteeksiantavaa mielenlaatuaan sekä lopettaa toisten erehdysten ja virheitten
katseleminen." MS, 1892.
10.8. Sunnuntai, ilta
Room. 13:10
"Sinä voit kehittää sielunvoimiasi, niin että paremmin voit käsittää lupausten taivaallisen
kauneuden. Usko ainoastaan Jeesukseen ja anna suurimman Opettajan, mitä maailma
koskaan on tuntenut, opettaa sinua. Silloin Hänen armonsa vaikuttaa mahtavasti
älykkyyteesi ja mieleesi. Hänen opetuksensa antaa selvyyttä mieleen ja ajatuksen
terävyyttä ja tyydyttää sielun nälän. Sydän nöyrtyy ja täyttyy lämpimällä rakkaudella, jota
eivät mitkään vastoinkäymiset, epätoivo, koetukset tai kiusaukset voi tuhota." MS, 1892.
11.8. Maanantai, aamu
Koi. 3:17

"Ihmisiin vaikuttavat hyvin paljon heidän omat sanansa. Sinä et ehkä aina ole tietoinen,
kuinka sinun omat sanasi tekevät sinuun vaikutuksen. Sinä totutat itsesi puhumaan
erikoisella tavalla, ja ajatuksesi sekä toimintasi järjestäytyvät sanojesi mukaisesti.
Ihminen totuttaa itsensä korostamaan määrättyjä asioita mitä itseen tulee, ja lopulta käy
niin, että hän itse uskoo niihin. Ajatuksemme ehdottavat sanojamme ja sanamme taas
heijastavat ajatuksiamme. Jos ihminen totuttautuu käyttämään pyhiä sanoja
arvonannolla, hänelle tulee tavaksi olla huolellinen puheessaan tietäen, että Eräs
kuuntelee kaikkea, mitä sanotaan." L. 1893.
11.8. Maanantai, ilta
Matt. 12:37
"Jos sanamme vaikuttavat meihin itseemme, niin vielä voimakkaammin ne vaikuttavat
toisiin ihmisiin. Puhutut sanat ovat usein tuottaneet suurta vahinkoa. Vain Jumala tuntee
ja tietää tuloksen arvottomasta, liioitellusta puheesta. On sanoja, jotka ilmaisevat samaa
henkeä kuin kiroileminen.. Sinä vaikutat toisiin luonteellasi. Sinä voit tehdä vaikutuksen
moniin asioihin, jotka toisissa aloittavat ajatuksenkulun, joka voi johtaa vaarallisille teille.
Jumala voi ehkä antaa sinun elää, kunnes olet voittanut kiihottuneet ajatuksesi ja olet
saanut järjen jälleen kiinni. Pääset ehkä uskon päivänpaisteeseen, mutta voi, et ehkä
koskaan tule tietoiseksi, kuinka paljon ajattelemattomat sanasi ovat myrkyttäneet ja
vahingoittaneet toisten mieltä!" L. 1893.
12.8. Tiistai, aamu
Ps. 139:4
"Joka päivä ja joka hetki meidän tulisi muistaa, että Herra on lähellä, että Hän näkee
kaiken, mitä me teemme ja kuulee jokaisen lausutun sanan.. Alhaista, arvotonta ja
jumalatonta puhetta voidaan pitää 'vieraana tulena', ja Jumalalla ei voi olla mitään
tekemistä sellaisen kanssa. Turhamaisilla sanoillamme ja ei-kristillisellä esimerkillämme
me häpäisemme Jumalaa ja asetamme itsemme vaaraan samoin kuin
lähimmäisemmekin. Kristuksen maailmalle antama esimerkki kieltää kaiken
kevytmielisen ja karkean, ja jos Jumalan armo saa muovata elämän, ei sellaista koskaan
esiinny." YI, 1898.
12.8. Tiistai, ilta
Kol. 4:6
"Kristuksen seuraajina meidän pitäisi sanoillamme tukea ja rohkaista toisiamme
kristillisessä elämässämme. Meidän tulisi entistä paljon enemmän kertoa arvokkaista
kokemuksistamme. Meidän tulisi puhua Jumalan armosta ja laupeudesta sekä
Vapahtajamme rakkauden verrattomasta syvyydestä. Meidän tulisi sanoillamme kiittää ja
ylistää Häntä. Jos mieli ja sydän on täynnä Jumalan rakkautta, silloin se ilmenee myös
keskustelussa.. Kun Kristus näin ilmenee puheessamme, siihen liittyy voimaa, joka
voittaa sieluja Hänelle." COL. 338.
13.8. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 2:22.23
"Yksi kaikkein hienoimmista kristityn ominaisuuksista on itsehillintä. Meidän tulisi
jäljitellä Jeesuksen esimerkkiä tällä alalla, sillä kun Häntä herjattiin ei Hän herjannut
takaisin, vaan 'jätti asiansa Hänelle, joka tuomitsee oikein'. Lunastajamme kohtasi
loukkaukset ja pilkan arvokkaalla vaikenemisella.. Hän oli taivaan Majesteetti ja Hänen
puhtaassa mielessään ei ollut mitään sijaa kostolle, vaan ainoastaan myötätunnolle ja
rakkaudelle." RH, 1891.
13.8. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 3:9
"Oi jospa me voisimme hillitä sanamme ja tekomme! Mitä vahinkoa perhepiirissä usein
aikaansaavatkaan kärsimättömät sanat, sillä kärsimätön huomautus otetaan usein

vastaan samalla kärsimättömällä tavalla ja samassa hengessä. Siten jollekulle kostetaan
vielä kovemmilla sanoilla ja sellaisella, joka koettaa puolustaa omaa minää, ja kaikki
tämä on sellaista, joka vain auttaa luomaan raskaita ja vaikeita taakkoja itsellemme ja
tuottaa useimmiten surullisen sadon hengellisessä elämässämme. Kuinka paljon
parempi onkaan pitää ystävällisyyden öljy palavana sydämen liedellä ja kantaa koetukset
Kristuksen kaltaisella nöyryydellä ja kärsivällisyydellä." RH, 1891.
14.8. Torstai, aamu
Jobin 27:4-6
"On hyvin merkittävää ja tärkeätä, että koetamme saavuttaa puhtauden ajatuksissa,
sanoissa ja teoissa. Muistakaamme, että 'salaiset' syntimme ilmenevät kaikki Jumalan
valossa! Saatana tuo ajatuksia ja tunteita parhaimmillekin, mutta jos ne työnnetään
takaisin sopimattomina eikä hellitä niitä, ne eivät tahraa mieltä syyllisyydellä eivätkä
vahingoita ketään toista vaikutuksellaan. Jospa me olisimme enemmän elämän tuoksua
elämäksi kanssaihmisillemme!" RH, 1888.
14.8. Torstai, ilta
Room. 8:1
"Jokaisen ihmisen etuoikeus on elää niin, että Jumala voi siunata ja hyväksyä hänet. Sinä
voit olla jatkuvassa yhteydessä taivaaseen. Taivaallisen Isän tahto ei ole, että sinä eläisit
kirouksen ja pimeyden alla. Sinun tulee kehittää itse luottamustasi elämällä niin, että
sinulla on hyvä omatunto sekä hyvä suhde ihmisiin ja enkeleihin. Sinä et anna oikeata
todistusta nöyryydestä, jos aina kuljet painunein päin ja sydän täynnä ajatuksia itsestäsi.
Etuoikeutesi on mennä Jeesuksen luo ja saada puhdistus, niin että voit seistä Hänen
edessään ilman häpeätä ja omantunnon vaivoja." RH, 1888.
15.8. Perjantai, aamu
Snl. 8:6
"Olen pyytänyt Pyhää Henkeä johtamaan ajatuksiani päivän aikana. Pyydän tervettä
arvostelukykyä, selviä aivoja ja kirkkaita ajatuksia, jotta voisin ymmärtää Jumalan sanan
aarteita ja yksinkertaisella kielellä ilmaista kalliita totuuksia. Näin teki suurin Opettaja,
mitä milloinkaan on ollut. Olen yhä enemmän voimakkaasti vaikutettu sen totuuden
suuruudesta, että Herra tulee pian taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella.
Tämä usko innoittaa minua, että aina ja kaikkialla huomioida suurimmalla vakavuudella,
mutta samalla painaa itseni ja toisten mieliin, välttämättömyys olla vakava ja raitis,
mutta ei elää raskasmielisyydessä ja pimeydessä." MS, 1897.
15.8. Perjantai, ilta
Matt. 12:35-37
"Samalla kuin meidän ei pidä olla masentuneita vaan iloisia ja onnellisia, meidän ei pidä
luonnollisestikaan olla ymmärtämättömän tyhmiä, vaan uskomme mukaisesti toteuttaa
käytännössä kohtuutta ja malttia. Sanamme ja tekomme luovat meidän luonteemme.
Sen tähden puheemme tulee olla puhdasta ja yksinkertaista, mutta kuitenkin arvokasta
ja jaloa. Puheen lahja on arvioimattoman arvokas kyky ja Herra ei voi mielisuosiolla
kuunnella latteata, arvotonta ja alhaista puhetta, joka muistuttaa paheista ja
irstauksista.. Se on vahingollista hengelliselle elämälle ja Jumalan sana kieltää
sellaisen." MS, 1897.
16.8. Sapatti, aamu
1. Piet. 1:8
"Jeesus sanoo: 'Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin
kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen
teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.' Jeesuksen
antama ilo ei ole epävarma eikä epäluotettava. Jos Kristuksesta virtaava valo on valaissut
sinun sydäntäsi ja sinä heijastat sitä toisiin, osoitat sillä, että sinulla on puhdasta,

kohottavaa ja jalostavaa iloa. Miksi ei Kristuksen oppia esitetä sellaisena kuin se
todellisuudessa on, puoleensavetävänä ja voimakkaana? Miksi emme esittäisi Kristuksen
rakastettavuutta maailmalle? Miksi emme näytä, että meillä on elävä Vapahtaja, joka voi
olla kanssamme niin pimeydessä kuin valossakin ja että voimme täysin luottaa Häneen?"
RH, 1892.
16.8. Sapatti, ilta
Joh. 17:13
"Elämällä, jossa Herran pelolla on huomattava paikka, ei ole paljoa tilaa
raskasmielisyydelle ja pimeydelle. Poissaolo Kristuksesta tekee kasvot surullisiksi ja
tekee elämän huokaavaksi vaivalloiseksi matkaksi. Mutta kun Kristus asuu sydämessä
siitä tulee ilon lähde. Kaikilla, jotka ovat ottaneet Hänet vastaan, on keskimmäisenä
Jumalan sanassa sana 'ilo'... Etuoikeutemme on etsiä jatkuvaa iloa, jonka Hänen
läheisyytensä suo. Hän haluaa aina nähdä meidät iloisina ja kuulla meidän ylistävän
Hänen nimeään. Hän haluaa kasvojemme loistavan ja sydämemme olevan täynnä
rauhaa ja iloa." ST, 1909.
17.8. Sunnuntai, aamu
Ps. 121:4-7
"Heinäk. 16. pnä,1897. Heräsin kello kolme tänä aamuna ja silloin kohotin sydämeni
kiitoksessa ja rukouksessa Jumalan puoleen Hänen valvovasta huolenpidostaan
kodissani. Rukoilen, että Herra johtaisi minua tänään ja antaisi kasvonsa loistaa meille.
Rukoilen peräänantamattomasi, että Hän kunnioittaisi halpaa asuntoamme jatkuvalla
läsnäolollaan. Jokainen perheenjäsen voi päivittäin ottaa vastaan Jumalan muuttavaa
voimaa sydämeen ja luonteeseen. Kristuksen opetus sydämessä on elämän pulppuava
lähde." MS, 1897.
17.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 84:12.13
"Heinäk. 26. pvä, 1897. Kiitän taivaallista Isääni Hänen siunauksistaan sitten kun olen
etsinyt Häntä rukouksessa. Menen taivaallisen Isän luo ikään kuin lapsi hädässä menee
maallisen isänsä luokse. Me tiedämme, että Jumalan täytyy olla yhtä kiinnostunut meistä
kuin maallinen isä on kiinnostunut lapsistaan, mutta paljon suuremmassa laajuudessa.
Tulen Hänen tykönsä aivan kuin Hänen lapsensa ja rukoilen yksinkertaisessa uskossa niin
suurta kuin pientäkin siinä lujassa varmuudessa, että Herra kuuntelee minun
yksinkertaista, lapsellista rukoustani." MS, 1897.
18.8. Maanantai, aamu
1. Moos. 1:31
"Jumalan tarkoitus ei ole, ettemme me iloitsisi Hänen luoduista teoistaan... Isän ilolla Hän
katselee lastensa ihastusta heitä ympäröivistä kauniista asioista. Maailman Vapahtajan
ollessa täällä alhaalla maan päällä Hän koetti tehdä opetuksensa yksinkertaiseksi ja
sellaiseksi, että kaikki voivat ymmärtää, mitä Hän halusi esittää. Ja se tuskin
hämmästyttää meitä, että Hän käytti luontoa pyhäkkönään, että Hän antoi arvoa saada
ympäröidä itsensä luomillaan asioilla. Hän käytti omia luomuksiaan oppikirjana. Hän
näki niissä paljon enemmän kuin mitä ihmisymmärrys saattoi käsittää." YI, 1898.
18.8. Maanantai, ilta
Jes. 49:13
"Luonnon kauneus puhuu jatkuvasti meille. Vastaanottavaiseen mieleen vaikuttaa
Jumalan rakkaus ja se ihanuus, joka ilmenee Hänen kättensä teoissa. Kuunteleva korva
voi kuulla ja ymmärtää Jumalan sanoman luonnossa. Jumala on antanut meille läksyn
auringon säteissä ja monissa muissa asioissa luonnon maailmassa. Vihreät kentät,
valtavat puut, nuput ja kukat, ajelehtivat pilvet, putoava sade, solisevat purot, aurinko,
kuu ja tähdet taivaalla kaikki kutsuvat meitä katselemaan ja mietiskelemään, ja

kehottaa meitä oppimaan tunteaksemme Hänet, joka kaiken tämän on luonut." YI, 1898.
19.8. Tiistai, aamu
Jes. 45:18
"Jumala on hyvyydessään ympäröinyt meidät lukemattomilla siunauksilla. Kaikkialla me
näemme todisteen Hänen rakkaudestaan. Luonto näyttää riemuitsevan silmiemme
edessä. Herrojen Herra ilmaisee rakkautensa kaikessa kauniissa, mitä maan asukkaat
saavat nauttia. Aurinko paistaa ja sade lankeaa sekä pahoille että hyville. Kukkulat, meri
ja tasangot puhuvat ihmiselle Luojan rakkaudesta. Jumala on se, joka saa nuput
kukoistamaan, kukat kypsymään hedelmiksi ja Hän on se, joka täyttää päivittäisen
tarpeemme. Ei varpunenkaan putoa maahan Isän tietämättä sitä. Mielemme tulisi
kohota kiitollisuudessa ja palvonnassa kaiken hyvän Antajalle jokaisesta hyvästä lahjasta
ja täydellisestä lahjoituksesta." RH.1888.
19.8. Tiistai, ilta
Ps. 19:2
"Meidän tulisi opettaa lapsiamme ajattelemaan Jumalan luomakuntaa. Heille tulisi
opettaa Jumalan rakkautta ja kuinka Hän on avannut tien heille pelastukseen..
Ilahduttakaa heidän mielikuvitustaan kuvailemalla uuden maan ja Jumalan kaupungin
ihanuutta, ja kun he ovat näissä ajatuksissa sanokaa heille, että kaikki se tulee olemaan
vielä ihanampaa kuin vilkkainkaan mielikuvitus voi kuvitella. Runoilijoilla ja
luonnontutkijoilla on paljon sanottavaa luonnosta, mutta kristitty voi parhaiten arvostaa
sitä siksi, että hän näkee siinä Isän teot ja huomaa Hänen rakkautensa kukissa, puissa ja
vihreydessä." RH, 1888.
20.8. Keskiviikko, aamu
Ps. 92:5.6
"Ihanaa luontoa katsellessamme ajatuksemme johtavat korkeaan, pyhään,
voimakkaaseen Jumalaan ja Luojaan. Ja sitten ajatukseen, että me saamme kutsua
Häntä 'Isäksi'!.. Jos joku voi katsella kauniita luonnon näkymiä ajattelematta Jumalan
suuruutta ja majesteettiutta, niin hänen sydämensä täytyy olla mahdoton valloittaa.
Kaipaan kovin päästä lähempään yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä valtava ja väkevä
Jumala on meidän Isämme, Ystävämme, Toivomme ja ilomme Kruunu." MS, 1886.
20.8. Keskiviikko, ilta
1. Joh. 3:2
"Jeesus, maailman Lunastaja, tuntee kaikki lapsensa nimeltä, ja ne jotka uskovat, saavat
osansa Jumalan kirkkaudessa... Ne jotka katsovat Jeesusta muuttuvat Hänen
kaltaisikseen, tulevat yhdeksi Hänen luontonsa kanssa, ja se Jumalan kirkkaus, joka
valaisee Jeesuksen kasvoja, heijastuu Hänen seuraajiensa elämässä. Kristitty muuttuu
enemmän ja enemmän kirkkaudesta kirkkauteen... Mitä enemmän hän katselee
Jeesusta, sitä enemmän hän toivoo ja haluaa katsella Häntä uudelleen, ja mitä
enemmän valoa, rakkautta ja kirkkautta hän näkee Kristuksessa, sitä suurempaa valoa
hän saa itse." RH. 1890.
21.8. Torstai, aamu
Joh. 10:10
"Jokainen hetki elämässämme on äärettömän todellista. Elämä ei ole mitään leikkiä, se
on täynnä vakavaa ja merkittävää todellisuutta sekä vastuuta, jolla on merkitys
ikuisuudessa. Kun me katselemme elämää tältä näkökannalta me ymmärrämme suuren
jumalallisen avun tarpeemme. Näemme silloin, että elämä ilman Kristusta olisi täysin
epäonnistunutta, mutta jos Jeesus pysyy meissä ja meidän kanssamme, niin elämä saa
merkitystä. Silloin me ymmärrämme myös, että ilman Jumalan armon voimaa ja henkeä
me emme voi saavuttaa sitä korkeata tasoa, jonka Jumala on asettanut meille.
Jumalallinen päämäärä on, että

luonteemme tulee täydelliseksi." RH, 1891.
21.8. Torstai, ilta
Matt. 11:28-30
"Kuinka usein me tapaammekaan ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kokeneet mitään
todellista onnea! He eivät käytä hyväkseen sitä tyydytystä ja rauhaa, jonka Jeesus antaa.
Syy siihen, että monet ovat levottomia ja rauhattomia on, että he eivät ole oppineet
Mestarin opetuksesta. Nöyrä, itsensä uhraava Jumalan lapsi tietää kokemuksesta, mitä
merkitsee omistaa Kristuksen rauha. Parhainta elämässä - yksinkertaisuutta,
rehellisyyttä, totuutta, puhtautta, ehdotonta oikeamielisyyttä - ei voida ostaa eikä myydä.
Ne ovat vapaita lahjoja oppineille ja oppimattomille, värillisille ja valkoisille, köyhille ja
kuninkaalle valtaistuimellaan." L. 1901.
22.8. Perjantai, aamu
2.Moos. 20:8
"Tänään on valmistuspäivä. Meidän tulisi olla valmiit kohtaamaan sapatti ja päättää työt
niin, etteivät ne työntäydy sapatin pyhään aikaan. Meidän tulee jo aamulla katsoa
puhtaita vaatteita ja panna ne järjestykseen, ellemme ole tehneet sitä viikolla, niin että
niitä voidaan käyttää sapattina ja paikassa, johon Jumalan kansa kokoontuu Häntä
palvelemaan. Jos mahdollista, älä aloita uutta työtä, vaan tee valmiiksi se, minkä olet
aloittanut ja on puolivalmiina. Valmista kaikki taloudessa niin, ettei sinun tarvitse
huolehtia siitä ja valmistu itsekin lepäämään ja miettimään taivaallisia asioita." MS,
1896.
22.8. Perjantai, ilta
Ps. 19:9
"Meidän tulisi ajatella enemmän mennyttä viikkoa. Katso taaksepäin ja näe, oletko
oksana elävässä Viinipuussa saanut ravintoa rungosta, niin että voit kantaa hedelmää
Jumalan kunniaksi! Jos olet kiivastunut, sanonut ajattelemattomia sanoja, intohimot ovat
karanneet kanssasi, kaikki se on varmasti ollut saatanan työtä. Puhdista sydämesi
tunnustamalla! Aseta vilpittömästi kaikki kohdalleen sapatiksi. Tarkastele omaa
elämääsi saadaksesi selvyyden, onko sinulla elävä usko. On välttämätöntä meidän aina
valvoa itseämme, ettemme tunnustuksen hetkellä ole kuin viikunapuu, jolla on hieno
lehdistö, mutta ei mitään hedelmiä." MS, 1896.
23.8. Sapatti, aamu
1. Kor. 2:9
"Jos Jumalan rakkaus olisi saanut vaikuttaa ja valaista sydämemme, niin voisimme
helpommin huomata Hänen armonsa ja rakkautensa, joka ilmenee Hänen luomissaan
teoissa, jokaisessa puussa ja valtavassa kukkavalikoimassa, mikä kohtaa meitä Jumalan
maailmassa. Hienosti muotoutunut lehti, ruohonkorsi, jokainen majesteettinen puu on
ilmaisu Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Se kertoo meille, että Jumala rakastaa
kauneutta. Hän puhuu meille luonnon kirjasta ja sanoo, että Hän iloitsee luonteen
täydellisestä kauneudesta." MS, 1886.
23.8. Sapatti, ilta
Jes. 64:4
"Luonnon ihmeellisessä kauneudessa me näemme vain varjon siitä alkuperäisestä, jonka
kerran saamme nähdä täyteydessään Jumalan paratiisissa. Ottakaamme vaarin niistä
kaiuista opetuksista, joita Jumala tahtoo antaa meille! Eikö Hän, joka huolehtii
mitättömästä kukastakin, huolehdi paljon enemmän sinusta, jonka Hän on luonut
omaksi kuvakseen? Katsele näitä kauniita asioita! Jumala antaa niiden kasvaa ja pukee
ne niin kauniiseen pukuun, ja kuitenkin ne kestävät vain päivän ajan. Kaikessa tässä
maallisessa, katoavassa kauneudessa meidän tulee kuulla Jumalan ääni, joka puhuu
meille ikuisen valtakunnan aarteista ja ihanuudesta." MS, 1886.

24.8. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 2:5
"Jumalan sana on mm. tarkoittanut erottaa Jumalan lapset maailmasta. Kun heidät
hakattiin maailman kivilouhoksesta he olivat käsittelemättömiä kiviä, jotka eivät sovi
Jumalan ihanaan temppelirakennukseen. Mutta sitten heidät otettiin Herran työpajaan
taltalla hakattavaksi, muovattavaksi ja kiillotettavaksi tullakseen kalliiksi, sopiviksi
kiviksi. Tätä valmistavaa työtä taivaallista temppeliä varten toimitetaan jatkuvasti koko
koetusajan. Me olemme luonnostamme taipuvaisia kulkemaan omia teitämme ja
seurata omaa tahtoamme, mutta kun Kristuksen muuttava armo tulee sydämiimme, niin
sydäntemme toivomus on seuraava: 'Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän?'" RH, 1891.
24.8. Sunnuntai, ilta
Ilm. 1:6
"Joka rakastaa Jumalaa hän kohoaa kaiken epäilyksen yläpuolelle, hän saa valoa, leveän
ja syvän ja elävän kristillisen kokemuksen ja hän tulee nöyräksi ja Kristus-kaltaiseksi.
Hänen mielensä on jätetty Jumalalle, kätketty Kristuksen kanssa Jumalaan. Sen kautta
hän voi kestää koetuksia, kuten joutua syrjään asetetuksi, pahoinpidellyksi ja
halveksituksi sen johdosta, että Hänen Vapahtajansa on kärsinyt tämän kaiken ennen
häntä. Hän ei ärsyynny ja masennu vaikeuksista siksi, ettei Jeesuskaan masentunut tai
menettänyt rohkeuttaan. Jokainen tosi kristitty tulee voimakkaaksi, ei omassa
voimassaan tai omien hyvien tekojensa ansiosta, vaan Kristuksen vanhurskaudessa, joka
uskon kautta luetaan hänen hyväkseen." RH.1889.
25.8. Maanantai, aamu
Ef. 2:21.22
"Evankeliumi on kaikille ja Jumalan seurakunnassa tulee olemaan mitä erilaisimpia
ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat hyvin erilaisia luonteensa, sivistyksensä ja taipumustensa
puolesta. Näiden joukossa on myös sellaisia, jotka luonnostaan eivät ole niin tarkkoja,
joiden mielestä määrätty järjestys on ylpeyden ilmaisua, niin ettei ole niin välttämätöntä
olla niin tarkka. Mutta Jumala ei alennu alas matalalle tasolle.. Jumalan kansalla on pyhä
ja jalo kutsumus. He ovat Kristuksen edustajia." RH. 1884.
25.8. Maanantai, ilta
1. Kor. 1:2
"Jos me puhetavassamme ja käytöksessämme emme oikein edusta kristillistä oppia,
tulee meidän heti alkaa uudistaa itseämme. Voidaksemme edustaa Kristusta
maailmalle, meillä täytyy olla sellaisia tapoja, jotka kunnioittavat Häntä. Salaiset voimat
vaikuttavat kaikkialla vetääkseen meitä pois Kristuksesta, ja Jumala haluaisi, että Hänen
kansansa keskuudessa olisi vielä voimakkaampia voimia, jotka vetäisivät ihmisiä
Kristuksen tykö." RH, 1884.
26.8. Tiistai, aamu
2.Kor. 6:7
"Kristuksen seurakuntaa voidaan hyvin verrata armeijaan. Jokaisen sotilaan elämässä on
vaivannäköä, kovaa työtä ja vaaroja. Valpas vihollinen vaanii kaikkialla, jota johtaa
pimeyden voimien ruhtinas ja joka ei koskaan nuku eikä koskaan jätä vartiopaikkaansa.
Milloin tahansa kristitty ei valvo, mahtava vihollinen tekee yhtäkkiä rajun hyökkäyksen.
Elleivät seurakunnan jäsenet toimi ja valvo, he voivat helposti joutua vihollisen juonien
yllättämäksi." 5 T.394.
26.8. Tiistai, ilta
Ef. 6:11
"Mestari kutsuu palvelijoita evankeliumityöhön. Kuka haluaa vastata kutsuun? Ei kaikista
armeijaan menijöistä tule kenraaleja, kapteeneita tai edes korpraaleita. Eivät kaikki saa
vastuuta olla johtajina. On monia erilaisia työtehtäviä suoritettavaksi. Muutamien täytyy
kaivaa juoksuhautoja, toisten rakentaa linnoituksia, toisten taas täytyy seistä vartijoina

tai olla lähetteinä. Vaikka upseereita onkin vain vähän, niin sotilaita tarvitaan paljon.
Armeijan menestys riippuu jokaisen yksityisen sotilaan uskollisuudesta.." 5.T,s.395.
27.8. Keskiviikko, aamu
Joh. 13:35
"Mikään ei voi niin heikentää seurakunnan vaikutusta kuin rakkauden puute… Ihmiset
maailmassa katselevat meitä ja huomioivat, mitä uskomme on tehnyt meidän
luonteellemme ja elämällemme. He tarkkailevat meitä nähdäkseen, onko sillä ollut
pyhittävä vaikutus meihin, onko se muuttanut meitä Kristuksen kaltaiseksi. He ovat
valmiit iskemään jokaiseen virheeseen elämässämme ja kaikkeen ristiriitaisuuteen
toimissamme. Älkäämme antako heille, aihetta arvostella ankarasti uskoamme!" RH,
1888.
27.8. Keskiviikko, ilta
Joh. 13:34
"Maailman vastustus ei ole suurin vaara meille. Suurinta vahinkoa aikaansaa se paha,
jonka me annamme vaikuttaa keskuudessamme. Puolisydämisten tunnustajien elämä
hidastaa totuuden työtä ja vetää varjoa Jumalan seurakunnan ylle... Jos me
vastaanotamme Hänen Henkensä, jos me ilmaisemme Hänen rakkauttaan toisia
kohtaan, jos me otamme huomioon toisten edut, jos olemme ystävällisiä, kärsivällisiä ja
anteeksiantavia, niin maailma näkee meidän olevan Jumalan lapsia. Seurakunnan
yksimielisyys tekee mahdolliseksi vaikuttaa ihmisiin, joilta puuttuu uskoa." RH, 1888.
28.8. Torstai, aamu
Hebr. 10:25
"Ei ole mikään merkityksetön asia kristitylle perheelle olla Jeesuksen todistajia ja seurata
Jumalan käskyjä uskomattomien naapureiden keskuudessa. Meitä kehotetaan olemaan
elävinä kirjeinä, joita kaikki ihmiset voivat lukea. Se sisältää suuren edesvastuun.
Elääksemme valossa täytyy meidän olla siellä, missä valoa on. Ei ole hyväksi Jumalan
kansalle menettää etuoikeutta seurusteluun samoin ajattelevien kanssa, sillä silloin
totuus usein menettää merkityksensä heille.. He eivät myöskään saa sitä voimaa ja
rohkaisua, jota saarnattu sana antaisi heille… Useimpien kristittyjen usko heikkenee,
elleivät he säännöllisesti kokoonnu yhteen toistensa kanssa Raamatun tutkisteluun ja
rukoukseen." RH, 1882.
28.8. Torstai, ilta
Hebr. 10:24
"Jos ihmisten olisi mahdotonta nauttia kristillisiä etuja kokoontua yhteen, niin Jumala
lähettäisi valoa suoraan taivaasta enkeleittensä välityksellä valaisemaan, rohkaisemaan
ja siunaamaan erillään asuvia. Mutta Jumalan suunnitelma ei ole suorittaa ihmetyötä
pitääkseen lastensa uskon elävänä. Hän vaatii heiltä, että he rakastavat totuutta
riittävästi tehdäkseen ponnisteluja päästäkseen osallisiksi niistä siunauksista ja eduista,
joita Jumala on luvannut heille." RH, 1882.
29.8. Perjantai, aamu
Joh. 9:4
"Kristillinen elämä ei ole vain harjoittaa lempeyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja
ystävällisyyttä. Voidaan omistaa kaikki nämä kalliit ja hyvät luonteenominaisuudet ja
kuitenkin puututaan rohkeutta ja kestävyyttä ja ollaan melkein kelvottomia todella
hyvään työhön. Sellaisilta ihmisiltä puuttuu vakaumusta ja tarmokkuutta, vakavuutta ja
luonteen voimaa, jotka tekisivät mahdolliseksi heille vastustaa pahaa ja tehdä heidät
voimavaraksi Jumalan työssä." RH, 1885.
29.8. Perjantai, ilta
Joh. 5:17
”Jeesus oli hiljainen ja epäitsekäs työntekijä. Hän ei etsinyt kiitosta, rikkauksia tai
suosiota, Hän ei myöskään ajatellut omaa mukavuuttaan tai omia huvituksiaan. Hän ei

karttanut huolia ja vastuuta, niin kuin monet Hänen tunnustajistaan tekevät tänään..
Kristus asettaa uuden vaatimuksen meille jokaiseksi päiväksi. Kuinka kokosydäminen
pyhityksemme on ollutkin, se ei riitä, ellemme me päivittäin uudista sitä, mutta pyhitys,
johon sisältyy heti läsnä oleva, on tervettä ja aitoa ja sitä saadaan Jumalalta.
Huomispäivä ei ole meidän, sillä se ei ole vielä tullut. Mutta tänään me voimme toimia
Jeesukselle. Tämä on Jumalan päivä ja sinä olet Hänen työtoverinsa." RH, 1885.
30.8. Sapatti, aamu
Hebr. 3:1.2
"Kun Jeesus, maailman Vapahtaja, antoi ihmisille esimerkin, jota seurata, ei Hän kulkenut
helppoa tietä.. Jeesus oli ollut taivaan Herra, mutta maan päällä Hän suoritti palvelijan
työtä. Valittamatta Hän kesti kieltäymyksiä ja eli köyhän ihmisen elämää. Hän ei
antautunut elämään runsaudessa, niin kuin monet Hänen tunnustajistaan tekevät. Hän ei
etsinyt omaa huvitustaan tai omaa mukavuuttaan. Hän oli surujen mies ja tuskien
tuttava. Koko Hänen elämänsä oli itse kieltäymystä, joka kävi ilmi Hänen rukouksestaan:
'Ei niin kuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä, Isä, tahdot.1" YI, 1894.
30.8. Sapatti, ilta
Joh. 15:10
"Kristus ei koskaan imarrellut ketään. Hän ei koskaan syyllistynyt petokseen tai vilppiin
eikä Hän koskaan väistynyt vanhurskauden tieltä suosiota saadakseen. Hän puhui aina
totuutta. Ystävällisyyden laki oli Hänen huulillaan eikä petosta ollut Hänen suussaan.
Ihmisen tulisi verrata elämäänsä Kristuksen elämään ja sen armon kautta, jota Jeesus
antaa sille, joka vastaanottaa Hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan, tulee heidän
saavuttaa tämä vanhurskauden taso. Jeesusta seuraavat katsovat aina vapauden
täydelliseen lakiin ja Kristuksen lahjoittaman armon välityksellä he muovaavat
jumalallisten vaatimusten mukaisen luonteen." YI.1894.
31.8. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:4-8
"Tässä maailmassa meillä on aineellisia velvollisuuksia suoritettavana ja niitä
suorittaessamme me muovaamme luonnetta, joka joko kestää koetuksen tuomiolla tai
punnitaan vaa'assa ja havaitaan liian köykäiseksi. Pienimmätkin velvollisuudet me
voimme suorittaa uskollisesti ja oikein, aivan kuin koko taivaan joukkojen katseet olisivat
suunnatut meihin. Ota oppia puutarhurista! Jos hän haluaa kasvin kasvavan hän hoitaa
sitä, kastelee sitä, haraa sen juurien ympäriltä, istuttaa sen sopivaan paikkaan ja
päivästä toiseen hän katsoo sen perään. Ei millään rajuilla voimanponnistuksilla, vaan
kestävällä, varovaisella käsittelyllä hän hoitaa tainta, kunnes se on kasvanut ja
kukoistaa." YI, 1893.
31.8. Sunnuntai, ilta
1. Tess. 3:13
"Suuria totuuksia voidaan esittää pienissä asioissa ja kristinuskoa voidaan toteuttaa
käytännössä niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Jumalan käskyt ovat äärettömän
laajakantoiset eikä Herraa miellytä, että Hänen lapsillaan on epäjärjestyksellinen elämä
ja elämä, jonka on tuhonnut perityt ja hankitut heikkoudet huonojen tapojen muodossa,
joita toisetkin voivat matkia ja sen kautta ne elävät edelleen. Ellei Kristuksen armo voi
auttaa näitä puutteita paranemaan, niin mikä sitten muuttaa luonteen?" YI, 1893.
S Y Y S K U U
1.9. Maanantai, aamu
Ps. 40:4
"Se joka uskoo Kristukseen tulee yhdeksi Hänen kanssaan voidakseen ilmaista Jumalan
kirkkautta, sillä Jumala on pannut uuden laulun hänen suuhunsa, niin, ylistyslaulun
Jumalalle. Hän haluaa päivittäin oppia paremmin tuntemaan Kristuksen, tullakseen

enemmän Hänen kaltaisekseen. Hän ymmärtää hengellisiä asioita ja ajattelee mielellään
Kristusta, ja katsellessaan Häntä hän muuttuu huomaamatta Kristuksen kuvaksi.. Hän ei
luota siihen, mitä hän itse voi tehdä tullakseen Jumalan hyväksymäksi, vaan hän luottaa
kokonaan Kristuksen vanhurskauden ansioihin." YI, 1892.
1.9. Maanantai, ilta
1. Kor. 2:12
"Jolla on oikea kokemus Jumalan kanssa hän ei voi olla välinpitämätön niitä kohtaan,
jotka ovat pimeydessä, vaan hän kysyy aina: Mitä Jeesus sanoisi näille ihmisille? Hän
haluaa kaikella tavalla antaa valonsa loistaa. Hän pyytää viisautta, armoa ja
hienotunteisuutta ja ohjausta, miten hän puhuisi väsyneille. Sen sijaan, että hän
osallistuisi tyhjään keskusteluun, pilantekoon ja ilveilyyn, hän Jumalan armon uskollisena
hoitajana tekee parhaansa käsillä olevista tilaisuuksista, ja sillä tavalla kylvetty siemen
kasvaa ja kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Hänen sydämessään on totuuden
aarre ja hän tekee sitä, mikä on hyvää. Onko tämä sinun kokemuksesi? Kasvatko sinä
Kristuksessa, joka on elävä Pääsi?" YI, 1892.
2. 9. Tiistai, aamu
2. Piet. 1:1.2
"Mikä suurenmoinen aihe tutkittavaksi - Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus!
Katsellessamme Kristusta ja Hänen vanhurskauttaan ei jää mitään sijaa itse
vanhurskaudelle ja oman minän kirkastamiselle. Tällä alueella ei ole mitään paikallaan
oloa. Jatkuvasti on mentävä eteenpäin jokaisessa vaiheessa tiedossa Kristuksesta.
Tietoon Kristuksesta sisältyy iankaikkinen elämä. Meidät on kutsuttu tietoon
Kristuksesta, ihanaan ja täydelliseen tietoon. Se on tietoa täydellisestä, jumalallisesta
luonteesta sellaisena kuin se on ilmaistu Jeesuksessa Kristuksessa, joka avaa meille tien
yhteyteen Jumalan kanssa." YI, 1895.
2.9. Tiistai, ilta
1. Kor. 1:30.31
"Suurten ja kalliiden lupausten kautta me tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta
päästyämme pakoon maailman turmelusta. Mitä mahdollisuuksia onkaan nuorilla, jotka
tarttuvat kiinni Jumalan sanan vakuutukseen. Ihmisymmärrys voi tuskin käsittää niiden
hengellisten korkeuksien leveyttä, korkeutta ja syvyyttä, joita me voimme saavuttaa
tullessamme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Hän, joka osoittaa kuuliaisuutta
Jumalalle, joka tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta, löytää ilonsa Jumalan käskyjen
seuraamisessa sen tähden, että hän on yhtä Jumalan kanssa. Hänen yhteytensä
Jumalaan on yhtä elintärkeä hänelle kuin Pojalle Isän kanssa." YI, 1895.
3.9. Keskiviikko, aamu
2. Piet. 1:3
"Vaikka me olemme heikkoja ja syntisiä me voimme saavuttaa 'kirkkauden ja voiman'
käymällä päivittäin Kristuksen koulua, jäljittelemällä jumalallista esikuvaamme,
ilmaisemalla Hänen luonteensa täyteyttä, asettamalla armoa armon päälle, kiipeämällä
tikapuita, jotka johtavat ylös taivaaseen ja tulemalla yhä täydellisemmäksi Rakastetussa.
Työskennellessämme jatkuvasti tullaksemme täydelliseksi siten, että liitämme armoa
armon päälle, niin Jumala käyttää omaa 'kertotauluaan' ja moninkertaistaa armonsa ja
rauhansa meissä." YI, 1895.
3.9. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 1:2
"Osoittamalla katumusta Jumalan edessä ja uskoa Kristukseen he ovat saaneet kokea
anteeksiannon ja he arvostavat nyt Jumalan lakia enemmän kuin kultaa, enemmän kuin
Oofirin kultaa. Jeesus on se, joka kantaa synnin. Hän poistaa syntimme ja tekee meidät
osallisiksi pyhyydestään. Oi mitä hellää, säälivää rakkautta Kristus osoittaakaan niitä

kohtaan, jotka Hän on ostanut omalla verellään!.. Kaikki Raamattua tutkivat saavat
lisääntyvää ymmärrystä siihen, mitä merkitsee olla kristitty. Olla kristitty merkitsee, että
me opimme Kristuksen koulussa. Se merkitsee, että sielu, mieli ja ruumis yhdistyy
jumalalliseen viisauteen." YI, 1895.
4.9. Torstai, aamu
2. Piet. 3:18
"Nuorten etuoikeutena on heidän kasvaessaan Kristuksessa, että he kasvavat myös
hengellisessä armossa ja tiedossa. Me voimme oppia yhä enemmän Jeesuksesta
tutkimalla kiinnostuneesti Raamattua ja sitten seurata sitä totuuden ja vanhurskauden
tietä, joka ilmaistaan siinä. Ne jotka jatkuvasti kasvavat armossa tulevat lujiksi uskossa
ja menevät eteenpäin. Jokaisen nuoren ihmisen, joka on päättänyt olla Jeesuksen
opetuslapsi, tulisi sydämessään haluta saavuttaa korkein kristillinen päämäärä - olla
Kristuksen työtoverina." YI, 1886.
4.9. Torstai, ilta
Kol. 1:10
"Usko Jeesukseen kasvaa, kun saat suurempaa tietoa Vapahtajastasi ajattelemalla
Hänen nuhteetonta elämäänsä ja loputonta rakkauttansa.. Kun sinä kasvat armossa sinä
ilolla otat osaa kristillisiin kokouksiin ja rohkeasti todistat seurakunnassa Kristuksen
rakkaudesta. Jumala voi armossaan tehdä nuoret viisaaksi, Hän voi myös lapsillekin
antaa tietoa ja kokemusta. Hekin voivat päivittäin kasvaa armossa.. Aseta päämääräsi
korkealle elämässä, kuten Joosef, Daniel ja Mooses ja laske kustannukset luonteesi
rakennuksen pystyttämisessä, ja rakenna sitten aikaa ja ikuisuutta varten! Tehdessäsi
tätä työtä itsesi kanssa harjoitat vaikutusta moniin muihin." YI, 1886.
5.9. Perjantai, aamu
Ef. 4:13
"Me olemme ikuisesti pelastettuja sinä päivänä, kun me kuljemme porteista sisälle
ikuiseen kaupunkiin. Silloin me voimme riemuita siitä, että olemme pelastettuja, ikuisesti
pelastettuja... Tuntea Kanaan ja laulaa sen lauluja, iloita mahdollisuudesta päästä sinne,
ei riittänyt Israelin kansalle heidän pääsemiseksi luvattuun maahan. He saattoivat saada
sen omakseen vain valtaamalla se, täyttämällä ehdot, osoittamalla elävää uskoa
Jumalaan ja omistamalla itselleen Hänen lupauksensa." YI, 1898.
5.9. Perjantai, ilta
Hebr. 4:1
"Usko vaikuttaa rakkauden kautta, puhdistaa sisäisen elämämme ja ajaa pois rakkauden
syntiin, joka ainoastaan johtaa kapinaan Jumalan lakia vastaan ja sen rikkomiseen..
Pyhän Hengen vaikutuksen kautta luonne muuttuu, ihmisen mieli ja tahto tulee
sopusointuun jumalallisen tahdon kanssa, joka on yhtä jumalallisen vanhurskauden
tason kanssa. Niille, jotka tällä tavoin ovat muuttuneet Kristus sanoo: 'Autuaat ovat ne,
jotka pesevät vaatteensa saadakseen oikeuden syödä elämän puusta ja mennäkseen
porteista sisälle kaupunkiin."' YI, 1898.
6.9. Sapatti, aamu
Ef. 4:15
"Kun tunteesi ovat liikuttuneet totuudesta, se ei ole mikään todistus siitä, että sinä olet
kristitty. Kysymys on: Oletko sinä kasvanut Kristukseen, Päähän? Ilmeneekö Kristuksen
armo sinun elämässäsi? Jumala lahjoittaa armoaan ihmisille, jotta he haluaisivat saada
vielä enemmän sitä. Jumalan armo vaikuttaa jatkuvasti ihmisessä ja kun hän ottaa sen
vastaan se näkyy hänen elämässään ja luonteessaan, sillä hengellinen elämä kehittyy
sisältäpäin. Kristuksen armo sydämessä vaikuttaa aina edistävästi hengellisessä
elämässä ja antaa hengellistä menestystä. Me tarvitsemme jokainen henkilökohtaista
Vapahtajaa ellemme halua tuhoutua synteihimme." RH, 1892.

6.9. Sapatti, ilta
Kol. 1:18
"Kun me todella kuulumme Kristukselle, sydämemme täyttyy lempeydestä,
huolehtimisesta ja ystävällisyydestä sen tähden, että Jeesus on antanut anteeksi meidän
syntimme. Kuuliaisina lapsina me otamme silloin vastaan ja puolustamme sekä
seuraamme Hänen antamiaan määräyksiä. Silloin me koetamme myös jatkuvasti oppia
paremmin tuntemaan Hänet. Hänen esimerkistään tulee meidän esikuvamme. Me
olemme Hänen kaltaisiaan sanoissa, hengessä ja teoissa. Katseemme on aina kiinnitetty
Vapahtajaan. Hänen tahtonsa on meidän lakimme ja kulkiessamme eteenpäin me
näemme Hänen kasvonsa, luonteensa ja kirkkautensa selvemmin ja selvemmin. Me
kuuntelemme Jeesusta ja teemme Hänen tekojaan." RH, 1891.
7.9. Sunnuntai, aamu
Fil. 1:9.10
"Herra haluaa että Hänen seuraajansa kasvavat armossa, että heidän rakkautensa
lisääntyy ja että he tuottavat vanhurskauden hedelmiä.. Missä on elämää siellä on
kasvua ja siellä tulee hedelmiä. Mutta ellemme me kasva armossa meistä tulee
hengellisesti surkastuneita, heikkoja ja hedelmättömiä. Ainoastaan kasvamalla,
tuottamalla hedelmää me voimme täyttää Jumalan aivoituksen meissä. " ST, 1901.
7.9. Sunnuntai, ilta
Snl. 11:25
"Puhdas, jalo luonne kaikkine sen antamine suurine mahdollisuuksineen on jokaisen
ihmisen mahdollisuus saada. Mutta on monia, jotka eivät vakavasti halua saada sellaista
luonnetta. He eivät halua erota pahasta ottaakseen vastaan hyvää. Kristitty itse tulee
vahvaksi auttamalla toisia. Se on enemmän kuin lupaus, se on jumalallinen laki - laki,
jonka kautta Jumala haluaa laupeuden virtojen, suurten vesien tavoin, jatkuvasti
virtaavan esiin ja takaisin alkuperäänsä." ST, 1901.
8.9. Maanantai, aamu
1. Tess. 5:23
"Pyhityksen työ alkaa sydämestä. Meidän täytyy tulla sellaiseen suhteeseen Jumalaan,
että Jeesus voi muovata meidät jumalallisen esikuvan mukaisesti. Meidän täytyy
tyhjentyä itsestämme voidaksemme antaa sijaa Jeesukselle. Mutta kuinka monien sydän
onkaan niin täynnä epäjumalia, että siellä ei ole mitään tilaa maailman Vapahtajalle!
Maailma pitää ihmisten sydämiä vangittuina. Meidän täytyy kokonaan vapauttaa
itsemme omasta minästä. Mutta ei siinä vielä kaikki, mitä vaaditaan, sillä kun me
olemme poistaneet epäjumalamme täytyy tyhjä tila täyttää." RH, 1892.
8.9. Maanantai, ilta
1. Kor. 1:8
"Jos sinä avaat sydämesi oven, niin Jeesus täyttää tyhjän tilan antamalla Henkensä
sinulle. Silloin sinä voit tulla eläväksi todistukseksi kodissasi, seurakunnassasi ja
maailmassa. Silloin sinä säteilet valoa ja lämpöä, koska Vanhurskauden aurinko on
paistanut elämääsi. Nöyrä tapasi elää, tapasi ilmaista itseäsi, rehellisyytesi ja
vilpittömyytesi todistavat kaikille ympäristössäsi, että sinä olet Jumalan lapsi, taivaan
perillinen, että tämä maailma ei ole sinun kiinteä asuinpaikkasi, vaan sinä olet vieras ja
muukalainen odottaen parempaa maata, taivaallista." RH. 1892.
9.9. Tiistai, aamu
1. Kor. 1:30
"Kasvaminen Kristuksen luonteen tuntemisessa pyhittää meidät. Joka perusteellisesti
tutkii ja ymmärtää sovituksen ihmeellisen työn, tulee muutetuksi. Katselemalla Kristusta
me muutumme Hänen kaltaisekseen ja kuljemme kirkkaudesta kirkkauteen Herran
hengessä. Jeesuksen katseleminen vaikuttaa jalostavasta ja kohottavasti meihin.
Kristuksen täydellinen luonne on jokaisen kristityn innoitus.. Älkäämme koskaan sulkeko

Jeesusta pois ajatuksistamme. Varmuus, apu, turvallisuus ja rauha ovat Hänessä. Hän
ajaa pois epäilyksemme ja on meidän ainoa toivomme." RH, 1890.
9.9. Tiistai, ilta
1. Joh. 5:4
"Jeesus on odotustemme täyttymys. Hän on meidän laulumme, suuren kallion varjo
kuivassa maassa, Hän on elävä vesi janoisille. Hän on pakopaikkamme myrskyssä. Hän
on vanhurskautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme. Kristuksen voima sisältää
lohdutusta, toivoa ja iloa jokaiselle Jeesuksen seuraajalle elämän koetuksissa ja
vaikeuksissa. Hän joka todella seuraa Jumalan Karitsaa, joka kantaa maailman synnit,
voi huudahtaa eteenpäin kulkiessaan: 'Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut,
meidän uskomme’." RH, 1890.
10.9. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 5:14
"Kristittyjen tulee kaikessa koettaa edustaa Kristusta, tehdä Hänen palvelemisensa
puoleensavetäväksi. Kenenkään ei tule tehdä kristinuskoa pelottavaksi huokaamalla ja
valittamalla ja asettamalla sen koetustensa, kieltäymyksiensä ja uhriensa yhteyteen. Älä
tee uskontunnustustasi valheeksi osoittamalla puutteellista kärsivällisyyttä,
ärsyyntymistä ja tyytymättömyyttä. Ilmaise Hengen hedelmiä osoittamalla käytännössä
ystävällisyyttä, nöyryyttä, kärsivällisyyttä, iloisuutta ja rakkautta. Osoita että Kristuksen
rakkaus on kestävä vaikutin sinulle, että sinun kristinuskosi ei ole vain takki, jonka puet
päällesi aina sen mukaan kuin sopii."
10.9. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 13:13
”Rakkaus Jeesukseen sekä nähdään että tunnetaan. Sitä ei voida salata. Sillä on
ihmeellinen voima. Se tekee ujon rohkeaksi, huolimattoman huolelliseksi, tietämättömän
viisaaksi... Puhdas rakkaus on yksinkertainen esiintymisessään ja eroaa kaikista muista
periaatteista. Jos siihen yhdistyy maallista vaikutinta ja itsekkäitä etuja, se lakkaa
olemasta puhdas. Jumala katsoo paremmin siihen, kuinka paljon me suoritamme
rakkaudessa kuin siihen, miten paljon me teemme. Rakkaus on taivaallinen ominaisuus.
Uudestisyntymätön mieli ei voi omistaa sitä." BC
11.9. Torstai, aamu
2. Kor. 4:18
"Saatana on aina työskennellyt synkentääkseen tulevan maailman ihanuutta ja
vetääkseen kaiken huomion siihen, mikä kuuluu tähän maailmaan. Hän koettaa järjestää
niin, että meidän ajatuksemme, mielemme ja kaipauksemme suunnattaisiin maallisiin
asioihin, niin että me emme voisi nähdä tai käsittää ikuisuusarvoja. Maailma ja sen
huolet ovat saaneet aivan liian suuren tilan, kun taas Jeesuksella ja taivaallisella on aivan
liian vähäinen osuus ajatuksissamme ja kiinnostuksessamme." RH, 1890.
11.9. Torstai, ilta
1. Joh. 4:16
"Ajatuksen rakkaudesta, jota Jumala ilmaisi antaessaan Poikansa pelastamaan
langenneita ihmisiä, tulee liikuttaa sydäntä enemmän kuin minkään muun ja herättää
sielun voimia. Lunastuksen työ on ihmeellinen. Se on mysteerio Jumalan
maailmankaikkeudessa. Mutta kuinka monet ovatkaan välinpitämättömiä tätä rajatonta
armoa kohtaan... Lunastettujen ikuinen laulu tulee olemaan ylistystä Hänelle, joka on
rakastanut meitä ja omalla verellään puhdistanut meidät synneistämme. Jos me
koskaan tulemme laulamaan sitä uutta laulua Jumalan valtaistuimen edessä, niin
meidän täytyy ensiksi oppia se täällä." RH,1890.
12.9. Perjantai, aamu
Hebr. 11:16
"Me tunnustamme olevamme matkalaisia ja muukalaisia maan päällä. Me olemme

matkalla parempaan maahan, taivaalliseen. Jos me todella olemme muukalaisia täällä
ja matkalla maahan, jonne ainoastaan pyhitetyt ihmiset pääsevät, täytyy meidän tehdä
ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tehtäväksemme oppia tuntemaan tämä maa. Meidän
tulisi uutterasti ja tarkasti ottaa selvää, mitä valmisteluja tarvitaan, mitä tapoja ja
minkälainen luonne meillä täytyy olla saadaksemme olla kansalaisina siellä. Jeesus,
maan Kuningas, on pyhä ja puhdas. Jos me tämän elämän jälkeen haluamme elää
yhdessä Kristuksen ja synnittömien enkeleiden kanssa, täytyy meidän täällä valmistua
sen kaltaiseen elämään." RH, 1881.
12.9. Perjantai, ilta
1. Piet. 1:16
"Meidän ilmaisutapamme, käytöksemme, kaikkien tekojemme tulee olla sellaisia, että
ne vakuuttavat perheellemme, naapurillemme ja maailmalle, että me ajattelemme
muuttaa pian parempaan maahan. Me seisomme niin sanoakseni taivaallisen Kaanaan
rajoilla. Jos haluamme, me voimme jo nähdä toiselle puolelle ja katsella jumalallisen
maan ihanuuksia. Jos me uskomme Jumalan lupauksiin, niin meidän käytöksemme
osoittaa, että me emme elä tälle maailmalle, vaan tärkein tehtävämme on valmistautua
tuota pyhää maata varten. Tämän tulisi siis olla meidän tehtävämme, kaikkein tärkein
tehtävämme. Kaikki muu on vähemmästä merkityksestä." RH, 1881.
13.9.sapatti, aamu
Hebr. 3:14
"Meidän kaikkien täytyy harjoittaa uskoa. Pyydän Herraa antamaan minulle enemmän
voimaa, terveyttä ja selvän ymmärryksen, ja minä uskon että Hän kuulee rukoukseni.
Meitä kehotetaan olemaan raittiit ja valvomaan rukouksessa, mutta sillä ei tarkoiteta,
että me valittaisimme ja huokaisimme kuin orpolapset. On kyllä totta, että kristityn
elämän taistelu mennä jatkuvasti eteenpäin, kestää elämänajan, mutta vaelluksemme
taivaan tiellä on toivorikasta. Jos me osoitamme lujaa tarmoa, joka on suhteessa siihen
päämäärään, johon me pyrimme, nimittäin iankaikkiseen elämään, niin me tulemme
osalliseksi Kristuksesta ja Hänen runsaasta armostaan, jota Hän halukkaasti antaa
jokaiselle." L.1896.
13.9. Sapatti, ilta
2. Piet. 3:17
"Iankaikkiset edut ovat kyseessä, meidän sielumme pelastus, ja meidän täytyy joka päivä
olla valvovia ja raittiita. Samalla meidän kuitenkin tulee olla iloisia ja kiittää Herraa
Hänen siunauksistaan. Meillä täytyy olla uskoa, elävää uskoa. Jumala on auttajamme,
kaiken voiman lähde. Hänen voimanlähteensä eivät voi koskaan tyhjentyä. Jokaisena
päivänä Hän antaa meille yltäkylläisesti.. Jokaiselle, jonka kädet näyttävät heikentyvän ja
menettävän otettaan, tahtoisin sanoa: 'Ota uusi ote! Usko sanoo: Mene eteenpäin! Sinä et
saa pettää tai menettää rohkeuttasi! Sellaisen uskossa ei ole mitään heikkoutta, joka
alituisesti menee eteenpäin." L. 1896.
14.9. Sunnuntai, aamu
Joh. 14:16.17
"Kristus oli juuri aikeissa jättää opetuslapsensa noustakseen ylös taivaan asuntoihin,
mutta Hän vakuutti heille, että Hän lähettäisi Auttajan, joka pysyisi aina heidän luonaan.
Kaikki voivat täydellisesti luottaa tähän Auttajaan. Hän on Totuuden Henki, mutta tätä
totuutta maailma ei voi nähdä eikä ottaa vastaan. Kristus halusi opetuslastensa
ymmärtävän, ettei Hän jättäisi heitä orvoiksi: 'Minä et jätä teitä orvoiksi.’ Ja edelleen:
'Minä tulen teidän tykönne.' Kalliita, ihania vakuutuksia iankaikkisesta elämästä! Vaikka
Jeesus itse oli poissa, niin heidän suhteensa Häneen jatkuisi kuin isän lapsiinsa." RH,
1897.

14.9. Sunnuntai, ilta
Matt. 28:20
"Ei ole ketään Kristuksen kaltaista auttajaa, niin lempeätä ja todellista. Hän Liikuttuu
nähdessään avuttomuutemme. Hänen Henkensä puhuu sydämelle. Olosuhteet voivat
erottaa meidät ystävistämme, suuri valtava meri voi olla meidän välillämme. Mutta
mitkään olosuhteet tai välimatkat eivät voi erottaa meitä taivaallisesta Auttajasta. Hän
on aina oikealla puolellamme puhumassa rauhoittavia, lempeitä sanoja tukeakseen,
ylläpitääkseen ja rohkaistakseen. Joka tuntee Hengen sisällä asuvan voiman, ilmaisee
sen hedelmiä - rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, lempeyttä, hyvyyttä ja
uskollisuutta." RH, 1897.
15.9. Maanantai, aamu
Joh. 17:11
"Sitä yhteyttä ja sopusointua, jonka pitäisi olla Kristuksen opetuslasten keskuudessa
kuvataan seuraavilla sanoilla: 'Että he yhtä olisivat, niin kuin me olemme yhtä.' Mutta
kuinka monet vetäytyvätkään takaisin ja näyttävät uskovan, että he ovat oppineet kaiken,
mitä heidän tarvitsee oppia! Joka valitsee seisoakseen leirin ulkolaidoilla ei voi tietää,
mitä keskuksessa tapahtuu. Heidän täytyy tulla leirin keskelle, sillä kansana meidän
täytyy yhdistyä uskossa ja tavoittelussa. Tämä yhteys todistaa maailmalle Kristuksen
lähetyksestä ja osoittaa meidän jumalallisen erikoisuutemme maailmalle." RH, 1886.
15.9. Maanantai, ilta
Joh. 17:23
"Voimmeko me täysin käsittää näiden sanojen merkityksen? Voimmeko käyttää sitä
hyväksemme? Voimmeko mitata tätä rakkautta? Ajatuksen, että Jumala rakastaa meitä,
niin kuin Hän rakastaa Poikaansa, tulisi täyttää meidät kiitollisuudella ja ylistyksellä
Hänelle. Että Jumala voi rakastaa meitä kuten Hän rakastaa Poikaansa, on tehty
mahdolliseksi sen kautta, että me voimme olla yhtä Kristuksen ja toinen toistemme
kanssa.. Meidän täytyy itsemme nähdä kauneus ja valo Jumalan sanassa, ja itse sytyttää
valomme jumalalliselle alttarille voidaksemme mennä ulos ja korostaa elämän sanaa
kirkkaana, loistavana lamppuna." RH,1886.
16.9. Tiistai, aamu
Joh. 17:21
"Meidän tulisi usein toistaa näitä sanoja ja päivittäin harjoittaa ajatuksiamme,
mieltämme ja tekojamme, niin että voimme täyttää Jeesuksen Kristuksen rukouksen.
Jeesus ei odota mahdottomia Isältään. Hän pyytää vain sellaisia asioita, jotka täytyy olla
opetuslapsilla, jos he ovat yhtä keskenään ja yhtä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen
kanssa. Meidän täytyy saavuttaa tämä päämäärä, jos haluamme saada täydellisen
kristillisen luonteen. Rakkauden kultainen rengas, joka yhdistää uskovat rakkauden ja
yhteyden siteellä ja yhteyden Kristuksen ja Isän kanssa, joka tekee yhteyden täydelliseksi,
todistaa maailmalle kristinuskon voimasta, jota ei voida vastustaa." L. 1893.
16.9. Tiistai, ilta
Joh. 13:34.35
"Saatana ymmärtää sellaisen todistuksen voiman, joka todistaa maailmalle kuinka armo
voi muuttaa luonteet. Hän ei pidä siitä eikä halua tämän valon säteilevän niistä, jotka
tunnustavat uskovansa Kristukseen, ja hän tulee käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja
murtaakseen sen kultaisen renkaan, joka yhdistää totuuteen uskovat toisiinsa ja Isään ja
Poikaan.. Me uskomme Jeesukseen Kristukseen ja olemme yhdistyneet Häneen. Hän
sanoo: 'Te ette ole valinneet minua, vaan minä olen valinnut teidät.. Minä käsken teitä
rakastamaan toisianne." L.1893.
17.9. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 10:12
"Monet tarkastelevat toisiaan keskenään ja vertaavat elämäänsä toisten elämään.

Sellaista ei pitäisi esiintyä. Me emme ole saaneet mitään muuta esimerkkiä kuin
Kristuksen. Hän on meidän todellinen Esikuvamme ja jokaisen tulisi pyrkiä olemaan
Hänen kaltaisensa.. Kristittynä oleminen ei merkitse vain kristityn nimen kantamista,
vaan se tarkoittaa Kristuksen mielen omistamista, alistumista Jumalan tahtoon kaikessa.
Monet jotka tunnustavat olevansa kristittyjä, eivät ole oppineet sitä. Monet eivät tiedä,
mitä merkitsee kieltää itsensä Kristuksen tähden. Sellainen kristinusko on arvoton." L.
1906.
17.9. Keskiviikko, ilta
Neh. 5:15
"Jokaisen kristityn tulisi varustautua odottavaa hengellistä taistelua varten. Maailman
suunnitelmat, maailman tavat ja perään antavaisuus eivät kuulu meille. Meidän täytyy
sanoa: Niin en minä tehnyt, sillä minä pelkäsin Jumalaa. Itsekkyys, epärehellisyys ja
kavaluus koettavat päästä mieliimme. Älkäämme salliko sen tapahtuvan!.. Kaikkien,
jotka uskovat Kristukseen, tulisi elää niin, että he ovat saamansa kutsumuksen arvoisia
ja ilmaisevat Kristuksen luonnetta. Risti kunnioittaa jokaista kristittyä, joka kunnioittaa
ristiä." L. 1906.
18.9. Torstai, aamu
1. Piet. 5:5
"Kuinka monet pitävätkään kouristuksenuomaisesti kiinni siitä, mitä pitävät
arvokkuutenaan, mutta joka itse asiassa on vain itsekorostusta! He koettavat korottaa
itseään sen sijaan, että sydämen nöyryydessä odottaisivat Kristuksen kunnioittavan heitä.
Otetaan enemmän aikaa itsestä puhumiseen kuin korostamaan Kristuksen armon
rikkauksia.. Todellinen pyhyys ja nöyryys seuraavat toisiaan. Mitä lähemmäksi Jumalaa
ihminen tulee, sitä nöyremmäksi ja alistuvammaksi hän tulee." RH, 1881.
18.9. Torstai, ilta
Ef. 3:8
"Se joka on nähnyt välähdyksen Kristuksen äärettömästä rakkaudesta lukee kaiken
muun roskaksi ja näkee Jeesuksen ihanampana kymmenien tuhansien keskellä ja
ainoana täysin rakastettavana. Kun serafit ja kerubit näkevät Jeesuksen he peittävät
kasvonsa siivuillaan. Heidän omaa täydellisyyttään ja kauneuttaan ei näytetä heidän
Herransa läsnäolossa ja kirkkaudessa. Kuinka sopimatonta onkaan silloin ihmiselle
korottaa itseään! Meidän tulisi mieluummin pukeutua nöyryyteen ja lakata etsimästä
valtaa sekä oppia, mitä todella merkitsee olla nöyrä sydämeltä. Katselemalla Jumalan
luonnetta ihminen muuttuu Jumalan jumalalliseksi kuvaksi, ja hänellä on vain nöyrät
käsitykset itsestään." RH, 1896.
19.9. Perjantai, aamu
Fil. 2:3.4
"Mikään ei niin heikennä seurakuntaa kuin ylpeys ja intohimot.. Kristus on antanut meille
esimerkin rakkaudesta ja nöyryydestä ja on kehottanut seuraajiaan rakastamaan
toisiaan niin kuin Hän on rakastanut meitä. Meidän tulisi nöyrin mielin pitää toisia
korkeampana kuin itseämme. Meidän tulisi olla ankaria omiin luonteemme puutteisiin
nähden, nopeat huomaamaan omat virheemme ja erehdyksemme ja tehdä vähemmän
asiaa toisten virheistä kuin omistamme. Me teemme syntiä Jumalaa kohtaan, jos
pidämme kiinni vain omista eduistamme hyödyttääksemme itseämme tai
kilpaillaksemme toisten kanssa." RH, 1900.
19.9. Perjantai, ilta
1. Kor. 10:24
"Vain Jeesusta tulee korottaa. Kuinka taidokkaita ja eteviä me olemmekin, niin se ei ole
meidän omaa ansiotamme, vaan se johtuu pyhästä luottamuksesta, jota Jumala on
osoittanut meitä kohtaan, käytettäväksi Hänen palvelukseensa ja Hänen kunniakseen.

Kaikki on Herran. Miksi me sitten olisimme ylpeitä? Mitä meillä on kykyjä ja viisautta, ne
olemme saaneet Viisauden lähteeltä kirkastaaksemme Jumalaa. Ylpeyttä kyvyistä ja
älykkyydestä ei voi olla sydämessä, joka on kätketty Kristuksen kanssa Jumalaan.
Nöyryyttäkäämme itsemme ja rakastakaamme Kristusta, mutta älkäämme koskaan
millään tavalla korostako itseämme." RH.1900.
20.9. Sapatti, aamu
1. Tim. 4:16
"Muutamat näyttävät uskovan, että on erittäin ansiokasta ilmaista tyytymättömyytensä
siihen, mitä toiset tekevät.. Meillä on esimerkkinä Juudas. Kristus antoi hänen olla
jäsenenä seurakunnassa hänen kateellisesta ja ahneesta luonteestaan huolimatta.
Hänellä oli määrättyjä luonteenpiirteitä, joita olisi voitu käyttää Jumalan kirkastamiseksi,
mutta hän ei koskaan yrittänyt voittaa huonoja luonteenpiirteitään. Ja Kristus osoitti
hänelle paljon ja suurta kärsivällisyyttä. Juudas sai samaa opetusta kuin muutkin
opetuslapset, joka olisi voinut saada hänet oikealle tielle, jos hän olisi oikein soveltanut
niitä, mutta hänellä ei ollut oikeata suhdetta taivaaseen." RH. 1885.
20.9. Sapatti, ilta
Jaak. 5:20
"Johannes oppi yhä enemmän olemaan Jeesuksen kaltainen. Hän oppi Kristuksen
koulussa.. Kristus antoi opetuslapsilleen opetusta opetuksen päälle, jotta he oppisivat
tuntemaan Isän tahdon ja olemaan Hänen valonaan maailmassa. Johannes ja Pietari
olivat ihmisiä, joihin Jumala saattoi luottaa, mutta näin ei ollut Juudaksen laita. He olivat
ottaneet vastaan ja käytännössä toteuttaneet Jeesuksen opetusta ja saivat voiton, mutta
Juudas epäonnistui joka kerralla. Hän näki virheensä, mutta sen sijaan, että olisi
oikaissut niitä hän korosti itseään löytämällä toisten virheitä ja huomauttamalla niistä."
RH. 1885.
21.9. Sunnuntai, aamu
Tiit. 2:7.8
"Kenenkään, joka tarkasti ja vilpittömällä nöyryydellä tutkii Jumalan sanaa, ei tarvitse
pelätä menevänsä äärimmäisyyksiin. Kristus asuu uskon kautta ihmisen sydämessä.
Jeesus, esimerkkimme, omisti itsehillintää. Hän vaelsi nöyryydessä. Hänellä oli todellista
arvokkuutta. Hänellä oli kärsivällisyyttä. Vaikka meilläkin olisi nämä luonteenpiirteet.,
niin mitään äärimmäisyyksiä ei esiintyisi. Kristus ei koskaan arvostellut väärin totuutta
eikä ihmistä. Hän ei esittänyt koskaan sopimatonta kysymystä eikä koskaan vastannut
sopimattomasti tai menemättä suoraan asiaan." MS, 1890.
21.9. Sunnuntai, ilta
Jaak. 3:17
"Noudata aina rauhallisuutta ja itsehillintää, sillä se oli osa Kristuksen luonteesta… Emme
löydä mitään äänekkäitä uskon mielenosoituksia, emme myös näe mitään rajuja
fyysillisiä tekoja ja purkauksia Hänessä, joka on totuuden alku. Muista että Kristuksessa
oli koko jumaluuden täyteys. Jos Kristus uskon kautta on sydämissämme, niin
katselemalla Häntä me koetamme tulla Hänen kaltaisikseen - puhtaiksi, rauhallisiksi ja
turmeltumattomiksi. Silloin me ilmaisemme Kristusta luonteessamme." MS, 1890.
22.9. Maanantai, aamu
Matt. 13:30
"Tässä maailmassa me tulemme toivottoman sekaviksi (ja se on juuri, mitä perkele
haluaa), jos me katselemme asioita, jotka ovat sekoittavia, sillä katselemalla niitä ja
puhumalla niistä me masennumme. Me voimme luoda mieliimme epätodellisen
maailman ja kuvitella ihanteellista seurakuntaa, missä saatanan kiusaukset eivät enää
houkuttele meitä pahaan, mutta täydellisyys on vain mielikuvituksissamme. Meidän
maailmamme on langennut maailma, ja seurakunta on paikka, jota kuvataan pellolla,

jossa on lustetta ja vehnää. Ne kasvavat yhdessä elonkorjuun päivään saakka." RH,
1893.
22.9. Maanantai, ilta
1. Kor. 15:58
"Kenenkään ei tarvitse tehdä erehdystä menettää tämän lyhyen elämän kultaista hetkeä
omistautumalla punnitsemaan kristityiksi tunnustautuvien ihmisten epätäydellisyyksiä.
Kenelläkään meistä ei ole aikaa sellaiseen. Kun me tiedämme minkälainen kristillisen
luonteen tulisi olla ja kuitenkin näemme toisissa päinvastaista, niin hylätkäämme
päättäväisesti vihollisen kiusaus reagoida siihen arvostelevasta ja epäkristillisesti.
Sanokaamme sen sijaan itsellemme: Minä en nyt tee mitään sellaista, mikä häpäisee
Kristusta. Minä tutkin vakavammin Jeesuksen luonnetta, joka oli virheetön, ilman
itsekkyyttä, tahraa tai ryppyä." RH, 1893.
23.9. Tiistai, aamu
Matt. 6:12
"On hyvin vaikeata niillekin, jotka tunnustavat olevansa Jeesuksen seuraajia, antaa
anteeksi siten kuin Kristus antaa meille anteeksi. Todellista anteeksiantamuksen henkeä
toteutetaan käytännössä liian harvoin, ja Kristuksen käsky on saanut niin monia eri
tulkinneita, että sen voima ja kauneus on menetetty näkyvistä. Meillä on epäselvä käsitys
Jumalan suuresta armosta ja laupeudesta. Hän on täynnä sääliä ja rakkautta ja antaa
meille anteeksi ehdoitta, jos me vilpittömästi tunnustamme syntimme ja kadumme
niitä." RH, 1886.
23.9. Tiistai, ilta
Kol. 3:13
"Herra odottaa meiltä, että me kohtelemme Hänen seuraajiaan samalla tavalla kuin
Herra kohtelee meitä. Meidän tulee osoittaa kärsivällisyyttä ja olla ystävällisiä, vaikka he
eivät kaikissa kohdin täytäkään odotuksiamme. Viimeiset kuusi käskyä puhuvat ihmisen
velvollisuudesta kanssaihmisiään kohtaan.. Iloitse Kristuksessa, Vapahtajassasi, joka oli
säälivä, laupias ja joka tunsi kaikki heikkoutesi, ja silloin rakkaus ja ilo ilmenee
päivittäisessä elämässäsi. Jos sinä rakastat Häntä, joka kuoli pelastaakseen ihmiset, niin
sinä rakastat niitä, joiden puolesta Hän kuoli." RH. 1886.
24.9 Keskiviikko, aamu
Matt. 18:15
"Meidän tulisi tarkkaan harkita suhdettamme Jumalaan ja toinen toisiimme. Me teemme
alituisesti syntiä Jumalaa vastaan, mutta Hänen armonsa pysyy yllämme.
Rakkaudessaan Hän antaa anteeksi meidän uhmamme, välinpitämättömyytemme,
kiittämättömyytemme ja tottelemattomuutemme. Hän ei koskaan menetä
kärsivällisyyttään kanssamme. Me loukkaamme Hänen armoaan, murehdutamme
Hänen Pyhää Henkeään ja häpäisemme Häntä enkeleiden ja ihmisten edessä, ja
kuitenkaan Hänen rakkautensa ei petä meitä. Ajatuksen Jumalan pitkämielisyydestä
meihin tulisi tehdä meidät anteeksiantaviksi toisiamme kohtaan." RH. 1891.
24.9. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:12
"Tarvitaan erikoista valvovaisuutta hyvien tunteittemme vireillä pitämiseksi toisia kohtaan
ja sydämiemme pitämiseksi sellaisessa tilassa, että aina huomaisimme toisissa olevan
hyvän. Ellemme ole valvovaisia tässä kohden tulee saatana kylvämään kateutta
sydämiimme. Hän yrittää silloin saada meidät katsomaan hänen silmälasiensa lävitse,
niin että näemme kanssaihmistemme teot erheellisessä valossa. Sen sijaan että
katselemme arvostelevasti kanssasisariimme ja veljiimme, tulisi meidän kääntää
katseemme itseemme ja olla halukkaita tunnustamaan omat luonteenvirheemme ja
puutteemme. Kun me täydellisesti näemme ja tunnemme omat erehdyksemme ja

puutteemme, niin toisten erehdykset saavat vähemmän merkityksen." RH, 1891.
25.9. Torstai, aamu
Fil. 4:8
"Me olemme osa ihmisyyden suuresta kudoksesta. Me muutumme ja otamme vaikutteita
ympäristöstämme. Kuinka tärkeätä onkaan siksi, että avaamme sydämemme sille, mikä
on totta ja rakastettavaa ja hyvältä näyttävää. Anna Vanhurskauden auringon paistaa
sydämeesi! Älä anna ainoankaan katkeruuden juuren saada kasvumaaperää! Kristuksen
viisaus oli täydellinen ja kuitenkin Hänestä oli parasta ottaa Juudas opetuslasten
joukkoon siitä huolimatta, että Hän tunsi hänen luonteensa epätäydellisyyden. Johannes
ei myöskään ollut täydellinen ja Pietari kielsi Herransa. Kuitenkin tämänlaiset ihmiset
olivat mukana ensimmäisen kristillisen seurakunnan perustamisessa." RH. 1893.
25.9. Torstai, ilta
Room. 12:17
"Tehkäämme päätös katsoa Jeesukseen! Ei ole aivan tavatonta, että huomataan
epätäydellisyyksiä niissä, jotka työskentelevät Jumalan työssä.. Eikö Jumalasta olisi
miellyttävämpää, jos me olisimme puolueettomampia arvostelussamme ja sen sijaan
katselisimme, kuinka monet palvelevat Jumalaa epäitsekkäästi ja kirkastavat Jumalaa
varoillaan ja kyvyillään? Eikö olisi parempi katsella Jumalan ihmeellistä, ihmeitä tekevää
voimaa luoda uudelleen onneton, turmeltunut syntinen? Onnettomimmatkaan olosuhteet
eivät silloin saisi meitä sekaantuneiksi ja masentuneiksi." RH. 1893.
26.9. Perjantai, aamu
Matt. 5:44
"Maailman viimeisinä aikoina, jolloin laittomuus lisääntyy ja useimpien rakkaus
kylmenee, tulee Jumalalla olemaan kansa, joka kirkastaa Hänen nimeään ja torjuu
kaiken vääryyden. He ovat 'omaisuuskansa’, joka on uskollinen Jumalan laille silloin, kun
maailma koettaa tehdä sen tyhjäksi, ja kun Jumalan muuttava voima vaikuttaa Hänen
palvelijoittensa välityksellä, niin pimeyden voimat yhdistyvät katkeraan ja
määrätietoiseen vastustukseen. Saatana on totuuden vihollinen ja hän tulee käyttämään
kaikkia mahdollisia keinoja taistellakseen totuuden puolustajia vastaan." RH. 1888.
26.9. Perjantai, ilta
Room. 12:14
"Elämämme täytyy olla kätkettynä Jumalassa niin, että me kohdatessamme katkeria ja
pilkallisia sanoja ja epäystävällisiä katseita, emme anna tunteittemme kiihottua näitä
ihmisiä vastaan, vaan sen sijaan osoitamme myötätuntoa heitä kohtaan siksi, että he
eivät tunne kallista Vapahtajaa, johon me tunnustamme uskovamme. Meidän täytyy
muistaa, että he palvelevat Jeesuksen katkerinta vihollista, ja kun taivas on avoinna
jumalan lapsille, heillä ei ole sitä etuoikeutta. Sinun tulisi tuntea itsesi onnellisimmaksi
ihmiseksi maan päällä. Vaikka me Kristuksen edustajina olemme lampaita susilauman
keskellä, niin Hän on meidän kanssamme, joka voi auttaa meitä kaikissa olosuhteissa."
RH,1888.
27.9. Sapatti, aamu
Jaak. 4:11
"Jos saatana voi saada kristityiksi tunnustautuvat syyttelemään toisia uskovia, niin hän on
äärettömän tyytyväinen, sillä ne jotka näin tekevät, palvelevat häntä samalla tavalla kuin
Juudas teki pettäessään Kristuksen, vaikka he eivät olekaan tietoisia siitä.. Jos he
käyttäisivät puoletkaan siitä tarmosta ja innosta, jota he uhraavat tähän epäkristilliseen
työhön, tarkastellakseen omaa mieltään ja sydäntään, niin heillä olisi niin paljon
tekemistä puhdistaakseen ja vapauttaakseen itsensä kaikesta pahasta, että heillä ei olisi
mitään aikaa arvostella toisia uskovia, eivätkä he silloin lankeaisi kiusaukseen." RH,
1884.

27.9. Sapatti, ilta
Fil. 4:8
"Toteuttakaamme tarkasti käytännössä Kristuksen evankeliumin puhtaita periaatteita oppia, joka ei käsittele itse korotusta, vaan rakkautta, nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Silloin
me sen sijaan rakastamme toisia uskovia ja asetamme heidät itseämme korkeammalle.
Silloin me emme aina näe heidän luonteittensa pimeitä puolia emmekä viihdy
häväistysjutuissa ja irrallisissa huhuissa." RH.
28.9. Sunnuntai, aamu
Jaak. 3:13.14
"Mitä merkitsee 'valhetella totuutta vastaan’? Se on samaa kuin tunnustaa
kannattavansa totuutta samalla kuin mielessä, sanoissa ja teoissa ei edusta Kristusta,
vaan saatanaa. Olla epäluuloinen, kärsimätön ja arvosteleva, se on valhetella totuutta
vastaan. Mutta rakkaus, kärsivällisyys ja ystävällinen anteeksiantamus ovat
ominaisuuksia, jotka ovat sopusoinnussa totuuden periaatteiden kanssa. Totuus on aina
puhdas, ystävällinen, kokonaan vapaa itsekkyydestä ja sillä on taivaallinen hyvä tuoksu."
RH. 1895.
28.9. Sunnuntai, ilta
Koi. 3:15.16
"Kaikki, jotka pysyvät Kristuksessa, ilmaisevat samaa ystävällisen anteeksiantavaa
mielenlaatua, joka oli ominaista Hänen elämälleen, ja heidän tekonsa kantavat
hurskauden, vanhurskauden ja puhtauden leimaa. Heillä on todellisen viisauden nöyryys
ja he ilmaisevat Jeesuksen armoa. Kun Jumalaa rakastavat ovat kiusattuja, tulisi heidän
laulaa kiitoslauluja Luojalle sen sijaan kuin puhuisivat tuomitsevia tai arvostelevia sanoja.
Herra siunaa kaikkia, jotka koettavat luoda rauhaa. Luota kokonaan Jumalaan! Ole aina
huomaavainen, niin rakastettava ja säälivä, että sinua ympäröivä ilmapiiri tulee taivaan
siunausten hyväksi tuoksuksi." YI.1901.
29.9. Maanantai, aamu
Ef. 4:32
"Suurin palvelus, minkä voimme tehdä Jumalan työlle ja joka voi heijastaa kirkasta valoa
toisten ihmisten tielle, on olla ystävällinen, kärsivällinen, jumalaa -pelkääväinen ja
kallionlujasti pitää kiinni hyvistä periaatteista. Se tekee meidät maan suolaksi ja
maailman valoksi. Tulemme usein pettymään, sillä emme aina löydä täydellisyyttä niissä,
jotka työskentelevät kanssamme, eivätkä hekään löydä mitään täydellisyyttä meissä.
Vain vakavilla ja kestävillä ponnisteluilla taholtamme meistä voi tulla epäitsekkäitä,
nöyriä, lapsenomaisia, oppivaisia, sävyisiä ja lempeitä sydämeltä Jumalallisen Herramme
tavalla." L. 1888.
29.9. Maanantai, ilta
Jaak. 4:7
"Tämä maailma ei ole taivas, vaan se on Jumalan työpaja, jossa Hän valmistaa kansansa
puhtaaseen ja pyhään paratiisiin. Ja samalla jokaisen meistä täytyy tunnustaa, että me
olemme osa suuresta ihmiskunnasta, emmekä voi odottaa toisten tässä suuressa
kokonaisuudessa olevan virheettömämpiä kuin itse olemme. Erehdyksiä tehdään aina, ja
jos virheitä tekevät antavat ojentaa itseään he saavat siinä arvokkaan kokemuksen ja
heidän tappionsa voi kääntyä voitoksi. Sinun tulee ajatella, että monet omista
erehdyksistäsi eivät koskaan tule päivänvaloon ja siksi ole tarkka, ettet vedä toisten
virheitä ja erehdyksiä kirkkaimpaan valoon itsesi tai toisten katseltaviksi." L. 1888.
30.9. Tiistai, aamu
Room. 15:1
"Jumala ei halua, että me asetamme itsemme tuomarinistuimelle tuomitsemaan
toisiamme.. Kun me näemme virheitä toisissa, niin muistakaamme, että meissä
itsessämme on virheitä, jotka ehkä Jumalan silmissä ovat suurempia kuin ne virheet,

joista me tuomitsemme kanssaihmisiämme. Sen sijaan, että osoitamme hänen
virheitään, meidän tulee rukoilla Jumalaa hänen puolestaan, että hän saisi apua ja
voimaa voittaa heikkoutensa. Sellaisen mielen ja sellaisen asenteen voi Kristus hyväksyä
ja auttaa sinua puhumaan viisauden sanoja, jotka voivat auttaa ja vahvistaa heikkoa."
RH. 1888.
30.9. Tiistai, ilta
Matt. 25:40
"Jokaisella ihmisellä on omat surunsa ja pettymyksensä, ja meidän tulisi tehdä
kaikkemme keventääksemme toistemme taakkoja ilmaisemalla Kristuksen rakkautta
kaikkia kohtaan, joiden kanssa joudumme kosketuksiin. Jos me puhuisimme useimmin
taivaasta ja taivaallisista asioista, niin pian kaikki paha puhe lakkaisi kiinnostamasta
meitä. Sen sijaan, että löydämme virheitä toisissa, meidän tulee olla kriittisiä itseämme
kohtaan. Jokaisen meistä tulee kysyä itseltämme: Onko minulla oikea suhde Jumalaan?
Jos sinulla on ollut virheellinen asenne sinun täytyy kokonaan ajatella toisin.
Velvollisuutesi on sulkea kaikki sellainen ulkopuolelle, joka saastuttaa sydämesi. Kaikki
katkeruuden juuri täytyy repiä ylös, niin etteivät sen myrkylliset vaikutukset satuta toisia.
Älä anna minkään myrkyllisen kasvin juurtua sydämesi maahan! Revi se ylös tällä
hetkellä ja istuta sen tilalle rakkauden taimi! Anna Jeesuksen ottaa sydämesi
omistukseensa! Kristus on meidän esimerkkimme." RH. 1888.
__________

