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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HEINÄKUU
1.7. Tiistai, aamu
Dan. 8:14
"Jumala pyytää meitä antamaan aikamme ja voimamme saarnatyöhön vieden
ihmisille sanomaa, joka liikutti miehiä ja naisia vuosina 1843 ja 1844. Veljeni,
ottakaa paikkanne siellä, mitä Jumala tarjoaa teille. Jättäkää sellaiset, jotka
ovat ottaneet asenteensa vastakkaiselle puolelle, vaikka valoa on kerta
toisensa jälkeen annettu heille. Ryhtykää työhön, joka meille on annettu.
Seisokaa Jumalan Sanan puolesta totuuden korokkeella ja julistakaa
Kristuksen pikaista tuloa. Totuus, iankaikkinen totuus voittaa. Yli puoli
vuosisataa (vuodesta 1844) nykyisen totuuden erikohtia on tehty
kyseenalaiseksi ja vastustettu. Uusia teorioita on vastaanotettu totuutena,
mitkä eivät ole totuutta, ja Jumalan Henki paljasti heidän erehdyksensä. Kun
uskomme suuria tukipylväitä on esitetty, Jumalan Henki on todistanut niistä, ja
erikoisesti pyhäkkötotuus asiassa." M. 1907.
1.7. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:7
"Teidän siitä valosta, jota Jumala on antanut minulle, että niiden sanomien
pitäisi elpyä, joita viime aikoina on annettu, koska ihmiset haluavat tuoda uusia
teorioita ja yrittävät osoittaa, että ne ovat raamatullisia, vaikka ne ovat
erehdystä jotka, jos niiden sallittaisiin saada sijaa, kaivaisivat perustukset
totuuden uskolta. Meidän ei tule hyväksyä näitä olettamuksia ja pitää niitä
totuutena. Ei, ei; emme saa siirtyä siltä totuuden korokkeelta, jonka me
olemme pystyttäneet. Aina on olemassa sellaisia, jotka etsivät jotain uutta, ja
jotka venyttävät ja tulkitsevat Jumalan Sanaa, pannen sen tukemaan
aatteitaan ja teorioitaan. Veljet, asiat jotka Jumala on antanut meille ja jotka
Hänen Henkensä on opettanut olevan totuutta, uskokaa niihin ja jättäkää
syrjään sellaiset teoriat, joita Hänen Henkensä ei ole hyväksynyt." M. 125,
1907.
2.7. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 5:8
"Kristus on ilmoittanut hyväksyttävän palveluksen ehdot. 'Joka elämäänsä
rakastaa, kadottaa sen.' Hän sanoo, 'mutta joka vihaa elämäänsä tässä
maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua
palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun
palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä.' Joh.
12:25,26. Kristuksen tavalla palveleminen on arvokas Jumalan silmissä.
Sellaisten palvelu, jotka palvelevat maailman tavalla on arvotonta, sillä se
kaikki on itsekästä. Ihmisluonnon itsekkyys ryhtyy valvontaan. He eivät palvele
siten kuin Kristus antoi esimerkin. Tutkikaamme Kristuksen elämää ja
kuolemaa. Tehkäämme kaikki, mitä voimissamme on, täyttääksemme
Jumalan suunnitelmaa." L. 1903.
2.7. Keskiviikko, ilta
Luuk. 9:25
"Oman minän täytyy kuolla ja Kristuksen täytyy hallita kaikki kaikessa.
Ajatusten täytyy viipyä hänessä. Silloin elämä on Hänen nimensä kunniaksi.
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Sielu saa voimaa korkeudesta vastustaakseen saatanan oikealta näyttäviä
suunnitelmia. Ovatko seitsemännen päivän adventistit unohtaneet varoituksen,
joka on annettu efesolaisten kuudennessa luvussa? Meidät on asetettu sotaan
pimeyden voimia vastaan. Ellemme seuraa kiinteästi Johtajaamme, niin
saatana saa voiton meistä. 'Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne
pysyä pystyssä." L. 1903.
3.7. Torstai, aamu
Matt. 6:30
"Kristus opetti opetuslapsiaan, että jumalallisen huolenpidon mitta, jota
käytetään Hänen työssään, on suhteessa siihen arvoon, mikä sen kohteella on
luomisen asteikossa. Katselmus vartioi pientä ruskeaa varpusta,
todennäköisesti kaikkein alempiarvosta lintua. Ei yksikään niistä putoa
maahan Taivaallisen Isän huomaamatta. Kedon kukat, ruoho joka peittää
maan vehreydellä - kaikki saavat Taivaallisen Isämme huomiota ja
huolenpitoa. Jos kedon kukat ovat Mestari-taitelijan huolenpidon kohteena,
tehden ne niin kauniiksi, että ne ylittävät Salomon loiston, suurimman
kuninkaan, joka koskaan on käyttänyt valtikkaa, jos kedon ruoho on tehty
kauniiksi maata peittäväksi matoksi, niin voimmeko me kuvitella, miten
Jumala huolehtii ihmisestä, jonka on luonut omaksi kuvakseen?" L. 1896. 3.7.
Torstai, ilta
Ps. 90:10
"Jumala on antanut ihmisille älyn, jotta hän käsittäisi suurempia asioita kuin
nämä kauniit esineet luonnossa. Hän kuljettaa ihmisen korkeampaan
totuuden osastoon, ohjaten mieltä korkeammalle ja yhä korkeammalle ja
avaten heille jumalallisen mielen. Ja Jumalan kaitselmuksen kirjassa, elämän
kirjassa, on jokaiselle annettu oma sivu. Tämä sivu sisältää jokaisen
yksityiskohdan hänen historiastaan. Hänen päänsä hiuksetkin on numeroitu.
Jumalan lapset eivät koskaan ole poissa Hänen mielestään. Ja vaikka synti on
ollut aikakausien ajan olemassa, koettaen tehdä tehottomaksi Jumalan
armollisen rakkauden virran ihmisiä kohtaan, niin Jumalan rakkaus ja
huolenpito niitä kohtaan, jotka Hän on luonut omaksi kuvakseen, ei ole
lakannut kasvamasta rikkaammaksi ja runsaammaksi." L. 4, 1896.
4.7. Perjantai, aamu
1. Joh. 2:15
"Mukautuminen maailman mukaan on saanut monet kansastamme
kadottamaan asemapaikkansa. Suren syvästi tätä asiaa, koska se pitää minua
jatkuvasti Herran edessä. Jos koskaan on ollut aika jolloin niiden, jotka
tuntevat nykyisen totuuden, tulisi löytää oma asemapaikkansa, niin se aika on
nyt. Vaikka kenenkään ei tule liikkua riippumatta veljistään, niin jokaisen
täytyy saada tietoa omasta tilastaan, omasta asemapaikastaan. Jokaisen tulisi
esittää itselleen kysymys. 'Mikä on minun suhteeni Jumalaan?'
Muodostaminen maailman mukaan on saanut kansamme kadottamaan
asemapaikkansa. Oikeuden periaatteiden vääristelemistä ei ole kirjoitettu
nopeasti. Herran enkeli näytti minulle tämän asian kuvaannollisesti. Näytti
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siltä kuin varas hiipisi lähemmäksi ja yhä lähemmäksi, ja asteittain mutta
varmasti varastaen identtisyyden Jumalan työltä, johtaen veljiämme maailman
politiikan kaltaiseksi." M. 1902.
4.7. Perjantai, ilta
Jaak. 4:4
"Monien mielistä ajan todellisuus, jossa me elämme, on yhtä kaukana kuin
taivas on maasta. Näyttää siltä, että he ovat kokonaan unohtaneet tehtävänsä
valmistua kohtaamaan pian saapuvaa Vapahtajaamme. Jumala haluaa meidän
tulevan järkiimme. Hän haluaa meidän toimivan järjellisinä olentoina, jotka
elävät iankaikkisen maailman rajalla. Muistakaa, että valmistaessanne
itseänne taivaaseen, teidän on valmistettava toisiakin. Raamattu sanoo:
'Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei rampa horjahtaisi tieltä.' Niin kauan kun
me työskentelemme Kristuksen nimellä, pitäen kiinni Kaikkivaltiaan kädestä,
olemme turvassa; mutta niin pian kuin me irrotamme otteemme Hänestä ja
alamme luottaa ihmisiin, olemme suuressa vaarassa. Tänä päivänä Herra
haluaa meidän saavuttavan korkeamman tason, kuin missä menneisyydessä
olemme olleet." M. 96, 1902.
5.7. Sapatti, aamu
Saarn. 12:13,14
"Sinä päivän kun jokainen palkitaan tekojensa mukaan, miten heidän
rikkomuksensa ilmenevätkään heidän omissa silmissään niinä muutamina
hetkinä, kun heidän sallitaan nähdä merkinnät elämästään, minkälaiseksi he
ovat valinneet muodostaa sen välittämättä laista, joka ikuisia aikoja on
hallinnut maailmankaikkeutta? Silloin he näkevät, mitä Jumala halusi heidän
tekevän. He toteavat, että heidän olisi tullut käyttää verellä ostettua
etuoikeuttaan totuuteen ja vanhurskauteen nähden. He näkevät, että sen
sijaan että ovat asettaneet kykynsä ja vaikutuksensa kapinanjohtajan puolelle,
siten vahvistaen vihollisen joukkoja, heidän olisi pitänyt omistaa voimansa
hyvän elämiselle ja tekemiselle. Tuomiopäivänä ihmiset näkevät, mitä heistä
olisi voinut tulla Kristuksen voimassa. He näkevät, mitä ovat ryöstäneet
Jumalalta. He näkevät luopumisensa Jumalasta." M. 1900.
5.7. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:10
"Tuomiopäivänä kaikki avautuu katumattomille. Tilanne toisensa jälkeen
kulkee heidän ohitseen. Yhtä selvästi kuin keskipäivän auringonvalo he
näkevät, mitä olisivat voineet olla, jos olisivat työskennelleet Jumalan kanssa
sen sijaan, että vastustivat Häntä. Kuvaa ei voida muuttaa. Heidän asiansa on
ikuisesti ratkaistu. Heidän täytyy tuhoutua niiden mukana, joiden teitä ja tekoja
seurasivat. Valonvälähdys tulee kaikille kadotetuille sieluille. He näkevät
selvästi jumaluuden salaisuuden, jota he koko elinaikansa inhosivat ja
vihasivat. Ja langenneet enkelit, omistaen korkeamman älykkyyden kuin
ihminen, toteavat mitä ovat tehneet käyttäessään voimaansa johtamaan
ihmisiä valitsemaan petoksen ja vääryyden. Kaikkien jotka ovat yhtyneet
pettäjään, jotka ovat oppineet hänen teitänsä ja käyttäneet hänen petoksiaan,
täytyy hukkua hänen kanssaan." M. 37, 1900.
Hartauskalenteri

5

Heinä-Syyskuu 2014

6.7. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 1:10
"Joka katsoo Jeesukseen todeten, mitä Hän on meille ja mitä me olemme
Hänelle, toimii ahkerasti. Hän elää kasvusuunnitelmassa, kasvaen uskossa
hyveitä, hyveissä ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä,
itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivä11isyydessä jumalisuutta,
jumalisuudessa veljellistä rakkautta veljellisessä rakkaudessa yhteistä
rakkautta. Tällainen on kasvun kulku. Joka työskentelee yhdessä Kristuksen
kanssa, ei ole huomenna siellä missä hän on tänään. Joka päivä hän seuraa
Jumalan tuntemusta, jotta tietäisi etenemisensä olevan valmistusta
huomiseen. Niistä, jotka tällä tavalla elävät, kirjoitetaan lopuksi: 'Te olette
täydellisesti Hänessä.'" M. 1899.
6.7. Sunnuntai, ilta
Hebr. 3:14
"Vanhemmat, jotka kasvattavat lapsiaan oikein, kitkien pois jokaisen
kurittoman piirteen, tekevät heitä soveliaiksi tulemaan lähetyssaarnaajiksi
Kristukselle totuudessa, vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Joka lapsuudessaan
palvelee Jumalaa, kasvaen uskossa hyveitä, hyveissä ymmärtäväisyyttä,
ymmärtäväisyydessä
itsenne
hillitsemistä,
itsenne
hillitsemisessä
kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä
rakkautta veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, on sovelias kuulemaan
sanat: 'Lapsi, tule korkeammalle. Astu korkeakouluun.' Palkkaamme taivaassa
riippuu siitä, miten päivittäin elämme ja puhelemme täällä. Voimme olla
kristittyjä täällä. Ja olla kristitty ei tarkoita elää masennuksessa, nuristen
koska emme voi valita omaa tietämme." M. 102, 1899.
7.7. Maanantai, aamu
Matt.13:52
"Totuus rikastuttaa jatkuvasti sen vastaanottajaa. Totuuden vastaanottajien
mielet lisääntyvät toiminnassa. Harjoittaessaan kykyjään, koettaen kehittää
jokaista kykyä, heidän sielullinen ja hengellinen voimansa vahvistuu, sillä
missä on hengellistä elämää, siellä on kehitystä ja kasvua. Huoneenhaltijan
varat eivät vähene niitä oikein käytettäessä. Suuri totuuksia on haudattu
viisastelevan erehdyksen alapuolelle, mutta ne löytyvät ahkeralle tutkijalle.
Löytäessään ja avatessaan kallisarvoisten totuuden jalokivien aarreaitan, se ei
ole ryöstöä, sillä jokainen joka arvostaa näitä jalokiviä, voivat omista ne, ja
sitten he avaavat aarreaitan toisille. Joka antaa toisille, ei jää ilman aarretta,
sillä tarkastaessaan ja esittäessään sitä toisia kiinnostavasti, hän löytää uusia
aarteita. " M. 1898.
7.7. Maanantai, ilta
Snl. 8:10,11
"Halussamme olevia totuuden aarteita tulee antaa maailmalle, jotta heillä olisi
tilaisuus oppia tuntemaan totuuden arvo. Hengellisestä köyhyydestä kärsivien
tarpeita tulee lievittää. Työskentelemällä Jumalalta tulevassa voimassa
pystytään totuus esittämään niin selvästi, että se saa toisten mielet
värähtelemään. Raha voidaan lukita sisään monella tavoin. Se on yhä rahaa,
mutta se ei ole miksikään hyödyksi kenellekään. Mutta viisaasti sijoitettuna
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raha tuottaa rahaa, jota voidaan käyttää saamaan enemmän rahaa. Siten on
huoneenhaltijan aarteen - elävän Jumalan Sanan - laita. Totuuden jalokivien
käyttö tuottaa niiden arvoa omistajalle. Niitä tulee käyttää auttamaan ja
siunaamaan ja pelastamaan niitä, joiden puolesta Herra antoi ainutsyntyisen
Poikansa. Silloin ne ovat arvokkaimpia meille." M. 88.
8.7. Tiistai, aamu
Ps. 37:6
"Vaatimattomuutta tarvitaan suuresti. Jos sitä vaalitaan, se on suuriarvoinen
koristus Jumalan silmissä. Se on välttämätön työssä. Mutta ei ole mitään
hyvettä ajatella, että nöyryys on halpa-arvoista saamattomuutta. Samalla kun
vaatimattomuus on välttämätöntä Jumalan palvelemisessa, samalla kun sitä
täytyy aina viljellä, niin olkaa huolellisia, että sitä ei alenneta epävarmuuteen,
joka johtaa ihmiset horjumaan kun olosuhteet vaativat seisomaan lujana
totuuden puolesta. Jumalalle ei saa tarjota puolinaista palvelua. Herra on
antanut jokaiselle ihmiselle hänen työnsä. Jokaisen tulee olla kanavana, jonka
välityksellä Herra voi työskennellä ilmoittaen taivaan tahtoa. Vaikeita ja
epämiellyttäviä tehtäviä tulee suorittaa. Kukaan ei saa asettua paikalle, jossa
voivat hyväksyä vääryyden olemalla hiljaa. Heidän tulee puhua totuutta
rakkaudessa." L. 1901.
8.7. Tiistai, ilta
Ps. 37:39,40
"Ilman jatkuvaa vain Jumalalta tulevaa apua, nekin, joita pidetään
huomattavina uskovaisina, ovat vaarassa langeta synteihin, joita saatana on
valmistanut häpäisemään Jumalaa. Pitäkööt mielessään kaikki, jotka väittävät
olevansa uskovaisia, että vain jos teillä on usko, joka vaikuttaa rakkaudessa ja
puhdistaa sielun, vain jos teillä on Kristuksen pelastuksen ilo sydämessä, te
olette soveliaita opastamaan syntisiä katumukseen ja uskonpuhdistukseen.
Vain oikealla uskovaisella, joka ei vain hyväksy totuutta, vaan uskoo ja
toteuttaa totuutta käytännössä, joka ei ole tyytyväinen, ennen kuin Jumalan
läsnäolo on hänen kanssaan, on voimaa tehdä hyvää maailmassa." L. 79,
1901.
9.7. Keskiviikko, aamu
Ilm. 2:1,2
"Nämä sanat tulevat sellaisen huulilta, joka ei voi valehdella. Kristus paljastaa
ikuisen valppauden. Kristus on seitsemän kultaisen kynttilänjalan keskellä,
vaeltaen seurakunnasta seurakuntaan, kokouksesta kokoukseen, sydämeltä
sydämelle. Hän joka valvoo Israelia ei nuku eikä torku. Jos kynttiläjalat olisi
jätetty ihmisten huomaan, niin kuinka usein valo lepattaisikaan ja sammuisi.
Mutta Jumala ei ole antanut seurakuntaansa ihmisten käsiin. Kristus, joka
antoi henkensä maailman edestä, jotta jokainen joka Hänen uskoo ei hukkuisi,
vaan saisi iankaikkisen elämän, on todellinen talon vartija. Hän on Vartija,
uskollinen ja totinen Herran temppelissä. Meillä on syytä kiittää Jumalaa,
ettemme ole riippuvaisia maallisista papeista tai saarnaajista. Meitä ylläpitää
Jumalan voima. Kristuksen läsnäolo ja armo on kaiken elämän ja valon
salaisuus." M. 99, 1902.
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9.7. Keskiviikko, ilta
Jes. 26:7
"Kaikki meidän sanamme, suunnitelmamme ja salaiset aikeemme punnitaan
äärettömän oikeuden ja totuuden vaa'assa. Tuleeko myötätuntoinen,
itsensäuhraava Vapahtaja löytämään meidät vajavaisina hellyydessä,
rakkaudessa, myötätunnossa niitä kohtaan, joiden puolesta Hän antoi
elämänsä? Jumala on antanut meille suotuisia tilaisuuksia palvelemiseen. Hän
on antanut meille erinomaisia lahjoja, ja me olemme edesvastuussa Hänen
edessään niiden käytöstä. Jos käytämme niitä viisaasti, niin Jumala kutsuu
meidät työtoverikseen. Jos me puhdistamme itsemme kaikista saastaisista,
itsekkäistä periaatteista, niin saamme eräänä päivänä kuulla kiitoksen: 'Hyvin
tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.' Sydämessä ei ole minkäänlaista
vaikutinta, jota Herra ei lukisi. Hän lukee jokaisen tarkoituksen, jokaisen
ajatuksen." M.
10.7. Torstai, aamu
Jaak. 3:17
"Toivon, että olisitte puhdistettuja työaseita Jumalan kädessä, käytettäväksi
Hänen kunniakseen. Toivon, ettette yritä mennä eteenpäin omassa
voimassanne luottaen omaan arvostelukykyyn. Etsikää viisautta ylhäältä.
Olkaa vilpittömiä, jaloja aikomuksissanne. Eläkää korotettua elämää, että
rauhan Jumala pyhittäisi teidät kokonaan, ruumiin, sielun ja mielen. Älkää
lopettako etsimistä ja tutkimista ja asioiden pohjaan asti menemistä. Jumala
auttaa teitä vakavissa ponnisteluissanne. Jos epäitsekkäästi pyhitätte itsenne
Jumalalle ja Hänen työlleen, niin Hän hyväksyy teidät. Te ette saa palkkaa
täällä, vaan teidän täytyy katsoa siihen palkkaan, kun Mestari sanoo: 'Hyvin
tehty.' Kaikki, jotka pääsevät taivaaseen, täytyy viedä kokeeseen ja puhdistaa
kuin kulta tulessa jo tässä maailmassa. Suurin vaaramme on lihallinen
varmuus. Älkää koskaan kerskuko itsestänne." L. 1875.
10.7. Torstai, ilta
Luuk. 14:11
"Ole varma, poikani, kaiva syvältä, laske perustus turvallisesti. Ponnistele
perusteellisesti etsiessäsi Jumalaa. Älä yritä peitellä tai selitellä syntiä, vaan
etsi syvältä. Varo liikuttavia kiihottimia, kutsuen sitä uskonnolliseksi innoksi.
Ympärillä oleva vaikutus voi vaikuttaa monien tunteisiin. Toisten hyvä
esimerkki voi kestää kauden, mutta ellei sydän ole uudistunut, ellei se ole
läpikotaisesti kääntynyt, se palaa luonnollisesti omaan alkutekijäänsä.
Varokaa itsepetosta. Tartu Jeesukseen, Lunastajaasi. Ellemme kestä näitä
helppoja ahdistuksia, jos pieni menestys tai vastoinkäyminen paljastaa meissä
vääryyttä, ylpeyttä ja itsekkyyttä, jos antaudumme masennukseen tai syntiin,
jos pilkka ja epäsuosio jumalattomien ihmisten taholta kiusaa meitä ja vie
meiltä rohkeuden ja toivon ja masennumme onnettomuuden päivänä, niin
miten me kestämme kun Hän ilmestyy?"
11.7. Perjantai, aamu
Gal. 3:1
"Lunastus, jonka Herramme hankki meille Golgatan ristillä, oli tarkoitettu
saamaan meidät kuuliaisiksi Jumalan laille, Hänen vanhurskautensa kautta
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tullen mahdolliseksi noudattaa Jumalan lakia. Ihmisen tekoa, mikä hänen
asemansa onkin, ei voida verrata tähän suuren työhön langenneen ihmisen
hyväksi. Asia on hyvin suuri ja tärkeä. Miksi sitten niin harvat kiinnittävät siihen
huomiotaan? Ihmiset toimivat ikään kuin heillä ei olisi sieluja pelastettavana, ei
taivasta voitettavana eikä helvettiä kartettavana. Mitä se merkitsee? Apostoli
Paavali sanoo: 'Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli
kuvattu ristiinnaulittuna?' Totuus oli apostolille niin suuri, niin selvä, niin tärkeä,
koska ikuiset asiat liittyivät siihen." M. 25. 1887.
11.7. Perjantai, ilta
Gal. 5:7
"Eikö nykyään ole monia, jotka ovat niin saatanan lumoamia, että eivät tottele
totuutta eivätkä näe kuuliaisuuden hyötyä? Kuka on silloin ymmärtämätön?
Eivätkö ne, jotka eivät ole etsineet Herraa auttamaan, jotta lakkaisivat Hänen
lakinsa rikkomisesta. Jumalalle ei mikään ole niin vastenmielistä kuin synti.
Sen sijaan, että tekisi mitättömäksi Jumalan lain jatkamalla synnissä, jokainen
todella kääntynyt sielu vaeltaa nöyrän kuuliaisuuden polkua kaikille Jumalan
käskyille. Kuinka harvat puhuvat tästä suuresta Jeesuksen elämän
uhrauksesta, pelastaakseen syyllisiä syntisiä! Jos me pidämme arvossa sitä
rakkautta, jota Jumala ilmaisi meitä kohtaan, niin me tarttuisimme Jeesuksen
Kristuksen ansioihin, sillä ilman Kristuksen vanhurskautta ei Jumalalle voida
olla täysin kuuliaisia." M. 1887.
12.7. Sapatti, aamu
Matt. 12:37
"Kaikki tiedämme, mitä paha, hillitön kieli voi tehdä, jos se jätetään oman
onnensa nojaan. Kaikki, jotka ovat liittyneet yhteen seurakunnassa, ovat
sitoutuneet toimimaan seurakuntaan liittyessään pitämään pahan puhumisen
riviensä ulkopuolella. Seurakunnan vastuunalaisissa asemissa olevien
velvollisuus on valvoa sitä, että järjestys ja sopusointu säilyvät seurakunnassa.
Et saa koskaan repiä toista alas, sillä silloin teet saatanan työtä. Päivästä
toiseen teidän tulee auttaa toinen toistanne kasvamaan täyteen miehuuteen ja
naiseuteen Kristuksessa. Tässä työssä sulje ovi viholliselta. Puheen voima on
suuri lahja siunaamaan toisia tai suuri kirous aiheuttamaan erimielisyyttä ja
riitaa." M, 1886.
12.7. Sapatti, ilta
Jaak. 3:2
"Voimmeko odottaa Jumalan siunauksen lepäävän seurakunnan yllä, kun
jäsenet hellivät katkeruutta toinen toistaan kohtaan? Joiden sydämissä Kristus
asuu, osoittavat elämässään Hengen hedelmiä - rakkautta , iloa rauhaa,
pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä ja hyvyyttä. Ne joita vihollinen valvoo, ovat
täynnä kateutta, riitaa, pahanilkisyyttä ja pahaa epäilystä. Jos joku niistä, joista
näitä julmia sanoja on puhuttu, makaisivat tänä yönä kylmänä kuolleena,
kuinka erilaisia sanoja puhuttaisikaan hänestä. Kuinka usein asia onkaan näin:
Henkilön eläessä ystävälliset sanat voisivat siunata häntä, mutta sen sijaan
hänestä puhutaan epäystävällisiä, katkeria sanoja, mutta kun hänen työnsä on
päättynyt ja kädet ristiytyneet kuolemassa, niin puhutaan rakkauden ja
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arvostuksen sanoja. Mutta on liian myöhäistä! Jospa nämä rakkauden sanat
olisi puhuttu eläessä!"
13.7. Sunnuntai, aamu
Ps. 55:22
"Rakas veli, rakastan hellästi sinua ja toivoisin, että laitasi oli toisenlainen, että
sinua takaa - ajavat jättäisivät sinut yksin. Mutta, veljeni, sinun täytyy muistaa,
että vaikeudet ja harmittavat asiat ovat niitä, jotka 'kaikki yhdessä' vaikuttavat
niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Herran silmä on ylläsi. Jos pysyt
rohkeana, jos tahdot jättää sielusi Jumalalle, jos luotat Taivaalliseen Isääsi,
kuten lapsi luottaa vanhempiinsa, olet oikeamielinen, rakastat laupeutta, niin
Jumala voi ja tahtoo työskennellä kanssasi. Silloin kaikkien ahdistusten
keskellä sinä kunnioitat Jumalaa, ja Hänen lupauksensa on varma: 'Minä
kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat.' Muista, että kokemuksesi ei ole
ainutlaatuinen. Tunnet Joosefin ja Danielin historian." L. 8,1886.
13.7. Sunnuntai, ilta
Matt. 11:28-30
"Ahdistuksen tuli ei tuhoa, vaan puhdistaa, jalostaa ja pyhittää. Ilman näitä
ahdistuksia me emme tuntisi niin Jumalan ja Hänen apunsa tarvetta. Me
tulisimme ylpeiksi ja itseriittoisiksi. Näissä ahdistuksissa näen, että Herran
silmä on ylläsi ja Hän haluaa vetää sinun sydäntäsi puoleensa. Eivät terveet,
vaan haavoittuneet tarvitse lääkäriä; ne jotka on puristettu melkein siedon
rajoille, tarvitsevat Auttajaa. Jeesus rakastaa sinua. Kokemuksesi tekee minut
iloiseksi, ei sen vuoksi, että joudut kärsimään, vaan koska tämä todistaa
minulle, että Herra tutkii ja koettelee sinua, nähdäkseen tuletko Hänen
tykönsä, asetatko luottamuksesi Häneen, jos tahdot löytää rauhan ja levätä
Hänen rakkaudessaan. Meillä on elävä Vapahtaja, joka rakasti meitä niin
paljon, että kuoli puolestamme." M. 1886.
14.7. Maanantai, aamu
Ps. 103:1,2
"Haluan kiinnittää huomiosi Jumalan Sanan kalliisiin lupauksiin. Kaikilla
Jumalan lapsilla ei ole samaa voimaa, samaa mielenlaatua, samaa
luottamusta ja rohkeutta. Olen tietenkin iloinen, että tunteemme eivät ole
todiste siitä, ettemme ole Jumalan lapsia. Vihollinen haluaa kiusata sinua
ajattelemaan, että olet tehnyt asioita, jotka ovat erottaneet sinut Jumalasta, ja
että Hän ei enää rakasta sinua, mutta meidän Herramme rakastaa silti ja
meillä on sanat, jotka Hän on asettanut juuri sinunlaisillesi. 'Jos joku syntiä
tekeekin, niin meillä on Puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on
vanhurskas.' 'Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja
vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.' Minulla on todiste, että Jumala rakastaa sinua." L.
14.7. Maanantai, ilta
Ps. 32:5
"Vaikka Pietari vihasi itseään, niin Herra rakasti häntä, ja ylösnousemuksensa
jälkeen Hän kutsui häntä nimeltä ja lähetti hänelle rakastavan sanoman. Mikä
ystävällinen, rakastava ja myötätuntoinen Vapahtaja meillä onkaan! Hän
rakastaa meitä, vaikka teemmekin erehdyksiä. Sinä olet masentunut
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ruumiillisten raihnautesi vuoksi, mutta se ei ole mikään todiste siitä, etteikö
Herra joka päivä työskentele sinun hyväksesi. Hän antaa sinulle anteeksi
runsain määrin. Kerää itsellesi Jumalan suloiset lupaukset. Jeesus on pysyvä,
erehtymätön Ystävä, hän haluaa sinun luottavan Häneen. Jeesus näkee
menneisyyden synnit, mutta Hän lupaa anteeksiannon; eikä meidän pidä
häväistä Häntä epäilemällä Hänen rakkauttaan. Syyllisyyden tunne täytyy
laskea Golgatan ristin juurelle." L. 49, 1898.
15.7. Tiistai, aamu
Joh. 6:53
"Herra Jeesus on Lunastajasi. Etkö tahdo arvostaa Hänen tekemäänsä suurta
uhria sinun puolestasi? Kenelläkään ei ole oikeutta erota Raamatun
periaatteista. Joka on herkkä Herran neuvoille työskentelee omaksi
pelastukseen pelolla ja vavistuksella, tietäen että Jumala työskentelee hänessä
oman mielisuosionsa mukaan. Kun Jumalan totuus asuu sydämessä, niin
Jumalan lain periaatteita noudatetaan päivittäin käytännössä. Ihminen joka
suostuu olemaan petettynä, on ihminen jonka sydämessä ei totuus asu. Olla
ajoittain kristitty, ajoittain hurskas, on suurta petosta. Se on elävää valhetta.
Tilapäinen silmäys Jumalan Sanaan ei ole riittävä. Tilapäinen rukous
armoistuimelle, on sanoja jotka eivät auta sielun tarvetta." L.
15.7. Tiistai, ilta
Ilm. 3:15,16
"Kun Jumalan totuus säännöstelee elämää, sen täytyy olla istutettuna
sydämeen. Sen täytyy olla sisimmässä. Tulee päivä, jolloin näet, että ei kannata
leikkiä sielusi edun kanssa. Mitä tarkoittaa oksentaminen Jumalan suusta?
Että Hän ei enää esitä sellaisen nimeä Isälle. Kristus puki jumaluutensa
ihmisyyteen ja tuli tähän maailmaan elämään ilman synnin tahraa, jotta
ihminen, katsoessaan jumalalliseen tulisi osalliseksi jumalallisesta luonnosta,
sitten välttäen turmeluksen, joka maailmassa on himojen lähden vallalla. Niille,
jotka vastaanottavat Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan se verho,
joka erottaa Jumalan rakkauden ihmisen katseelta, vedetään syrjään. Uskon
silmillä he katselevat ikuisia asioita. Jumalan Sana tulee tuoda sisälle
elämään. Tutki Johanneksen 6. luku." L. 253, 1904.
16.7. Keskiviikko, aamu
Matt. 16:24
"Luonnollinen ruokahalu ja mieltymys haluaa maallista mielihyvää. Mutta
Jeesusta rakastavat tuovat ruokahalunsa ja mieltymyksensä sopusointuun
Hänen tahtonsa kanssa. He ovat valinneet olla Herran puolella, ja heidän
elämänsä
tulee
olla
elävässä
vastakohdassa
maailmanihmisten
itsetyydytyksen kanssa. Kiusaaja tulee heidän tykönsä houkutteluineen ja
lahjuksineen sanoen: 'Kaiken tämän minä annan sinulle, jos palvelet minua.'
Mutta he tietävät, että hänellä ei ole mitään arvokasta annettavaa, ja he
kieltäytyvät yhtymästä hänen kiusauksiinsa. Jumalan armosta he pystyvät
säilyttämään periaatteittensa puhtauden tahrattomana. Pyhät enkelit ovat
heidän vierellään ja Kristus tulee näkyviin heidän lujassa uskollisuudessaan." L.
1904.
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16.7. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:12
"Väite ei ole mitään uskontoa. Kaikkea pintapuolisuutta täytyy välttää. Kristityn
luonne rakentuu vastaanottamalla ja uskomalla Kristukseen. Oikea kristitty
vaalii huolellisesti totuutta, se on hänelle kultaa paljon kalliimpaa. Hänellä on
todiste, joka kestää vihollisen kaikki hyökkäykset. Ei mikään muu kuin
Jumalan totuus voi täyttää sielun tarpeita. Tätä totuutta täytyy uskollisesti
säilyttää sydämessä, tullen osaksi elämää. Siten saadaan kokemus, joka
tekee sielun valvovaksi, olemaan huolellinen, ettei tee mitään, joka voisi
hävittää sopusoinnun Hänen tahtonsa kanssa, joka kuoli jotta miehet ja naiset
saisivat iankaikkisen elämän. Hän oli kiusattu kaikissa kohdissa, kuten mekin,
kuitenkin ilman syntiä. Hän tietää, miten auttaa niitä, jotka ovat kiusattuja." L.
249, 1904.
17.7. Torstai, aamu
Jes. 2:3
"Vanhan Testamentin kirjoitukset olivat Israelin oppikirjana. Kun lainoppinut
tuli Kristuksen luo kysyen: 'Mestari, mitä pitää minun tekemän, jotta perisin
iankaikkisen elämän?" Vapahtaja vastasi: 'Miten laissa on kirjoitettu? Kuinka
luet?' Hän vastasi ja sanoi: 'Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta
sydämestäsi, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.' Kristus sanoi: 'Oikea vastasit;
tee se, niin sinä saat elää.' Jos Raamatussa ei olisi mitään muuta jaetta, niin
tämä lausunto antaa riittävästi valoa ja tietoa ja vaikutusta jokaiselle sielulle."
M. 1899.
17.7. Torstai, ilta
Luuk. 10:36,37
"Nämä ovat käytännön läksyjä Jumalan Sanassa. Tämä Sana opettaa eläviä,
pyhiä periaatteita, jolloin viivyttelemättä tulisi tehdä toisille sitä, mitä toivoisi
toisten tekevän heille, periaatteita, joita heidän tulisi noudattaa päivittäisessä
elämässään täällä ja viedä ne ylhäällä olevaan kouluun. Alttari ja aura ovat
kokemuksia kaikille, jotka etsivät iankaikkista elämää. Tiedämme aivan liian
vähän Jumalan rakkauden ja myötätunnon suuruudesta. Opiskelijat
jännittäkööt sielunvoimiaan, jotta ymmärtäisivät Jesajan 45 luvun, jota tulisi
opettaa kouluissammekin arvokkaana opiskeluna. Se olisi parempaa kuin
romaanit ja sadut. Taivas on kotimme. Ylhäällä olevaa kansalaisuuttamme ja
elämäämme ei saa omistaa maailmalle, joka pian tuhotaan. Tarvitsemme
Jumalan Sanaa, joka ilmenee luonteessa." M. 96, 1899.
18.7. Perjantai, aamu
Matt. 7:2
"Viime yönä olin paljon unettomana. Monet kuvaukset kulkivat ohitseni. Yksi
näky oli kirkolliskokouksesta, jossa oli läsnä useita henkilöitä. Eräs mies nousi
ja alkoi etsiä virheitä eräästä veljestään. Katsoin puhujan vaatteita ja näin, että
ne olivat hyvin epämiellyttäviä. Vielä eräs, ja taas eräs, nousi ja lausui
syytöksen ja tuomion sanoja toisten elämästä. Jokaisella oli jotain vaikeuksia
puhuttavana, jotain virheitä löydettävänä jostain toisesta. Kaikki esittivät
puutteita kristityissä, jotka yrittivät tehdä jotakin maailmassamme, ja he
toistivat selityksiään, että tämä laiminlöi tätä ja toinen toista asiaa, ja niin
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edelleen." M. 1906.
18.7. Perjantai, ilta
Jaak. 4:11
"Monien ihmisten puhuttua ilmestyi eräs arvovaltainen ja toisti sanoja: 'Älkää
tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 'Kristus itse oli läsnä. Hänen kasvoillaan oli
tuskallinen ilme kun toinen toisensa jälkeen tuli eteen omituisessa puvussa,
puhuen eri seurakunnan jäsenten virheistä. Lopulta taivaallinen vieras nousi.
Niin syventyneinä nämä ihmiset olivat veljiensä arvosteluun, että he
vastahakoisesti antoivat Hänelle tilaisuuden puhua. Hän selitti, että arvostelun
ja tuomion henki toisistaan oli syynä seurakunnan heikkouteen tänään. On
puhuttu asioita, joita ei olisi pitänyt koskaan lausua. Jokaisen, joka suunsa
sanalla asettaa esteen toisten kristittyjen tielle, joutuvat tekemään tiliä
Jumalan kanssa. Vakavalla juhlallisuudella Puhuja sanoi: 'Seurakunta koostuu
monista mielistä, joilla jokaisella on yksilöllisyys. Minä annoin henkeni, jotta
miehet ja naiset jumalallisesta armosta voisivat sopia yhteen, ilmaisten minun
luonteeni täydellistä mallia, samanaikaisesti omistaen yksilöllisyytensä.
Kellään ei ole oikeutta tuhota toisen yksilöllisyyttä."
19.7. Sapatti, aamu
1. Tim. 1:12
"Kristuksen seuraaminen ei ole vaikeuksista vapaata. Se ei ole lasten leikkiä.
Se ei ole hengellistä joutilaisuutta. Kaikki ilo Kristuksen palveluksessa
tarkoittaa pyhää velvollisuutta usein ankarien taistelujen kohtaamisessa.
Kristuksen seuraaminen tarkoittaa ankaria taisteluja, ahkeraa työntekoa,
sodankäyntiä maailmaa, lihaa ja perkelettä vastaan. Ilonamme ovat voitot,
jotka on saatu Kristuksen puolesta vakavassa, kovassa sodassa. Ajattele tätä.
Meidän täytyy työskennellä omaksi pelastukseksemme pelolla ja vavistuksella.
Emme ole itsemme omat. Meidät on ostettu hinnalla kirkastaaksemme
Jumalaa ruumiissamme ja hengessämme, jotka ovat Hänen. Työ on tehtävä.
Hänen viinitarhassaan on uskollinen työ tehtävänä. Ja jokaiselle on annettu
hänen tehtävänsä. Jos etuoikeutemme on omistaa elämän leipää, meidän
täytyy työskennellä Herran viinitarhassa. Taakka lasketaan päällemme kieltää
itsemme, ottaa ristimme ja seurata Jeesusta. Meidän täytyy taistella hyvä
uskon taistelu." M. 1907.
19.7. Sapatti, ilta
1. Kor. 3:9
"Kristus ryhtyi suureen työhön, jonka puolesta Hän eli ja kuoli. Meidän tulee olla
työssä mihin aikaan tahansa. Minkä tähden? 'Koska teidät on ostettu kalliilla
hinnalla,' ja teidät on palkattu prinssi Immanuelin lipun alle. Meidän tulee
jatkuvasti muistuttaa niitä, jotka ovat lupautuneet Kristuksen palvelukseen,
että se tarkoittaa ahkeruutta. Se tarkoittaa olla uskollisia työntekijöitä, tehdä
kaikki mahdollinen sielujen voittamiseksi Kristukselle. Jatkuvassa
valvovaisuudessa tulee olla uskollinen kuoleman saakka, taistella uskon hyvä
taistelu, kunnes sota on päättynyt ja voittajina saamme elämän kruunun. Se
tarkoittaa paljon enemmän kuin me oletamme. Kristus on esimerkkimme.
Kristityn sota ei ole syömistä ja juomista ja pukeutumista mukavuutta
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rakastavien maailmanihmisten mukaisesti." M. 156, 1907.
20.7. Sunnuntai, aamu
Juudan 24,25
"Todellinen työ on tehtävä meissä. Meidän täytyy jatkuvasti jättää tahtomme
Jumalan tahtoon, tiemme Jumalan tiehen. Meidän omalaatuiset aatteemme
pyrkivät jatkuvasti ylivaltaan, mutta meidän täytyy tehdä Jumala kaikeksi
kaikessa. Emme ole vapaita inhimillisistä virheistä, mutta meidän täytyy
alituisesti pyrkiä vapautumaan näistä virheistä, ei olemaan täydellisiä omissa
silmissämme, vaan täydellisiä jokaisessa hyvässä työssä. Emme saa viipyä
synkällä puolella. Sielumme ei saa levätä itsessämme, vaan Hänessä, joka on
kaikki ja kaikessa. Katsoen ikään kuin peilistä Herran kirkkautta me todella
muutumme samaksi kuvaksi, kirkkaudesta kirkkauteen Herran Hengessä. Me
odotamme liian vähän, ja saamme uskomme mukaisesti. Meidän ei tule
takertua omin teihimme, omiin suunnitelmiimme, omin aatteisiimme; meidän
tulee muuttua mielemme uudistuksella, jotta osoittaisimme, mikä on hyvää ja
hyväksyttävää ja täydellinen Jumalan tahto." L. 57, 1887.
20.7. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 1:8
"Syvälle juurtuneita syntejä vastaan on taisteltava ja pahat tavat voitettava.
Väärät taipumukset ja tunteet on kitkettävä pois, ja pyhän mielenlaadun ja
pyhien tunteiden synnyttävä meissä Jumalan Hengessä. Jumalan Sana opettaa
selvästi, mutta Herra ei voi työskennellä meissä täyttääkseen hyvän
mielisuosionsa, ellemme ristiinnaulitse itseämme mieltymyksineen ja
himoineen joka askeleella. Oma minä on vaikein asia, jota joudumme
käsittelemään. Panemalla pois taakkamme älkäämme unohtako laskea
itseämmekin Kristuksen jalkojen juureen. Kiusauksesi, aatteesi, tunteesi täytyy
kaikki laskea ristin juurelle. Silloin sielu on valmis kuuntelemaan jumalallisen
opetuksen sanoja. Antakaa totuuden pyhittävän voiman ilmetä elämässänne ja
luonteessanne. Antakaa Kristuksen muovata itsenne." L. 1887.
21.7. Maanantai, aamu
Ps. 130:4,5
"Keskuudessamme on ollut syntejä kuten muinaisessa Israelissakin, mutta
Jumalalle kiitos, meillä on avoin ovi, jota kukaan ei voi sulkea. Ihmiset voivat
sanoa: Annan anteeksi kaiken sen vääryyden, jota olet tehnyt minulle,' mutta
heidän anteeksiantonsa ei poista syntejä. Mutta ääni kaikuu Golgatalta:
'Poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksiannetut', Tehoaa kaikkeen. Vain
sillä sanalla on voima herättää kiitollisuus kiitollisessa sydämessä. Meillä on
Välittäjä. On yksi anteeksiantamuksen kanava, joka on aina auki, ja tätä
kanavaa myöten runsaat jumalalliset armon ja anteeksiantamuksen virrat
vuotavat ylitsemme. Monet ovat ilmaisseet ihmetyksensä siitä, kuinka Jumala
vaati niin monta tapettavaa uhria juutalaisten uhripalveluksessa, mutta sen
tarkoitus oli muistuttaa heidän mieliinsä suuri ja juhlallinen totuus, että ilman
verenvuodatusta ei ollut synnin sovitusta." L. 1886.
21.7. Maanantai, ilta
Dan. 9:9
"Haluaisin esittää tämän asian kansallemme siten, kuin näin sen - suuren
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uhrin ihmisen hyväksi. Oikeus vaati ihmisen kärsivän. Kristus, yhtäläinen
Jumalan kanssa, otti kärsimykset itselleen. Hänen ei tarvinnut sovittaa itseään.
Se oli ihmisen takia - kaikki ihmisen takia. Hänen tuskansa suuruus oli
suhteessa Hänen luonteensa arvoon ja jalouteen. Emme koskaan näe emmekä
ymmärrä Jumalan tahrattoman Karitsan ankaraa kärsimyksen tuskaa,
ellemme tunne, miten syvä on se kuilu, josta meidät on vapautettu, kuinka
raskas on synti, johon ihminen on syyllinen, ja uskossa tartu täydelliseen ja
kokonaiseen anteeksiantoon. Tässä tuhannet epäonnistuivat. He eivät todella
usko, että Jeesus antaa heille anteeksi yksilöllisesti. He unohtavat vedota
Jumalan Sanaan. Hän on vakuuttanut meille, että Hän on uskollinen, että Hän
on luvannut antaa meille anteeksi ja olla oikeamielinen omaa lakiansa
kohtaan. Hänen armonsa ei ole puutteellinen. Jos ketjussa olisi yksi virheellinen
lenkki, niin me olisimme toivottomasti tuhotut synteihimme. Mutta yhtään
virheellistä lenkkiä ei ole." L.
22.7. Tiistai, aamu
Matt. 10:34
"Rauha, joksi Kristus kutsuu omaa rauhaansa, ja jonka Hän jätti perinnöksi
opetuslapsilleen, ei ole rauhaa, joka torjuu kaikki erimielisyydet; mutta se on
rauha, joka annetaan ja josta voidaan iloita erimielisyyden keskellä. Rauha,
joka on uskollisella Kristuksen asian puolustajalla, on tietoisuus, että hän tekee
Jumalan tahdon ja heijastaa Hänen kirkkauttaan hyvissä teoissa. Se on sisäistä
paremminkin kuin ulkonaista rauhaa. Ulkopuolella ovat sodat ja taistelut
julkisesti viholliseksi tunnustautuvien vastustuksen taholta, samoin kuin niiden
kysymys ja epäluulo, jotka väittävät olevansa ystäviä. Kristus työskenteli, jotta
ihminen olisi uskollinen kaikessa, jota Jumala haluaisi hänen olevan, ja olisi
uskollinen korkeimmille ja ikuisille asioille." M. 23b, 1896.
22.7. Tiistai, ilta
Matt. 5:44
"Kristus haluaisi meidän rakastavan niitä, jotka masentavat ja tuottavat meille
harmia. Meidän ei tarvitse ilmaista sanoillamme ja teoillamme heidän
ilmaisemaa henkeä, vaan käyttää hyväksi jokaista tilaisuutta tehdä heille
hyvää. Mutta vaikka meitä vaaditaan olemaan kristittyjä niitä kohtaan, jotka
ovat vihollisiamme, niin ei meidän tarvitse rauhan saamiseksi peitellä niiden
virheitä, joita näemme erehdyksessä. Jeesus, maailman Lunastaja, ei koskaan
ostanut rauhaa peittämällä vääryyttä tai tekemällä jotain sopimuksia. Vaikka
Hänen sydämensä jatkuvasti tulvi rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan, niin
Hän ei koskaan antanut myöten heidän synneissään. Hän oli liian paljon heidän
ystävänsä ollakseen hiljaa silloin, kun he seurasivat suuntaa, joka olisi
tuhonnut heidän sielunsa - sielut, jotka hän oli ostanut omalla verellään. Hän
nuhteli ankarasti kaikista pahoista tavoista, ja Hänen rauhansa oli tietoisuus,
että oli täyttänyt Isänsä tahdon."
23.7. Keskiviikko, aamu
Luuk. 10:27
"Kysymys jonka lainoppinut esitti Jeesukselle, oli ratkaiseva seurauksiltaan.
Fariseukset, jotka olivat yllyttäneet lainoppineet esittämään tämän
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kysymyksen, odottivat Jeesuksen vastaavan sillä tavalla, että löytäisivät jotain
Häntä vastaan, millä he voisivat syyttää ja tuomita Häntä kansan edessä.
Kristuksen tyyneys, viisaus ja arvovalta, jolla Hän puhui, oli sellaista jota he
eivät voineet käsittää. Lainoppineet esittäessä tämän kysymyksen Kristus tiesi,
että esitys tuli Hänen katkerimmilta vihamiehiltään, jotka asettivat ansan,
saadakseen Hänet kiinni Hänen sanoistaan. Herra Jeesus vastasi kysymykseen
asettamalla taakan lainoppineen itsensä päälle vastaamaan omaan
kysymykseensä kansan joukon edessä. Miten laissa on kirjoitettu?' Kuinkas
luet?" M. 45, 1900.
23.7. Keskiviikko, ilta
Room. 13:9
"Kuuliaisuus Jumalan käskyille on iankaikkisen elämän hinta. Laaja ja
syvällinen työ on suoritettava langenneen ihmiskunnan hyväksi. Se on oikean
kääntymyksen tarkka tulkinta. Herran laki on täydellinen, käännyttäen sielun.
Vastaus lainoppineen tekemään kysymykseen sisältää sen ihmisen
velvollisuuden, joka etsii iankaikkista elämää. Lainoppinut ei pystynyt
keinottelemaan itseään eroon kysymyksestä, joka suoraan osoitti iankaikkisen
elämän ehdot. Hän tiesi, että laki vaatii rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistään kuin itseään. Hän tiesi, ettei ollut tehnyt kumpaakaan, ja
vakaumus että oli laiminlyönyt totella neljää ensimmäistä käskyä sekä kuutta
viimeistä, selvästi mainittuina Jumalan Pyhässä Sanassa, teki Pyhän Hengen
vaikutuksen hänen sydämeensä. Hän näki itsensä pyhäkön vaa'alla punnittuna
ja liian kevyeksi havaittuna. Hän ei palvelut Jumalaa yli kaiken." M. 1900.
24.7. Torstai, aamu
Ps. 42:5
"Saatana ei halua seuloa akanoita, koska hän ei saa niistä mitään. Hän seuloo
vehniä. Perkele ei koettele, kiusaa ja vainoa sellaisia, josta hän on varma,
koska he elävät tietoisessa Jumalan lain rikkomuksessa. Jotka ovat liittyneet
Herran armeijaan, seisten Prinssi Immanuelin verellä tahratun lipun alla, niitä
saatana haluaa kiusata ja tuhota. Kristityt tulevat kohtaamaan ja heillä on
monia ja vaikeita taisteluja salakavalan vihollisen kanssa, joka on armoton.
Hän haluaa saattaa heidät vaikeimpiin paikkoihin ja sitten riemuita heidän
ahdingostaan. Mutta Jumalalle kiitos, Jeesus elää tehdäkseen sovitusta
meidän jokaisen hyväksi. Turvamme on jättää itsemme Jumalalle ja uskossa
levätä Hänen ansiossaan, joka sanoi: 'Minä en koskaan jätä sinua, enkä sinua
hylkää."
24.7. Torstai, ilta
Ps. 49:16
"Aurinkomme on laskeutumassa länteen, mutta sitä ei nähdä pimeässä.
Jeesus eli aina sovittaakseen meidät. Tahdomme näinä toiviomatkamme
viimeisinä päivinä luottaa Jumalaan ja odottaa Häntä. Jos me vaellamme
Jumalan kanssa, uskomme kasvaa kirkkaammaksi ja yhä kirkkaammaksi
aina täyteen päivän saakka, ja saamme lopulta uskollisten palkan. Tällä
hetkellä henkeni riemuitse Jumalassa. Näen edessäni näyn iankaikkisesta
kirkkaudesta. Me emme ole sitä ansainneet. Oi ei, Jeesus ansaitsi sen meidän
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edestämme ja se on vapaa lahja, ei minkään vanhurskautemme tai
hyvyytemme ansaitsema. Vaeltakaamme näinä muutamina koetuksen hetkinä,
mitä meille on annettu, nöyrinä Jumalan kanssa ja tehkäämme uskollisesti sitä
työtä, jota Hän on käsiimme antanut." L. 42, 1878.
25.7. Perjantai, aamu
1. Joh. 4:10
"Saatana on julistanut synagogalleen, ettei yksikään ihminen pysty
ylläpitämään uskollisuuttaan Jumalan käskyjä kohtaan. Yksi pelastettu sielu
voisi todistaa tämän väitteen vääräksi. Yksi pelastettu sielu osoittaisi Jumalan
hallituksen oikeamielisyyden. Luotuna Jumalan kuvaksi ihmistä ei pidä jättää
saatanan valtaan ja tuhoutumaan. Kristus tuli maan päälle ja osoitti
kuuliaisella elämällä, että ihminen voi totella. Hän kumosi syyllisyyden, joka
lepäsi syntisen yllä. Jotta syntinen voisi seistä Jumalan edessä puettuna Hänen
vanhurskautensa pukuun, Hän pukeutui surujen pukuun. Kuka voi mitata
Kristuksen kärsimyksen Getsemanen puutarhassa, kun Hän tunsi täysin koko
maailman syntitaakan lepäävän yllään? Hän tunsi niin voimakkaasti synnin
synnillisyyden, että hetken malja vapisi Hänen kädessään ja koko taivas kuuli
tuskahuudon: 'Isäni, jos mahdollista, ota tämä malja pois." M. 1901.
25.7. Perjantai, ilta
Joh. 15:16
"Lunastussuunnitelma laskettiin tuomaan pelastusta syntisille. Kristus suoritti
aikomuksensa. Hänen kuolemansa on tuonut iankaikkisen elämän kaikille,
jotka hyväksyvät Hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Mutta monet, monet
niistä, joiden puolesta Hän kuoli pelastaakseen heidät, kieltäytyvät
osoittamasta uskollisuuttaan. Maailma on melkein tulossa sellaiseksi, kuin se
oli ennen vedenpaisumusta. Kristus sanoo: 'Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä
päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen
päivän asti, jona Nooa meni arkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin
vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus
oleva.' Älköön suuren valon omistavat panko käsiään ristiin, tyytyväisenä
olemalla tekemättä mitään." M. 66, 1901.
26.7. Sapatti, aam
Ilm. 22:2
"Täytyykö meidän odottaa, kunnes olemme muutetut, ennen kuin syömme
elämänpuun lehtiä? Joka vastaanottaa Kristuksen sanat sydämeensä, tietää
mitä tarkoittaa syödä elämänpuun lehtiä. Jumalalta tuleva tieto on elämän
leipä. Ne ovat elämänpuun lehtiä, jotka ovat kansojen tervehtymiseksi.
Hengellisen elämän virta värisyttää sielua, kun Kristuksen sanoja uskotaan ja
käytännössä toteutetaan. Sitten meidät tehdään yhdeksi Kristuksen kanssa.
Heikko ja voimaton kokemus tulee vahvaksi. Iankaikkinen elämä tulee
osaksemme, jos pysymme uskomme alusta lujana loppuun saakka. Kaikki
totuus on vastaanotettava Jeesuksen elämänä. Usko puhdistaa meidät
kaikesta saastaisuudesta ja valmistaa sielun Kristuksen läsnäololle. Kristus,
kirkkauden toivo on muotoutunut meissä." M. 103, 1902.
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26.7. Sapatti, ilta
Ps. 19:7
"Niiden, jotka sitoutuvat pitämään Jumalan käskyt, on välttämätöntä omistaa
ymmärrettävä tieto Raamatusta. Siten me opimme kieltämään itsemme ja
olemaan ankaran rehellisiä Jumalan kanssa käyttäessämme Hänen
omaisuuttaan. Jumala antoi meille Raamatun, jotta me ymmärtäisimme
jumalallisen tahdon. Emme voi noudattaa Hänen käskyjään, ellemme tiedä
mitä ne sisältävät. Meidän täytyy ottaa elämäntehtäväksemme
ymmärtääksemme Jumalan tahdon. Vain sen tehdessämme pystymme
kasvattamaan lapsemme oikein. Herra ei ole pidättänyt mitään, mikä on
välttämätöntä lastensa valistukselle. Kukaan ei voi puolustaa rikostaan sillä,
että hän oli tietämätön, että tie taivaaseen ei ollut selvästi merkitty. Meitä ei
ole jätetty palvelemaan Jumalaa epävarmalla, epämääräisellä tiellä." M. 1902.
27.7. Sunnuntai, aamu
1. Tess. 4:9
"Totuuden, kallisarvoisen totuuden, tulee pyhittää, valloittaa, puhdistaa,
kohottaa ja lopulta korottaa meidät istuaksemme Majesteetin oikealla puolella
taivaassa. Kasvammeko me heikosti hengellisessä voimassa harjoituksen
puutteesta? Kuljemmeko me päivästä toiseen ilman merkittyä ja selvää
kokemusta uskonnollisessa elämässä, koska olemme sallineet maailmallisten
asioiden vallata mielemme? Siinä on sinun vaarasi. Sinä olet takertunut
saatanan juoniin. Ne voimat tai elimet, joita harrastat tulevat vahvoiksi, ja
huomaamattasi asetat itsesi paikalle, jossa ei kykene tekemään Jumalan
työtä. Aikana jona sinun pitäisi antautua vakavasti työhön, sinä teet itsesi
sopimattomaksi työhön, jolla Jumala kunnioittaisi sinua toimimaan Hänen
asiassaan. Veruke toisensa jälkeen on noussut mieleesi puolustaaksesi itseäsi,
miksi et ryhdy työhön, jota sinun pitäisi tehdä." L. 35, 1876.
27.7. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 3:11
"Siirry lähemmäksi veljeäsi. Älä anna minkään kilpailuhengen tai riidan
erottaa sydämestäsi tai kiintymystäsi hänestä. Älä anna itsekkäiden tunteiden
tai mustasukkaisuuden saada paikkaa sydämessäsi. Tyhjennä se kaikesta
sellaisesta. Viljele rakkautta, luottamusta ja uskoa. Elä Raamatun tason
periaatteiden mukaan. Käytä Jumalan sinulle antamaa valoa. Osoita
ystävällisillä sanoilla, teoilla ja epäitsekkäillä töillä, että todella pidät ja
rakastat veljeäsi. Tekemäsi edistysaskeleet heijastuvat sinuun takaisin. En ole
koskaan tyytyväinen, ennen kuin näen teidät kummatkin lujasti, rakastaen,
yhtyneinä veljesrakkauden siteillä. Jumala auttakoon sinua suorittamaan
tämän työn loppuun asti. Vanhempana sinun tulisi kaikin tavoin yrittää auttaa
nuorempaasi ja sitoa hänet sydämellesi. Rakastakaa veljinä, olkaa
myötätuntoisia, olkaa ystävällisiä. Uskonto ei ole teoriaa, vaan käytäntöä." L.
1876.
28.7. Maanantai, aamu
Ps. 121:1,2
"Olen täällä Addie Chlough Fairin luona vieraisilla, ja olen katsellut vuoria ja
äkkijyrkkiä kallioita, 120 metriä korkeita. Mr. Walling otti meidät mukaansa
Hartauskalenteri

18

Heinä-Syyskuu 2014

ylös, ylös vuorille. Pelkäsimme toisinaan, ettemme koskaan saavuta huippua.
Meillä oli laaja näköala maastosta. Saatoimme nähdä Black Hawkin ja
Centralin ja kaiken, mitä kummassakin kaupungissa oli. Coloradon
vuoristonäkyä ei koskaan voida kuvata niin, että voisi luoda kuvan ja oikean
käsityksen tästä maasta. Se on ihana! Se on ihmeellinen! Nähdä suuret vanhat
vuoret, toiset paljaita ja toiset puiden peittämät! Vaistomaisesti mieli tuntee
kunnioitusta, ja syvät arvostuksen tunteet taivuttavat sielun nöyryyteen,
tuntiessa Äärettömän voiman. En voisi olla käyttämättä etuoikeutta saada
nähdä Coloradon vuoristonäkymät." L. 1872.
28.7. Maanantai, ilta
Ps. 3:5
"Kävelin eilen useita kilometrejä vuoren rinnettä enkä mennyt levolle ennen
kello yhtätoista. Mutta tänä aamuna nousin jo viideltä virkeänä ja toimivana.
Kävely vuorilla tekee paljon hyvää terveydelleni. Kukaan teistä ei ollut tietoinen
surkeasta terveydentilastani. Tiesin, että valitukseni ei tekisi kotia paremmaksi,
kun lähdin Battle Creekista. Mr. Walling on hyvin innokas, että meidän pitäisi
mennä hänen kanssaan lumisen vuorijonon poikki paikkaan, jota kutsutaan
Parkiksi, toisella puolen lumiharjannetta. Ratsastaisimme poneilla vuorta ylös.
Ottaisimme vaunuihin muonaa kolmeksi ja neljäksi viikoksi. Kukin meistä
ratsastaisi poneilla vuorten yli, ja kaksi hevosta vetäisi muonavaroja ja peitteitä
majoitusta varten. Siellä vuorten toisella puolella olisimme poissa kaikesta
asutuksesta ja veisimme mukanamme kaiken, mitä tarvitsemme. Sielumme
tulee olla vapaat Herrassa, jolloin Hän johtaa meitä. Nöyriä Hän opastaa
oikeuteen, ja nöyrille Hän opettaa tiensä." L. 12, 1872.
29.7. Tiistai, aamu
Gal. 5:22,23
"Kysymyksen uskonnonvapaudesta tulee kansamme käsittää selvästi,
enemmän kuin yhdellä tavalla. Ojennetuin käsivarsin ihmiset koettavat lujittaa
arkkia, ja Herran viha on syttynyt heitä kohtaan, koska he ajattelevat että
heidän asemansa oikeuttaa heidät sanomaan, mitä Herran palvelijoiden tulisi
tehdä ja mitä ei pitäisi. Mooses oli erityisesti valittu olemaan Israelin lasten
näkyvänä johtajana. Monina koulutuksen vuosina hän oppi nöyryyden läksyn ja
tuli mieheksi, jota Jumala opettaisi ja johtaisi. Hän kesti, koska hän ikään kuin
näki sen, joka on näkymätön. Jumala uskoi hänelle - päivittäiseen oppilaaseen
Kristuksen koulussa - Israelin joukon johtajuuden. Jumala keskusteli hänen
kanssaan kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuu ystävälleen. Hän oli nöyrin
kaikista ihmisistä. Hän ei yrittänyt valvoa Pyhää Henkeä, vaan antautui itse
Pyhän Hengen valvottavaksi." M. 1895.
29.7. Tiistai, ilta
Kol. 3:12,13
Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllisyytensä, jota ei pidä alistaa kenenkään
toisen ihmisen alle. Jokaisen ihmisen elämä täytyy olla kätketty Kristuksen
kanssa Jumalassa. Ihmiset ovat Jumalan valvonnassa, eivät heikkojen,
erehtyväisten ihmisolentojen. Heillä on vapaus antaa Pyhän Hengen johtaa
itseään, eikä epävakaiden, pyhittymättömien ihmisten turmeltuneen hengen.
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'Jumala sinä näet minut.' Muistakoon jokainen aina nämä sanat. Ne ovat turva
röyhkeitä, intohimoisia puheita vastaan, kaikkia tyrannisoimishaluja vastaan.
Ne tukahduttavat sanat, joita ei koskaan pitäisi puhua, ja ratkaisut, joita
ihmisillä ei ole oikeutta tehdä - ratkaisut, jotka rajoittavat ihmisten vapautta.
Jumala kutsuu ihmisiä toimimaan Hänen ohjeittensa alaisina, hyväksymään
Hänen tasonsa, ottamaan kaikkiin ratkaisuihinsa ja suunnitelmiinsa Hänen
hyväksymisensä. Hänen pyhyytensä ja oikeamielisyytensä pidättää heitä
epämoraalisista toimista. 'Onnellinen se, jolla on Jaakobin Jumala." M. 1895.
30.7. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 5:24
"Jumalan seurakunta, kun Aadam, Eeva ja Aabel hyväksyivät ja tervehtivät
ilolla hyviä uutisia, että Jeesus oli heidän Lunastajansa. Nämä käsittivät sen
täysin, niin kuin me nyt käsittämme lupaukset Jumalan läsnäolosta heidän
keskellään. Missä tahansa Heenok löysi yhden tai kaksi, jotka olivat halukkaita
kuuntelemaan sanomaa, joka hänellä oli heille, Jeesus liittyi heihin heidän
jumalanpalveluksessaan. Heenokin päivinä oli muutamia, jotka uskoivat,
ollessaan maan jumalattomien asukkaiden keskellä. Herra ei ole vielä koskaan
jättänyt uskollisia muutamia ilman Hänen läsnäoloaan eikä maailmaa ilman
todistajia. Heenok oli julkinen totuuden opettaja elinaikanaan. Hän opetti
totuutta; hän uskoi totuuteen; ja opettajan luonne, joka vaelsi Jumalan kanssa,
oli kaikin puolin sopusointuinen lähetystyönsä suuruuden ja pyhyyden kanssa.
Heenok oli profeetta, jota Pyhä Henki innoitti."
30.7. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:5
"Heenok oli valo siveellisen pimeyden keskellä, esikuvallinen mies, joka eli
Jumalan kanssa ollen kuuliainen Jumalan laille - laille, jota saatana kieltäytyi
tottelemasta, jonka Aadam oli rikkonut, jota Aabel totteli ja murhattiin
kuuliaisuutensa takia. Heenok ei ainoastaan mietiskellyt ja rukoillut ja ollut
valvova, vaan hän jatkuvasti rukoili kanssaihmisten puolesta. Hän ei pitänyt
totuutta saadakseen uskottomien suosion, siten laiminlyöden heidän sielunsa.
Tämä kiinteä yhteys Jumalan kanssa antoi heille rohkeutta tehdä Jumalan
tekoja. Heenok vaelsi Jumalan kanssa ja 'sai todistuksen, että hän oli otollinen
Jumalalle'. Tämä on jokaisen uskovan etuoikeus tänään. Uskossa Jumalan
kanssa vaeltaminen ei ole vain Heenokin, Elian, patriarkkojen, profeettain,
apostolien ja marttyyrien kokemus." M. 43, 1900.
31.7. Torstai, aamu
1. Joh. 2:6
"Suuri Lähetyslääkäri oli ihmeellinen parantaja. Hän teki mitä vakuuttavimpia
ihmeitä. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän puhui vain totuutta. Jatkuvasti Hänen
huuliltaan putoili kallisarvoisia sanoja, jotka antoivat hengellistä voimaa niille,
jotka tekivät ne osaksi päivittäistä elämäänsä. Me rakennumme hengellisesti
siitä ravinnosta, mitä annamme mielelle. Etuoikeutemme on vastaanottaa
elämän leipää suurelta Lähetyslääkäriltä, joka tuli antamaan elämää
maailmalle. Totuus, puhdas, jalostava, ylevä totuus, tuli Hänen sydämestään.
Hänen sydämensä paloi aina rakkautta, joka toi Hänet taivaasta
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maailmaamme. Hänen hyvyytensä ja voimansa sai Hänet ilmaisemaan
elämässään totuutta, jota Hän tuli tuomaan tähän maailmaan langenneille
ihmisille. Jokaisessa sanassa ja teossa Hän ilmaisi Jumalan rakkautta." L.
1904.
31.7. Torstai, ilta
Matt. 28:18
"Kristus paransi ruumiin ja sielun. Hänen elämäänsä verhosi rakkaus,
myötätunto, osanotto ja taivaan ilo. Tuhannet parantuivat Hänen sanastaan.
Tämä Kristuksen työ osoitti ihmisille, että Hän oli todistuksen maja; että Sana
oli tullut lihaksi. Ihmisten leiriin, erehtyvien ja syntisten keskelle Kristus pystytti
telttansa. Hän eli lähellä köyhiä ja alhaisia, kuitenkin Hän oli kirkkauden
Kuningas. Hän halusi tehdä kaikki tutuksi luonteensa kanssa, jotta me
olisimme osallisia jumalallisesta luonnosta, ja siten tulisimme yhdeksi Hänen
kanssaan uskossa ja käytännössä. Hän sanoo: 'Kaikki asiat olen saanut
Isältäni.' Miksi tämä ihmeellinen siirto olisi tehty muutoin kuin, että Kristus olisi
maailman Lunastaja." L.
ELOKUU
1.8. Perjantai, aamu
Jaak. 1:22
"Olkaamme uskollisia Jeesuksen Kristuksen sotilaita meidän täytyy täyttää
Hänen sanansa vaatimukset taivaan valtakunnan lojaalisina alamaisina. Niiden
jotka väittävät uskovansa totuuteen, täytyy ymmärtää edessämme oleva suuri
sota ja mitä tarkoittaa olla uskollinen Jeesuksen Kristuksen sotilas. Vapahtajan
armeija kutsuu vapaehtoisia palvelukseen. Intohimot, tahto ja tavat täytyy
täysin luovuttaa Mestarin tahtoon. Tehtävämme on totella voimakasta armeijan
Kenraalia. Voimakasta ja toimivaa henkilökohtaista järjestöä on ylläpidettävä.
Aistit täytyy valaista täydelliseen kuuliaisuuteen; velvollisuudet täytyy suorittaa,
jota ei aina nähdä välttämättömiksi; mutta tulevat nyt uskon pakosta
korkeampaan viisauteen ja voimaan, kuin mitä me omistamme. Omaa
sellainen usko Jumalaan mikä on horjumaton." M. 1900.
1.8. Perjantai, ilta
Room. 2:13
"Jokaiselle ihmiselle palveluksessa on annettu hänen työnsä, ja mitään
puolustelua ei hyväksytä, miksi Jumalan antamaa työtä ei ole tehty. Muutamat
ovat välinpitämättömiä ja laiskoja. Toiset ovat velttoja palvelijoita, kuten se,
jolla oli yksi talentti käytettävänään ja edistettävänään, mutta joka kaivoi sen
maahan eikä käyttänyt sitä. Kun hänen talenttinsa kutsuttiin annettavaksi
takaisin Jumalalle, Omistajalle, hänellä oli vain yksi käyttämätön talentti.
Kukaan ei ollut kehittänyt hänen saamansa lahjaa. Vähin mitä hän olisi voinut
tehdä, oli käyttää se kykyjensä parantamiseksi, mutta hän toi sen takaisin
syytöksen kanssa Jumalalle: 'Minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat
sieltä, mihin et ole kylvänyt... ja peloissani minä menin ja kätkin sinun talenttisi
maahan.; katso, tässä on omasi.' Herra toisti hänen sanansa: 'Sinä tiesit.'
Tosiasiassa hän ei tuntenut Jumalaa."
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2.8. Sapatti, aamu
2. Kor. 6:14
"Rakas sisar, en viivyttele kirjoittamasta sinulle, mitä Herra tuo mieleeni. Sinun
asiasi esitettiin minulle kaksi vuotta sitten. Minulle näytettiin, että sinä olet
petetty nainen. Sinä luulit itselläsi olevan kirkkaan valon Jumalalta, mutta se
oli pimeyttä. Sinulla oli mielipiteitä ja sinulle luonteenomaisia kokemuksia,
eivätkä ne olleet sopusoinnussa kansan kanssa, jota Jumala johtaa. Ei ole
olemassa mitään silmänräpäyksessä tapahtuvaa pyhitystä. Se on päivittäistä
työtä. Paavali sanoo: 'Minä kuolen päivittäin'. Hän koki joka päivä
kääntymyksen Jumalan puoleen. Kun totuus ja Jumalan Henki ilmaisivat
hänelle puutetta hänen luonteessaan, hän pani pois vääryyden, kuoli itselleen
ja puhdisti itsensä 'kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen
pyhityksen täydelliseksi Jumalan pelossa." L. 1870.
2.8. Sapatti, ilta
1. Piet. 2:5
"Sinä olet fanaattinen; ja sinulla ei ole tervettä mielikuvitusta. Vaikutuksesi
tuottaa harmia ja vain harmia, ellet nöyrry ja tule oppivaiseksi. Saatana
menestyy parhaiten, kun hän voi peittää mielet tämänkaltaisella hurskaudella,
jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan Sanassa esitetyn pyhityksen kanssa.
Lyhyesti, se on valheellinen artikkeli, jonka sinä omistat. Sinä sait näkemyksesi
pyhityksestä niiltä, jotka väittävät olevansa pyhiä ja pyhittyneitä, jotka eivät
rakasta Jumalan lakia eivätkä Hänen ilmestymistään. Sinä sait valosi
turmeltuneesta lähteestä; virta joka tulee turmeltuneesta lähteestä, on
saastainen. Asiasi on selvä minulle. Sinä olet yhdistänyt pyhitysnäkemyksesi
niihin, jotka ovat täysin turmeltuneita. Et ole totellut Jumalan Sanaa karttaa
kaikkea pahalta näyttävää. Saatana on halunnut sielusi, jotta saisi seuloa
sinua kuin jyviä." L. 10, 1870.
3.8. Sunnuntai, aamu
Matt. 21:33-44
"Tämä vertaus on hyvin tärkeä kaikille, joilla on edesvastuuta Herran
palveluksessa. Jumala valitsi kansan olemaan Kristuksen kasvatettavana. Hän
toi heidät erämaahan harjoitettavaksi Hänen palvelukseensa, ja siellä Hän
antoi heille korkeimmat siveellisyyssäännöt - pyhän lakinsa. Heidän haltuunsa
oli annettu Jumalan oppikirja, Vanhan Testamentin kirjoitukset.
Pilvipatsaaseen verhottuna Kristus johti heitä erämaavaelluksen aikana.
Omalla voimallaan Hän istutti villiviinin Egyptistä viinitarhaansa. Jumala saattoi
hyvin kysyä: 'Mitä minä olisin enemmän voinut tehdä viinitarhalleni, jota en jo
olisi sille tehnyt?' On mahdoton luetella etuja, joita Herra antoi maailmalle
tehdessään juutalaiset rikkaiden tiedonaarteittensa tallettajiksi. He olivat
Hänen erikoisen suosionsa kohteena. Kansana, joka tunsi ja palveli oikeata
Jumalaa, he olivat kanssakäymisissä Hänen valtakuntansa periaatteiden
kanssa. Herra oli opettanut heitä." M. 110, 1899.
3.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 43:5
"Herra ei pidättänyt israelilaisilta mitään, mikä edistäisi sellaisen luonteen
muodostamista, joka tekisi heidät sopiviksi edustamaan Hänen
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valtakuntaansa. Heidän juhlansa, pääsiäinen, helluntai ja ilmestysmajan juhla
ja seremoniat näissä kokouksissa olivat tarkoitetut julistamaan totuuksia, joita
Herra oli varannut kansalleen. Näissä kokouksissa kansan tuli näyttää iloa ja
riemua, ilmaisten kiitollisuutensa Herran armollisesta kohtelusta. Sitten heidän
tuli näyttää maailmalle, joka ei tuntenut Jumalaa, että Herra ei hylkää niitä,
jotka turvaavat Häneen. Heidän tulee laulaa iloisin äänin. Israelin lasten historia
on kirjoitettu varoitukseksi ja opetukseksi meille, joille maailman loppuajat
ovat tulleet. Jotka haluavat seistä lujina uskossa näinä viimeisinä päivinä ja
lopulta päästä taivaalliseen Kaanaaseen, heidän täytyy kuunnella Israelille
annettuja varoituksen sanoja. "
4.8. Maanantai, aamu
Snl. 4:18
"Kristuksen rakkaus sydämessä ilmeten elämässä ihmeellisenä voimana - se
on suurin ihme, mitä voidaan esittää langenneelle, riitaiselle maailmalle.
Yrittääksemme aikaansaada tätä ihmettä, ei omassa voimassamme, vaan
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, jonka me olemme ja jota me
palvelemme. Pukeutukaamme Kristukseen, niin Herran ihmeitä tekevä
armonsa voima ilmenee niin selvästi luonteen muutoksessa, jotta maailma
vakuuttuu, että Jumala on lähettänyt Poikansa maailmaan tekemään ihmisistä
enkeleitä luonteessa ja elämässä. Jotka todella uskovat Kristukseen istuvat
yhdessä Hänen kanssaan taivaallisissa paikoissa. Hyväksykäämme
kristillisyyden tunnus. Se ei ole ulkonainen merkki, ei ristin tai kruunun
kantamista, vaan sellaista, joka ilmenee ihmisen yhteydessä Jumalan kanssa."
L. 126, 1902.
4.8. Maanantai, ilta
Kol. 3:8-10
"Pyhyyden kauneus ilmenee siinä, kun kristityt vetäytyvät läheisesti yhteen,
sulautuen Kristuksen kaltaisessa rakkaudessa. " Koska meillä siis, veljet, on
luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy
kaikkienpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi
tieksi,... ja koska meillä on 'suuri pappi, Jumalan huoneen haltija', niin
käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän
vihmottuna puhtaaksi omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä:
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi
lupauksen, on uskollinen. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan
kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme
toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän." On
vain yksi oikea uskonto, vain yksi tie taivaaseen; vain yksi valo valaisemaan
matkalaisten tietä." L. 1902.
5.8. Tiistai, aamu
Jer. 7:23
"Herra toivoo jokaisen työskentelevän omaksi hengelliseksi ja iankaikkiseksi
hyväkseen. Se voidaan tehdä vain tottelemalla Kristuksen antamaa opetusta.
Jos me saamme ikuisen palkan, meidän täytyy seurata Kristuksen esimerkkiä.
Maailmamme, joka teki hyvää ja vain hyvää Herran antamalla tallenteilla. Hän
Hartauskalenteri

23

Heinä-Syyskuu 2014

antoi iloisesti elämänsä jumalattoman, luopuneen rodun lunastushinnaksi.
Mutta tänään itsekkyys, maailmallisuus, ylpeys ja mukavuudenrakkaus
kuluttavat jatkuvasti niiden varoja, jotka väittävät olevansa kristittyjä. He
käyttävät väärin rahoja, joita Herra haluaa heidän käyttävän tuomaan monia
poikia ja tyttäriä Hänelle. Jos kristityt työskentelevät, kuten seurakunnan Pää
työskenteli, he eivät jatkuvasti suunnittele, miten voisivat käyttää Herran varoja
itsensä miellyttämiseksi." L. 1899.
5.8. Tiistai, ilta
Room. 12:2
"Tässä on kokemus saatavana, joka ei tuota pettymystä. Kaikkivaltias Jumala,
joka Jeesuksen Kristuksen välityksellä loi ihmisen, kehottaa jokaista sielua
koettelemaan Häntä ja näkemään, mitä se tuo kaikille, jotka tekevät siten.
Heidät on tutkittu ja koeteltu ja sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa he
näkivät, mikä heidän Luojansa hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen tahto on.
Maailmallisuus estyy ja tulee mahdottomaksi noudattamalla selvää,
yksinkertaista 'Näin sanoo Herra'. Evankeliumi pyhittää ja muuttaa sielun,
ruumiin ja hengen ja lähettää sellaiset ahtaasta portista kaidalle tielle, polulle
jota Herran lunastetut käyvät. Yhdessä Jumalan kanssa he työskentelevät,
kuten Kristus työskenteli kanssaihmistensä sielujen ja ruumiiden hyväksi.
Herra kehottaa sinua näkemän nämä asiat." L. 110.
6.8. Keskiviikko, aamu
Matt. 11:28-30
"Niiden, jotka haluavat lopulta päästä taivaaseen kuninkaallisen perheen
jäseninä, täytyy täällä antaa ruumiinsa, sielunsa ja henkensä Hänen
palvelukseensa, joka maksoi heidän lunastushinnan. 'Ette ole itsenne omat',
apostoli julistaa. 'Teidät on ostettu kalliilla hinnalla; kirkastakaa siis Jumalaa
ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan.' Oletko sinä pyhittänyt itsesi
kokonaan Herralle? Voiko Hän käyttää sinua astiana Hänen kunniakseen?
Oletko uskollisesti täyttänyt osasi Hänen asiassaan? Jumala on antanut
jokaiselle ihmiselle hänen työnsä. Hän odottaa jokaisen uskovan
työskentelevän yhdessä Hänen kanssaan sielujen pelastamiseksi. Jos Hänen
asiansa kärsii varojen puutteesta, kuinka kukaan voi asettaa hinnan
palvelukselleen, kieltäytyen ottamasta ristiä joka päivä ja toteuttamasta itse
kieltäymystä Kristuksen asian tähden?" M. 88 1903.
6.8. Keskiviikko, ilta
Matt. 21:5
"Kristus kutsuu pyhittämään ja varauksetta luovuttamaan varoja oman minän
ristiinnaulitsemiseksi. Totellaksemme tätä kutsua meillä täytyy olla
luottavainen usko Häneen täydellisenä Esimerkkinä, ja meidän täytyy selvästi
käsittää, että meidän on edustettava Häntä maailmalle. Kristukselle
työskentelevien tulee työskennellä Hänen linjallaan. Heidän tulee elää Hänen
elämäänsä. Vakavasti ja väsymättä heidän tulee työskennellä Jumalan kanssa
pelastaakseen hukkuvia sieluja kiusaajan vallasta. Jotka siten ovat yhdistyneet
Kristukseen, oppivat jatkuvasti Häneltä, nousten asteittain kristillisen
kokemuksen portaita. Vaikeuksia ja hämmennyksiä tulee heille, jotta he
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oppisivat täydellisemmin Kristuksen tahdon ja tien. Mutta he rukoilevat ja
uskovat, ja harjoituksella heidän uskonsa lisääntyy." M. 1903.
7.8. Torstai, aamu
Luuk. 4:22
"Tänä aamuna sydämeni lähestyy Jumalaa sielun vakavassa kaipauksessa
saada Pyhän Hengen johdatusta. Minkälaisia sanoja voisin puhua, jotta niitä
arvostettaisiin ja ymmärrettäisiin? Kristuksen ollessa maailmassamme Hän
sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille: 'Miksi te ette ymmärrä minun sanojani ja
arvosta niitä?' He alituisesti asettivat omia tutkintojaan totuuden selviin
sanoihin, joita putoili Hänen huuliltaan. Hän puhui selvyydellä ja voimalla
sanoja, joiden tuli ulottua aina meidän aikaamme asti hyvyyden aarteina. Mitä
kallisarvoisia sanoja ne olivatkaan, ja miten täynnä rohkaisua! Hänen
jumalallisilta huuliltaan putoili runsaasti siunauksen vakuutuksia, jotka
osoittivat Hänen olevan kaiken hyvyyden lähde, ja että Hänen etuoikeutensa oli
siunata ja vaikuttaa mieliin." M. 1905.
7.8. Torstai, ilta
Joh. 1:14,15
"Oli tilanteita, jolloin Kristus puhui arvovallalla, jotka antoivat Hänen sanoilleen
vastustamatonta voimaa, valtavan tunteen puhujan suuruudesta, ja ihmisen
edustajat vaipuivat mitättömyyteen verratessaan itseään heidän edessään
olevaan. He liikuttu ivat syvästi. Heidän mieliinsä vaikutti se, että hän toisi
korkeimman kirkkauden käskyä. Kehottaessaan maailmaa kuuntelemaan, he
olivat haltioituneita ja lumoutuneita, ja syyllisyyden tunne tuli heidän mieliinsä.
Jokainen sana valtasi paikan itselleen, ja kuulijat uskoivat ja vastaanottivat
sanat, joita heillä ei ollut voimaa vastustaa. Jokainen Hänen lausumansa sana
näytti kuulijoista Jumalan elämältä. 'Hänen täyteydestään me kaikki olemme
saaneet armoa armon päälle."
8.8. Perjantai, aamu
Ef. 4:29
"Pyhitys on hyvin yksinkertainen asia. Kun päivittäin toteutamme sitä
yksityisessä elämässämme, me tulemme tietämään paljon enemmän
pyhityksestä kuin luottamalla kokemukseen. Joka päivä, joka hetki sydän
anokoon Jumalaa: 'Tässä olen, Herra, sinun omaisuuttasi; ota minut, käytä
minua tänään. Jätän kaikki suunnitelmani sinun jalkojesi juuren; en halua
mitään omaa tahtoani asiassa. Aikani on sinun; koko elämäni on sinun.'
Menköön sydän jatkuvasti Jumalan tykö saamaan voimaa ja armoa jokaisena
hetkenä. Älkää antako yhdenkään pahan sanan päästä huuliltanne, koska
huulemme, ja äänemme kuuluvat Herralle ja ne täytyy pyhittää Herralle ja
Hänen palvelukseensa. Nämä huulet eivät saa häpäistä Jeesusta, sillä ne
kuuluvat Hänelle. Hän on ostanut ne, enkä saa puhua mitään, mikä loukkaa
Jeesusta." L. 1886.
8.8. Perjantai, ilta
Kol. 4:6
"Avatkaamme sydämemme Jeesukselle kaikessa yksinkertaisuudessa, kuten
lapsi puhuisi maallisille vanhemmilleen vaikeuksistaan ja häntä vaivaavista
asioista. Siten voimme vastustaa pahaa, ei vain itsemme vaan myös toistenkin
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puolesta. Harjoittele päivittäin Jumalalle pyhittäytymistä; silloin ei ole mitään
vaaraa Jumalan palvelijan elämässä. Me tarvitsemme kiitollisuutta
elämässämme, sanoissamme ja teoissamme. Jokainen antautuminen
valituksen sanaan tai ajatukseen heijastuu Jumalaan, häpäisee Hänen
nimeään. Me haluamme virittää sydämemme Hänen ylistykseensä, täynnä
kiitollisuutta puhumme Hänen rakkaudestaan, sydämemme pehmenee ja
Kristuksen armo valloittaa sen suloisuudella, rauhalla ja hyvällä tuoksulla.
Meidän tulee olla kärsivällisiä, ystävällisiä, helläsydämisiä, sääliviä ja
kohteliaita silloinkin, kun olemme tekemisissä vastenmielisten ihmisten
kanssa. Oi kuinka monta kallista siunausta me menetämme, koska pidämme
omaa minää liian suuressa arvossa, ja meillä on niin vähän arvonantoa toisia
kohtaan." L. 7a, 1886.
9.8. Sapatti, aamu
Kol. 2:9,10
"Meidän tulee elää vanhurskauden auringon lämpimissä, miellyttävissä
säteissä. Ei mikään muu kuin Hänen rakastava myötätuntonsa, jumalallinen
armonsa ja kaikkivaltias voimansa voi tehdä meitä kykeneväksi uhmaamaan
säälimätöntä vihollista ja nujertamaan ihmissydämen vastustuksen. Mikä on
meidän voimamme? Ilo Herrassa. Antakaa Kristuksen sulattavan rakkauden
täyttää sydämen, jotta me pehmenemme, alistumme ja valmistumme
vastaanottamaan Hänen meille varaaman voiman. Kiitäkäämme joka päivä
Jumalaa saamistamme siunauksista. Kun ihminen nöyryyttää itsensä Jumalan
edessä, todeten miten sopimatonta hänen on helliä omahyväisiä tunteita;
todeten kykenemättömyytensä tekemään työtä, jota tarvitaan hänen sielunsa
puhdistamiseksi, heittäen pois oman vanhurskautensa, niin Jumala painaa
oman kuvansa häneen." M.
9.8. Sapatti, ilta
Jes. 26:12,13
"Kristus ei koskaan laiminlyö työtä, jonka Hän on ottanut käsiinsä. Hän haluaa
herättää päättäväisen opetuslapsen tuntemaan sydämen turmeltuneisuuden,
synnin tahraaman tilan, pahat teot, jossa Hän työskentelee. Oikea katuva on
oppinut itse tärkeyden hyödyttömyyden. Katsoessaan Jeesukseen,
verratessaan omaa puutteellista luonnettaan Vapahtajan täydelliseen
luonteeseen, hän voi sanoa: Mitään aarretta eivät käteni tuo; vain sinun ristiisi
minä takerrun. Katselemalla Kristusta tullakseen Hänen kaltaisekseen,
totuuden etsijä näkee Jumalan lain periaatteiden täydellisyyden, ja hän tulee
tyytymättömäksi kaikkeen muuhun, paitsi täydellisyyteen. Kätkien elämänsä
Kristuksen elämään, hän näkee jumalallisen lain pyhyyden ilmenevän
Kristuksen luonteessa, ja yhä vakavammin hän pyrkii olemaan Hänen
kaltaisensa. Joka hetki saadaan odottaa sotaa, sillä kiusaaja näkee
menettävänsä yhden alamaisensa. Taistelua täytyy käydä ominaisuuksilla,
jotka saatana on varannut itselleen." M. 89.
10.8. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 2:2
"Älä arvostele toisia. Arvostelun henki kalvaa kaiken voiman Jumalan kansalta.
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Emme voi kasata törkyä. Taivas näkee työn, joka on käynnissä liikasanojen
keräämisessä. Oleta, että olemme päättäneet, ettemme lisää mitään tähän
huolettomuuden, turhien ja tyhmien sanojen kasaan. Meillä on mitä pyhin,
juhlallisin työ suoritettavana. Väärä kielenkäyttö täytyy jättää pois. Miten?
'Puhdistamalla itsemme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, täydellistäen
pyhityksemme Jumalan pelossa.' Viljele henkilökohtaista jumalanpelkoa.
Jumala haluaa tutkia meitä. 'Kuka tuntee Herran mielen?' voidakseen opettaa
meitä, ja että me pystyisimme sanomaan: 'Meillä on Kristuksen mieli.' Silloin
kaikki pahojen sanojen kasat siirretään pois. Herra täyttäköön meidät Pyhällä
Hengellä ja koskettakoon huuliamme alttarin tulisella hiilellä. Meidän tulee
tehdä työtä vakavasti, valppaasti ja valvoen." L. 1899.
10.8. Sunnuntai, ilta
Room. 12:11
"Meillä ei ole aikaa ylistää perkelettä, ei aikaa tai ääntä arvosteluun. Meidän
tulee osoittaa, että Kristuksen armo asuu sydämissämme. Sen vaikutus tulee
näkyviin, kenen seurassa me olemme, mitä tärkeimmissä sanoissa, jonka
seuraukset kestävät ikuisesti. Maan historian tänä aikana me emme saa
heikentää toisen vaikutusta. Kristityn sota on tiukka ja vakava. Me kohtaamme
ja taistelemme näkymätöntä vihollista vastaan, ja meidän täytyy olla
sopusoinnussa taivaan olentojen kanssa, jotka koettavat puhdistaa meitä
taipumuksesta arvostella veljiämme, tuomita heitä. Herra haluaa meidän
olevan Kristuksen ikeen alla. Meidän tulee uskoa ja rakastaa totuutta
Kristuksen asian tähden. Meidän on noustava korkeammalle ja yhä
korkeammalle puhtaudessa ja tiedossa. Me olemme Kristuksen todistajia.
Katsomalla me muutumme."
11.8. Maanantai, aamu
Sak. 3:7
"Seurakunnan tulevaisuus riippuu ponnisteluista, joita sen jäsenet tekevät
ymmärtääkseen itsekkyyden syntisyyden, ja heidän halukkuudestaan tehdä
parannus, joka parantaa sairauden, josta he kärsivät. Tehkää uskonpuhdistus,
jotta tulevaisuudessa totuuden hyväksyvät eivät saastuisi saatanan
turmelevasta vaikutuksesta. Jumala puolustaa monia, jotka ihmiset
tuomitsevat. Monia, joita ihmisarvostelu kiittää, Jumala julistaa viheliäisiksi,
kurjiksi, köyhiksi, sokeiksi ja alastomiksi. Ihmisten tuomio usein erehtyy.
Ihminen tuomitsee usein veljensä, koska hänen arvostelukykynsä on
puutteellinen. Jumala katsoo sydämeen. Hän lukee aikomukset, jotka
aikaansaavat toiminnan. Oikea edustus on täydellinen ihminen Kristuksessa
Jeesuksessa. Se on vanhurskauden ja rauhan lähde - öljy, joka täyttää
jumalaisen astian." M.
11.8. Maanantai, ilta
Sef. 3:13
"Seitsemännen päivän adventistien keskuudessa on suoritettava työ, jota ei
vielä ole tehty. Palvelevat enkelit odottavat näkevänsä jonkun, joka haluaa
ryhtyä työhön oikeassa hengessä. Nöyryyttäkööt kaikki itsensä Jumalan
edessä, pyytäen armoa ja viisautta, jotta näkisivät, missä ovat rikkoneet Hänen
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pyhän lakinsa. Ellei Hänen Henkensä valaise heitä, he eivät koskaan tiedä,
vaikka heidän veljensä ovat asettaneet sen heidän eteensä. Ne jotka
kieltäytyvät tulemasta oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, jotka eivät halua
totella Hänen hallituksensa sääntöjä, eivät kanna Hänen merkkiään. Herra on
armollinen. Hän ei rankaise kansaansa, koska ei vihaa heitä, vaan Hän vihaa
heidän tekemiään syntejä. Hänen täytyy rangaista heitä, jotta he palaisivat
kuuliaisuuteensa. Heidän rangaistuksensa on varoitus heille itselleen ja toisille.
Kenenkään ei tarvitse vaeltaa pimeässä." M.
12.8. Tiistai, aamu
Jes. 58:7-10
"Viime yönä minulla oli ihmeellinen kokemus. Olin yönäyssä kokouksessa,
jossa esitettiin kysymyksiä ja vastauksia. Heräsin kello yhdeltä ja nousin ylös.
Jonkin aikaa kävelin huoneessa, rukoillen vakavimmin mielen selkeyttä,
silmien valon vahvistumista ja voimaa kirjoittaa asioita, jotka täytyy kirjoittaa.
Pyysin Herraa auttamaan minua esittämään todistuksen, joka herättäisi
Hänen kansansa, ennen kuin on liian myöhäistä. Olin iloinen, ettei
alapuolellani olevassa huoneessa ollut ketään. Sara ja Maggie tavallisesti
nukkuivat siinä huoneessa, mutta kesällä he nukkuivat teltassa suuren
tammen alla lähellä taloa. Lähestymme tämän maan historian loppua, ja
Jumalan työtä sen eri haaroissa täytyy viedä eteenpäin suuremmalla
uhrauksella, kuin mitä on tehty. Näiden viimeisten päivien työ on lähetystyötä.
Nykyinen
totuus,
alkukirjaimesta
viimeisten
saakka
tarkoittaa
lähetysponnisteluja." L.
12.8. Tiistai, ilta
Ps. 37:7
"Tehtävä työ vaatii uhrausta joka edistysaskeleella. Työntekijöiden on tultava
ahdingosta puhdistettuna ja jalostettuna, ikään kuin kulta puhdistettuna
tulessa. En voi nyt kirjoittaa kaikkia ohjeita, joita minulle annettiin. Näitä
sanoja lausuttiin: 'Muutamat ovat vastuuntunnottomia, välinpitämättömiä
synnin seurauksista, piittaamattomia varoituksista. Pian luetaan käsikirjoitus
seinällä, joka nyt on käsittämätön heille. Mutta Belsassarin tavoin he eivät
pysty näkemään tuhoaan. Suora todistus täytyy viedä seurakunnillemme ja
laitoksillemme herättämään nukkuvat.' Tiedän että Herra työskentelee
kansansa hyväksi, jos he pyhittävät sielunsa totuuden kuuliaisuudessa. Silloin
koko olemus, ruumis, mieli ja sielu on sopusoinnussa Jumalan kanssa.
Rakastamalla Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseämme, me saamme
kirkkaudella kruunatun vapauden." L. 130.
13.8. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 4:12,13
"Päivittäisen kokemuksemme Kristuksen kanssa tulisi olla korkeimman
arvoista meille. Meillä on yksilöllinen osamme suoritettavana Hänen
palveluksessaan. Siunattu Vapahtajamme on antanut meille kalliita lupauksia
rohkaisuksi. Hän toivoo meidän tietävän, että Hän valvoo meitä ja haluaa
opettaa meille, mitä hän odottaa meidän tekevän. Jos vihollinen tulee
tykömme aamulla tai päivän kuluessa tuoden harmeja, niin muistakaamme
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näitä kalliita lupauksia, älkäämme antako niiden suututtaa meitä.
Muistakaamme, että me olemme Kristuksen edustajia, eikä meidän tule
sanoillamme tai teoillamme loukata toisia. Luuletko sinä, ettei mitään
ahdistuksia nouse? Varmasti niitä tulee. Ellei niitä olisi, sinä voisit iloita, että
mikään perkele ei ole kiusannut sinua. Mutta minulle tulee kiusauksia aina
ajan loppuun saakka. Siksi sinun on oltava läheisessä yhteydessä Kristukseen."
M. 55, 1909.
13.8. Keskiviikko, ilta
Jaak. 1:2,3
"Iloitkaamme, että Herra Jeesus Kristus on tehnyt meille mahdolliseksi saada
jumalisuus. Jos meiltä puuttuu voittava yritys, niin muistakaamme, että
taivaalliset enkelit ovat vierellämme. Se ajatus auttaa meitä kunnioittamaan
Kristusta, joka teki meille mahdolliseksi tulla Jumalan pojiksi ja tyttäriksi.
Ellemme alituiseen ole varuillamme, me voimme yllättyä ajattelemattomasti ja
puhua hätäisesti. Sitten voi olla mahdotonta meidän muuttaa ihmisten mielistä
vaikutusta, toisenlaiseksi hävittääksemme sanojemme aikaansaaman
vaikutuksen. He näyttävät ilahtuvan elätellen pahaa. Joutuessamme yhteyteen
erilaisten järjestelyjen kanssa me epäilemättä tunnemme suurta ärsytystä
puhua epäystävällisesti. Mutta muistakaamme, että sellaisina aikoina
hiljaisuus on kaunopuheista."
14.8. Torstai, aamu
Room. 14:7,8
"Ihmisillä on jatkuva kiusaus ajatella, että heidän saamansa vaikutus olisi
tulosta jostain arvokkaasta heissä itsessään. Herra ei työskentele heidän
kanssaan, sillä Hän ei anna ihmiselle kunniaa, joka kuuluu Hänelle. Jumala
haluaisi jokaisen opastukseensa ja huomaaman, että kaikki kiitos heidän
menestyksestään kuuluu Jumalalle. Jos työntekijä elää mielen nöyryydessä
katsoen Jumalaan, turvaten Häneen, työskennellen omaksi pelastuksekseen
pelolla ja vavistuksella, niin Herra työskentelee hänen kanssaan. Se on Jumala
joka työskentelee meissä, tehdäksemme Hänen tahtonsa Hänen nimensä
kunniaksi. Hän antaa viisauttaan, jumalallista voimaansa jokaiselle, joka
palvelee Häntä. Hän tekee nöyrän, luottavaisen palvelijan edustajakseen, joka
ei korota itseään eikä ajattele itsestään korkeita" L. 83.
14.8. Torstai, ilta
2. Kor. 5:14,15
"Elämämme ei ole omamme. Se on Kristuksen elämää. Kaikki on Hänen, ja
meidän tulee käyttää voimamme Jumalan tahdon tekemiseen. Valvo ja rukoile,
täytä Jumalan tahtoa sydämestäsi. Nehemia, saatuaan suuren vaikutuksen
Persian hallitsijaan, jonka hovissa hän palveli, ja kansaansa Jerusalemissa, sen
sijaan, että olisi ylistänyt omia erikoisia luonteenpiirteitään, huomattavaa
taitavuuttaan ja tarmoaan, ilmoitti asian juuri siten kun se oli. Hän julisti, että
hänen menestyksensä tuli Jumalan hyvästä kädestä, joka oli hänen yllään. Hän
uskoi totuuteen, että Jumala oli hänen turvansa joka tilanteessa. Ja Jumala
antoi hänelle viisautta, koska hän ei korottanut itseään. Herra opetti häntä,
kuinka käyttää saamiaan lahjoja parhaiten, ja Jumalan johdatuksella nämä
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lahjat lisäsivät muita lahjoja." L. 1898.
15.8. Perjantai, aamu
Mal. 3:18
"Herättävän voiman täytyy ilmetä jokaisessa uskovassa. Emme enää saa
toimia syntisten tavoin, koska kristittyinä meidän täytyy ilmaista elävää,
pelastavaa uskoa. Toimiva usko Jeesuksessa Kristuksessa tuottaa hedelmää.
Silloin on pyhä, horjumaton antautuminen Herralle. Työskennellen silmät
luotuina Hänen kirkkauteensa, meitä ylläpidetään viimeisten päivien vaarojen
keskellä. Mikä on ylläpitänyt kristittyjä kaikkina aikakausina, keskellä
moitteita, kiusauksia ja kärsimyksiä? Puhdas, luottava usko jatkuvasti
harjoitettuna, ymmärtääkseen mitä on totuus, joka pyhittää sen
vastaanottajan, saaden sielun pitämään kiinni Jumalasta kaikissa
olosuhteissa, tietäen, että Hän ei petä heidän luottamustaan." L. 1902.
15.8. Perjantai, ilta
Hes. 33:11
"Kristus on omalla verellään ostanut koko ihmisperheen. Me olemme Hänen
ostamaansa omaisuutta. Hän haluaa niiden, jotka väittävät uskovansa
Häneen, ottavan vastaan Hänen voimansa, jotta tämän jumalattoman ja
turmeltuneen sukupolven aikana he tulisivat Jumalan pojiksi. Herra tuntee ne,
jotka ovat Hänen. Erolinja niiden välillä, jotka palvelevat Jumalaa ja jotka eivät
Häntä palvele, tulee yhä selvemmäksi ja selvemmäksi. Näin Herra haluaa sen
olevan. Toimiva, elävä usko erottaa Jumalan kansan syntisistä, jotka
hylätessään Kristuksen kantavat alituisesti maailmalle selvää todistusta:
'Emme halua tämän miehen, Kristuksen Jeesuksen, hallitsevan meitä. Emme
halua syödä ja juoda Jumalan kunniaksi, vain seurata omia taipumuksiamme,
syöden ja juoden niin kuin haluamme. Emme halua kantaa Kristuksen iestä;
emme halua oppia nöyryyttä ja alhaisuutta Häneltä; haluamme oman
tiemme'." L. 131.
16.8. Sapatti, aamu
Ilm. 21:7
"Jos panisimme itsemme pois näkyvistä ja tulisimme oikeaan suhteeseen
Jumalan kanssa, niin me ilmaisisimme kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, joka
tekisi meidät siunaukseksi niille, joiden kanssa joudumme tekemisiin. Meidän
täytyy tulla oikeaan suhteeseen Jumalaan, sillä emme ole turvassa, ellemme
asettaudu Kaikkivaltiaan leveän kilven suojaan. Vain siellä Jumala voi
työskennellä meidän kauttamme ja toimia Hänen mielisuosiokseen, kun
työskentelemme pelastukseksemme pelolla ja vavistuksella. Monet meistä
tarvitsevat selvempää ymmärrystä siitä, mitä merkitsee olla voittaja Karitsan
veren kautta ja todistuksemme sanan kautta. Meidän täytyy oppia tuntemaan
Herra, että Hänen nousemisensa on kuin aamunkoitto. Olet katsellut nousevaa
aurinkoa, ja päivää joka asteittain leviää yli koko maan. Vähitellen valo kasvaa,
kunnes aurinko tulee näkyviin. Siten jatkuvasti valo lisääntyy vahvemmaksi,
kunnes meillä on päivän täysi kirkkaus. Näin kristillisen kokemuksemme tulee
olla."
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16.8. Sapatti, ilta
2. Kor. 6:17,18
"Meidän täytyy pitää edessämme suuntaa, jota Kristus seurasi. Se oli voittajan
suunta. Kun perkele erämaassa tuli Hänen tykönsä kiusauksineen, pyytäen
Häntä muuttamaan kivet leiviksi nälkänsä tyydyttämiseksi, Vapahtaja kieltäytyi
noudattamasta hänen ehdotustaan. Jumalan tarkoitus oli, että Hän saisi tämän
kokemuksen ja tietäisi, mitä on olla nälkäinen, ja osaisi sääliä niitä, jotka
kärsivät ja olivat puutteessa. Kuten vihollinen koetti voittaa Vapahtajan, niin
samoin hän työskentelee ihmisperheen kanssa tänään. Mutta jokaisessa
ahdingossa ja vaikeudessa muistakaa, että Kristuksella oli samanlaisia
kokemuksia, ja Hän selvisi jokaisesta ahdingosta ilman synnin tahraa
luonteessaan. Kun taivas on voitettu ja astumme Jumalan kaupungin portista,
kuullaan sanat: 'Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija; mene Herrasi
iloon.' Kuinka pieneltä silloin näyttävätkään ne ahdistukset ja vaikeudet, joita
täällä oli polullamme." M. 17, 1911.
17.8. Sunnuntai, aamu
Ilm. 21:27
"Tänä aamuna toivoni on Kristuksessa, Vapahtajassani. Rukoilen että Hän
antaa minulle Pyhää Henkeään joka päivä, että sydämelläni, mielelläni ja
voimallani kirkastaisin Häntä tässä elämässä. Meidän tulee tehdä Jumalan
työtä, ei oman suunnitelmamme mukaisesti, vaan sen esimerkin mukaan,
jonka Jeesus antoi meille. Hän tuli maailmaamme suorittamaan Isänsä Hänelle
antaman tehtävän, jotta me saisimme kasvatuksen korkeammassa tieteessä,
suorittaen oikeata palvelusta Mestarille. Jos me käytännössä toteutamme ne
opetukset, joita Hän on antanut sanassaan, niin nämä periaatteet tulevat
osaksi elämää. Sitä tarkoittaa Kristuksen lihan syöminen ja Hänen verensä
juominen. Tässä maailmassa me päivittäin valmistumme korkeampaa elämää
varten; ja kun me yhdymme ylhäällä olevan perheen kanssa, meille ei anneta
uuta läksyä, vaan jatkamme Kristuksen opetuslapsilleen antamaa läksyä
Hänen täällä ollessaan." M.
17.8. Sunnuntai, ilta
Jes. 52:1
"Älkäämme koskaan unohtako, että me olemme näytelmä maailmalle,
enkeleille ja ihmisille. Meidän tulee aina työskennellä Hänelle, joka antoi
henkensä puolestamme. Siten me kirkastamme Taivaallista Isäämme; ja kun
aika tulee meidän jättää varustuksemme, niin voimme vilpittömästi sanoa, että
olemme täyttäneet sen työn, joka meille oli annettu. Hän valmistaa asuntoja
niille, jotka hyväksyvät kutsun: 'Tulkaa minun tyköni... niin minä annan teille
levon.' Tämä on korkeinta tiedettä, minkä voimme saada, mutta Kristuksen
hylkäävät eivät koskaan ymmärrä sitä. Jumalan Sana, kun sitä tutkitaan ja
noudatetaan, tekee miehet ja naiset soveliaiksi astumaan ylhäällä oleviin
tiloihin. Jotka pyrkivät olemaan todellisia kristittyjä, saavat jatkuvasti taivaan
enkelien suojeluksen, sillä he ovat työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa. Joka
päivä tulemme enemmän Jeesuksen kaltaiseksi." M. 83, 1904.
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18.8. Maanantai, aamu
1. Kor. 3:11
"Monilla, jotka väittävät seuraavansa Kristusta, ei ole katse ainoastaan Hänen
kirkastamisessaan. Heillä on omia aatteitaan ja tasojaan, ja he pitävät niitä
edessään Jumalan Sanan tason sijasta. Me tarvitsemme puhdasta ja
tahratonta uskontoa. Meidän tulee vedota vanhurskauteen, joka annetaan
todella kääntyneelle sielulle ja joka hyväksyy Lunastajan elämän
esimerkikseen. Älkäämme luulko, että voimme kulkea tämän maailman läpi
tehden, mikä meitä miellyttää, ja silti Jumala hyväksyisi meidät Poikansa
seuraajiksi. Jumalan kaupungin portteja ei koskaan avata niille, jotka eivät ole
ottaneet ristiä ja seuranneet Kristusta itse kieltäymyksessä ja uhrauksessa.
Emme saa koskaan unohtaa sitä tosiasiaa, että jos me haluamme päästä
kirkkauden valtakuntaan, meidän täytyy uskossa hyväksyä Jeesuksen ansiot."
18.8. Maanantai, ilta
Jes. 28:16
"Muutamat, jotka joutuvat kulkemaan kärsimysten ja masennusten läpi, voivat
tuntea että heidän osansa on iloton. Muistakoot he, että Kristus kulki
samanlaisten kokemusten läpi. Hän tiesi, mitä köyhyys ja kärsimys on. Hän
pyytää sinua uskomaan Hänen rakkauteensa ja seuraamaan Hänen
jalanjälkiään. Maailma on pelastettava. Mitä sinä teet työskennelläksesi
Kristuksen kanssa? Mitä sinä teet edustaaksesi Häntä hengen nöyryydessä?
Koetatko tulla tutuksi sellaisten kanssa, jotka ovat murheellisia ja kärsiviä, ja
jotka tarvitsevat apuasi? Käytätkö tilaisuuksiasi, asemaasi ja varojasi
voittaaksesi sieluja Kristukselle? Sinä voit sanoa: 'En minä ole saarnaaja, enkä
voi saarnata totuutta.' Ei ehkä ole saarnaaja sanan yleisessä merkityksessä;
sinua ei ehkä koskaan kutsuta puhujapöydän taakse. Kuitenkin voit olla
saarnaaja Kristukselle. Joka päivä me rakennamme luonnetta." M. 85, 1909.
19.8. Tiistai, aamu
Job 22:21,22
"Rakkauden Jumalaan tulisi auttaa meidät löytämään oikeata iloa
oppiessamme ja tehdessämme Hänen tahtonsa. Siten tulemme joka päivä
paremmin valmistuneeksi olemaan voittajia, esimerkkejä voimasta, jota
taivaallinen armo nostaa ja jalostaa. Kristus oli kiusattu kaikissa kohdin aivan
kuin mekin, kuitenkin Hän voitti. Ja tänään Hän odottaa kuulevansa lastensa
vakavia pyyntöjä, joihin Hän vasta armolla, joka tekee heidät kykeneviksi
voittamaan. Olkaa kohteliaita niille, joiden yhteyteen joudutte; siten olette
Hänen todistajiaan ja valmistutte enkelien seuraan. Te opitte tässä
maailmassa, kuinka käyttäytyä Kristuksen perheessä taivaassa. Älä hukkaa
aikaa tutustuaksesi periaatteisiin, joita Jumalan lasten tulee seurata." M.
1903.
19.8. Tiistai, ilta
Kol. 2:2,3
"Kun Jumalan lunastetut kerran kutsutaan taivaaseen, he eivät jätä taakseen
sitä edistystä, jonka ovat tehneet tässä elämässä katselemalla Kristusta. He
jatkavat kulkuaan oppien yhä enemmän ja enemmän Jumalasta He vievät
hengelliset saavutuksensa mukanaan taivaaseen, eivätkä jätä mitään
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taivaallista alkuperää olevaa tähän maailmaan. Kun taivaan kirjat avataan,
jokainen voittaja on saanut palkkansa ja osansa taivaassa sen mukaan, miten
hän on edistynyt tässä elämässä. Jumalan pojat ja tyttäret pysyvät lujina
voittavassa työssä, tuntien päivittäin tarvitsevansa Pyhän Hengen opetusta
hyvälle ja oikealle tielle. Kukaan teeskentelijä ei astu heidän palvelukseensa.
Joka päivä he tuntevat, että heidän täytyy pitää kiinni kääntymyksensä alusta
lujina loppuun saakka. Kun yksi hairahtuu oikealta tieltä, Pyhä Henki
työskennellen hänen mielessään johtaa häntä lunastamaan erheensä, jotta
toisia varoitettaisiin tekemästä samaa erehdystä." M. 31.
20.8. Keskiviikko, aamu
Ef. 6:4
"Herra haluaa meidän harjoittavan kotiuskontoa, aiheuttaen jumalanpelkoa
koko perheessä. Jos vanhemmat laiminlyövät velvollisuutensa lapsiaan
kohtaan, etteivät hallitse heitä oikeuden periaatteiden mukaisesti, niin
viholliselle on annettu tilaisuus kontrolloida heidän elämäänsä. Lapset, joiden
sallitaan jättää huomioonottamatta vanhempien arvovalta, eivät ole koskaan
onnellisia. Elämän aikaisina vuosina on aika kaikkeen valmistautumiseen
kuninkaallisen perheen jäseneksi. Vanhempien ja nuorten tulee kiittää Herraa
rukouksessa, ja kiittää etuoikeudesta tulla Jumalan lapseksi ja Hänen
valtakuntansa asukkaaksi. Aabraham on jalo esimerkki uskollisesta
taloudenpitäjästä, ja hän antoi meille esimerkin uskollisesta kuuliaisuudesta,
jota kaikkien tulisi noudattaa."
20.8. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 18:18,19
"Yhtä varmasti kuin me työskentelemme yhdessä, kuten Aabraham teki, niin
yhtä varmasti me saamme kiitoksen Herralta. Aabraham oli selvällä tavalla
valinnut kulkea Herran tietä, halliten talouttaan yhdistetyllä arvovallan ja
rakkauden vaikutuksella. Pyhä Jumala on antanut meille säännöt, joita totella,
joista ei voi olla synnitöntä poishorjahtamista. Meidät on ostetut kalliilla
hinnalla. Usko ja teot tulee tehdä täydellisesti Kristuksessa. Siten me olemme
Herran tiellä. Jos sydän on nöyrä ja vaatimaton, niin Jumala voi vaikuttaa
sieluun. Jumalan Sana on neuvonantajamme. Noudattakaamme sen opetusta.
Kaikessa tekemisessämme meidän tulee pitää Jumalan kunnia mielessämme.
Jumalan Sana on oppaamme. Puhukaamme uskosta ja eläkäämme uskossa.
Oh, mikä työ meillä onkaan, mikä etuoikeus puhua ja toimia niin, että
kiinnitämme sydänten vakaumukset ja ihmisten omat tunnot." L. 1908.
21.8. Torstai, aamu
Luuk. 19:17
"Toiminnan innossamme me kasaamme itsellemme työtä, jota meillä ei ole
voimaa eikä Kristuksen armoa tehdä ymmärrettävästi, tarkasti ja täsmällisesti,
kaikessa työssämme näkyy puutteita, ja työ on jatkuvasti pilalla. Jumalaa ei ole
kirkastettu, vaikka vaikuttimet olisivat miten hyvät tahansa. Jumala haluaisi
meidän tarkkaavan Hänen sanojaan. Huolellisesti suoritettu palvelus on
arvokas Jumalan silmissä, vaikka ihmissilmin helposti huomaamatonta, niin
kuitenkin välttämätöntä tässä maailmassa, jossa me teemme työtämme.
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Jumala haluaa älykkäitä työntekijöitä, jotka eivät tee työtään hätäisesti, vaan
huolellisesti ja perinpohjaisesti, aina säilyttäen Jeesuksen vaatimattomuuden.
Niiden jotka käyttävät ajatusta ja huolellisuutta korkeammissa tehtävissä,
tulisi olla huolellinen ja ajatteleva pienemmissä tehtävissä, osoittaen
tarkkuutta ja ahkeruutta." L. 48, 1886.
21.8. Torstai, ilta
1. Kor. 4:1,2
"Itsekkyydestä ja itserakkaudesta tulisi varjeltua kuin katkerimmasta
vihollisesta. Mutta kuinka helposti oma minä löytääkään tilaisuuden korottaa
itseään, ja kuinka saatana riemuitseekaan kaikesta näytteillepanosta, ja
kuinka surullisia ja häpeissään Jumalan enkelit ovatkaan ihmisen hulluudesta.
Kuinka erilainen olikaan Jeesus Kristus; minkä vastakkaisen esimerkin Hän
antoikaan omassa elämässään. Kuinka kauaksi Hän siirsikään omat
vaatimuksensa, ristiinnauliten itsensä himoineen ja haluineen. Minkälaisia
ovat tunteemme seisoessamme lasisella merellä? Katsommeko me
taaksepäin kärsimättömyytemme hetkiin täällä? Seisommeko me paratiisin
ikuisilla kukkuloilla ja muistelemme tapahtumia menneestä elämästämme, ja
katselemme kuinka monta tarpeetonta ahdistusta meillä oli, koska
ajattelimme Jumalan olevan riippuvainen meistä kaiken tekemisessä? Jumala
auttakoon meitä näkemään oma pienuutemme." L.
22.8. Perjantai, aamu
Ef. 6:13-17
"Saatana ponnistelee kaikkensa tuodakseen spiritistisiä viisasteluja ja
heittääkseen petoksiaan mieliin. Nyt on aika jokaisen Kristuksen seuraajan
pukeutua Jumalan koko sota-asuun ja taistella miehuullisesti pimeyden
voimien tunkeutumista vastaan. Älköön meidän sotilaitamme löydettäkö
nukkuvina vartiopaikallaan. Maailmaa on varoitettava. On voimakkaita miehiä,
kalliita Jumalan silmissä, jotka ovat lumouksessa. He eivät huomaa, että
edustavat tyhmiä neitsyitä. Tieteellis-spiritistinen filosofia on kääntänyt
muutamien mielet pois tälle ajalle julistettavasta sanomasta. Niitä on sellaisia,
jotka elävät vain arvostellakseen. He ovat yhdistyneet niihin, jotka ovat
oppineet suurelta pettäjältä. Heillä on sydämessään käärmeen pistos, ja he
ovat valmistuneet astumaan uskottomien sotaretkeen. Vartiopaikalleen
nukkuneiden tulee nyt herätä ja kunnostaa lamppunsa." M.
22.8. Perjantai, ilta
2. Kor. 10:4
"Meidän ei tule kääntää askeleitamme Egyptiä kohti, vaan Kaanaata, luvattua
maata kohti. Ajatuksemme, vaikuttimemme ja toiveemme tulee saattaa
kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle. Hänen tulee innoittaa ja valvoa heitä. Meidän
tulee kysyä itseltämme: Käytänkö minä kaikkia kykyjäni pitääkseni lamppuni
öljyllä täytettynä ja huolellisesti kunnostettuna, jotta siitä säteilisi kirkasta ja
selvää nykyisen totuuden valoa? Herätänkö minä maailmaa sen vaarasta?
Johdanko minä hukkuvia sieluja Kristuksen luo? Herätänkö minä ihmisiä
näkemään, että kaikkien asioiden loppu on käsillä? Niiden joita viisaat neitsyet
esittävät, joilla on kalliita kokemuksia totuudessa, tulee nyt herätä ja
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kunnostaa lamppunsa. Älä anna aikasi tuhlautua sofistisissa väittelyissä. Älä
jää epäilyksen sumuun, kunnes on liian myöhäistä tuottaa hedelmiä. Täysi
pyhittäytyminen Jumalalle lopettaa kaikki turhat kuvittelut." M. 1905.
23.8. Sapatti, aamu
Joh. 15:1,2
"Kun ahdistukset tulevat yllemme, niin älkäämme viipykö vaikeuksien
suuruudessa ja tunteko, ettemme voi iloita Herrassa. On totta että tunteemme
muuttuvat. Ne tulevat tykömme alakuloisuuden ja masennuksen aikoina.
Mutta elämmekö me tunteista vai uskosta? Kun veljemme ja ystävämme
puhuvat harkitsemattomasti ja aikaansaavat surua, niin älkäämme
masentuko. Muistakaamme, että olemme ahdistusten ja surujen, harmien ja
pettymysten maailmassa. Näiden kokemusten tullessa yllemme, niiden tulisi
ajaa meidät Kristuksen luo. Elleivät ne sitä tee, me kärsimme tappion. Kun
olemme kiusattuja antamaan periksi masennuksissa ja vaikeuksissa, niin
tutkikaamme Kristuksen elämää ja kokemuksia. Hänen oli taisteltava
pimeyden voimia vastaan, ettei Häntä voitettaisi. Meillä on sama taistelu
taisteltavana, ja samat voitot voitettavana. Etuoikeutemme on pitää kiinni
Hänen voimastaan, joka pystyy pelastamaan." M.
23.8. Sapatti, ilta
Ilm. 12:11
"Puhdistus ei ole miellyttävää, mutta muistakaamme että Kristus tuli
maailmaamme ja pukeutui ihmisyyteen, jotta Hän voisi kantaa ne
koettelemukset, joita ihmisten täytyy kantaa ja olla esimerkkinä uskollisessa
kestävyydessä kaikenlaisissa ahdistuksissa. Jumala haluaa meidän tuntevan,
että me olemme osa suuresta ihmisperheestä, ja että meidän täytyy osallistua
kaikkiin sen kokeisiin. Anna ihmisyytesi tarttua jumaluuteen. Vetoa Jumalan
armoon ja sanoo: 'Herra, minä annan avuttoman sieluni sinulle. Auta minua
valvomaan puhettani. Opeta minua voittamaan.' Sinä voit todistaa vastakkaista
kuin mitä saatana haluaisi sinun tekevän. Sinä voit pitää sydämesi ja mielesi
pyhitettynä kuuliaisuudella totuudelle. Katso Häneen aamulla, päivällä ja yöllä.
Pidä sydämesi ja mielesi kiinnitettynä Kristukseen. Se on etuoikeutesi. Anna
Kristuksen rakkauden viipyä sydämessäsi." M. 1909.
24.8. Sunnuntai, aamu
Dan. 1:8
"Danielin ensimmäinen luku opettaa, että sillä mitä me syömme ja juomme, on
vaikutus mielen voimiin, ja jos haluamme pitää terveen ruumiin ja selvän
mielen, meidän täytyy olla huolellisia ruokavaliossamme. Jos olemme
huolettomia tässä suhteessa ja syömme vain tyydyttääksemme
makuaistiamme, niin ruuansulatuselimet vahingoittuvat ja aivot hämmentyvät,
ja kumpikaan ei voi suorittaa osaansa niin täysin kuin Jumala oli tarkoittanut.
Daniel ja hänen toverinsa päättivät torjua ruokavaliostaan kaiken, mikä
saastuttaisi, ja ylhäältä tuleva voima työskenteli sopusoinnussa heidän
ponnistelujensa kanssa. Tuloksena he saivat etuoikeuden seurata omia
elämäntapojaan kasvatuksessaan. Ja heidän saamansa kasvatus oli parempi
kuin se, mitä saatiin taikureilta, tähtien selittäjiltä tai koko valtakunnan
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viisailta." M.
24.8. Sunnuntai, ilta
Snl. 9:1
"Niiden, jotka haluavat päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, tulee
tutkia Danielin suunnitelmaa. Se oli toteennäytetty yhteenveto. Sinä voit myös
tehdä suunnitelman ja toteuttaa sitä. On monia jotka ajattelevat, että
terveysuudistuksen omaksuvat kärsivät ruumiillisen voiman menetyksestä,
mutta jos nämä kokeilisivat asiaa, he muuttaisivat mielensä tässä asiassa.
Emme voi sallia menettää yhtäkään tilaisuutta kristillisen luonteen
täydelliseksi kehittämisessä. Minkä tahansa kokemuksen toiset tekevät,
muista että sinua omalta kohdaltasi koettelee Jumala. On aikoja, jolloin sinut
asetetaan, epäedullisiin tilanteisiin, mutta sellaisina aikoina rukoile Jumalaa,
silloin taivaan enkelit vaikuttavat mieleesi. Älä anna mielesi täyttyä omasta
miniästä ja oman edun tavoittelusta." M.
25.8. Maanantai, aamu
Ilm. 14:9,10
"Herra haluaa nähdä kolmannen enkelin sanomaa vietävän eteenpäin
kasvavalla tehokkuudella. Kuten Hän on työskennellyt kaikkina aikoina
antaakseen voittoja kansalleen, niin tänäkin aikana Hän haluaa saattaa
suunnitelmansa seurakuntaansa kohtaan voitokkaaseen täyttymiseen. Hän
pyytää pyhiä edistymään yksimielisesti, kulkien voimasta suurempaan
voimaan, uskosta lisääntyneeseen varmuuteen ja luottamukseen totuudessa
ja Hänen asiansa vanhurskauteen. Pitäkäämme aina mielessämme, että
työmme tulee olla edistyvää. Meidän tulee jatkaa Jumalan tuntemista. Jumala
ymmärtää jokaisen mielen liikkeellepanevat periaatteet. Hän on todistanut
muutamien itsepintaisen, kapinallisen suunnan, joita Hän on toistuvasti
varoittanut ja neuvonut. Hänen kaikkinäkevä silmänsä on huomioinut, miten
ihmissuunnitelmia on itsepäisesti seurattu. Herra tietää ihmisen tien. Hän
tuntee ajatukset." L. 1911.
25.8. Maanantai, ilta
Snl. 15:3
"Meidän tulee seistä kallionlujina Jumalan Sanan periaatteissa, muistaen että
Jumala on meidän kanssamme antaen meille voimaa kohdata jokainen uusi
kokemus. Pitäkäämme aina yllä vanhurskauden periaatteita elämässämme,
jotta Herran nimessä etenisimme voimasta voimaan. Meidän tulee pitää kiinni
pyhästä uskosta, joka on todistettu Jumalan Hengen ohjeilla ja hyväksymisellä
aina aikaisemmasta kokemuksestamme nykyiseen aikaan asti. Herättäkää
ihmiset näkemään tämän ajan tärkeys, jotta he asettuisivat Kristuksen kuriin.
Ihmiselämässään Kristus ilmaisi jumalallista luontoa; mitään puutteita ei ollut
Hänen luonteessaan. Katselemalla Hänen itsensä kieltävää ja uhrautuvaa
elämäänsä, jotta Hän esittäisi totuutta maailmalle, heidän elämänsä voi
muuttua ja oppivat heijastamaan Häntä." L. 66, 1911.
26.8. Tiistai, aamu
Joh. 3:16
"Kun Vapahtaja oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä 'Hänen tuli nälkä'. Silloin
saatana ilmestyi Hänelle. Hän tuli kauniina taivaan enkelinä, väittäen että hän
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on saanut valtuuden Jumalalta selittää Vapahtajan paasto loppuneeksi. 'Jos
olet Jumalan Poika,' hän sanoi Kristukselle, 'niin käske näiden kivien muuttua
leiviksi.' Mutta saatanan epäluottamuksen vihjeessä Kristus huomasi
vihollisen, jonka voimaa Hän oli tullut maan päälle vastustamaan. Hän ei
hyväksyisi haastetta eikä antautuisi kiusaukseen. Hän pysyi lujana tässä
asiassa. Ihminen ei elä yksinomaan leivästä,' hän sanoi, 'vaan jokaisesta
sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.' Kristus pysyi jokaisessa Jumalan
Sanassa, ja Hän voitti. Jos me ottaisimme aina sellaisen asenteen ollessamme
kiusattuja, kieltäytyen leikkimästä kiusauksen kanssa tai väitellä vihollisen
kanssa, niin saisimme samanlaisen kokemuksen." M. 99a, 1908.
26.8. Tiistai, ilta
2. Piet. 1:3-8
"Meidän tulee yksilönä tuntea olevamme oikeassa sodassa, myöntää se
Jumalan edessä ja sitten seisoa. On olemassa sellaista, että on osallinen
jumalallisesta luonnosta. Meitä kaikkia kiusataan eritavoin, mutta ollessamme
kiusattuna meidän täytyy muistaa, että siitä on huolehdittu, että me
voittaisimme. Joka todella uskoo Kristukseen, tulee osalliseksi jumalallisesta
luonnosta, ja hänellä on voima, joka varustaa hänet jokaiseen kiusaukseen.
Hän ei lankea kiusaukseen tai joudu tappioon. Me ajattelemme, että se
maksaa jotain seistä tässä asemassa maailman edessä; ja niin se onkin. Mutta
mitä meidän pelastuksemme on maksanut taivaalle? Tehdäkseen meidät
osallisiksi jumalallisesta luonnosta, taivas antoi kalleimmat aarteensa. Hän
lupautui olemaan langenneessa maailmassa Isän edustajana." M. 1908.
27.8. Keskiviikko, aamu
Ps. 94:20-22
"Pystytettynä lujasti maahan, ja ulottuen taivaaseen Jumalan valtaistuimelle
saakka, ovat tikapuut säteillen kirkkautta. Jumala on tikapuiden yläpuolella, ja
Hänen valonsa valaisee sen koko pituutta. Nämä tikapuut on Kristus. Joka
puolapuulla, jota nouset, sinä tulet askel askeleelta Kristuksen kärsimyksiin ja
muovaudut Hänen jumalallisen mallinsa mukaiseksi. Jumalan enkelit jatkuvasti
nousevat ja laskeutuvat näillä kirkkailla tikapuilla. He eivät jätä sinua
lankeamaan, jos pidät silmäsi kiinnitettynä Jumalan kirkkauteen, joka on
tikkapuiden yläpäässä. Saatana koettaa heittää helvetillisiä varjoja polullesi,
jotta matkasi taivasta kohti estyisi. Toimi kuin ajattelisit, että ylhäältä tuleva
voima on kanssasi, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä sinä
vastustat voimaa, joka työskentelee kiivaasti alhaaltapäin. Jeesuksen suloinen,
lempeä Henki sydämessä on arvokkainta."
27.8. Keskiviikko, ilta
Matt. 11:29-30
"Kristus opettaa ihmisiä, etteivät koskaan olisi omahyväisiä. Oppikaamme
Häneltä, joka oli nöyrä ja vaatimaton sydämeltään - Häneltä, joka lupasi, 'te
saatte levon sielullenne'. Tämä kunniakas kokemus tulee, ja sinä voit sanoa:
'Minä tunnen Hänet! Minä tunnen Hänet! Minä olen koetellut Häntä, eikä Hän
koskaan pettänyt minua. Jos sinä lähetät anomuksesi Jumalalle, Hän lupaa
kuulla sinua. Mikä on sinun todistuksesi? Tunnetko kaikkea paremmin kuin
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ennen? Luuletko ja tutkitko tunteitasi nähdäksesi, onko suuri muutos
tapahtunut? Kulje Jumalan Sanassa ja mene suoraan eteenpäin tietäen, että
Hän vastaa rukouksiisi, koska Hän on luvannut antaa, jos sinä pyydät. Siten
harjoittaen uskoasi sinä saat vastauksen rukouksiisi. Ala nyt nousta
korkeammalle ja yhä korkeammalle. Opi rukoilemaan; opi antamaan selvä ja
älykäs todistus, niin Jumala kirkastuu sinussa." M. 85, 1901.
28.8. Torstai, aamu
Joh. 17:2
"Jumala haluaisi jokaisen katsovan Jeesukseen, joka on uskomme alkaja ja
täydelliseksi tekijä. Kristittyinä meidän täytyy sanoissamme ja toimissamme
harjoittaa niitä yleviä luonteenpiirteitä, jotka oli Jeesuksella, korkeimpana
lahjana, mitä ihmissielulle voidaan antaa. Haluaako jokainen, joka Kristuksen
nimen mainitsee, erota kaikesta vääryydestä? Tässä käytetyillä sanoilla ei aina
tarkoiteta karkeampia syntejä. Sillä tarkoitetaan jokaista tekoa, jota emme
mielellämme kohtaisi taivaassa. Kaikesta sellaisesta toiminnasta meidän tulee
erota. Meidän ei tule tehdä niitä tässä elämässä, ei perheessä eikä
seurakunnassa. Kaikki taivaaseen pääsevät, missä on Jeesus, omistavat jo
täällä maan päällä niitä luonteenpiirteitä, jotka tekevät taivaan tänne maan
päälle. Siunattuja ja hyvää tekeviä ovat vanhurskauden auringon valonsäteet,
jotka nyt lähettävät valaisevia, parantavia säteitään jokaiselle, jotka avaavat
sielun ikkunat taivasta kohti." M. 93, 1903.
28.8. Torstai, ilta
Joh. 3:36
"On monia, jota väittävät olevansa kristittyjä, jotka pilaisivat taivaan, jos heidät
muutettaisiin siinä hengessä ja luonteessa, missä he nyt ovat. Heidän
elämänsä on maallista; ja heidän luonteenlaatunsa on pyhittymätön; he
vaalivat ennakkoluuloja, joita ei koskaan saisi olla. Ilmapiiri, joka on niin
erilainen Kristuksen luonteelle, on ympäröinyt sielua, niin etteivät he iloitsisi
muutoksesta maasta taivaaseen. Tämä maa on koulumme, jossa meitä
koetellaan. Kristuksen armon voima työskentelee tottelemattomuuden
lapsissa, kunnes Kristus, kirkkauden toivo, muovautuu heissä. Meidän täytyy
näyttää, että olemme kääntyneitä, uudestisyntyneitä, ennen kuin voimme
nähdä taivaan. Alkakaamme nyt työskennellä nöyrinä Jeesuksen Kristuksen
oppilaina? Kuinka ääretön Hänen armonsa onkaan! Uskon kautta kaikki
saavuttavat paljon, jos avaavat ikkunansa taivasta kohti."
29.8. Perjantai, aamu
2. Kor. 3:1-3
Kuinka suuresti me tarvitsemmekaan Jeesusta Kristusta joka hetki! Joka mies
seisokoon paikallaan työskennellen vakavasti päättävästi ja voimakkaasti
edistääkseen Jumalan asiaa, pitäen korkealla lippua, jossa on kirjoitus:
'Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko.' Me voimme opettaa Raamattua
innokkaasti, mutta ellemme kunnioita totuutta ponnistelemalla suhteessa se
suuruuteen, me muodostamme Kristuksesta aatteita, jotka eivät kunnioita
itsensä kieltävää ja itsensä uhraavaa Lunastajaa. Tarvitsemme Kristusta joka
hetki. Meidän täytyy katsoa ylös ja tutkia Hänen luonnettaan. Mitä Kristus
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tekisi minun asemassani? Sen tulee olla velvollisuutemme mitta. On
mahdollista saarnata sanaa ja elää suoranaisessa vastakohdassa sen
opetukselle, osoittaen koti- ja liike-elämässä voimatonta jumalisuuden
muotoa." L. 1901.
29.8. Perjantai, ilta
Joh. 6:35
"Epämääräinen käsitys Kristuksesta ei ole riittävä. Meidän täytyy pysyä
Kristuksessa. Meidän täytyy syödä Hänen Sanaansa. Hän on elämän leipä.
Ilmaistu Sana on valokuvamme Kristuksesta. Kuten maallinen ruoka on elämä
ruumiille, siten hengellinen ruoka on sielun elämää. Joka haluaa hengellistä
elämää ja tarmoa, hänen täytyy syödä Jumalan Pojan lihaa ja juoda Hänen
vertansa. 'Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen
elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen
ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun
vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.' Oi jospa työntekijät Jumalan
palveluksen joka haarassa söisivät elämänpuun lehtiä, jotka ovat kansojen
tervehtymiseksi." L. 125, 1901.
30.8. Sapatti, aamu
Jes. 61:1-3
"Koettelemukset ja vastoinkäymiset voivat aiheuttaa paljon hankaluutta ja
masentaa suuresti, mutta menestys on vaarallista hengelliselle elämälle. Ellei
ihminen jatkuvasti alistu Jumalan tahtoon, ellei hän pyhity totuudessa ja omista
uskoa, joka työskentelee rakkaudessa ja puhdistaa sielun, niin menestys
varmasti nostaa luonnollisen taipumuksen liian rohkeaksi. Nöyryyden
laaksossa, missä ihminen riippuu Jumalassa, että Hän opettaisi ja johtaisi joka
askeleella, on verrattain turvallista. Mutta rukoilkoon jokainen, jolla on elävä
yhteys Jumalaan, niiden puolesta, jotka seisovat korkealla huipulla ja joilla
korkeamman asemansa vuoksi oletetaan olevan paljon viisautta. Elleivät
sellaiset ihmiset tunne voimakkaamman käsivarren tarvetta kuin lihan
käsivarsi, elleivät he tee Jumalaa luottamuksensa kohteeksi, heidän
näkemyksensä asioista vääristyy ja he lankeavat." M. 145, 1902.
30.8. Sapatti, ilta
Jes. 60:21
"Herra on neuvonut minua kehottamaan jokaista huomaamaan, että ihminen
on inhimillinen. Kristuksen seurakunta tarvitsee kiinteätä yhteyttä Herraan
Jeesukseen. Jotka suurimmin tuntevat riippuvaisuutensa Jumalasta, ovat
tavallisesti niitä, jotka ovat jättäneet riippuvuutensa maallista aarteista.
Kaikista puista skotlantilainen mänty on parhaimpia, josta kristityt voivat oppia.
Skotlantilainen mänty saa vähemmän multaa juurilleen kuin muut puut.
Kuivassa maaperässä ja hedelmättömien kallioiden välissä se löytää riittävästi
ravintoa pysyäkseen vihreänä talvella yhtälailla kuin kesälläkin. Saaden vähiten
maata juurilleen se kohoaa metsän muiden puiden ylläpuolelle ulottuen
korkeimmalle taivasta kohti. Seurakunnan jäsenet, jotka seisovat paikallaan,
ovat vanhurskauden puita, Herran istutusta. Vaikka heitä ympäröivät olosuhteet
voivat olla epäedulliset, niin männyn tavoin, jolla on vähän maata juurilleen, he
Hartauskalenteri

39

Heinä-Syyskuu 2014

alituisesti kohoavat taivasta kohti, saaden ravintoa ylhäältä."
31.8. Sunnuntai, aamu
1. Tim. 3:16
"Muutettiinko Marian ihmisluontoinen poika jumalaluontoiseksi Jumalan
Pojaksi? Ei, nämä kaksi luontoa yhdistyi salaperäisesti yhdessä henkilössä Ihminen Kristus Jeesus. Hänessä on jumaluuden täyteys ruumiillistuneena. Kun
Kristus ristiinnaulittiin, Hänen inhimillinen luontonsa kuoli. Jumaluus ei
heikentynyt ja kuollut; se olisi ollut mahdotonta. Kristus, synnitön, pelastaa
jokaisen Aadamin pojan ja tyttären, joka hyväksyy hänelle tarjotun pelastuksen
ja suostuu tulemaan Jumalan lapseksi. Vapahtaja on ostanut langenneen
rodun omalla verellään. Se on suuri salaisuus, jonka suuruutta ei täysin
ymmärretä, ennen kuin lunastetut muutetaan. Silloin ymmärretään Jumalan
lahjan voima, suuruus ja vaikutus ihmiseen. Mutta vihollinen on päättänyt, että
tämä lahja olisi niin salaperäinen, että se tulee mitättömäksi." L. 280, 1904.
31.8. Sunnuntai, ilta
Jes. 9:5
"Kuka voi etsimällä löytää Jumalan tullakseen täydelliseksi? Evankeliumit
esittävät Kristuksen luonteen äärettömän täydellisenä. Toivon voivani puhua
tämän niin, että koko maailma kuulisi Kristuksen lähetyksen ja sen kohteen.
Puhu ja tutki kirjoituksia, jossa Kristus esitetään uskomme jumalallisena
kohteena. Kun rajallinen ihminen kiusaajan ovelasta vaikutuksesta epäilee
Häntä, jota Raamattu kutsuu 'Ihmeelliseksi, mahtavaksi Jumalaksi,
iankaikkiseksi Isäksi ja Rauhanruhtinaaksi', niin hänen käsityksensä omasta
itsestään kasvaa ja käsityksensä Kristuksesta ja Jumalasta vähenee.
Lunastuksen salaisuus, sisältäen Kristuksen jumalallis-inhimillisen luonteen,
Hänen lihaksi tulemisensa, Hänen sovituksensa synnistä työllistää kyniä ja
viisaimpien ihmisten korkeimpia sielunvoimia nykyajasta siihen saakka,
kunnes Kristus ilmestyy taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella." L.
1904.
SYYSKUU
1.9. Maanantai, aamu
5. Moos. 32:22
"Kaikki saatanan asiamiehet työskentelevät nyt alhaalta tulevalla voimalla.
Kuoleman päivä ei ole asetettu eteemme Sanassa suurena, pakottavana
vaikuttimena, pakottaen meidät heräämään ja ratkaisevasti käyttämään hyvin
tilaisuutemme. Minkä vaikuttimen Jumala esittää Sanassaan kaikille
työntekijöilleen? 'Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen
kiiruusti.' Sef. 1:14. Ja ennen tämän viimeisen suuren päivän tuloa, meidän
tulee julistaa viimeistä armon sanomaa langenneelle maailmalle,
valmistamaan miehiä ja naisia Herran toiselle tulemukselle. Vihollinen keksii
kaikenlaista, mitä vain voidaan keksiä, vallatakseen mielen ja kääntääkseen
huomion pois tästä sanomasta. Mutta meidän tulee mennä eteenpäin julistaen
Herran sanomaa. Kaikkien asioiden loppu on käsillä. Herran tulo taivaan
pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella, on hyvin lähellä." M. 159, 1903.
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1.9. Maanantai, ilta
Jes. 65:14
"Hänen tulonsa päivänä kuullaan viimeisen suuren pasuunan ääni, ja tulee
kauhea taivaan ja maan järistys. Koko maa, korkeimmasta vuoresta syvimpään
kaivokseen, kuulee. Kaikki täytetään tulella. Saastunut ilma puhdistetaan
tulella. Kun tuli on suorittanut tehtävänsä, hautoihin asetetut kuolleet nousevat
ylös - toiset elämän ylösnousemukseen, kohtamaan Herransa ilmassa, ja toiset
katsomaan Hänen tuloaan, jota he ovat halveksineet ja jonka he nyt
huomaavat kaiken maan Tuomariksi. Liekit eivät ole koskettaneet ketään
vanhurskasta. He voivat kävellä tulen keskellä, kuten Sadrak, Meesak ja
Abednego kävelivät pätsissä, joka oli kuumennettu seitsemän kertaa
kuumemmaksi. Tämä näky esitettiin minulle niin täydellisesti, kuin minä
jaksoin kestää sitä. Sitten näky muutettiin." M.
2.9. Tiistai, aamu
Ps. 111:7,8
"Saatana työskentelee alhaalta, nostattaakseen pahojen liittolaistensa
helvetilliset voimat vanhurskaita vastaan. Hän innoittaa ihmisiä omilla
ominaisuuksillaan. Pahat enkelit yhtyvät pahoihin ihmisiin, ja yhteisvoimin he
ahdistavat, vainoavat ja tuhoavat. Mutta Herra Israelin Jumala, ei jätä niitä,
jotka luottavat Häneen. Epäuskon ja luopumuksen voimistumisen keskellä,
teeskennellyn valistuksen keskellä, joka on sokaisevinta julkeutta ja petosta,
taivaassa olevasta pyhäköstä loistaa valo Jumalan kansalle. Jumalan totuus
voittaa. Jumalan käskyt poljetaan jalkoihin, niin kuin saatana tallasi niitä
taivaassa. Ellei Jumala antaisi käännyttävää voimaansa ja armoansa sielulle, ei
yksikään yrittäisi vastustaa saatanaa, mutta ihmiset haluavat olla hänen
valvontansa alla, hänen halukkaina vankeinaan. Jumala itse on asettanut
vihollisuuden saatanaa vastaan. Jumala kutsuu kansaansa ottamaan selvän,
ratkaisevan asenteen." L. 30, 1892.
2.9. Tiistai, ilta
Ps. 119:30,31
"Vanhurskailla on palava into, jolla Kristus tuomitsi jokaisen inhottavuuden
maailmassamme, tahraton puhtaus, joka ilmaisi niiden turmeluksen, jotka
pettivät ihmisiä pyhyyden ulkokuorella, herättäen katkeraa vihamielisyyttä
Häntä vastaan. Tänään sama asenne osalla Hänen kansastaan saa aikaan
samanlaista kohtelua. Jokainen ihminen kootaan kahdesta lipusta
jommankumman alle. Valitut ja kuuliaiset seisovat prinssi Immanuelin verellä
tahratun lipun alla, ja kaikki muut saatanan lipun alla. Kaikki saatanan puolella
olevat yhdistyvät hänen kanssaan kunnioittamaan väärää sapattia, siten
antaen uskollisuuden valan synnin ihmiselle, joka on korottanut itsensä kaiken
sen yläpuolelle, mikä Jumalaksi kutsutaan, ja on päättänyt muuttaa ajat ja lain.
Toivoisin, että kaikki arvostaisivat Jumalan ihmeellistä työtä ihmisen hyväksi.
Langenneille enkeleille ei ole ollut mitään sovitusta; mutta langenneille
ihmiselle on, suuri uhraus on tehty kaikkien Jumalan tykö tulevien hyväksi." L.
3.9. Keskiviikko, aamu
Matt. 28:11
"Herran enkelit ovat ylivoimaisia. Yksi enkeli ilmestyi roomalaisen vartioväen
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eteen vartiomaan Kristuksen hautaa ja sai heidät pelkäämään ja vapisemaan
ja voimattomiksi kuin kuolleet. Koko näytelmä oli ikuisesti painunut heidän
mieliinsä. Yksi voimakas enkeli suunnattomassa kirkkaudessa laskeutui
taivaasta maalliselle haudalle, tarttui sinetöityyn kiveen, siirsi sen pois kuin
kivenmurusen. Sitten mahtava enkeli sanoi äänellä', joka sai maan
vapisemaan: 'Jeesus, Jumalan Poika, Isäsi kutsuu sinua.' Sitten Hän, joka oli
saanut voiton kuoleman ja haudan yli, tuli esiin ja julisti Joosefin uuden haudan
yli: 'Minä olen ylösnousemus ja elämä.' Sotilaat kiirehtivät pappien luo, ja
vapisevin sydämin kertoivat heille, mitä oli tapahtunut. Pappien kasvot tulivat
kuin kuolleitten kasvoiksi. Kaifas yritti puhua. Hänen huulensa liikkuivat, mutta
niissä ei ollut ääntä." L. 195, 1903.
3.9. Keskiviikko, ilta
Matt. 28:13
"Sotilaat myivät rehellisyytensä rahasta. He tulivat pappien luo, tuoden, mitä
yllättävintä sanomaa totuudesta; he lähtivät pois kantaen rahaa ja kielellään
valheellinen tieto, jonka papit olivat sanelleet heille. Valheellinen tieto levisi
lähelle ja kauas. Mutta Kristuksen ylösnousemukselle oli todistajia, joita papit
eivät voineet vaientaa. Oli muutamia, jotka nousivat Kristuksen kanssa
kuolleista ylös ja he ilmestyivät monille ja selittivät, että Hän oli noussut ylös.
Ja Kristus itse viipyi opetuslastensa luona 40 päivää vielä kuolleista
nousemisensa jälkeen, ja ennen taivaaseen astumistaan Hän antoi heille
käskyn, käskien heitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan
evankeliumia kaikille luoduille. Nykyaikana, joka on saatanan ihmeiden aikaa,
sanotaan ja tehdään kaikkea mahdollista, pettääkseen, jos mahdollista,
valitutkin. Älkööt uskovat mitenkään ylistäkö saatanan voimaa. " L. 1903.
4.9. Torstai, aamu
Jes. 58:5-7
"Me elämme tämän maan historian viimeisissä päivissä, ja on aika että
ymmärrämme, mitä meidän on tehtävä pelastuaksemme. Herra työskentelee
kaikkien hyväksi, jotka työskentelevät älykkäästi Herralle. Veljeni ja sisareni,
teidän on tehtävä jotain enemmän kuin istua seurakunnan keskuudessa
sapatti toisensa jälkeen ja kuunnella Sanan saarnaamista. Teillä on työ
tehtävänä ystävienne ja naapurienne keskuudessa. Jumala vaatii, että
vieraillette näissä perheissä, ja koetatte saada kiinnostusta tämän ajan
totuuteen. Te ette työskentele Jumalan kanssa, jos laiminlyötte auttaa toisia
saamaan otteen iankaikkista tosiasioista. Saarnaajiamme ei tule rohkaista
viipymään seurakunnissa ja toistamaan uskoville viikko toisensa jälkeen
samoja totuuksia. Meillä on totuus, joka pelastaa ja on kallisarvoinen. Jumalan
Sana täytyy istuttaa moniin sydämiin; elämän leipää antaa nälkäisille." M.
4.9. Torstai, ilta
Matt. 25:40
"Kun tuomionpito on päättynyt ja iankaikkinen ratkaisu tehty, silloin nähdään,
että on sellaisia, jotka ovat kokosydämisesti antautuneet Jumalan
palvelukseen ja jotka seisovat oikeassa suhteessa taivaaseen. Toiset näistä
eivät ole pystyneet jättämään perheitään mennäkseen jonnekin
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lähetyskentälle, mutta he ovet olleet lähetyssaarnaajia omassa
ympäristössään. Heidän sydämensä on ollut niin täynnä Jumalan rakkautta,
että heidän suuri huolensa on ollut voittaa sieluja Hänelle. Se on ollut heille
enemmän kuin hopea ja kulta ja tämä maailman kalleudet. Ja kun he ovat
työskennelleet yksinkertaisesti palvellen Totuuden Sanalla, niin Jumalan Henki
on lähettänyt Sanan kotiin ihmisten sydämiin. Veljeni ja sisareni, tutkikaamme
Jumalan Sanan yksinkertaisuutta. Katsokaamme, mitä voisimme tehdä
edistääksemme Kristuksen asiaa maan päällä. Kristus oli surujen mies maan
päällä." M. 93, 1909.
5.9. Perjantai, aamu
Jes. 43:1
"Jokainen este Jumalan kansan lunastamiseksi tulee siirtää pois avaamalla
Jumalan Sana ja esittäen selvää: 'Näin sanoo Herra.' Todellinen valon tulee
loistaa, sillä pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Elävän Jumalan totuuden
tulee ilmetä erehdyksen vastakohtana. Julistakaa iloista uutista: Meillä on
Vapahtaja, joka antoi henkensä, jotta kaikki, jotka uskovat Häneen, eivät
hukkuisi, vaan saisivat iankaikkisen elämän. Esteitä Herran työn etenemiseksi
tulee ilmenemään, mutta älkää pelätkö. Kuningasten Kuninkaan kaikki
valtiuteen, liitonsa pitävään Jumalaamme yhdistyy ystävällisyys ja hellä
huolenpito laumasta. Mikään ei kestä Hänen tiellään. Hänen voimansa on
ehdoton, ja on panttina varmasta lupauksensa täyttämisestä kansalleen. Hän
voi siirtää kaikki esteet työnsä edistymiseksi." L. 1903.
5.9. Perjantai, ilta
Jes. 41:10
"Kristuksen seurakunta on Jumalan asiamies julistamaan totuutta, Hänen
valtuuttamaansa erikoiseen työhön, ja jos se on kuuliainen Jumalalle,
noudattaa kaikkia Hänen käskyjään, niin erinomainen jumalallinen voima on
sen kanssa. Jos se kunnioittaa Israelin Herraa Jumalaa, niin mikään voima ei
voi kestään sitä vastaan. Jos se on uskollinen velvollisuudelleen, niin vihollisen
voimat eivät pysty enää voittamaan sitä sen paremmin kuin akanat vastustavat
tuulen pyörrettä. Seurakunnan edessä on sarastus kirkkaasta, kunniakkaasta
päivästä, jos se pukeutuu Kristuksen vanhurskauden pukuun, peruuttaen
kaiken liittoutumisen maailman kanssa. Seurakunnan jäsenten tarvitsee nyt
tunnustaa luopumisensa ja liittyä yhteen. Älkää antako minkään tulla
erottamaan teitä toisistanne ja Jumalasta." L.
6.9. Sapatti, aamu
2. Tim. 1:7
"Vyöttäydy Herran asevarustukseen. Vastustusta tulee. Uskottomuutta ilmenee
niissä, jotka eivät rohkaise uskoa ja toivoa. Ellet pysty sanomaan, mihin päin
kääntyä, jätä koko asia Jumalalle. Rohkaise sydämessäsi uskoa, joka vaikuttaa
rakkaudessa ja puhdistaa sielun. Herralla on työn sinulle jossain, mutta missä
tahansa se kenttä onkin, älä tee epätäydellistä työtä vihkiytymisestäsi. Pyri
vakavasti kirkastamaan Jumalaa, joka antoi ainutsyntyisen Poikansa
pelastamaan sinua. Opettaessasi Sanaa pysy myönteisyydessä ja päästä
Jumalan sulattava armo sydämeesi ja Hänen Pyhä Henkensä virvoittava
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vaikutus mieleesi. Pysy rohkeana Herrassa. Nyt on meidän aikamme rukoilla,
uskoa ja tehdä vakavaa työtä seurakunnassa, käyttää korkeamman
kasvatuksen keinoja ja Pyhän Hengen apua. Tämä apu on todellista elämällesi.
Kristuksella, suurella Lääkärillä, on ainoa viisaus, joka parantaa varmasti." L.
6.9. Sapatti, ilta
Luuk. 11:10
"Oppilaina meidän tulee jatkuvasti oppia Kristukselta, miten kohottaa
ajatuksia, miten laajentaa mahdollisuuksia ja saada korkein käsitys Hänen
erinomaisuudestaan ja armostaan, jotta Hänen Pyhän Henkensä lahjat
tasoittaisivat Hänen henkilökohtaisen läsnäolonsa menetystä. Tätä Vapahtaja
koetti painaa opetuslastensa mieliin. Kyvyt kasvavat ihmeellisesti Pyhän
Hengen voimassa. Tahdotko etsiä Herraa mitä vakavimmin? Rukoile, rukoile
nöyränä etsijänä. Älä pane nerokkuuttasi osoittamaan, että toiset ovat pahoja,
vaan kerro heille hellästi, että tutkisivat omaa syntistä sydäntään, ja rukoile
että Herra puhdistaa sielun temppelin synnistä. Jokainen tunnustakoon omat
syntinsä, ja sitten lähestykööt täydessä uskon varmuudessa." L. 296, 1906.
7.9. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 1:10,11
"Herra ei hyväksy kenenkään työtä, joka ei ole tehty hellyydessä, rakkaudessa
ja ystävä11isyydessä. Hän ei ole asettanut meitä hallitsijoiksi, hallitsemaan
Hänen perintöään. Antakaa Kristuksen liikuttaa toisia, niin kuin toivomme
Hänen liikuttavan meitä. Yö yön jälkeen minulle on esitetty näkyjä pienistä
ryhmistä rukoillen Jumalaa. Hän haluaisi näyttää heille muutamia epäjumalia,
joita he ovat hellineet. Toiset jättäisivät ne, toiset eivät. Mutta taivaallinen valo
loisti niiden kasvoilta, jotka panivat pois epäjumalansa. Jälleen toisia
epäjumalia näytettiin heille, ja taasen muutamat panivat ne pois. Mutta
taivaallinen valo loisti niiden yllä, jotka jättivät kaikki Kristukselle. Meidän on
saatava kaikki, mitä Jumala on varannut meille näinä päivinä, kun
jumalattomuus kasvaa niin nopeasti." M.
7.9. Sunnuntai, ilta
2. Piet. 1:3-9
"Opimmeko me läksyn nähdessämme jumalattomuuden lisääntyvän, että
meidän täytyy todella kasvaa vanhurskaudessa? Ymmärrämmekö me, että
meidän täytyy kasvaa armossa, Herramme ja Vapahtajamme tuntemisessa,
että meidän täytyy elää kasvusuunnitelmassa? Lisätä uskoon hyveitä; ja
hyveisiin tietoa; ja tietoon itsensä hillitsemistä; ja itsensä hillitsemiseen
kärsivällisyyttä; ja kärsivällisyyteen jumalisuutta; ja jumalisuuteen veljellistä
rakkautta; ja veljelliseen rakkauteen yhteistä rakkautta. Tässä näemme
iankaikkisen elämämme vakuutussopimuksen. On parempi varmistaa, että
elämme tämän lisäyssuunnitelman mukaisesti, niin Jumala työskentelee
meissä kertolaskun mukaisesti. Hän moninkertaistaa meille armonsa ja
rauhansa. Kiinnittäkäämme katseemme Golgatan ristille, ja katsokaamme
Kristuksen uhrausta antaakseen meille tämän elämän vakuutussopimuksen."
M. 73, 1906.

Hartauskalenteri

44

Heinä-Syyskuu 2014

8.9. Maanantai, aamu
Hebr. 12:1-3
"Jumalan lähettiläiden täytyy olla esimerkkejä uskomattomalle maailmalle ja
Jumalan laumalle sanoissa, hengessä ja luonteessa. Heidän täytyy olla
yksimielisiä sydämeltään. Kristus anoi sitä Isältään, ja heidän tulee vastata
tähän rukoukseen tekemällä Jumalan tahto, rakastamalla toinen toistaan,
kunnioittamalla toinen toistaan - ei aina katsellen mitättömyyksiä, ja valvoa
löytääkseen jotakin, mistä voisivat tehdä vastalauseen. Jos he katsovat
Jeesukseen, uskonsa alkajaan ja täydelliseksi tekijään, niin he eivät katselisi
kallista minäänsä niin eristäytyneesti. He odottaisivat ja ahkerasti kuuntelisivat
saadakseen määräyksiä pelastuksensa Kapteenilta, ja he eivät sanoisi Pietarin
tavoin: 'Herra, kuinka sitten tämän käy?' Kristus sanoi Pietarille: 'Mitä se sinuun
koskee? Seuraa sinä minua.' Meidän ei pidä ottaa katsettamme pois
Jeesuksesta. Jumala on jokaiselle antanut hänen työnsä." M. 26.
8.9. Maanantai, ilta
2. Kor. 3:18
"Kun Herra antaa palvelijalleen jonkin erikoisen työn tehtäväksi, niin
valitettavasti hän ottaa niin monia taakkoja, joita Jumala ei ole antanut hänen,
vaan jonkun toisen kannettavaksi, ja kulkee nuristen ja valittaen. Mikä kieli voi
kertoa, mikä kynä piirtää ja paljastaa voimakasta moraalista tulosta
Jeesukseen, Auttajaamme, vakavalla uskolla katsomisesta? Mikä suuri voitto!
Katsomalla sinä tulet muuttuneeksi mieheksi ja naiseksi! Mieti tätä: Me
katsomme ja vangitsemme kirkkaita säteitä Jeesuksen Kristuksen kasvoilta.
Me saamme niin paljon kuin jaksamme kantaa. Älkäämme pysähtykö
kiistelemään asioista, vaan pitäkäämme Kristus näkyvissämme. Pyhän Hengen
muuttavasta voimasta me tulemme yhtäläiseksi, sen siunatun kohteen kuvaksi,
jota katsellemme. Älä nurise äläkä etsi virheitä. Katsoen Jeesukseen Hänen
kuvansa syöpyy sieluumme ja heijastuu takaisin hengessä, sanoissa ja
oikeassa palveluksessa tovereillemme." M.
9.9.Tiistai,aamu
2. Tess. 2:10
"Jumalan Sanan totuuksilla on pyhittävä, muuttava voima. Kun ne
vastaanotetaan sydämeen ja toteutetaan elämässä, ne ovat elämän tuoksu
elämäksi. Työ on tehtävä muutamien hyväksi, jotka eivät tunne erityistä
avuntarvetta. Koska he eivät tunne puutteenalaista tilaansa, he eivät uudistu.
He kantavat turmeltuneen luonteen mallia. Elleivät nämä sielut koe
uudestisyntymistä, he eivät koskaan näe taivasten valtakuntaa. Ellei pahaa
poisteta elämästä, heitä ei voida toivottaa tervetulleeksi pyhien enkelien
seuraan. Jumala ei anna koskaan enää taivaaseen tulla sellaista, joka tekee
vahinkoa ja tuhoaa. Saatana piirittää meitä oikealta ja vasemmalta. Hän yrittää
jatkuvasti turmella Jumalan työhön liittyneiden uskoa. Mutta kallista
uskoamme ei saa turmella kääntymättömät ainekset, joita saatana käyttää
mieliä myrkyttämään ja sieluja pettämään. Meidän täytyy rukoilla enemmän ja
puhua vähemmän."
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9.9. Tiistai, ilta
Matt. 25:21
"Meidän täytyy oppia Kristukselta ja tulla Hänen kaltaisekseen nöyryydessä ja
sydämen vaatimattomuudessa. Meidän täytyy ymmärtää, miten välttämätöntä
on, että kuolemme itsellemme. Oman minän ristiinnaulitseminen asettaa
sielun hyvälle perustukselle. Pyydän hartaasti niitä, jotka väittävät olevansa
kristittyjä, kuolemaan itselleen, jotta Pyhän Hengen voimasta voisivat nousta
uuteen elämään. Saatana työskentelee kaikilla vääryyden viettelyksillä
tuhotakseen heidät. Tarvitsemme joka päivä Jumalan käännyttävää voimaa,
muutoin emme pysty vaeltamaan Kristuksen jalanjäljissä. Kun mieli valaistuu
näkemään puhtauden ja pyhyyden, ja sydän vastaa Pyhän Hengen kutsuihin,
niin tuloksena on päivittäinen kääntyminen. Viimeisenä palkanmaksun
päivänä kaksi luokkaa seisoo kaiken maan Tuomarin edessä. Emme koskaan
voi astua Jumalan kaupunkiin, ellemme ole oppineet kuolemaan itsellemme ja
sielussa asuu Kristuksen Henki." M. 69, 1909.
10.9. Keskiviikko, aamu
Tiit. 3:8,9
"Pyhä Henki ei työskentele ihmisten kanssa, jotka rakastavat terävyyttä ja
arvostelua. Sitä Henkeä on vaalittu kokouksissa, ja muutamat ovat ottaneet
tavakseen olla hyökkäysvalmiina taisteluun. Sellainen häpäisee Jumalaa.
Pidättäydy terävistä pistoista; älä opi saatanan koulusta hänen
sodankäyntimenetelmiään. Pyhä Henki ei innoita moitteen sanoja.
Ahdistuksen aika on edessämme, ja jokainen rehellinen sielu, jolla ei ole ollut
totuuden valoa, ottaa sitten asenteensa Kristuksen puolelle. Totuuteen
uskovien täytyy kääntyä joka päivä uudelleen. Sitten he ovat astioita
kunnioittavaan käyttöön. Älä toista vastustajasi sanoja tai antaudu väittelyyn
heidän kansaan. Sinä et ole kohtaamassa tavallisia ihmisiä, vaan saatanan ja
hänen enkelinsä. Kristus ei ryhtynyt riitelemään saatanan kanssa Mooseksen
ruumiista. Eikö olisi viisasta Hänen palvelijoittensa seurata Hänen
esimerkkiään." L. 1895.
10.9. Keskiviikko, ilta
Jes. 57:14,15
"Tänä maailmanhistorian aikana meillä kaikilla on liian suuri työ
alkaaksemme uudenlaista sodankäyntiä kohdatessamme saatanan
asiamiesten yliluonnollista voimaa. Meidän täytyy panna syrjään
henkilökohtaisuudet, vaikka miten olisimme kiusattuja hyötymään sanoista tai
teoista. Meidän täytyy kärsivällisesti hallita sielumme. Veljet, osoittakaa että
olette kokonaan Herran puolella. Antakaa Jumalan Pyhän Sanan totuuden
ilmaista rikokset ja synnit ja osoittaa totuuden pyhittävää voimaa ihmisten
sydämissä. Ylpeä henki ei saa tulla turmelemaan Jumalan työtä. Meillä on
syytä olla kiitollisia Jumalalle joka hetki, että meillä on etuoikeus olla
yhteydessä Hänen kanssaan. Joka päivä tarvitaan sielun katumusta, ja Herra
antaa suuren voiton jokaiselle, joka nöyryyttää sydämensä ja kätkeytyy
Jeesukseen. Antaa niiden, jotka vihaavat Herran lakia, raivota ja purkaa
kirouksiaan niitä vastaan, joilla on siveellistä rohkeutta vastaanottaa ja elää
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totuuden mukaan." L. 21, 1895.
11.9. Torstai, aamu
Ef. 4:11-13
"Yhteenkuuluvaisuudessamme meillä tulee olla vahva, kiistämätön todiste
siitä, että Kristus tuli tähän maailmaan pelastamaan syntisiä. Saatana
työskentelee kaikella nerokkuudellaan ehkäistäkseen ihmisiä saamasta tätä
todistetta. Hän haluaa heidän kehittävän pyhittämätöntä yksilöllisyyttä, niin
että eivät rakastaisi toinen toistaan. Liian usein kristityiksi tunnustautuvat
liittyvät häneen, ja siten useimmiten pikkuseikka aiheuttaa riidan syntymistä
heidän keskuudessaan. Miehet ja naiset, tunnustautuen jumalisiksi, rakentavat
eromuureja itsensä ja työtovereittensa välille, koska kaikki eivät ajattele juuri
samoin, tai seuraa juuri samaa menetelmää. Nämä erillään olevat, kieltäytyen
yhteen sopimasta, häpäisevät Jumalaa maailman edessä. Kristus rukoili
yhteyttä. Hänen tahtonsa on, että Hänen seuraajansa työskentelevät yhdessä
kristillisessä yhteenkuuluvuudessa." L. 205, 1903. 11.9. Torstai, ilta
Joh. 17:22,23
"Vastatkaamme Kristuksen kutsuun: 'Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekevät
ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja
oppikaa minusta; sillä minä olen nöyrä ja hiljainen sydämeltä, niin te saatte
levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja kuormani keveä.'
Vastataksemme tähän kutsuun, meidän on jätettävä kaikki itse tärkeys, kaikki
ylemmyyden tunne ja taipua nöyrästi Jumalan tahtoon. Mikä ihmeellinen
muutos tapahtuisikaan maailmassamme, jos kaikki tottelisivat Kristuksen
sanoja. Hän on yhdistänyt kiinnostuksensa inhimilliseen, jotta miehet ja naiset
saisivat Häneltä voimaa tehdä Hänen tahtonsa. Jotka Hänen armonsa kautta
tulevat osallisiksi jumalallisesta luonnosta, saavat runsaita siunauksia, joita
taivaan neuvonpidossa julistettiin annettavaksi niille, jotka uskovat Kristukseen
henkilökohtaisena Vapahtajanaan." L. 1903.
12.9. Perjantai, aamu
Matt. 25:45,46
"Mikä työ onkaan edessämme! Kuka sen ymmärtää? Kristus haluaisi kaikkien
ymmärtävän, että kaikkien asioiden loppu on käsillä, että lopullisen tuomion
juhlalliset näkymät tapahtuvat pian. Sinä suurena päivänä, ne joiden luonteita
kaiken maan Tuomari voi puolustaa, seisovat maailman edessä kirkastettuina
ja kunnioitettuina. Tämän maan päällä he ilmaisivat Jumalan valoa ja
kirkkautta, ja nyt Hän maksaa heille heidän tekojensa mukaisesti. Koko
maailma saa sitten tuomion. Kaikilta kysytään: 'Oletko ahkerasti tutkinut
Jumalan Sanaa, jotta pystyisit ymmärtämään synnin ja vanhurskauden välisen
eron?' Niiden kohtalo on surullinen, jotka eivät tulleet Kristuksen luo, jotta
puhdistuisivat kaikesta vääryydestä. Syntiset näkevät Jumalan luonteen
sellaisena kuin se on. He näkevät myös synnin syntisyyden, joka on vetänyt
sieluja pois Kristuksesta ja asettanut heidät kapinan lipun alle, sotaan Häntä
vastaan, joka antoi henkensä heidän puolestaan." L. 363, 1904.
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15.9. Perjantai, ilta
Jaak. 2:12,13
"Koska Kristus oli yhtä Isän kanssa, samankaltainen Hänen kanssaan, Hän olisi
voinut tehdä sovituksen rikoksesta ja pelastaa ihmisen - ei hänen synneissään,
vaan synneistään. Hänen armoaan halveksineet näkevät, mitä ovat
menettäneet kohdellessaan halveksien Häntä, joka nöyryytti itsensä ollakseen
ihmiskunnan päänä. He kuulevat kirouksen sanat: 'Erotkaa minusta.
Esimerkillänne te olette saaneet monia eksymään. Olette johtaneet heidät pois
kuuliaisuuden käskyistä, joista he olisivat löytäneet iankaikkisen elämän.'
Aivan erilaisia ovat sanat Jumalan uskollisille. 'Tulkaa te, minun Isäni siunatut.'
Kristus sanoo, 'omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman perustamisesta asti.' Sitten lunastettujen joukosta kohoaa
riemuhuuto: 'Oi kuolema, missä on sinun otasi? Oi hauta, missä on sinun
voittosi? Oi että meidän mielemme käsittäisi tämän aiheen suuruuden ja asian
ihmeellisen tärkeyden. 'Joka elää ja uskoo minuun, hän ei ikinä kuole." L.
1904.
13.9. Sapatti, aamu
Matt. 25:14,15,29
"Ihminen ei ehkä ymmärrä, miten määrätyt lahjat työskentelevät, koska ne
eivät ole hänen lahjojaan, mutta ajatelkoon jokainen itsestään, niin kuin
Jumala haluaisi hänet. Jokainen muistakoon, että kyvyt on vain lainattu
hänelle, ja että Jumala koettelee häntä niillä nähdäkseen, kuinka hän käyttää
saamiaan kykyjä kunnioittaakseen Jumalaa ja työskennelläkseen veljensä ja
naapurinsa hyväksi. Pyhyys, joka merkitsee kokonaisuutta Jumalalle,
tarkoittaa täysin hyväksyttävä Jumalalle. Paavali voi istuttaa, Apollos kastella,
mutta Jumala antaa kasvun. 'Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen
niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.'
Luonnollisessa maailmassa näkymättömät voimat työskentelevät jatkuvasti
saadakseen aikaan tärkeän tulokseen, mutta elonkorjuu riippuu kylvetystä
siemenestä. Kun maa on huolellisesti valmistettu ja siemen kylvetty, Jumalan
täytyy työskennellä siemenen itämiseksi." M. 116, 1898.
13.9. Sapatti, ilta
1. Kor. 3:9
"Elävän Jumalan Sana on siemen. Kristus on kylväjä, ja ellei Hän jatkuvasti
työskentelisi sydämen maaperässä, ei olisi mitään korjuuta. Jumala antoi
Poikansa kuolla, vanhurskas epävanhurskasten puolesta, jotta sielujen sato
olisi kunniakas. Ihmissydän on Jumalan siemenpalasta, ja Kristuksen
vanhurskautta täytyy vaalia siellä. Sillä älköön kukaan ihminen turvautuko
lihan käsivarteen, vaan Jumalaan. Jokainen todistakoon, että hänellä on usko,
että hän ei ole uskonnollinen kääpiö, vaan kasvaa Kristuksen armon kasteessa
ja sateessa, että hänen vanhurskauden elämänsä ei ole ihmisen luomusta,
vaan Kristuksen vanhurskautta, joka Jumalan armosta on kasvanut
sydämessä. Jotkut sanomat tulevat kuin Herran vasara, särkemään saatanan
teot ja kääntämään ihmiset elävään Jumalaan." M. 1898.
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14.9. Sunnuntai, aamu
Ilm. 14:8
"Yksilöinä ja kansana meillä on mitä juhlallisin työ edessämme. Sydäntä ja
mieltä täytyy joka päivä valmistaa, jotta tulisimme sopiviksi työskentelemään
Jumalan tarkoitusperiä meissä. Viimeisten päivien vaarat ovat yllämme, ja tänä
aikana me jokainen ratkaisemme, mikä kohtalomme ikuisuudessa tulee
olemaan. Yksilöinä meidän tulee muodostaa luonteemme, jotta kestäisimme
tuomion kokeen. Yksilöinä meidän tulee antaa seurakunnassa, missä olemme,
esimerkki uskollisuudesta ja pyhittämisestä. Sanan saarnaaminen on
tarkoitettu valmistamaan kansaa seisomaan kiusauksen aikana, jossa
elämme; ja seurakunnan jäsenten tulee yhteistyössä ilmaista elämässään
totuuden periaatteita, ellei yhtään sanaa lausuttaisi eikä yhtään tekoa
suoritettaisi, joka johtaisi väärälle polulle tai toisi tilanteen, jota Jumala ei voi
hyväksyä. Minulle on näytetty vakavia vaaroja, joita kohtaamme näinä
viimeisinä päivinä." M.
14.9. Sunnuntai, ilta
Ilm. 18:4
"Meidän täytyy ottaa Jumalan Sana neuvonantajaksemme ja uskollisesti
seurata sen ohjeita, taikka tulemme huomaamaan, että omat
luonteenpiirteemme ovat ohjanneet meitä ja elämämme ilmaisee itsekkäitä
tekoja, jotka ovat esteenä eivätkä siunauksena kanssaihmisillemme. Kansan
johtajien ja opettajien velvollisuus on opettaa seurakunnan jäseniä, kuinka
tehdä lähetystyötä, ja sitten ryhtyä toimintaan suuressa julistustyössä, jota
täytyy tehdä jokaisessa työskentelemättömässä kaupungissa ennen kuin kriisi
tulee, jolloin saatanan voimien työskentelystä ovet, jotka nyt ovat auki
kolmannen enkelin sanomalle, sulkeutuvat. Jumalan vanhurskaat tuomiot,
jotka ovat lopullisesti ratkaisevia, ovat tulossa maahan. Herätköön
seurakunnan jäsenet yhdistymään ratkaisevassa ja itsensä kieltävässä työssä.
Maailma valmistuu kolmannen enkelin sanoman päätöstyölle."
15.9. Maanantai, aamu
Joh. 14:23
"On mitä juhlallisin asia esittää maailmalle Kristuksen luonnetta. Missä
tahansa sitä tehdään, ja kenelle tahansa sitä tehdään, siemen on kylvetty
iankaikkiseen elämään. Mitä tahansa näet toisten tekevän sellaista, joka sinun
arvosi mukaan on sopimatonta kristitylle, niin katso, ettet sinä koskaan tee
samoja asioita. Älä koskaan murehduta Jeesuksen sydäntä, joka on kantanut
syntisi
ja
surusi.
Palvele
Jumalaa
sydämen
nöyryydessä
ja
vaatimattomuudessa. Herra rakastaa sinua, ja niin kauan kuin sinä seuraat
Jeesuksen jalanjäljissä, kuljet turvallisesti. On välttämätöntä, että jokainen
sielu, joka Kristuksen nimeä mainitsee, tekee polut suoriksi jaloilleen. Minkä
tähden? Muuten ontuvan jalka horjahtaa tieltä. On kauhea, kauhea asia antaa
väärä esimerkki sielulle ja johtaa hänet mutkikkaalle tielle, jolla itse kuljet." L.
89, 1894.
15.9. Maanantai, ilta
Ef. 3:18,19
"Me seisomme pian Kristuksen tuomioistuimen edessä, ei että asiamme
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ratkaistaisiin, sillä se on tehty aikaisemmin. Oikeus istuu, kirjat ovat avoinna,
ja on ilmoitettu, että jokainen saa sen mukaisesti, mitä hän on tehnyt, joko
hyvää tai pahaa. Tee kaikki hyvät työt mahdolliseksi elämässäsi. Jeesus on
armorikas. Ota, jatkuvasti ota Häneltä, jotta sinulla olisi runsas varasto.
Harhaopin paholainen on kartoittanut maailman, ja hän on päättänyt pitää sen
valtakuntanaan. Lukemattomia on hänen armeijassaan. Ne ovat valepuvussa,
ovat viekkaita ja hellittämättömiä. Ne vastustavat jokaista jumalallista
vaikutusta ja käyttävät jokaista työvälinettä ja suunnittelevat jokaisen sielun
tuhoa. Hänellä on intoa, hienotunteisuutta ja hämmästyttäviä kykyjä, ja he
tunkeutuvat tiellään jokaiseen uuteen tilaisuuteen, missä totuuden lippua
korotetaan. Kristuksen seuraajien ei tule luottaa menneisiin kokemuksiin."
16.9. Tiistai, aamu
Ps. 118:6
"Tiedän että olet usein kiusattu ja koeteltu. Tiedän että Herra ei jätä sinua
taistelemaan yksinäsi näiden kiusausten kanssa. Usko vain, että Jeesus on
auttajasi, läsnä oleva apu ahdistuksen hetkellä. Jotenkin minusta tuntui
tänään siltä, että minun on nähtävä sinut ja pyytää sinua katsomaan ylös; niin,
katso ylös sumun lävitse, pilvien lävitse vanhurskauden auringon luo. Älä ole
masentunut. Masentavat vastustukset ovat uuvuttaneet elämäsi voimia. Sinun
täytyy olla iloinen ihmisiinkin pettyneenä. Jeesus ymmärtää; Jeesus on
uskollinen; Jeesus on Vapahtajasi. Vain pieni aika ahdistusta, pieni hetki
kärsimystä, sitten iankaikkista kirkkautta. Kirjoitan aivan kuin olisit oma
poikani. Olet paikalla, jossa Jumala haluaa sinun olevan. Kerron sinulle, veljeni,
tässä ajassa ei ole erehdystä. Tiedän mitä puhun. Ole uskollinen Jumalalle ja
tee työtä, jonka Hän on antanut sinulle." L. 1886.
16.9. Tiistai, ilta
Ps. 56:5
"Syvin ja todellisin elämän ja uskon filosofia on tuoda itsemme läheisimpään
suhteeseen Jumalan kanssa. Jumala antaa sinulle kokemuksia, ja ellet
murehdi liikaa ja tunne niin herkästi, niin saat ruumiillista voimaa. Mutta surut,
riidat ja uskottomuus ovat sinulle elävä kuolema. Sinun täytyy uskossa jättää
asiasi Jumalan haltuun. Totuus voittaa ja sinä voitat sen mukana. Pidä lujasti
kiinni Jeesuksesta. Katso levon satamaan ja onnen kotiin. Pidä sielusi Jumalan
rakkaudessa mitä tahansa tapahtuukin, niin kasvat hengellisesti
voimakkaaksi. Jeesus on rakastava ystäväsi; Hän ottaa kätesi ja auttaa sinua
jokaisen kovan ja koettelevan paikan ylitse. Kiitollinen, luottavainen, tavaksi
tullut Jumalan tunnustaminen on oikean opastuksen, oikean luonteen lähde.
Älä koskaan menetä luottamustasi Jumalaan." L.
17.9. Keskiviikko, aamu
Ilm. 1:19
"Jokaista kohtaa kolmannen enkelin sanomasta tulee julistaa maailman
kaikissa osissa. Tämä on paljon suurempaa työtä, kuin monet tajuavat.
Lähetyshankkeemme on suuri asia, vaatien jakamattoman huomiomme tänä
aikana. 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille.' Meidän tulee yksinkertaisesti tutkia tätä työtä. Tämä sanoma on
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koetteleva sanoma. Jos se vastaanotetaan vilpittömään sydämeen, se on vastaainetta maailman synneille ja suruille. Mikään ilmanala, köyhyys,
oppimattomuus tai ennakkoluulot ei voi estää sen vaikutusta tai vähentää sen
sopeutumiskykyä ihmisen tarpeisiin. Suuren evankeliumin sanoman
julistaminen on Kristuksen opetuslasten työtä. Toiset tekevät sitä yhdellä
tavalla, ja toiset tekevät muuta työn haaraa sitä mukaa, kuin Herra kutsuu ja
johtaa heitä yksilöllisesti. Kaikilla ei ole samaa työtä, mutta kaikki voivat yhtyä
ponnisteluissaan." M.
17.9. Keskiviikko, ilta
Ilm. 14:12
"Elävän Jumalan sanoma tulee julistaa yli koko maailman. Evankeliumin tulee
mennä eteenpäin suurella voimalla käytännöllisellä Jumalan Hengen
ilmestymisellä. Elävällä äänellä, ystävällisillä, myötätuntoisilla teoilla meidän
tulee näyttää evankeliumin periaatteita. Totuus voi edistyä rakkauden teoissa,
auttamalla oppimattomia, sairaita, nälkäisiä ja avuttomia. Mutta meidän
työmme ei tule olla rajoitettu elämän laitapuolen ihmisiin. Seurakunta
puhdistukoon itsekkyydestään ja ylpeydestään ja saakoon kokemuksen,
yhdistyen toinen toisiinsa rohkaisemaan epäileviä sydämiä ja voittamaan
uskottomuuden sumun keskelle joutuneita. Kaikkien tulee kuulla viimeinen
varoitussanoma. Ilmestyskirjan 12-18 lukujen ennustukset ovat täyttyneet.
Luvussa 18 on viimeinen kutsu seurakunnalle. Tämä kutsu on nyt annettava."
M.
18.9. Torstai, aamu
1. Kor. 1:17,18
"Jotka lukevat ja kuuntelevat kaikkia viisauksia, joita esiintyy tänä aikana, eivät
tunne Jumalaa siten kuin Hän on. He vääristelevät Jumalan Sanaa, ylistävät ja
palvovat luontoa Luojan sijasta. Vaikka me näemme Jumalan teot Hänen
luomissaan asioissa, niin ne eivät ole Jumala. Ruumiillinen luominen todistaa
Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta kaikkien asioiden suurena Luojana.
'Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.'
Kouluttamattomat pakanat oppivat läksynsä luonnon ja omien
perustarpeittensa välityksellä. Tyytymättöminä pimeyteen he ojentautuvat valoa
kohti, etsien Jumalaa suuressa asiassa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on
monin tavoin esitetty, miten Jumala puhuu pakanoille." M. 1898. 18.9. Torstai,
ilta
Ps. 19:1-7
"Monilla pakanallisilla filosofeilla on ollut tieto Jumalasta, mikä oli puhdasta;
mutta turmeltuminen, luotujen asioiden palvonta pyyhki pois tämän tiedon.
Palvottiin Jumalan kätten tekoja luonnon maailmassa - aurinkoa, kuuta, tähtiä.
Tänään ihmiset selittävät, että Kristuksen opetusta Jumalasta ei voida todistaa
luonnon asioilla, luonto ei ole sopusoinnussa Vanhan- ja Uuden Testamentin
kirjoitusten kanssa. Tätä oletettua sopusoinnun puutetta luonnon ja tieteen
välillä ei ole olemassa. Taivaan Jumalan Sana ei ole sopusoinnussa ihmisten
tieteen kanssa, mutta se on täysin yhtäpitävä Hänen oman luomansa tieteen
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kanssa. Elävä Jumala on ajatustemme, kiitoksemme ja palvontamme arvoinen
niin maailman kuin ihmisenkin Luojana. Me ylistämme Jumalaa, kun olemme
niin ihmeellisesti tehtyjä." M. 117, 1898.
19.9. Perjantai, aamu
Hes. 3:10-11
"Minua on uudelleen ja uudelleen muistettu, että tehtäväni ei ole selvittää
sekaannusta, ristiriitaisuutta ja epäuskoa, jota on ilmennyt. En ole masentunut,
mutta minun on puhuttava Herran sanoja arvovallalla, ja sitten jättää Hänelle
kaikki seuraukset. Suuri Lääkäri on neuvonut minua puhumaan sanat, joita
Herra antaa minulle, josko sitten ihmiset haluavat kuulla tai pidättäytyä
kuulemasta. Minulle on sanottu, että minulla ei ole mitään tekemistä
seurausten kanssa, että Jumala, Herra Jehova, antaa minulle täyden rauhan,
jos lepään Hänen rakkaudessaan ja teen Hänen minulle antaman työn. Minä
olen valvovana, koska en tiedä, miten pian minut kutsutaan jättämään
varustukseni. Haluan jokaisen sanani, herätteeni ja tekoni olevan sellaisia, että
tuomiolla minun ei tarvitse hävetä niitä. Sinun ja minun oppiaikamme tässä
maassa on hyvin rajoitettu."
19.9. Perjantai, ilta
Jer. 3:14,17
"En ole koskaan ennen tuntenut niin ehdottomasti kuin tänä aikana Herran
apua puhuessani ja kirjoittaessani. Seison taistelukentällä, kunnes Herra
vapauttaa minut. Pelkään kansamme puolesta - pelkään, että
maailmanrakkaus on riistämässä heiltä jumalisuuden ja hurskauden. Yritän
herättää heitä näkemään vaaran tulla vihollisen houkuttelemiksi lumotulle
alueelle. Yritän näyttää heille tarpeen harjoittaa uskoa ja rakkautta joka aika
ja kaikissa olosuhteissa. Vain vahvan uskon välityksellä voimakasta rakkautta
Vapahtajaan voidaan pitää elävänä sydämessä. Uskomme Kristuksen täytyy
olla puhdasta, voimakasta ja aitoa uskoa. On väärä uskoa, joka johtaa vain
luottamaan itseensä ja arvostelemaan toisia. Sellainen usko sammuttaa
jokaisen kristillisen rakkauden sielusta. Jumala kehottaa kansaansa
yhtymään. Mutta yhtymisemme voi olla oikeata vain liikkumalla Golgatan ristiä
kohti." L. 1902.
20.9. Sapatti, aamu
Matt. 18:10
"Kun verho, joka peittää Kristuksen kirkkauden näkyvistämme, vedetään
syrjään, niin Vapahtaja nähdään pyhällä ja korkealla paikallaan, ei
yksinäisyydessä, huolettomana ja välittämättä tarpeistamme, vaan tuhansien,
tuhansien pyhien enkelien ympäröimänä, joilla jokaisella on tehtävä
täytettävänään ihmiskunnan siunaukseksi. Vapahtaja on yhteydessä jokaiseen
osaan suuressa valtakunnassaan. Hän kumartuu valtaistuimellaan
kuullakseen lastensa itkut. Hänen rakastava sydämensä on täynnä osanottoa
ja myötätuntoa heitä kohtaan. Mutta Hänen suurin murheensa, minun on
käsketty sanomaan, johtuu kun murhetta tuodaan niille, joille Hän on antanut
määrätyn työn; kun joku joka ei ymmärrä Jumalan tahtoa, hoputtaa häntä
tiellään, sumentaakseen arvostelukykyä monin sanoin. Kuukusia ja vuosiakin
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voidaan tarvita haihduttamaan vääryydet, jotka muutamina minuutteina on
puhuttu harkitsemattomin sanoin."
20.9. Sapatti, ilta
Matt.18:1-3
"Älkäämme murehduttako Vapahtajaamme rakkauden puutteella toinen
toistamme kohtaan. Meidät on asetettu suureen ja juhlalliseen työhön, ja
meidän tulisi seurata Vapahtajaa läheltä. Hän johtaa meitä korkeammalle ja
yhä korkeammalle totuuden tasolle. 'Tulette näkemään suurempiakin asioita
kuin nämä,' Hän sanoo, 'olkaa vain ahkeria oppilaita.' Hän avaa
tarkastettavaksi kirjat, joihin jokaisen seuraajan nimi on kirjoitettu, ja he
näkevät hämmästyksellä tekoja, joilla ovat häpäisseet Jumalaa, tekoja, jotka
Hän on tuominnut. Jokaisen päivän muistiinpanot osoittavat kaitselmuksen
työtä. Ponnistelut Herran voimassa pitää ihmiset nöyrinä, vaatimattomina,
helläsydämisinä ja osaaottavina. Kristus kuulee jokaisen halveksivan sanan
lapsistaan. Hän tietää, miten ahdistettuja he ovat työssään, kun tungettelevat
ihmiset sen sijaan, että huomaisivat omat tekonsa, kantavat taakkaa toisen
työstä." M. 1904.
21.9. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 2:4,5
"Juutalainen temppeli oli rakennettu hakatuista kivistä, jotka oli hakattu
vuorista, ja jokainen kivi sopi paikalleen temppelissä veistettynä, kiillotettuna ja
koeteltuna, ennen kuin se tuotiin Jerusalemiin. Kun kaikki oli tuotu paikalle
temppeli rakennettiin ilman kirveen tai vasara ääntä. Tämä rakennus edustaa
Jumalan hengellistä temppeliä, joka kostuu kaikista kansakunnista, kielistä ja
kansoista, kaiken asteisista, ylhäisistä ja alhaisista, rikkaista ja köyhistä,
oppineista ja oppimattomista kootuista aineista. Ne eivät ole kuollutta ainetta,
valmistettu vasaralla ja taltalla. Ne ovat eläviä kiviä, totuuden murtamina
maailmasta. Suuri Mestari rakentaja, temppelin Herra, vuolee ja kiillottaa nyt
heitä ja tekee heidät sopiviksi asianomaisille paikoilleen hengellisessä
temppelissä. Valmiina tämä temppeli on täydellinen joka osalta, enkelien ja
ihmisten ihailun kohde, sillä sen rakentaja ja tekijä on Jumala." M. 135, 1901.
21.9. Sunnuntai, ilta
Hebr. 3:6
"Älköön kukaan ajatelko, ettei hän tarvitse mitään iskua. Ei ole yhtäkään
henkilöä, ei kansakuntaa, joka olisi täydellinen joka tavoissa ja ajatuksissa.
Toisen on opittava toiselta. Siksi Jumala haluaa eri kansalaisuuksien
sekoittuvan yhteen, olemaan yhtä arvostelussa ja aikomuksissa. Siten yhteys
Kristuksessa on esimerkillinen. Meillä ei ole kuutta mallia seurattavana, ei
viittäkään. Meillä on vain yksi, ja se on Jeesus Kristus. Jos Italian veljet,
Ranskan veljet ja Saksan veljet yrittävät olla Hänen kaltaisensa, niin he
asettavat jalkansa samalle totuuden perustukselle; sama Henki, joka on
yhdessä, on myös toisessa - Kristus heissä, kirkkauden toivo. Varoitan teitä,
sisareni ja veljeni, ettette rakenna puolueellista muuria eri kansakuntien välille.
Päinvastoin, koettakaa murtaa alas, jos jossain sellaista on. Meidän tulee
yrittää tuoda kaikki sopusointuun Jeesuksessa, työskennellen yhtä tarkoitusta
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varten - kanssaihmistemme pelastusta." M. 135, 1885.
22.9. Maanantai, aamu
Jaak. 1:2-4
"Moninaisiin kiusauksiin joutuminen on etuoikeutemme, emmekä voi ajatella,
että apostoli johtaisi meitä harhaan, sillä omistakaamme uskossa Jumalan
lupaukset meille. 'Että olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.'
Sana ei sano: 'Pitäkää ilona langetessanne kiusaukseen.' Ei ole välttämätöntä,
joutuessa kiusaukseen langeta niiden alle. Mutta on lohduttavaa tietää
kiusaukseen joutuessaan, että te olette Jumalan poikia ja tyttäriä ja että
harjoittaessanne uskoanne olette pahansuopia, napisevia ja kärttyisiä? Ei,
kärsivällisiä! Ja se on todiste meille, että olemme Jumalan poikia ja tyttäriä, jos
uskon kestäväisyys saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta Jeesus auttaa meitä,
koska katsomme Jumalaan tukenamme ja voimanamme joka
odottamattomassa tilanteessa. Me opimme läksyn näissä ahdistuksissa." M.
20, 1887.
22.9. Maanantai, ilta
Room. 5:1-5
"Monet ovat taipuvaisia ajattelemaan näiden kiusausten tullessa päällemme,
että meidän on antauduttava masennuksen valtaan, ellei meillä ole voimaa
voittaa. Se on epäuskoa. Tulemme heikoiksi, koska lankeamme kiusauksen
alle ja teemme syntiä Jumalaa vastaan huulillamme puhuessamme
vaikeuksista ja epäilyistä, ja puhumme nurjalla puolella emmekä toivon ja
uskon puolella. Te tiedätte, että Kristuksella oli kaikki nämä kiusaukset. Hän
oli kiusattu joka kohdassa, missä meitäkin kiusataan. Kristus sanoo: 'Tämän
maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.' Ihmisinä me
odotamme Herran tuloa taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella.
Kuinka huolellisesti meidän tulisikaan tutkia itseämme nähdäksemme,
olemmeko uskossa. Monien silmien edessä näyttää olevan sumua, niin että he
eivät voi oikein erottaa hengellisiä asioita ja saatanan työskentelyä, joka yrittää
tuhota meidät." M. 1887.
23.9. Tiistai, aamu
Sak. 10:1
"Jos tahdot olla uskollinen Jumalalle, niin oma minä täytyy ristiinnaulita; oman
minän on kuoltava, niin Kristus Jeesus elää meissä, ja Hän on
kutsumuksemme toivo; me edustamme Jeesusta Kristusta maailmalle. Kysy
vilpittömästi: 'Olenko minä kristitty?' Jos olen kristitty, niin katson Jeesukseen,
uskoni alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Häneen keskittyy toivoni
iankaikkisesta elämästä. Meidän ei tarvitse huolehtia ehtoosateesta. Mutta
meidän tehtävä on pitää astiamme puhtaana oikea puoli ylöspäin, ja valmistua
vastaanottamaan taivaallinen sade, ja pysyä rukouksessa: 'Anna ehtoosateen
tulla astiaani. Anna sen kirkkaan enkelin valon, joka yhdistyy kolmanteen
enkeliin, loistaa ylleni; anna minulle osa työssä; anna minun kuuluttaa
julistusta; anna minun työskennellä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa.'
Siten etsien Jumalaa, salli minun sanoa, Hän tekee sinut sopivaksi, joka aina
antaa sinulle armoaan." M. 35, 1891.
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23.9. Tiistai, ilta
5. Moos. 11:13,14
"Sinun ei tarvitse huolestua. Sinun ei tarvitse ajatella, että tulee erikoinen aika,
jolloin sinut ristiinnaulitaan. Ristiinnaulitsemisen aika on juuri nyt. Joka päivä,
joka hetki oman minän on kuoltava; ja sitten, kun koetuksen aika tosissaan
tulee Jumalan kansalle, niin iankaikkiset käsivarret ympäröivät sinua. Jumalan
enkelit tekevät tulimuurin ympärillesi ja vapauttavat sinut. Silloin ei enää
hyödytä ristiinnaulita omaa minää. Se on täytynyt tehdä ennen kuin sielun
kohtalo ratkaistaan. Nyt minä on ristiinnaulittava - jos siellä on työtä tehtävänä;
jos on jotain tehtävä jokaisen saadun kyvyn käyttämiselle. Nyt meidän on
tyhjennettävä ja perinpohjin puhdistettava astia saastaisuudestaan. Nyt meidän
on tultava pyhiksi Jumalalle. Tämä on meidän työtämme juuri täällä hetkellä.
Älä odota mitään erikoista aikaa ihmeellisen työn tekemiseen; se on tänään.
Minä annan tänään itseni Jumalalle." M. 1891.
24.9. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:6
"Vuorisaarnassa Kristus määritteli tarkasti oikean pyhityksen. Hän eli pyhää
elämää. Hän oli opetus siitä, mitä Hänen seuraajiensa tulee olla. Meidän tulee
olla ristiinnaulittuja Kristuksen kanssa, haudattuja Hänen kanssaan, ja sitten
herätä eloon Hänen Hengestään. Silloin olemme täytetyt Hänen elämällään.
Pyhityksemme on Jumalan tarkoitus käsitellessään meitä. Hän on valinnut
meidät iankaikkisuudesta olemaan pyhiä. Kristus antoi itsensä
lunastukseksemme, jotta uskoessamme Hänen voimaansa pelastaa synnistä,
me tulisimme täydelliseksi Hänessä. Antaessaan sanansa meille, Hän antoi
leipää taivaasta. Hän selittää, että jos me syömme Hänen lihaansa ja juomme
Hänen vertansa, niin saamme iankaikkisen elämän. Miksi emme enemmän
ajattele sitä? Miksi emme pyri tekemään sitä helposti ymmärrettäväksi, niin se
merkitsee niin paljon? Miksi kristityt eivät avaa silmiään näkemään työn, jota
Jumala vaatii heiltä? Pyhitys on asteittainen koko elämänajan työ." L. 153,
1902.
24.9. Keskiviikko, ilta
1. Tess. 4:1,3,7
"Haluatko toiveittesi ja taipumustesi mukautuvan jumalallisen tahtoon?
Kristittyinä meidän tulee lupautua toteuttamaan ja täyttämään
velvollisuutemme ja osoittamaan maailmalle, että olemme läheisessä
yhteydessä Jumalaan. Sitten Hänen opetuslapsensa edustavat Kristusta hyvillä
sanoilla ja teoilla. Jumala vaatii meiltä täydellistä kuuliaisuutta lailleen, joka on
Hänen luonteensa ilmaisu. 'Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta?
Pois se! Vaan me vahvistamme lain.' Tämä laki on kaiku Jumalan äänestä
sanoen meille: 'Pyhemmäksi, kyllä, vielä pyhemmäksi.' Halua Kristuksen
armon täyteyttä; niin, isoa ja janoa vanhurskautta. Lupaus on: 'Teidät
täytetään.' Etuoikeutemme on olla osallisia jumalallisesta luonnosta, paeten
turmelusta, joka himojen tähden on maailmassa. Jumala on selvästi
ilmoittanut, että Hän vaatii meidän olevan täydellisiä; ja koska Hän vaatii sitä,
Hän on varmistanut, että me voimme olla osallisia jumalallisesta luonnosta.
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Kristus antaa siihen voimaa." L. 1902.
25.9. Torstai, aamu
Joh. 15:20
"Häntä, joka oli puhdas ja tahraton, joka teki hyvää ja vain hyvää
maailmassamme, kohdeltiin kuin alhaista rikollista ja tuomittiin kuolemaan
ilman todistuksen häivääkään Häntä vastaan, niin mitä voivat Hänen
opetuslapsensa odottaa muuta kuin samanlaista kohtelua, miten virheetön
heidän elämänsä ja moitteeton luonteensa onkin. Ihmisten asetuksia,
saatanan kannattajien tuottamia lakeja hyvyyden ja pahan vastustamisen
puolustuksella korotetaan, samalla kun Jumalan pyhiä asetuksia halveksitaan
ja poljetaan jalkoihin. Totuudesta luopuminen on työskennellyt
tottelemattomuuden lapsissa, hiljentääkseen sen ääneen, joka kutsuu heitä
kuuliaisuuteen, kiihottaakseen lainkuuliaisia tulemaan laittomiksi, kuten Kain
yllytti Aabelia. Saatanallinen henki valtaa ihmiset maailmassamme.
Saatanallinen älykkyys hajottaa ja tuhoaa ihmisen, joka on muotoiltu
jumalalliseksi, koska ihminen ei voi valvoa veljensä omaatuntoa ja tehdä hänet
tottelemattomaksi Jumalan pyhälle laille, koska hän itse on epävanhurskas
kuten Kain, joka oli tottelematon." M. 104, 1897.
25.9. Torstai, ilta
Matt. 10:24,26
"Maailmaa edustavat luopuneet kirkot, jotka polkevat maahan Jumalan Sanan,
rikkoen Hänen Pyhän Lakinsa. He eivät tiedä, minkä hengen vallassa he ovat,
eivätkä sen pimeän tunnelin loppua, jossa kulkevat. He kiirehtivät eteenpäin
petettyinä, harhaan johdettuina, sokeina ensimmäiseen ja toiseen kuolemaan.
Valtava ihmisen tahdon ja intohimon nousuvesi johtaa asioihin, joista he eivät
edes uneksineet hylätessään Jehovan lain ihmisten keksintöjen tähden. Heillä
on ihania harhakuvia, ja iankaikkiset tosiasiat eivät ole mitään heille. Mutta
Hän, joka tuli maailmaamme etsimään ja pelastamaan kadotettuja, antoi
pantiksi oman elämänsä, jotta ihmiset saisivat toisen koetusajan. Hän on osaa
ottavainen, myötätuntoinen ja rakastavainen vertaansa vailla; Hän on tehnyt
kaiken, ettei ihmisen tarvitsisi tuhoutua."
26.9. Perjantai, aamu
Room. 6:12,13
"Herra haluaa valittujen palvelijoittensa oppivan elämään yhdessä. Ratkaiseva
vaikutus hyvään on annettava maailman asukkaille. Vaikka Hänen
palvelijoittensa lahjat ovat miten erilaisia tahansa, niin heidän on
työskenneltävä yksimieliseksi, kaikessa ilmaisten ystävällisyyttä ja rakkautta.
Totuutta tulee julistaa erilaisten lahjojen välityksellä, kaikkia lahjoja valvoo
sama Henki. 'Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin minä
annan teille levon.' Tämä on resepti parantamaan kaikki hengelliset, sielulliset
ja ruumiilliset sairaudet. Se on Kristuksen lahja niille, jotka vilpittömästi etsivät
Häntä. Hän on mahtava Parantaja. Sitten tulee toinen kutsu: 'Ottakaa minun
ikeeni ja oppikaa minusta; sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä, niin te
saatte levon sieluillenne.' Kantamalla Kristuksen iestä ja oppimalla Häneltä
nöyryyden ja sävyisyyden läksyn, saamme levon uskossa ja luottamuksessa."
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26.9. Perjantai, ilta
Kol. 3:5,6
"Edesvastuuta kantavat muistakoot, että Pyhä Henki on se, joka muuttaa. Herra
on se, joka kontrolloi. Meidän ei tule yrittää muovata omien aatteittemme
mukaan niitä, joiden hyväksi työskentelemme. Meidän pitää antaa Kristuksen
suorittaa muovaustyö. Hän ei noudata ihmisten malleja. Hän työskentelee
oman mielensä ja henkensä mukaisesti. Ihmisen työ on ilmaista maailmalle,
mitä Kristus on asettanut hänen sydämeensä. Hänen armostaan ihminen tulee
osalliseksi jumalallisesta luonnosta, välttäen turmeluksen, joka maailmassa
himojen tähden on vallalla. Vastaanottamalla Kristuksen hänen korkeammat
voimansa vahvistuvat ja jalostuvat. Hän tulee sopivaksi Jumalan palvelukseen.
Hän joka kerran oli suojeleva kerubi, jonka tehtävä oli kätkeä Jumalan kirkkaus
taivaan olennoilta, turmeli älykkyytensä ja erosi Jumalasta. Jos niin korkea
henkilö lankea niin alas, niin älköön ihminen kerskuko, vaan oppikoon
miellyttävästi kantamaan Kristuksen iestä, ilmaisten Hänen sävyisyyttään ja
nöyryyttään." L.
27.9. Sapatti, aamu
Joel 2:23
"Jumalan Henki on vakuuttava voima. Kun se henkii seurakunnassa, niin
tapahtuu ratkaiseva muutos heidän hengellisessä suorituskyvyssään. Herra
Jumala on valmis antamaan, mutta monet eivät huomaa saamisen tarvettaan.
He ovat heikkoja, ja vaikka voisivat olla vahvoja; voimattomia, vaikka voisivat
olla voimakkaita vastaanottamalla Pyhän Hengen suorituskyvyn. Niistä, jotka
näkevät valon ja totuuden, sanoman täytyy mennä eteenpäin voimalla, jota
heillä ei ole, eivätkä tunne sen omistamisen välttämättömyyttä. Jos he elävässä
uskossa pitävät kiinni Voimakkaasta; jos totuus on heille todellisuutta, silloin he
näkevät tehdyksi työtä, josta he tänään eivät uneksikaan. Unelias
välinpitämättömyys on kansan yllä, joka seisoo juuri iankaikkisen maailman
rajoilla. Heillä on lähetystyö tehtävänä, ratkaiseva todistus annettavana.
Pasuunan on annettava varma varoituksen, nuhteen hartaan pyynnön ääni."
27.9. Sapatti, ilta
Jes. 44:3
"Mitä tarkoittaa kuolemaisillaan oleminen? Mitä tarkoittaa itsekeskeisyyden
henki? Aika kuluu ohi! Loppu on lähellä! Ketä sinä yrität pelastaa tuhon
kuopasta? Oi, että Jumala henkäisisi näihin maailmanmielisiin sieluihin; oi, että
he tuntisivat syvyytensä, että heidän täytyy valvoa ja rukoilla, että heidän on
käytettävä saamiaan kykyjä nyt, juuri nyt, kun Jumala kehottaa heitä
edistämään lahjoillaan työtään maailmassa. Kuulevatko he Jumalan äänen
sanovan: 'Te olette maailman valo?' Kuvittelut, unelmat ja totuuden tieto ei ole
kylliksi. Jokaisen uskovan tulee sytyttää kynttilänsä jumalalliselta alttarilta.
Kaikkien tulee loistaa, koska totuuden valo on tullut heille, eivätkä he voi
auttaa loistamista maailman siveellisen pimeyden keskellä. Sieluja on
herätettävä henkiin, monien saatava pelastuksen ilo sieluunsa. He ovat
erehtyneet, eivätkä ole rakentaneet oikein luonnettaan, mutta Jumalalla on ilo
korjata heitä parempaa elämää varten." L. 93, 1896.
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28.9. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:97
"Olkoot ne, jotka puhuvat periaatteesta, aivan kuin eivät minkään edun takia
tulisi eroamaan siitä, varmoja siitä, että ymmärtävät ne periaatteet, jotka on
pantu Jumalan sanaan oppaaksemme. On joitakuita, jotka seuraavat vääriä
periaatteita. Periaatteen aate on harhaanjohtava. Oikeata periaatetta
seuraaminen tarkoittaa: täyttää uskollisesti neljä ensimmäistä ja kuusi
viimeistä käskyä. Noudattamalla näitä jumalallisia käskyjä me syömme
Kristuksen lihaa ja juomme Hänen vertansa, omaksuen kaiken, mikä sisältyy
Golgatalla tehtyyn sovitukseen. Kristus seisoo kaikkien niiden vierellä, jotka
vastaanottavat Hänet Vapahtajanaan. Hän antaa heille voimaa tulla Jumalan
pojiksi. "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme
Hänen kirkkauttaan, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on
Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta." Tämä Sana on Jumalan Poika, joka
oli taivaassa Johtajana, ja joka tuli tähän maahan avaamaan taivaallisia
asioita langenneille ihmisille." M. 161, 1903.
28.9. Sunnuntai, ilta
Jes. 40:10
"Kristus on tie, totuus ja elämä. Hän on Sana, joka oli Jumalan luona ennen
kuin maailmaa olikaan. Pukien jumaluutensa ihmisyyteen Hän omisti kaksi
luontoa, jumalallisen ja inhimillisen. Ja siksi Hän pystyi suorittamaan ihmisille
täyden lunastuksen ja palauttamaan heille korkeamman elämän etuoikeudet.
Kristus kantoi synnin rangaistuksen, jumalallisen oikeuden vaatimuksen, ettei
ihmisolentoja jätettäisi hukkumaan. Hän kantoi ruumiissaan syntisen
rangaistuksen. Tämä on pelastuksen tiedettä, joka voidaan turvallisesti tutkia.
Jotka jatkavat rikkomuksessa, tuomitaan sen mukaan, minkälaisesta valosta
he kieltäytyvät. Jotka valitsevat seistä pimeyden ruhtinaan puolella, tullen
hänen apulaisikseen, joka jos mahdollista pettäisi valitutkin." M. 1903.
29.9. Maanantai, aamu
Room. 12:2
"Jumala ei hyväksy mitään vähempää kuin varauksettoman antautumisen.
Puolisydämiset, syntiset kristityiksi tunnustautuvat pilaisivat taivaan, jos
heidän sallittaisiin päästä sinne. He aloittaisivat toisen kapinan siellä. Jotka
tuntevat totuuden eivätkä korota totuuden Luojaa, eivät koskaan astu Jumalan
kaupunkiin. Taivas olisi kiirastuli heille, koska he eivät tiedä mitään korkeista,
pyhistä periaatteista, jotka hallitsevat ylhäällä olevan kuninkaallisen perheen
jäseniä. Kristuksen antamat ohjeet ovat niin selvät ja tarkat, että kukaan ei voi
ottaa väärää askelta. Älkäämme ajatelko, että koska olemme tehneet polun
mutkaiseksi jaloillemme, niin muutkin kristityiksi tunnustautuvat tekevät
samoin. Joka on viime aikoina ollut moittiva, alkakoon kiivetä taivaaseen
johtavia tikapuita, pitäen
katseensa suunnattuna ylhäällä olevaan valoon." M. 61, 1903.
29.9. Maanantai, ilta
1. Joh. 2:15
"Oikea kristitty pitää sielun ikkunat taivasta kohti. Hän elää Kristuksen
seurassa. Hänen tahtonsa on liittynyt Jumalan tahtoon. Eikö meidän näinä
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muutamina koetusajan päivinä, mitä meillä vielä on, tule toimia miesten ja
naisten tavoin, jotka haluavat elää Jumalan valtakunnassa iankaikkisessa
onnessa? Meidän tulee vakavasti ponnistella saavuttaaksemme eteemme
asetetun tason. Ei niin kuin katumuksen harjoittajat tekevät, vaan niin kuin ne
jotka haluavat saada todellisen onnen. Ainoa keino rauhan ja ilon saamiseksi
on pitää elävää yhteyttä Häneen, joka antoi henkensä edestämme, joka kuoli,
jotta me saisimme elää, ja joka elää yhdistääkseen voimansa niiden
ponnisteluihin, jotka pyrkivät voittajiksi tässä elämässä. Pyhyys on jatkuvaa
yhteisymmärrystä Jumalan kanssa. Eikö meidän tulee olla niitä, jotka Kristus
suuresti haluaisi meidän olevan - kristittyjä teoissa ja totuudessa - että
maailma näkisi meidän elämässämme totuuden pelastavan voiman
ilmestyksen?" M. 1903.
30.9. Tiistai, aamu
1. Joh. 1:5
"Ennen Aadamin lankeemusta ei yksikään pilvi varjostanut ensimmäisten
vanhempiemme mieltä hämärtäen käsitystään ihmeellisestä Jumalan
luonteesta. He olivat täysin mukautuneet Jumalan tahtoon. Kaunis valo,
Jumalan valo, ympäröi heitä. Luonto oli heidän oppikirjanaan. Herra opetti heitä
luonnon maailmassa ja jätti heille tämän avoimen kirjan, jotta he katselisivat
kaikkea kaunista, jossa heidän silmänsä lepäisivät. Herra vieraili pyhän parin
luona ja opetti heitä kättensä tekojen välityksellä. Luonnon kauneus on
Jumalan rakkauden ilmaisu ihmistä kohtaan, ja Eedenin puutarhassa Jumalan
läsnäolo näkyi luonnon asioissa, jotka ympäröivät ensimmäisiä
vanhempiamme. Jokainen istutettu puu puutarhassa puhui heille, sanoen, että
näkymättömät Jumalan asiat nähtiin selvästi. Hänen luomissaan asioissa
ymmärrettiin Hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa." M. 1898.
30.9. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:18,19
"Ellei ihminen olisi koskaan ollut tottelematon Luojansa kohtaan, hän olisi
jäänyt täydelliseen hyveellisyyden tilaansa, hän olisi ymmärtänyt ja tuntenut
Jumalan. Mutta kun ihminen ei totellut Jumalaa hän osoitti, että uskoi luopiota
ennemmin kuin Jumalan Sanaa. Aadam ja Eeva kuuntelivat kiusaajan ääntä ja
tekivät syntiä Jumalaa kohtaan. Valo, taivaallisen viattomuuden puku, erosi
näistä koetelluista, petetyistä sieluista, ja erillään viattomuuden puvusta heitä
ympäröi Jumalan jättämisen tumma puku. Kirkas ja täydellinen viattomuuden
valo, joka siihen asti oli ympäröinyt heitä, oli valaissut kaikkea mitä he
lähestyivät; mutta taivaallisen valon poistuttua Aadamin jälkeläisillä ei enää
olisi Jumalan luonnetta Hänen luomissaan teoissa."
*****
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