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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HUHTIKUU
1.4.Keskiviikko, aamu
1. Kor. 3:5
”Kaikilla Jumalan palvelijoilla ei ole samoja lahjoja, mutta he kaikki ovat hänen
työntekijöitään. Jokaisen tulee saada opetusta Suurelta Opettajalta ja sitten
välittää muille sitä, mitä on oppinut. Kaikki eivät tee samaa työtä, mutta Pyhän
Hengen pyhittävän vaikutuksen alaisina he kaikki ovat Jumalan välikappaleita.
Jumala käyttää monenlaisia lahjoja työssään sielujen voittamiseksi Saatanan
armeijasta. "Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa
palkan oman työnsä mukaan" (1.Kor. 3:8). Ihmisen työtä arvioi Jumala eikä
ihminen, ja hän antaa kullekin oikeudenmukaisen palkan. Kenenkään ihmisen
tehtävänä ei ole arvostella eri tehtävissä toimivia Jumalan palvelijoita. Herra
yksin on jokaisen hyvän työn tuomari ja palkitsija. "Istuttaja ja kastelija ovat
samassa työssä", heidän työnsä tavoite on sama: sielujen pelastaminen. "Me
olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus"
(jae 9). Näissä sanoissa seurakuntaa verrataan viljelysmaahan, jolla maamies
tai viinitarhuri työskentelee ja huolehtii Herran istuttamista viiniköynnöksistä.
Seurakuntaa verrataan myös rakennukseen, josta on määrä tulla pyhä temppeli
Herralle.” -Review and Herald, 11.12.1900.
1.4. Keskiviikko, ilta
Ef. 2:20, 21
”Kristus on Isäntä ja Työnjohtaja. Kaikkien on työskenneltävä hänen alaisinaan
ja noudatettava hänen ohjeitaan. Hän antaa heille taitoa ja kykyä, ja jos he
noudattavat hänen ohjeitaan, hän kruunaa heidän työnsä menestyksellä.
Kenenkään ei tule syyttää Jumalaa, joka on antanut kullekin hänen työnsä. Se,
joka nurisee ja kiukuttelee, joka haluaa kulkea omaa tietään ja haluaa saada
työtoverinsa mukautumaan omien ajatustensa mukaisiksi, tarvitsee
jumalallista kosketusta ennen kuin hän on kykenevä työskentelemään missään
tehtävässä. Ellei hän muutu, hän turmelee koko työn. Muistakaa, että me
olemme Jumalan työtovereita. Jumala on kaikkivoipa, tehokas liikkeelle paneva
voima. Hänen palvelijansa ovat hänen välikappaleitaan.” -Review and Herald,
11.12.1900.
2.4. Torstai, aamu
2. Kor. 4:6
”Kristittyjen tulee todellakin olla Jeesuksen Kristuksen edustajia - todellisia, ei
teeskentelijöitä. Onko maailman muodostettava käsityksensä Jumalasta niiden
käyttäytymisen mukaan, jotka vain esiintyvät Kristuksen nimissä mutta eivät
tee hänen tekojaan? Pitääkö heidän osoittaa niitä, jotka väittävät olevansa
uskovaisia mutta jotka eivät ole uskovia sydämeltään vaan pettävät pyhän
luottamustehtävänsä ja tekevät vihollisen tekoja, ja sanoa: "Ai, nämäkö ovat
kristittyjä, nämä, jotka pettävät ja valehtelevat ja joihin ei voi luottaa?" Nämä
eivät ole niitä, jotka todella edustavat Jumalaa. Mutta Jumala ei jätä maailmaa
petoksen valtaan. Herralla on maan päällä oma kansansa, eikä hän häpeä
kutsua sen jäseniä veljikseen, sillä he tekevät Kristuksen tekoja. He osoittavat
rakastavansa Jumalaa, koska he noudattavat hänen käskyjään. He heijastavat
jumalallista kuvaa. He ovat kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että
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ihmisten. He ovat yhteistyössä taivaallisten olentojen kanssa, ja Herraa
kunnioittavat ja kirkastavat eniten ne, jotka tekevät eniten hyviä tekoja.
Sydämen todellinen hurskaus ilmenee hyvissä sanoissa ja hyvissä teoissa. Kun
ihmiset näkevät niiden teot, jotka rakastavat Jumalaa, he sen johdosta ylistävät
Jumalaa.” -Review and Herald, 29.1.1895.
2.4. Torstai, ilta
Jaak. 2:26
”Todellinen kristitty tekee runsaasti hyviä tekoja, hän tuottaa paljon hedelmää.
Hän ruokkii nälkäisiä, vaatettaa alastomia, käy tapaamassa sairaita ja palvelee
ahdingossa olevia. Kristityt tuntevat sydämellistä kiinnostusta ympäristössään
oleviin lapsiin, joka vihollisen salakavalien kiusausten vuoksi ovat vaarassa
tuhoutua. — Kaikkialla ympärillämme on nuoria, joista seurakunnan jäsenillä on
vastuu, sillä Kristus on kuollut heidän puolestaan Golgatan ristillä hankkiakseen
heille pelastuksen lahjan. He ovat Jumalan silmissä kallisarvoisia, ja hän toivoo
heille ikuista onnea. Kristuksen pelastava työ on saatettu päätökseen vasta
sitten, kun seurakunnan jäsenet tekevät oman osansa, kun he nousevat ja ovat
kirkkaita, koska heidän valkeutensa tulee, ja Herran kunnia koittaa heidän
ylitseen. Kristus odottaa edustajiltaan vapaaehtoista yhteistyötä, jatkuvaa ja
innokasta työtä sielujen pelastamiseksi.” -Review and Herald, 29.1.1895.
3.4. Perjantai, aamu
1. Kor. 12:7, 8
”Yksi työntekijä voi olla sujuva puhuja, toinen sujuva kirjoittaja, toisella voi olla
vilpittömän, hartaan ja palavan rukouksen lahja, toisella laulun lahja, jollakin
toisella taas voi olla erityinen kyky selittää selkeästi Jumalan sanaa. Jokaisen
lahjan tulee vaikuttaa voimallisesti Jumalan hyväksi, sillä hän toimii työntekijän
kanssa. Yhdelle Jumala antaa viisauden sanat, toiselle tiedon, toiselle uskon,
mutta kaikkien on toimittava saman Pään alaisuudessa. Lahjojen moninaisuus
johtaa toiminnan moninaisuuteen, mutta "hän, joka meissä kaikissa kaiken
vaikuttaa, on sama" (1. Kor. 12:6). Herra toivoo, että hänen valitut palvelijansa
oppivat, miten liittyä yhteen sopusointuiseen toimintaan.” - Testimonies, voi. 9,
s. 144, 145
3.4. Perjantai, ilta
1. Kor. 3:6
”Joistakin saattaa tuntua siltä, että heidän lahjojensa ja työtoverin lahjojen
välinen ero on liian suuri, jotta he voisivat työskennellä sopusointuisessa
yhteistyössä. Mutta heidän työskentelynsä kohteina olevat henkilöt ovat
erilaisia. Jotkut torjuvat totuuden, kun tämä työntekijä sen esittää, mutta
avaavat sydämensä Jumalan totuudelle, kun toinen työntekijä esittää sen eri
tavalla. Kun he muistavat tämän, he toivottavasti yrittävät työskennellä yhdessä,
yhteen liittyneinä. Heidän kykynsä, olivatpa ne miten erilaisia tahansa, voivat
kuitenkin olla saman Hengen johdossa. Silloin jokaisessa sanassa ja teossa
ilmenee ystävällisyyttä ja rakkautta; ja kun jokainen työntekijä täyttää
saamansa tehtävän uskollisesti, Kristuksen rukous seuraajiensa ykseyden
puolesta saa vastauksen, ja maailma tulee tietämään, että nämä ovat hänen
opetuslapsiaan. Rakastavan myötätunnon ja luottamuksen sitein Jumalan
työntekijöiden tulee liittyä toinen toiseensa. Se, joka sanoo tai tekee mitä
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tahansa sellaista, mikä on omiaan erottamaan Kristuksen seurakunnan jäseniä
toisistaan, toimii Herran tarkoitusten vastaisesti. Riitely ja eripuraisuus
seurakunnassa sekä epäluulojen ja epäuskon ruokkiminen tuottaa häpeää
Kristukselle. Jumala toivoo, että hänen palvelijansa osoittavat kristillistä
rakkautta ja kiintymystä toisiaan kohtaan.” - Testimonies, voi. 9, s. 144, 145
4.4. Sapatti, aamu
1. Kor. 12:9
”Uskokin on Jumalan lahja. Usko merkitsee ihmisen ymmärryksen suostumusta
Jumalan sanoihin, ja tämä suostumus liittää sydämen Jumalan palvelukseen.
Kuka omistaa ihmisen ymmärryksen ellei Jumala? Kuka omistaa sydämen ellei
Jumala? Uskominen merkitsee sitä, että luovutamme Jumalalle älymme ja
voimamme, jonka olemme häneltä saaneet. Siksi uskon harjoittajat eivät itse
ansaitse mitään ansiota. Ne, jotka uskovat niin lujasti taivaalliseen Isään, että
he luottavat häneen rajattomasti, ja ne, jotka uskon kautta kurottautuvat
haudan tuolle puolen ikuisiin todellisuuksiin, joutuvat tunnustamaan Tekijälleen:
"Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle
annamme" (1. Aikak. 29:14). Kenelläkään ei ole oikeutta julistautua itsensä
omistajaksi. Kukaan ei omista mitään hyvää, jota voisi väittää omakseen.
Jokainen ihminen, jokainen esine on Jumalan omaisuutta.” - Review and Herald,
1.12.1904.
4.4. Sapatti, ilta
Jaak. 1:17
”Kaikki, mitä ihminen saa taivaan antina, on edelleen Herran. Olipa hänellä
mitä tahansa tietoa, joka jollakin tavalla auttaa häntä toimimaan älykkäästi
Jumalan asian hyväksi, sekin on peräisin Herralta, ja hänen tulisi jakaa sitä
työtovereilleen, jotta heistäkin tulisi arvokkaita työntekijöitä. Sen, jolle Jumala
on uskonut poikkeuksellisia lahjoja, tulee palauttaa Herran varastohuoneeseen
saamansa lahjat antamalla vapaasti toisille saamiensa siunausten etuja. Siten
Jumalaa kunnioitetaan ja kirkastetaan. - - Taivaan lahjoittamia kykyjä ei tule
käyttää itsekkäiden päämäärien hyväksi. Jokainen kyky ja lahja on talentti,
jonka tulee tuottaa Jumalalle kunniaa siten, että sitä käytetään Jumalan
palvelukseen. Hänen antamansa lahjat on vietävä rahanvaihtajille, jotta hän
saisi omansa takaisin korkoineen. Talentteja, jotka auttavat ihmistä tulemaan
sopivaksi palvelukseen, ei ole annettu hänelle vain siksi, että hänestä itsestään
tulisi hyväksyttävä työntekijä, vaan jotta hän myös kykenisi opettamaan muita,
jotka joissakin suhteissa ovat opetuksen tarpeessa.” - Review and Herald,
1.12.1904.
5.4. Sunnuntai, aamu
Hebr. 11:32, 33
”Usko on luottamusta Jumalaan - luottamusta siihen, että hän rakastaa meitä ja
tietää parhaiten, mikä on meille hyväksi. Siten se johtaa meidät valitsemaan
oman tiemme asemesta hänen tiensä. Oman tietämättömyytemme tilalle usko
vastaanottaa hänen viisautensa, heikkoutemme tilalle hänen voimansa ja
syntisyytemme
sijaan
hänen
vanhurskautensa.
Elämämme,
koko
olemuksemme on jo hänen. Usko tunnustaa hänen omistusoikeutensa ja
vastaanottaa sen siunauksen. Totuus, rehellisyys ja puhtaus on esitetty elämän
Hartauskalenteri

5

Huhti-Kesäkuu 2015

menestyksen salaisuuksina. Usko saattaa nämä periaatteet meidän
omiksemme. Jokainen hyvä vaikutin ja pyrkimys on Jumalan lahja. Usko
vastaanottaa Jumalalta sitä elämää, joka yksin voi aikaansaada todellista
kasvua ja käyttökelpoisuutta. Olisi tehtävä hyvin selväksi, miten uskoa on
harjoitettava.” - Education, s. 253, 254 [Elämä ja kasvatus, s. 239, 240).
5.4. Sunnuntai, ilta
Matt. 15:28
”Jumalan jokaiseen lupaukseen liittyy ehtoja. Jos olemme halukkaat tekemään
hänen tahtonsa, niin kaikki hänen voimansa on apunamme. Jokainen hänen
lupaamansa lahja on itse lupauksessa. "Siemen on Jumalan sana" (Luuk. 8:11).
Yhtä varmasti kuin tammi on tammenterhossa, yhtä varmasti Jumalan lahja on
hänen lupauksessaan. Jos otamme vastaan lupauksen, niin meillä on lahja.
Usko, joka tekee meidät kykeneviksi vastaanottamaan Jumalan lahjoja, on
itsekin lahja, jota jossakin määrin on annettu jokaiselle ihmisolennolle. Se
kasvaa, kun sitä harjoitetaan Jumalan sanan vastaanottamisessa.
Vahvistaaksemme uskoa meidän on usein asetettava se kosketukseen Jumalan
sanan kanssa. Raamattua tutkittaessa oppilas olisi johdettava näkemään
Jumalan sanan voima. Luomisessa hän "sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se
oli tehty". Hän "kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat" (Ps. 33:9; Room.
4:17, VKR) - sillä kun hän ne kutsuu, ne ovat.” - Education, s. 253, 254 [Elämä ja
kasvatus, s. 239, 240).
6.4. Maanantai, aamu
2. Tim. 4:2
”Puhekyky on lahja, jota tulee ahkerasti kehittää. Kaikista Jumalalta
saamistamme lahjoista mikään ei voi olla suuremmaksi siunaukseksi kuin
tämä. Äänellämme me vakuutamme ja suostuttelemme, sillä me ylistämme ja
rukoilemme Jumalaa, sillä me kerromme toisille Lunastajan rakkaudesta.
Yhtäkään sanaa ei tule lausua harkitsemattomasti. Kristusta seuraavan huulilta
ei lähde pahanpuhumista, säädyttömiä sanoja, kärttyisää tai kiukkuista
puhetta. Apostoli Paavali kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamana: "Älkää
päästäkö suustanne sopimatonta puhetta" (Ef. 4:29). Sopimaton puhe ei
tarkoita vain halpamaisia sanoja. Se merkitsee kaikkia sellaisia ilmauksia,
jotka ovat vastoin pyhiä periaatteita ja puhdasta, tahratonta kristillisyyttä.
Siihen sisältyvät epäpuhtaat vihjailut ja peitellyt ehdotukset pahan tekemiseen.
Ellei tällaisia heti torjuta, ne johtavat suureen syntiin. Jokaisella perheellä ja
jokaisella yksityisellä kristityllä on velvollisuus vastustaa sopimattomia
puheita.” - Signs of the Times, 2.7.1902.
6.4. Maanantai, ilta
Jes. 52:7
”Jos olemme seurassa, jossa harrastetaan ala-arvoista keskustelua,
velvollisuutemme on, mikäli mahdollista, vaihtaa puheenaihetta. Jumalan
armon avulla meidän tulisi lausua sanoja tai nostaa esille aiheita, jotka johtavat
keskustelun hyödyllisille alueille. Sanojemme tulisi sisältää ylistystä ja kiitosta.
Jos mieli ja sydän ovat täynnä Jumalan rakkautta, se ilmenee keskustelussa. Ei
ole vaikeaa puhua asioista, jotka koskettelevat hengellistä elämäämme. Suuret
ajatukset, jalot pyrkimykset, selkeät näkemykset totuudesta, epäitsekkäät
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tarkoitusperät, hurskauden ja pyhyyden kaipuu - nämä ilmenevät sanoina, jotka
paljastavat sydämeen kätketyn aarteen luonteen. Kun Kristus näin ilmenee
puheessamme, siinä on voimaa voittaa sieluja hänelle. Meidän tulisi puhua
Kristuksesta niille, jotka eivät häntä tunne. Meidän tulisi toimia Kristuksen
tavalla. Missä tahansa hän olikin, synagogassa, tien varrella, veneessä jonkin
matkaa rannasta, fariseuksen pidoissa tai publikaanin pöydässä, hän puhui
ihmisille aiheista, jotka koskivat jalompaa, ylevämpää elämää.” - Signs of the
Times, 2.7.1902.
7.4. Tiistai, aamu
1. Kor. 14:15
”Herra kutsuu kansansa jäseniä ryhtymään lähetystyöhön sen erilaisissa
muodoissa, kylvämään kaikkien vesien varsille. Teemme vain vähäisen osan
siitä työstä, jota hän toivoo meidän tekevän naapureittemme ja ystäviemme
keskuudessa. Osoittamalla ystävällisyyttä köyhille, sairaille tai sureville
omaisille, voimme vaikuttaa heidän mieleensä niin, että jumalallinen totuus
löytää tien heidän sydämeensä. Yhtäkään tällaista tilaisuutta palvella ei pitäisi
jättää käyttämättä. Se on korkeinta lähetystyötä mitä voimme tehdä. Totuuden
esittäminen rakastavasti ja myötätuntoisesti kodista kotiin on sopusoinnussa
sen opetuksen kanssa, jota Kristus antoi opetuslapsilleen lähettäessään heidät
heidän ensimmäiselle lähetysmatkalleen. Tarvitaan henkilöitä, joilla on laulun
lahja. Laulu on yksi tehokkaimmista keinoista hengellisen totuuden
painamiseksi sydämeen. Usein pyhän laulun sanat avaavat katumuksen ja
uskon lähteet.” - Review and Herald, 6.6.1912.
7.4. Tiistai, ilta
2. Kor. 5:20
”Seurakunnan jäseniä, nuoria ja vanhoja, tulisi opettaa julistamaan maailmalle
viimeistä sanomaa. Jos he lähtevät liikkeelle nöyrinä, Jumalan enkelit kulkevat
heidän kanssaan. Enkelit opettavat heille, miten korottaa äänensä rukoukseen,
miten virittää äänensä lauluun ja miten julistaa evankeliumin sanomaa tälle
ajalle. Nuoret miehet ja naiset, ryhtykää työhön, johon Jumala teitä kutsuu.
Kristus opettaa teitä käyttämään kykyjänne hyvään tarkoitukseen. Kun otatte
vastaan Pyhän Hengen elävöittävän vaikutuksen ja pyritte opettamaan muita,
mielenne virkistyy ja kykenette esittämään sanoja, jotka ovat kuulijoillenne
uusia ja oudon kauniita. Rukoilkaa ja laulakaa ja puhukaa Herran sanaa. - Jumala haluaa, että hänen kansansa jäsenet ottaisivat vastaan antaakseen
toisille. Puolueettomina, epäitsekkäinä todistajina heidän tulee antaa toisille
sitä, mitä itse ovat Herralta saaneet. Ja kun ryhdytte tähän työhön ja kaikin
käytettävissänne olevin keinoin pyritte saavuttamaan sydämiä, pitäkää huolta
siitä, että toimitte tavalla, joka poistaa ennakkoluuloja sen sijaan että herättäisi
niitä. Tutkikaa jatkuvasti Kristuksen elämää ja työskennelkää seuraten hänen
esimerkkiään.” - Review and Herald, 6.6.1912.
8.4. Keskiviikko, aamu
Jaak. 5:14, 15
”Kristuksen voima lopettaa sairaus on ilmennyt menneisyydessä huomattavalla
tavalla. Ennen kuin olimme saaneet laitoksia, joissa sairaat voivat saada apua
kärsimyksiinsä, käsittelimme menestyksellisesti mitä toivottomimmilta
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näyttäviä tapauksia hoitamalla niitä uutterasti ja kääntymällä hartaassa uskon
rukouksessa Jumalan puoleen. Tänäänkin Herra kutsuu kärsiviä turvautumaan
häneen uskossa. Ihmisen hätä on Jumalan tilaisuus. "Jeesus lähti sieltä ja tuli
kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. Kun tuli sapatti, hän
ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät
hämmästyneinä: 'Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus,
joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen
kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin,
Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän
keskuudessamme.' Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille: 'Missään ei
profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja
omassa kodissaan.' Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain
muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen" (Mark. 6:15).” - Manuscript Releases, voi. 8, s. 267, 268.
8.4. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:29
”Kaikkien sairaalle antamiemme hoitojen yhteydessä olisi yksinkertaisesti ja
palavasti rukoiltava paranemisen siunausta. Meidän tulee kiinnittää sairaan
huomiota myötätuntoiseen Vapahtajaan ja hänen voimaansa antaa anteeksi ja
parantaa. Hänen armollisen kaitselmuksensa kautta terveys voidaan palauttaa.
Osoita kärsiville heidän Asianajajaansa taivaassa. Kerro heille, että Kristus
parantaa sairaita, jos he tekevät parannuksen ja lakkaavat rikkomasta Jumalan
lakeja. On olemassa Vapahtaja, joka ilmaisee itsensä parantoloissamme
pelastaakseen ne, jotka antautuvat hänelle. Kärsivät henkilöt voivat yhtyä
kanssasi
rukoukseen,
tunnustaa
syntinsä
ja
ottaa
vastaan
anteeksiantamuksen.” - Manuscript Releases, voi. 8, s. 267, 268.
9.4. Torstai, aamu
Mark. 1:32, 33
”Antaessaan oman Poikansa, Isä antoi kalleimman lahjan minkä taivas saattoi
antaa. Meidän etuoikeutemme on käyttää tätä lahjaa palvelustyössämme
sairaiden hyväksi. Olkoon Kristus luottamuksesi kohteena. Alista jokainen
tapaus Suurelle Parantajalle, olkoon hän oppaana jokaisessa toimenpiteessä.
Rukous, joka esitetään vilpittömästi ja uskossa, tulee kuulluksi. Tämä antaa
luottamusta lääkäreille ja rohkaisua kärsivälle. Minua on opetettu, että meidän
tulisi ohjata laitoksissamme olevia potilaita odottamaan suuri asioita, koska
lääkärillä on usko Suureen Lääkäriin, joka maanpäällisen toimintansa vuosina
kulki maan kaupungeissa ja kylissä ja paransi kaikki, jotka tulivat hänen
luokseen. Ketään ei käännytetty pois, vaan hän paransi heidät kaikki. Sairaiden
tulisi ymmärtää, että Kristus on näkymättömänä läsnä lievittämässä ja
parantamassa.” -Loma LindaMessages, s. 355.
9.4. Torstai, ilta
Sak. 1:14
”Ylösnousemuksensa jälkeen Kristus tapasi opetuslapsiaan ja neljänkymmenen
päivän aikana antoi heille opetusta heidän tulevasta työstään. Samana päivänä,
jona hän nousi taivaaseen, hän tapasi opetuslapsensa Galileassa sijaitsevalla
vuorella, jonne hän oli heidät kutsunut. Ja hän sanoi heille: "Minulle on annettu
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kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti" (Matt. 28:18-20). Jokaisen lääkärin ja jokaisen kärsivän etuoikeus
on uskoa tähän lupaukseen. Se merkitsee elämää kaikille, jotka uskovat.”
-Loma LindaMessages, s. 355.
10.4. Perjantai, aamu
Luuk. 5:13, 14
”Yksi ja toinen huomauttaa usein: "Miksi turvautua niin paljon parantuloihin?
Miksi emme rukoile sairaalle ihmeparantumista, niin kuin Jumalan kansa
tapasi tehdä?" Toimintamme varhaisvaiheessa monet paranivat vastauksena
rukoukseen. Ja parannuttuaan jotkut jatkoivat mielihalujensa tyydyttämisessä
samaa käytäntöä, jota olivat noudattaneet siihenkin asti. He eivät eläneet ja
työskennelleet siten, että olisivat välttyneet sairaudelta. He eivät osoittaneet
arvostavansa kokemaansa Herran hyvyyttä. Uudelleen ja uudelleen he joutuivat
kärsimään oman huolettoman ja ajattelemattoman toimintansa vuoksi. Miten
Herra voisi saada kunnian antamalla heille terveyden lahjan? Kun saimme
valoa, jonka mukaan meillä tulisi olla parantola, syy siihen esitettiin selvästi. Oli
monia ihmisiä, jotka tarvitsivat opetusta terveistä elämäntavoista. Oli
järjestettävä paikka, jonne sairaat voitiin tuoda ja jossa heille voitiin opettaa,
miten heidän tuli elää säilyttääkseen terveytensä.” - Manuscript Releases, voi. 7,
s. 378, 379.
10.4. Perjantai, ilta
3. Joh. 1:2
”Luentoja oli pidettävä ahkerasti. Siten potilaille voitiin opettaa, miten viisaasti
toimimalla voitiin ennalta ehkäistä tauteja. Näiden luentojen avulla potilaille
voitiin osoittaa, millainen vastuu heillä oli omasta fyysisestä kunnostaan, koska
heidän ruumiinsa on Herran omaisuutta. Heidän mielensä, sielunsa ja
ruumiinsa ovat kalliisti ostetut. "Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!"
(1.Kor.6:20). Jumala on kaitselmuksessaan antanut opetusta parantoloiden
perustamiseksi, jotta sairaat voitaisiin toimittaa niihin, ja he voisivat oppia
terveitä elämäntapoja. Parantoloiden perustaminen on kaitselmuksen johtama
järjestely, jonka avulla voidaan tavoittaa ihmisiä kaikista kirkkokunnista ja
tutustuttaa heitä tälle ajalle kuuluvaan pelastavaan totuuteen.” - Manuscript
Releases, voi. 7, s. 378, 379.
11.4. Sapatti, aamu
Matt. 7:22, 23
”Meidän tulee olla ankkuroituneina Kristukseen, juurtuneina ja perustuneina
uskossa. Saatana toimii edustajien kautta. Hän valitsee sellaisia, jotka eivät ole
juoneet elävää vettä, sellaisia, jotka kaipaavat jotain uutta ja outoa ja jotka ovat
aina valmiita juomaan mistä lähteestä tahansa. Kuullaan ääniä, jotka sanovat:
"Täällä on Messias" tai: "Messias on tuolla", mutta meidän ei pidä uskoa niitä
(Matt. 24:23). Me tunnemme ehdottoman varmasti oikean Paimenen äänen, ja
hän kutsuu meitä seuraamaan itseään. Hän sanoo: "Minä olen noudattanut
Isäni käskyjä" (Joh. 15:10). Hän johtaa lampaitaan polkua, joka johtaa nöyrään
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kuuliaisuuteen Jumalan laille, mutta hän ei milloinkaan kehota tuon lain
rikkomiseen. "Vieraan ääni" on sellaisen ääni, joka ei kunnioita eikä tottele
Jumalan pyhää, oikeaa ja hyvää lakia.” - Review and Herald, 17.11.1885.
11.4. Sapatti, ilta
Matt. 24:24
”Monet esiintyvät hyvin pyhinä ja kerskaavat ihmeteoistaan, joita he tekevät
parantamalla sairaita, vaikka eivät ota huomioon vanhurskauden suurta
mittapuuta. Mutta kenen voimalla nämä parantumiset on saatu aikaan? - - Jos
ne, joiden toimesta nämä parantamiset on suoritettu, ovat näiden ilmiöiden
perusteella valmiita puolustelemaan Jumalan lain laiminlyömistään ja jatkavat
tottelemattomuuttaan, niin vaikka heillä olisi voima tehdä mitä tahansa, se ei
todista, että he toimivat Jumalan suurella voimalla. Päin vastoin, kysymyksessä
on suuren pettäjän ihmeitä tekevä voima. Hän on siveyslain rikkoja, ja hän
käyttää kaikkia mahdollisia keinoja salatakseen ihmisiltä todellisen luonteensa.
Meitä on varoitettu, että viimeisinä päivinä hän tekee petollisia tunnustekoja ja
ihmeitä. Hän jatkaa näiden ihmetekojen tekemistä armonajan päättymiseen
asti todistaakseen, että hän on valkeuden eikä pimeyden enkeli.” - Review and
Herald, 17.11.1885.
12.4. Sunnuntai, aamu
Ilm. 14:12
”Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman
ilmestyksellä kuin se aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen
vuodatuksena evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen
toteutumaan kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä. Nämä ovat ne
"virvoituksen ajat", joihin apostoli Pietari loi katseensa sanoessaan: "Tehkää siis
parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen
ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä
määrätty, Kristuksen Jeesuksen" (Ap.t. 3:19, 20, VKR). Jumalan palvelijat,
joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuksesta, kiiruhtavat paikasta
paikkaan, julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet kaikkialla maan päällä
kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan ja tunnusteot
seuraavat uskovaisia. Mutta Saatanakin vaikuttaa valheen voimalla ja ihmeillä,
saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden (Ilm. 13:13).
Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa.” - The Great
Controversy, s. 611, 612 [Alfa ja omega 8, s. 118).
12.4. Sunnuntai, ilta
Joh. 10:16
”Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan Hengen
syvän vakuutuksen kautta. Todisteet on esitetty aikaisemmin. Siemen on
kylvetty. Nyt se orastaa ja kantaa hedelmää. Lähetystyöntekijöiden levittämät
julkaisut ovat tehneet vaikutuksensa, mutta jotkin seikat ovat estäneet
vaikutuksen saaneita täysin käsittämästä totuutta tai seuraamasta sitä. Nyt
valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle, totuus esiintyy kirkkaudessaan ja Jumalan
vilpittömät lapset katkaisevat heitä pidättäneet siteet. Perheyhteydet ja
seurakuntasuhteet eivät enää voi heitä estää. Totuus on kaikkea muuta
kalliimpi. Huolimatta totuutta vastustamaan yhtyneistä voimista suuri joukko
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asettuu Herran puolelle.” - The Great Controversy, s. 611, 612 [Alfa ja omega 8,
s. 118).
13.4. Maanantai, aamu
Apt. 2:5-8
”He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse
kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi" (Ap.t. 2:3,4). Pyhä Henki omaksui tulisten
kielten muodon ja jäi koolla olevien ylle. Tämä oli sen opetuslapsille vuodatetun
lahjan merkkinä, joka antoi heille kyvyn puhua sujuvasti kieliä, jotka siihen asti
olivat heille tuntemattomia. Tulen ilmeneminen kuvasi palavaa intoa, jolla
apostolit tulivat työskentelemään, ja heidän työhönsä liittyvää voimaa.
"Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen
keskuudesta, mitä taivaan alla on" (jae 5).” - TheActs of the Apostles, s. 39,40
[Alfa ja omega 6, s. 30-32).
13.4. Maanantai, ilta
Apt. 4:8
”Hajaannuksensa aikana juutalaiset olivat levittäytyneet miltei kaikkeen
asuttuun maailmaan, ja maanpakolaisuudessaan he olivat oppineet puhumaan
eri kieliä. Monet näistä juutalaisista olivat tällöin Jerusalemissa ja osallistuivat
siellä parhaillaan vietettäviin uskonnollisiin juhliin. Koolla olevien parissa oli
edustettuna jokainen tunnettu kieli. Tämä kielten erilaisuus olisi suuresti
haitannut evankeliumin julistusta, ja siitä syystä Jumala ihmeellisellä tavalla
täydensi apostolien vajavuuden. Pyhä Henki antoi heille edun, jota he omin
kyvyin eivät olisi voineet hankkia itselleen koko elämänsä aikana. He saattoivat
nyt julistaa evankeliumin totuuksia ulkomailla ja puhua täsmällisesti niiden
kieltä, joiden hyväksi he työskentelivät. Tämä ihmeellinen lahja todisti
voimakkaasti maailmalle, että heille oli annettu tehtäväänsä taivaan sinetöimä
valtuus. Tästedes opetuslasten kieli oli puhdasta, yksinkertaista ja täsmällistä,
puhuivatpa he sitten omaa äidinkieltään tai jotakin vierasta kieltä.” - The Acts of
the Apostles, s. 39,40 [Alfa ja omega 6, s. 30-32).
14.4. Tiistai, aamu
1. Kor. 14:9-11
”Sanan ja opin palveluksessa työskentelevien saarnaajien tulisi olla
perusteellisia työntekijöitä, jotka esittävät totuutta puhtaana ja kuitenkin
yksinkertaisesti. Heidän tulisi ruokkia laumaa puhtaalla, hyvin seulotulla viljalla.
Liikkeellä on harhailevia tähtiä, jotka väittävät olevansa Jumalan lähettämiä
työntekijöitä. He julistavat sapattia paikasta toiseen, mutta he ovat sekoittaneet
totuuteen erheitä ja levittävät ihmisille suuria määriä outoja ja ristiriitaisia
näkemyksiään. Saatana on työntänyt heidät liikkeelle, jotta he herättäisivät
vastenmielisyyttä älykkäissä ja järkevissä maailmanihmisissä. Joillakin näistä
on paljon sanottavaa armolahjoista, ja he ovat usein hyvin levottomia. He
antautuvat hillittömien, kiihottavien tunteiden valtaan ja päästävät
käsittämättömiä ääniä, mitä he kutsuvat kielilläpuhumisen lahjaksi. Joitakin
nämä oudot ilmaukset näyttävät viehättävän. Tätä joukkoa hallitsee outo henki,
joka tahtoisi kukistaa ja musertaa jokaisen, joka yrittäisi heitä nuhdella.
Jumalan Henki ei toimi näin eikä vaikuta sellaisissa työntekijöissä. Heillä on
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toinen henki. Kuitenkin tällaisilla saarnaajilla on menestystä määrätynlaisten
ihmisten keskuudessa. Mutta tällainen lisää suuresti Jumalan lähettämien
palvelijoiden työtä, palvelijoiden, jotka ovat päteviä esittämään ihmisille
sapattia ja armolahjoja niiden oikeassa valossa ja joiden vaikutus ja esimerkki
ovat seuraamisen arvoisia.” - Testimonies, voi. 1, s. 414, 415 (Todistusaarteita I,
s. 148, 149).
14.4. Tiistai, ilta
Ps. 36:6
”Totuus tulisi esittää älykästä mieltä viehättävällä tavalla. Meitä ei ymmärretä
yhteisönä, vaan meitä pidetään kurjina, heikkolahjaisina ja alhaisina. Miten
tärkeätä sen vuoksi onkaan, että kaikki totuutta opettavat ja totuuteen uskovat
ovat niin sen pyhittävän vaikutuksen alaisia, että heidän johdonmukainen, ylevä
elämänsä osoittaa epäuskoisille heidän erehtyneen tähän kansaan nähden.
Miten tärkeätä onkaan, että totuuden asia riisutaan puhtaaksi kaikesta väärän
ja hurmahenkisen kiihotuksen kaltaisesta, jotta totuus voisi seistä omien
ansioittensa perustalla alkuperäistä puhtauttaan ja ylevää luonnettaan
ilmaisten.” - Testimonies, voi. 1, s. 414, 415 (Todistusaarteita I, s. 148, 149).
15.4. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 14:26
”Maailmassamme on tehtävä suuri työ. Miehiä ja naisia on johdettava
kääntymykseen, ei kielilläpuhumisen lahjan tai ihmetekojen avulla, vaan
julistamalla ristiinnaulittua Kristusta. Miksi viivytellä yritystä maailman
parantamiseksi? Miksi odotella jonkin ihmeellisen asian toteutumista, jonkin
kalliin välineistön hankkimista? Olipa toimintapiirisi miten vaatimaton tahansa,
olipa työsi miten vähäistä tahansa, jos työskentelet sopusoinnussa Vapahtajan
opetusten kanssa, hän on ilmaiseva itsensä sinun kauttasi, ja sinun
vaikutuksesi vetää sieluja hänen luokseen. Hän kunnioittaa hiljaisia ja nöyriä,
jotka pyrkivät hartaasti palvelemaan häntä. Kaikessa mitä teemme, olipa
työpaikkamme liike tai maatila tai toimisto, meidän tulee pyrkiä pelastamaan
sieluja. Meidän tulee kylvää kaikkien vesien varsille. Meidän on pidettävä
sielumme Jumalan rakkauden piirissä, toimittava niin kauan kuin on päivä ja
käytettävä meille uskottuja varoja Mestarin palvelukseen.” - Review and Herald,
5.1.1905.
15.4. Keskiviikko, ilta
Fil. 4:4
”Mitä tahansa kätemme saavatkin tehtäväkseen, meidän tulee tehdä työmme
iloiten. Mitä tahansa uhrauksia joudummekin tekemään, meidän on uhrattava
iloisella mielellä. Kylväessämme kaikkien vesien varsille, tulemme
ymmärtämään näiden sanojen totuuden: "Joka runsaasti kylvää, se runsaasti
niittää" (2. Kor. 9:6). Olemme kaikesta velassa armolle, ylivoimaiselle armolle.
Armo järjesti lunastuksemme, uudestisyntymisemme ja lapseksi ottamisemme
Jeesuksen Kristuksen perilliseksi. Osoittakaamme tätä armoa toisille.
Vapahtaja käyttää niitä, joiden hän havaitsee olevan muovattavissa oman
nimensä kunniaksi. Hän käyttää materiaalia, jonka muut hylkäisivät, ja
työskentelee jokaisessa, joka antautuu hänelle. Hän iloitsee voidessaan ottaa
näennäisesti toivotonta ainesta, niitä, joita Saatana on turmellut ja joiden
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kautta hän on toiminut, ja tehdä heistä armonsa kohteita. Hän riemuitsee
saadessaan pelastaa heidät kärsimykseltä ja vihalta, joka lankeaa
tottelemattomien ylle. Hän tekee lapsistaan välikappaleitaan tämän työn
suorittamiseksi, ja sen menestymisessä, jo tässäkin elämässä, he saavat
kallisarvoisen palkinnon.” - Review and Herald, 5.1.1905.
16.4. Torstai, aamu
1. Kor. 12:31
”Jotkut ovat vaarassa antautua kateuden valtaan, jos joku toinen on
pääsemässä johtavaan asemaan. He ovat taipuvaisia väheksymään
työtovereittensa lahjojen merkitystä; ne eivät heidän mielestään ole yhtä
tärkeitä työn menestymiselle kuin heidän omat lahjansa. Mutta todellinen
rakkaus Jumalaa kohtaan sisältää todellisen, kunnioittavan luottamuksen. Ja
se, joka rakastaa Jumalaa, rakastaa myös veljeään. Keskuudessamme ei tule
olla mitään määräilevää, komentavaa, käskevää auktoriteettia. Jumalan
rakkauden tulee virrata läpi elämän parantavana, elämää antavana virtana.
Jokaisen työntekijän tekojen, sanojen ja koko hengen tulee osoittaa, että hän
tajuaa toimivansa Kristuksen edustajana. Se valta, minkä hän saa Suurelta
Opettajalta, on valtaa kouluttaa ja kasvattaa muita, ei valtaa määrätä tai
sanella. Hänen on tultava Kristuksen luo henkilönä, joka haluaa tietää, miten
hänen tulisi opettaa ja auttaa muita.” - Pacific Union Recorder, 26.7.1906.
16.4. Torstai, ilta
Fil. 4:5
”Kärsivällinen, iloinen tyytyväisyys on yksi "parhaista lahjoista". Samoin rohkeus
seurata velvollisuuden polkua silloinkin, kun tuo polku erottaa meitä ystävistä.
Mutta rohkeus noudattaa vakaumusta ei saa koskaan johtaa itsepäisyyteen,
joka johtaa ihmisen pitämään tiukasti kiinni omista ideoistaan. Kaikkien tulee
valvoa ja rukoilla. Puhekyky on suurenmoinen lahja - lahja, joka voi olla suuri
voima hyvään tai pahaan. Älyllinen kyvykkyys, hyvä maku, taitavuus,
hienostuneisuus, todellinen ylevyys - niitä Jumala käyttää työssään. Mutta ne on
ensin alistettava hänen hallintaansa. Herran läsnäolon tulee olla hallitsevana
voimana. Henkilö, jonka sydän on sopusoinnussa Kristuksen sydämen kanssa,
mukautuu toiveiltaan ja toimintatavoiltaan Kristuksen tahtoon. Meidän tulee
pyrkiä osallisiksi parhaimmista armolahjoista, mutta se ei merkitse sitä, että
meidän tulisi pyrkiä olemaan ensimmäinen. Meidän tulee tavoitella voimaa
seurata Kristuksen esimerkkiä, jotta voisimme olla hänen evankeliuminsa
sanansaattajia. Tätä on todellinen kristillisyys. Kiusauksia tulee, epäluulot ja
pahat olettamukset tekevät meille vaikeaksi säilyttää taivaallisen hengen. Tästä
huolimatta Herra toivoo meidän vaeltavan suoraan eteenpäin kohti hänen
siunattua, pyhää valoaan.” - Pacific Union Recorder, 26.7.1906.
17.4. Perjantai, aamu
2. Moos. 35:30, 31
”Kyky tehdä käsillään taitoa vaativia töitä on Jumalan antama lahja. Hän antaa
sekä lahjan että viisautta käyttää lahjaa oikein. Kun Herra tarvitsi työntekijöitä
ilmestysmajan rakentamiseen hän sanoi: "Katso, minä olen nimeltään kutsunut
Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta; ja minä olen
täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja
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kaikkinaisella kätevyydellä" (2. Moos. 31:2, 3, VKR). Profeetta Jesajan kautta
Herra sanoi: "Kuunnelkaa ja kuulkaa minun ääntäni, tarkatkaa ja kuulkaa
minun sanojani. Ainako kyntäjä vain kyntää, kun olisi kylväminen, ainako
vakoaa ja äestää maatansa? Eikö niin: kun hän on tasoittanut sen pinnan, hän
kylvää mustaa kuminaa, sirottelee höystekuminaa, panee nisunjyvät riviin,
ohran omaan paikkaansa ja kolmitahkoista vehnää vierelle? Hänen Jumalansa
on neuvonut hänelle oikean tavan ja opettaa häntä.” - Counsels to Parents and
Teachers, s. 314, 315.
17.4. Perjantai, ilta
1. Kor. 12:4
”Sillä ei mustaa kuminaa puida puimaäkeellä eikä puimajyrän tela pyöri
höystekuminan yli, vaan musta kumina lyödään irti sauvalla ja höystekumina
vitsalla. Puidaankos leipävilja murskaksi? Ei sitä kukaan iankaiken pui eikä
aina aja sen päällitse puimajyrällään ja hevosillaan; ei sitä murskaksi puida.
Tämäkin on tullut Herralta Sebaotilta; hänen neuvonsa on ihmeellinen ja
ymmärryksensä ylen suuri" (Jes. 28:23-29, VKR). Jumala jakaa lahjojaan niin
kuin näkee hyväksi. Hän antaa yhden lahjan yhdelle ja toisen lahjan toiselle,
mutta kaiken koko ruumiin parhaaksi. Se on Jumalan järjestyksen mukaista,
että jotkut palvelevat yhdellä alalla ja toiset toisilla aloilla, mutta kaikki
työskentelevät saman Hengen alaisina. Tämän suunnitelman tunnustaminen ja
ymmärtäminen varjelee kilpailuhengestä, ylpeydestä, kateudesta ja toistensa
halveksimisesta. Se vahvistaa ykseyttä ja keskinäistä rakkautta.” - Counsels to
Parents and Teachers, s. 314, 315.
18.4. Sapatti, aamu
1. Sam. 16:7
”Jumala ei hyväksy ihmisiä heidän kykyjensä vuoksi, vaan koska he etsivät
hänen kasvojaan ja toivovat hänen apuaan. Jumala ei näe niin kuin ihminen
näkee. Hän ei arvioi ulkomuodon perusteella. Hän tutkii sydäntä ja tuomitsee
vanhurskaasti. "Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä," hän julistaa, "jolla on
särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä" (Jes. 66:2, VKR). Herra
hyväksyy nöyrät ja vaatimattomat seuraajansa ja on läheisessä yhteydessä
heihin, sillä hän näkee heissä mitä kallisarvoisinta ainesta, joka kestää myrskyn
ja rajuilman, ahdingon ja helteen. Työskennellessämme Mestarin hyväksi
tavoitteemme tulisi olla hänen nimensä kirkastaminen siinä että syntiset
kääntyvät. Ne, jotka tekevät työtä saadakseen suosionosoituksia, eivät saa
Herran hyväksyntää. Herra käyttää monia lahjoja työssään syntisten
pelastamiseksi.” - Review and Herald, 4.7.1907.
18.4. Sapatti, ilta
Saarn. 11:6
”Tulevaisuudessa Jumalan Henki vaikuttaa tavallisten ihmisten mieleen niin,
että he jättävät työpaikkansa lähteäkseen julistamaan viimeistä armon
sanomaa. Heitä tulee vahvistaa ja rohkaista ja valmistaa niin nopeasti kuin
mahdollista työhön, jotta menestys kruunaisi heidän ponnistelunsa. He toimivat
yhteistyössä näkymättömien taivaallisten olentojen kanssa, sillä he ovat
halukkaita kulumaan ja tulemaan kulutetuiksi Mestarin palveluksessa. He ovat
Jumalan työtovereita, ja heidän veljiensä tulee toivottaa heille menestystä ja
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rukoilla heidän puolestaan, kun he lähtevät täyttämään suurta lähetyskäskyä.
Kenelläkään ei ole valtuuksia estää tällaisia työntekijöitä. Heitä on kohdeltava
mitä suurimmalla kunnioituksella. Heistä ei tule lausua ainuttakaan pilkallista
sanaa, kun he maan vaikeilla alueilla kylvävät evankeliumin siementä.” Review and Herald, 4.7.1907.
19.4. Sunnuntai, aamu
Mark. 13:34
”Jeesus palvelee taivaallisessa pyhäkössä, mutta hän on myös työntekijöidensä
kanssa, sillä hän sanoo: "Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti" (Matt. 28:20). Hän on maan päällä olevan
seurakuntansa hengellinen johtaja, ja hän kaipaa saada nähdä seurakunnan
jäsenet työskentelemässä määrätietoisesti ja sopusointuisesi hänen
valtakuntansa edistämiseksi. Hän on kutsunut esiin sarjan työntekijöitä, joiden
arvovalta on peräisin häneltä, Suurelta Opettajalta. Hän on valinnut työhönsä
henkilöitä, joilla on erilaisia lahjoja ja kykyjä. Jotkut näistä henkilöistä eivät
ehkä ole sellaisia, joita sinä olisit valinnut, mutta tulet saamaan kokemuksia,
jotka auttavat sinua näkemään, että Jumala arvostaa korkealle henkilöitä, joita
sinä pitäisit itseäsi vähempiarvoisina.” - Bible Training School, 1.11.1909.
19.4. Sunnuntai, ilta
Apt. 6:5
”Kun oikeus istuu tuomiolle ja kirjat avataan, monet yllättyvät siitä, miten
Jumala arvioi luonnetta. He tajuavat, että Jumala ei näe niin kuin ihminen
näkee ja että hän ei tuomitse niin kuin ihmiset tuomitsevat. Jumala näkee
sydämeen. Hän tuntee tekojen taustalla olevat vaikuttimet. Hän havaitsee
jokaisen hänelle tehdyn uskollisen työn ja kiittää siitä. Herra käyttää työssään
erilaisia lahjoja. Älköön kukaan työntekijä luulko, että hänen lahjansa ovat
erinomaisempia kuin jonkun toisen työntekijän. Annettakoon Jumalan olla
tuomari. Hän koettelee ja hyväksyy työntekijänsä, ja hän antaa
oikeudenmukaisen arvion heidän kyvyistään. Hän on asettanut seurakuntaan
monenlaisia lahjoja, jotta hänen työntekijänsä voisivat kohdata niitä monien
ihmisten monenlaisia tarpeita, joiden kanssa he joutuvat tekemisiin. Herra on
antanut jokaiselle ihmiselle hänen työnsä, ja jokaisen on tehtävä sitä työtä,
jonka Herra on hänelle antanut. Kaikilla ei ole samoja lahjoja eikä samanlaisia
taipumuksia. Kaikki tarvitsevat päivittäin Pyhän Hengen käännyttävää voimaa
voidakseen tuottaa Herralle paljon hedelmää. Evankeliumin julistuksen
tehokkuus ja menestys ei riipu sananjulistajasta. Se riippuu julistajan takana
seisovasta näkymättömästä Työntekijästä, joka saa sielut vakuuttumaan ja
kääntymään.” - Bible Training School, 1.11.1909.
20.4. Maanantai, aamu
Matt. 25:14, 15
”Jokaiselle on annettu hänen työnsä. Toinen ei ehkä kykene tekemään sitä
työtä, mihin toinen on saanut koulutuksen ja kasvatuksen. Mutta jokaisen työn
on alettava sydämestä, ei totuuden teoriasta. Se, joka antautuu Jumalalle ja
toimii yhteistyössä jumalallisten voimien kanssa, on kykenevä ja viisas
työntekijä, joka ymmärtää miten sopeutua kuhunkin tilanteeseen. Juuren tulee
olla pyhä, muuten ei saada pyhää hedelmää. Kaikkien tulee olla Jumalan
Hartauskalenteri

15

Huhti-Kesäkuu 2015

työtovereita. Oman minän ei tule hallita. Herra on uskonut jokaiselle yksilölle
kykyjä ja talentteja, ja ne, joille on annettu eniten tilaisuuksia ja etuoikeuksia
kuulla Hengen ääntä, ovat myös suurimmassa vastuussa Jumalalle. Niilläkin,
joiden esitetään saaneen vain yhden talentin, on oma työnsä tehtävänä.
Asioidessaan vähemmillä varoilla, heidän tulee ahkerasti kehittää kykyjään
masentumatta ja lyömättä laimin tilaisuuksiaan. Heidän on anottava uskossa ja
turvauduttava siihen, että Pyhä Henki vaikuttaa epäuskoisiin sydämiin. Jos he
luottavat omiin kykyihinsä, he tulevat epäonnistumaan.” -Notebook Leaflets, voi.
1, s. 129,130.
20.4. Maanantai, ilta
Matt. 25:14
”Ne, jotka uskollisesti asioivat yhdellä talentillaan, saavat kuulla samat
armolliset, hyväksyvät sanat lausuttuina yhtä sydämellisesti heille kuin niille,
jotka ovat saaneet monia talentteja ja jotka ovat niillä viisaasti asioineet: "Hyvä
on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä
panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon" (Matt. 25:21, VKR). Jumala
pitää arvossa sitä nöyryyden henkeä, jolla työ on tehty. Yhden talentin
saaneellakin oli oma vaikutuksensa, ja hänen työtään tarvittiin. Kehittäessään
omaa luonnettaan ja oppiessaan Kristuksen koulussa, hänestä lähtevä vaikutus
auttoi luonteen kehittämisessä niitä, joilla oli suurempia velvollisuuksia. Nämä
olivat vaarassa korottaa itseään ja laiminlyödä joitakin tärkeitä pikkuasioita,
joista tuo uskollinen yhden talentin haltija kantoi ahkerasti huolta.” -Notebook
Leaflets, voi. 1, s. 129,130.
21.4. Tiistai, aamu
1. Tim. 4:12-14
”Jokaisen nuoren tulisi pitää itseään arvokkaana Jumalan silmissä, koska
hänelle on uskottu arvokkain lahja mikä voidaan antaa. Hänen etuoikeutensa
on olla elävä kanava, jonka kautta Jumala voi välittää armonsa aarteita,
Kristuksen tutkimattomia rikkauksia. Syntimme voivat olla edessämme kuin
vuoret. Jos nöyryytämme sydämemme ja tunnustamme syntimme ja luotamme
ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan ansioihin, saamme anteeksi ja
meidät puhdistetaan kaikesta vääryydestä. Vapahtajan rakkauden syvyys
ilmenee pelastuksessamme. Jos otamme vastaan tämän pelastuksen,
todistuksemme kuuluu: "Kristuksen veressä meillä on lunastus" (Ef. 1:7).” Youth's Instructor, 30.11.1899.
21.4. Tiistai, ilta
Hebr. 12:2
”Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja
kuoleman laista. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa,
joka on meitä rakastanut ja antanut itsensä meidän edestämme. Täällä, juuri
tässä maailmassa, saamamme talentit on käytettävä. Meidän on johdettava
sieluja katsomaan Jumalan Karitsaa, "joka ottaa pois maailman synnin" (Joh.
1:29). Meidän tehtävämme on tuoda esille omassa elämässämme Kristuksen
tutkimattomia rikkauksia, ja sen tulisi olla myös ilomme. Voimme päivittäin
edetä pyhyyden tiellä ja yhä löytää suurempia korkeuksia tavoiteltaviksi. - - Mitä
enemmän mietiskelemme ikuisia asioita, sitä enemmän heijastamme
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Vapahtajan uhrin ansioita, hänen vanhurskautensa suojaa, hänen viisautensa
täyteyttä ja hänen voimaansa esittää meidät Isän edessä ilman tahraa tai
ryppyä tai mitään muuta sellaista.” - Youth's Instructor, 30.11.1899.
22.4. Keskiviikko, aamu
Joh. 4:39-42
”Naiset voivat tehdä hyvää työtä Jumalalle, jos he ensin oppivat Kristuksen
koulussa kallisarvoisen ja hyvin tärkeän nöyryyden läksyn. He kykenevät
palvelemaan ihmisiä esittämällä heille Jeesuksen täydellistä riittävyyttä. Kun
jokainen seurakunnan jäsen tajuaa yksilöllisen vastuunsa, kun hän nöyrästi
ryhtyy työhön, joka on hänen edessään, työ etenee menestyksellisesti. Jumala
on antanut jokaiselle työn hänen kykyjensä mukaan. Mestarin hyväksi
työskentely ei tänä aikana ole helppo tehtävä. Mutta miten paljolta hämmingiltä
vältyttäisiinkään, jos työntekijät jatkuvasti turvautuisivat Jumalaan ja ottaisivat
asianmukaisesti huomioon Jumalan antamat ohjeet. "Meillä on saamamme
armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja,
käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut
palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut
rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa,
johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin" (Room.
12:6-8). Tämä on aihe, joka vaatii perusteellista, vakavaa tutkimista.”
-Manuscript Releases, voi. 11, s. 278, 279.
22.4. Keskiviikko, ilta
Luuk. 16:10
”Monia erehdyksiä on tehty sen vuoksi, että tätä opetusta ei ole otettu
huomioon. Monet, joille on uskottu jokin vaatimaton työ tehtäväksi Mestarille,
tulevat pian tyytymättömiksi ja ajattelevat, että heidän pitäisi olla opettajia ja
johtajia. He haluavat jättää vaatimattoman palvelutehtävänsä, joka on aivan
yhtä tärkeä omalla paikallaan kuin laajempaa vastuuta sisältävät tehtävät. Ne,
joiden tehtäväksi on annettu kodeissa käyntityö alkavat pian ajatella, että kuka
tahansa voi tehdä sitä työtä, että kuka tahansa voi puhua myötätunnon ja
rohkaisun sanoja ja johtaa ihmisiä vaatimattomalla ja hiljaisella tavalla
Raamatun oikeaan ymmärtämiseen. Mutta se on työtä, jossa tarvitaan paljon
armoa, paljon kärsivällisyyttä ja alati lisääntyvässä määrin viisautta.”
-Manuscript Releases, voi. 11, s. 278, 279.
23.4. Torstai, aamu
2. Tim. 1:5
”Jumala on antanut äidille tehtävän kasvattaa lapsiaan Herran kurissa ja
nuhteessa. Heidän herkälle mielelleen tulisi jatkuvasti opettaa Jumalan
rakkautta ja Jumalan pelkoa. Kun lapsia ojennetaan, heidän tulisi oppia
ymmärtämään, että heidän saamansa nuhde on peräisin Jumalalta ja että hän
ei hyväksy petollisuutta, vilpillisyyttä eikä vääryyttä. Näin pienokaisten mieli
liitetään siten Jumalaan, että kaikki, mitä he sanovat ja tekevät, on yhteydessä
Jumalan kunniaan. Myöhempinä vuosina he eivät heilu niin kuin ruoko tuulessa
taipumuksen ja velvollisuuden välillä. Jos lasten mielet heidän varhaisvuosinaan
täyttyvät miellyttävillä mielikuvilla totuudesta, puhtaudesta ja hyvyydestä, he
oppivat arvostamaan sitä mikä on puhdasta ja ylevää, ja heidän
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mielikuvituksensa ei helposti turmellu eikä saastu. Jos taas kodin elämäntyyli
on vastakkainen edellä kuvatulle, jos vanhempien ajatukset liikkuvat jatkuvasti
ala-arvoisissa aiheissa, jos heidän keskustelunsa viipyy kyseenalaisissa
luonteenpiirteissä, jos heillä on tapana puhua valitellen toisten elämäntavoista,
lapset ottavat oppia halveksivista sanoista ja ilmauksista ja seuraavat
turmiollista esimerkkiä. Paha vaikutus seuraa heitä kuin pitalitartunta
myöhemmässä elämässä.” - Good Health, 1.1.1880.
23.4. Torstai, ilta
5. Moos. 11:18.21
”Huolellisen, jumalaapelkäävän äidin varhaisvuosina kylvämistä siemenistä
kasvaa vanhurskauden puita, jotka kukoistavat ja kantavat hedelmää. Ja ne
opetukset, joita jumalaapelkäävä isä on sanoin ja esimerkein antanut, tulevat
aikanaan, niin kuin Joosefin tapauksessa, tuottamaan runsaan sadon.
Tahtovatko vanhemmat tarkastella työtään, jota he ovat tehneet lastensa
kasvattamisessa ja opettamisessa, ja miettiä, ovatko he tehneet kaiken
velvollisuutensa siinä toivossa ja uskossa, että nämä lapset voivat olla
kunniaseppeleenä Herran Jeesuksen päivänä? Ovatko he niin työskennelleet
lastensa hyvinvoinnin hyväksi, että Jeesus voi katsoa alas taivaasta ja Henkensä
lahjalla pyhittää heidän ponnistelunsa? Vanhemmat, teidän tehtävänne voi olla
valmistaa lapsianne korkeimpaan käyttökelpoisuuteen tässä elämässä ja
osallistumaan lopulta tulevan elämän kirkkauteen.” - Good Health, 1.1.1880.
24.4. Perjantai, aamu
2. Tim. 2:15
”Etsikööt opettajat ja oppilaat tilaisuuksia tunnustaa Kristusta keskustelujensa
yhteydessä. Sellainen todistus on tehokkaampi kuin monet saarnat. - - Oppilaat,
tehkää kouluajastanne parhain mahdollinen. Elätte tuon ajan vain kerran, ja
teille suodut tilaisuudet ovat kallisarvoisia. Teidän ei tule vain oppia Kristuksen
opetuksia vaan myös noudattaa niitä käytännössä. Hankkiessanne kasvatusta
ja koulutusta, teillä on tilaisuus kertoa Jumalan sanan suurenmoisista
totuuksista. Käyttäkää hyväksi jokainen sellainen tilaisuus. Jumala siunaa
jokaisen siten käytetyn minuutin. Säilytä luonnollisuutesi ja rakkautesi sieluihin,
niin Herra on johtava sinua turvallisilla poluilla. Näin saamasi rikkaat
kokemukset ovat sinulle arvokkaampia kuin kulta tai hopea tai kalliit kivet. Et
tiedä, minkälaiseen asemaan sinut saatetaan kutsua tulevaisuudessa. Jumala
voi käyttää sinua niin kuin hän käytti Danielia, jotta tieto totuudesta saataisiin
maan mahtajien tietoon. Sinusta itsestäsi riippuu, onko sinulla taitoa ja tietoa
tehdä tätä työtä. Jumala voi antaa sinulle taitoa kaikessa opiskelussasi. Hän voi
auttaa sinua sopeutumaan valitsemaasi opintolinjaan.” - Counsels to Parents
and Teachers, s. 554, 555.
24.4. Perjantai, ilta
5. Moos. 6:6
”Pidä tärkeimpänä tavoitteenasi oppia oikeita, jaloja, kohottavia periaatteita.
Jumala toivoo, että todistat hänestä. Hän ei halua sinun pysyvän paikoillasi; hän
haluaa sinun juoksevan hänen käskyjensä tietä. Kristus haluaa käyttää jokaista
opiskelijaa edustajanaan. Sinun tulee olla yhteistoiminnassa hänen kanssaan,
joka antoi henkensä sinun tähtesi. Miten runsaita siunauksia koulumme
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kokisivatkaan, jos niiden opettajat ja oppilaat pyhittäisivät itsensä, sydämensä,
mielensä, sielunsa ja voimansa Jumalan palvelukseen hänen auttavina
käsinään! Hänen auttava kätensä - sitä sinä voit olla, jos antaudut hänen
johdettavakseen. Hän johtaa sinua turvallisesti ja tekee sinut kykeneväksi
suoristamaan polut sekä itsellesi että muille. Hän antaa sinulle tietoa ja
viisautta ja tekee sinut sopivaksi täysipainoisempaan palvelukseen.” - Counsels
to Parents and Teachers, s. 554, 555.
25.4. Sapatti, aamu
Apt. 20:19, 20
”Sen valon mukaan, mitä Jumala on minulle antanut, kirjaevankelistoilla on
suuri vastuu. Heidän tulisi tehdä työtään valmiina selittämään Raamattua, ja
heidän käsiään ei tulisi millään tavoin sitoa. Jos he turvautuvat Herraan
matkatessaan paikasta toiseen, Jumalan enkelit ympäröivät heitä ja antavat
heidän puhuttavakseen sanoja, jotka tuovat valoa ja toivoa ja rohkaisua monille
ihmisille. Ilman kirjaevankelistojen työtä monet eivät koskaan kuulisi totuutta.
Kaikista Jumalan ihmiselle antamista lahjoista mikään ei ole jalompi eikä
suuremmaksi siunaukseksi kuin puhekyky, jos se on Pyhän Hengen pyhittämä.
Kielellä me vakuutamme ja suostuttelemme, sillä me rukoilemme ja ylistämme
Jumalaa ja sillä me esitämme kallisarvoisia ajatuksia Lunastajan rakkaudesta.
Tässä työssään kirjaevankelista voi levittää totuuden siemeniä ja saada
Jumalan sanan valon loistamaan monien mieliin.” - Home Missionary,
1.11.1896.
25.4. Sapatti, ilta
Room. 1:16
”Toivon hartaasti, ettei kukaan saisi sellaista käsitystä, että evankeliumin
saarnaajalle olisi alentavaa myydä kirjallisuutta ovelta ovelle. Kuulkaa apostoli
Paavalin todistusta: "Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan
tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne; kuinka minä olen
palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat
kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden; kuinka minä en ole
vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä
sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että
kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän
Herraamme Jeesukseen Kristukseen" (Ap.t. 20:18-21). Kaunopuheinen Paavali,
jolle Jumala oli ilmestynyt merkittävällä tavalla, kulki talosta taloon nöyrin
mielin ja kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa.” - Home Missionary,
1.11.1896.
26.4. Sunnuntai, aamu
Ef. 4:11-13
”Herra on antanut niille, joiden tulisi olla hänen inhimillisiä edustajiaan,
talentteja - varoja, tehokkuutta, vaikutusvaltaa - sen mukaan kuin he kykenevät
käyttämään näitä lahjoja viisaasti hänen palveluksessaan. Hän on antanut
jokaiselle tehtävän. "Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja
evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat." Miksi näin monia
erilaisia tehtäviä? "Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen
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uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen
täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat
ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen
kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin
tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus" (Ef. 4:12-15). Voimme tästä
raamatunkohdasta havaita, että Herralla on toimeen asetetut työntekijänsä, ja
että kullakin tehtävällä on täsmällinen tarkoitus.” - Review and Herald,
7.3.1893.
26.4. Sunnuntai, ilta
Ef. 4:12
”Profeettojen, apostolien, evankelistojen, pastoreiden, opettajien, kaikkien on
työskenneltävä pyhien varustamiseksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseksi. Eikö tämä ole niin arvokas tavoite, että se ansaitsee
perusteellista huomiota? Emmekö voi havaita, että jossakin seurakunnan
hyväksi suoritettavassa erityistyössä on ollut laiminlyöntejä, koska pyhät eivät
ole tulleet täysin valmiiksi niin kuin Jumala olisi toivonut? Jos palveluksen työtä
olisi tehty, seurakuntaa olisi rakennettu ja kasvatettu sille kuuluvaan suureen
työhön. Totuus olisi esitetty sillä tavalla, että Herran Henki olisi vaikuttanut
sydämissä, syntiset olisivat tulleet synnintuntoon ja kääntyneet ja ryhtyneet
seuraamaan Kristusta.” - Review and Herald, 7.3.1893.
27.4. Maanantai, aamu
Matt. 25:20, 21
”Talentteja koskevan vertauksen tulisi olla aihe, jota tutkitaan huolellisesti ja
rukoillen, sillä sitä voidaan soveltaa henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti jokaiseen
mieheen ja naiseen sekä myös lapseen, joka jo ymmärtää asioita.
Velvollisuutesi ja vastuusi määrä on suhteessa Jumalalta saamiesi talenttien
määrään. Ei ole olemassa ainuttakaan Kristuksen seuraajaa, joka ei olisi
saanut jotakin erityistä lahjaa, jonka käytöstä hän on vastuussa Jumalalle.
Monet puolustelevat sitä, etteivät ole antaneet kykyjään Kristuksen
palvelukseen, sillä että muilla on suurempia lahjoja ja etuisuuksia. Sellainen
käsitys on ollut vallalla, että vain niiden, jotka ovat erityisen lahjakkaita, tulee
pyhittää kykynsä Jumalan palvelukseen. On ajateltu, että talentteja annetaan
vain jollekin suositulle ryhmälle. Näin ollen muiden ei siis tarvitsisikaan
osallistua työhön, eivätkä he myöskään saisi palkintoa. Mutta vertaus ei esitä
asiaa näin. Kun isäntä kutsui koolle palvelijansa, hän antoi kullekin oman
tehtävänsä.” - Review and Herald, 1.5.1888
27.4. Maanantai, ilta
Matt. 20:4
”Koko Jumalan perhe on vastuussa Herran omaisuuden käytöstä. Jokainen
yksilö, vaatimattomimmasta ja tuntemattomimmasta suurimpaan ja
tunnetuimpaan, on saamistaan kyvyistä tilivelvollinen Jumalalle. Suuremmassa
tai pienemmässä määrin kaikki ovat vastuussa Herransa talenteista.
Hengelliset, henkiset ja fyysiset kyvyt, vaikutus, asema, omaisuus, tunteet,
myötätunto, ne kaikki ovat kallisarvoisia talentteja, joita tulee käyttää Mestarin
työssä niiden pelastamiseksi, joiden puolesta Kristus kuoli. Miten harvat
arvostavatkaan näitä siunauksia! Miten harvat koettavat kehittää talenttiaan ja
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lisätä käyttökelpoisuuttaan maailmassa! Mestari on antanut kullekin oman
tehtävänsä. Hän on antanut kullekin hänen kykynsä mukaan. Jumala haluaa
jokaisen olevan työntekijä hänen viinitarhassaan. Sinun tulee ryhtyä työhön,
joka on annettu tehtäväksesi, ja tehtävä se uskollisesti.” - Review and Herald,
1.5.1888.
28.4. Tiistai, aamu
Jaak. 1:5
”Ne, joka pyytää voidakseen jakaa muille, ei tule pettymään. Jumala palkitsee
ne, jotka tulevat hänen luokseen hartaassa uskossa. Hän vakuuttaa meille, ettei
ajatuksen hänen majesteettiudestaan ja ylimmästä vallastaan tule pelottaa
meitä. Hän on paljon armollisempi kuin luulemmekaan, kun tulemme hänen
armoistuimensa eteen. Hän korostaa kaikkivaltiuttaan vakuuttaakseen, että
hän kykenee vastaamaan kaikkiin pyyntöihin. Hän sitoutuu kuulemaan
rukouksemme ja julistaa, että hän tahtoo kuulla niitä. Hän alentuu vetoamaan
vanhempien luonnolliseen hellyyteen lapsiaan kohtaan, koska me olemme
hänen lapsiaan luomisen ja lunastuksen perusteella. Hän sanoo: "Jos kerran te
pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän
Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä
pyytävät" (Luuk. 11.13).” -BibleEcho, 12.8.1901.
28.4. Tiistai, ilta
Ps. 61:4
”Hädässä olevat ja hengessään nälkäiset eivät koskaan vetoa Jumalaan
turhaan. - - Tämän muistaen, kerro minulle, kenen kasvojen tulisi säteillä
enemmän valoa ja iloa, enemmän auringonpaistetta, kuin niiden, jotka elävät
uskossa Jumalan Poikaan. Hänessä puutteenalaiset ja nälkäiset saavat kaikki
tarpeensa täytetyiksi. Mutta älkäämme unohtako, että niiden, joita Jumala on
siunannut tämän elämän hyvyyksillä, tulee olla hänen auttavia käsiään, jotka
täyttävät hänen puutteenalaisten lastensa tarpeita. Heidän tulee olla Jumalan
työtovereita. He ovat hänen taloudenhoitajiaan, ja heidän tulee käyttää
omaisuuttaan hänen työnsä edistämiseksi, jotta hänen nimensä tulisi
kirkastetuksi. Herra haluaa käyttää seurakuntaa kanavana, jonka kautta hän
jakaa runsaita antimiaan. Jos hänen kansansa pitäisi tuon kanavan avoimena,
jos se vastaanottaisi hänen armonsa hengellisiä ja ajallisia lahjoja ja jakaisi
niitä hädänalaisille, sairaita ei laiminlyötäisi eivätkä orvot huutaisi ruokaa.
Leskien ja isättömien sydämet laulaisivat ilosta. Jumala on antanut ihmiselle
lahjojensa runsautta. Hän on tehnyt tämän, jotta ihminen jakaisi hänen
rikkauksiaan.” -BibleEcho, 12.8.1901.
29.4. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 12:11
”Meitä ohjaa ja hallitsee sama Henki, mutta silti ei ole välttämätöntä, että
meillä kaikilla olisi samat lahjat. "Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on
sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan
voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken
vaikuttaa, on sama" (1. Kor. 12:4-6). Näin ne kaikki toimivat täydellisessä
sopusoinnussa keskenään. "Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki
eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi" (jae 18). Hän on asettanut jokaisen
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paikalleen ja osoittanut tälle hänen tehtävänsä. Jos sinulla on epäselvyyttä
paikastasi, rukoile Jumalalta ohjausta, niin sinulle osoitetaan tehtäväsi. Jumala
on selvästi ilmoittanut, että hän on antanut kullekin oman tehtävänsä. "Yhden
ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa
tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan,
joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa
eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita
tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa
kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo" (1. Kor. 12:8-11).” -Bible Training
School, 1.4.1903.
29.4. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 12:12
”Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on
nähnyt hyväksi antaa. — Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi
lahjoja ihmisille. - - Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja
evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki
seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun
me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan
tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan
kypsyyden" (Ef. 4:7-13). Tässä Jumalan seurakunnan jäsenten osoitetaan
toimivan eri tehtävissä saman suuren Mestarin valvonnan alaisena. Hän tietää,
mitä kunkin hänen palveluksessaan olevan tulee tehdä esille nousevien
tarpeiden täyttämiseksi.” -Bible Training School, 1.4.1903.
30.4. Torstai, aamu
1. Tim. 1:12-14
”Niiden, jotka haluavat menestyä sielujen voittamisessa Kristukselle, tulee
kantaa mukanaan Pyhän Hengen jumalallista vaikutusta. Mutta miten vähän
tunnetaankaan Jumalan Hengen toimintaa. Miten vähän onkaan puhuttu Pyhän
Hengen lahjan saamisen tärkeydestä, ja kuitenkin Pyhä Henki vetää ihmisiä
Kristuksen luo, ja yksin hänen voimallaan voidaan sielu tehdä puhtaaksi.
Vapahtaja sanoi: "Kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion" (Joh. 16:8). Kristus on luvannut seurakunnalleen
Pyhän Hengen lahjan, mutta miten vähän tätä lupausta arvostetaankaan. Miten
harvoin Hengen voimaa tunnetaan seurakunnassa, miten vähän hänen
voimastaan puhutaankaan kansalle. Vapahtaja on sanonut: "Mutta te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani" (Ap.t. 1:8).
Ottaessamme vastaan tämän lahjan, omistamme kaikki muutkin lahjat, sillä
me saamme tämän lahjan Kristuksen armon rikkauden mukaan, ja hän on
valmis antamaan jokaiselle sielulle sen mukaan kuin tällä on kykyä ottaa
vastaan.” - Review and Herald, 29.3.1892.
30.4. Torstai, ilta
Luuk. 11:13
”Älkäämme siis tyytykö vain vähäiseen määrään tätä siunausta, vain sellaiseen
määrään, mikä estäisi meitä vaipumasta kuolemaan, vaan etsikäämme
ahkerasti Jumalan armon runsautta. Jumala suokoon, että hänen
kääntymykseen johtava voimansa tuntuisi kaikkialla tässä suuressa
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kokouksessa [puhuttu saarnassa 5.9.1891, suom. huom.]. Oi, että Jumalan
voima lepäisi kansamme yllä. Tarvitsemme jokapäiväistä hurskautta. Meidän
on tarpeen tutkia Raamattua päivittäin ja rukoilla hartaasti, että Jumala Pyhän
Henkensä voimalla tekisi jokaisen meistä sopivaksi työskentelemään omalla
paikallamme hänen viinitarhassaan. Kukaan ei ole valmis kasvattamaan ja
vahvistamaan seurakuntaa ellei hän ole ottanut vastaan Pyhän Hengen lahjaa.”
- Review and Herald, 29.3.1892.
TOUKOKUU
1.5. Perjantai, aamu
2. Tim. 3:16
”Raamattu esittää tekijäkseen Jumalan. Ihmiskädet ovat sen kuitenkin
kirjoittaneet, ja sen eri osien toisistaan poikkeavissa kirjoitustavoissa voimme
nähdä kullekin kirjoittajalle luonteenomaisia piirteitä. Kaikki sen totuudet ovat
syntyneet "Jumalan Hengen vaikutuksesta" (2. Tim. 3:16, VKR); kuitenkin ne on
ilmaistu ihmiskielellä. Pyhän Henkensä kautta iankaikkinen Jumala on antanut
valonsa loistaa palvelijoittansa mieleen ja sydämeen. Unien, näkyjen ja
vertauskuvien välityksellä hän on ilmaissut heille totuuksia, ja he itse ovat
pukeneet vastaanottamansa ilmoituksen ihmiskielelle. Jumala itse puhui
kymmenen käskyä, ja hän kirjoitti ne omalla kädellään. Niiden sanamuotokin
on Jumalan eikä ihmisen käsialaa.” - The Great Controversy, s. v,vi (Alfa ja
omega 8, s. 183,184).
1.5. Perjantai, ilta
Jes. 34:16
”Mutta Raamatussa, jossa Jumalan antamat totuudet on esitetty ihmiskielellä,
jumalallisuus ja inhimillisyys liittyvät toisiinsa. Samanlainen jumaluuden ja
ihmisyyden yhtyminen ilmeni Kristuksen olemuksessa. Hän oli Jumalan Poika ja
Ihmisen Poika. Siten Raamatusta voidaan sanoa samoin kuin Kristuksesta:
"Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme" (Joh.l:14). Koska Raamatun
kirjat on kirjoitettu eri aikakausina ja niiden kirjoittajat ovat suuresti eronneet
toisistaan syntyperältään ja asemaltaan samoin kuin henkisiltä ja hengellisiltä
lahjoiltaan, ne poikkeavat huomattavasti toisistaan tyyliltään ja aiheiltaan. Eri
kirjoittajat käyttävät erilaisia ilmaisuja; toinen kirjoittaja on esittänyt saman
totuuden usein vaikuttavammin kuin toinen. Kun useat kirjoittajat käsittelevät
samaa aihetta eri näkökulmista ja erilaisissa olosuhteissa, pintapuolinen,
huolimaton ja ennakkoluuloinen lukija saattaa nähdä ristiriitaisuutta siinä,
missä ymmärtäväinen, harkitseva ja nöyrä tutkija näkee kaiken taustalla
sopusoinnun.” - The Great Controversy, s. v,vi (Alfa ja omega 8, s. 183,184).
2.5. Sapatti, aamu
2. Piet. 1:19
”Raamatun kirjoittajien oli ilmaistava ajatuksensa ihmiskielellä. Ihmiset ovat
kirjoittaneet Raamatun. Nämä ihmiset olivat Pyhän Hengen innoittamia. Koska
ihmisen kyky ymmärtää kieltä on puutteellinen tai koska ihmismieli on
turmeltunut ja taitava väistelemään totuutta, monet lukevat ja ymmärtävät
Raamattua väärin ja oman mielensä mukaan. Vaikeus ei johdu Raamatusta.
Toisiaan vastustavat poliitikot väittelevät säädöskokoelman lainkohdista ja
esittävät vastakkaisia näkemyksiä niiden soveltamisesta ja merkityksestä.
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Pyhiä kirjoituksia ei annettu ihmisille katkeamattomien ilmoitusten yhtenäisenä
ketjuna, vaan pala palalta toisiaan seuraavien sukupolvien aikana, sen mukaan
kuin Jumala kaitselmuksessaan näki sopivan tilaisuuden eri aikoina ja eri
paikoissa vaikuttaa ihmiseen. Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat
kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ensin on nuppu, sitten kukka ja sen
jälkeen hedelmä; maa tuottaa "ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän
tähkään" (Mark. 4:28).” - SelectedMessages, book 1, s. 19, 20.
2.5. Sapatti, ilta
Joh. 5:39
”Juuri tätä Raamatun sanat ovat meille. Raamatun kirjoituksissa ei ole aina
täydellistä järjestystä eikä selvästi havaittavaa yhtenäisyyttä. Kristuksen
ihmeteoista ei kerrota tarkasti oikeassa järjestyksessä, mutta niistä kerrotaan
olosuhteiden mukaisesti ja osoitetaan, mikä antoi aiheen Kristuksen voiman
jumalalliselle ilmenemiselle. Raamatun totuudet ovat kuin kätkettyjä helmiä.
Niitä on etsittävä, kaivettava esiin huolellisesti ja vaivaa nähden. Ne, jotka
tutustuvat Raamattuun vain pintapuolisesti ja joiden tieto on ylimalkaista
(vaikka itse luulevat sen olevan hyvin syvää), puhuvat Raamatun
ristiriitaisuuksista ja asettavat kyseenalaiseksi sen arvovallan. Mutta ne, joiden
sydän on sopusoinnussa totuuden ja velvollisuuden kanssa, tutkivat Raamattua
sydämellä, joka on valmistautunut ottamaan vastaan jumalallista ilmoitusta.” SelectedMessages, book 1, s. 19, 20.
3.5. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 1:21
”Kun eri henkilöt ovat esittäneet totuuden, se on tullut valotetuksi eri
näkökulmista. Yhteen kirjoittajaan on vaikuttanut erityisen voimakkaasti yksi
puoli aiheesta. Hän ymmärtää hyvin ne kohdat, jotka sopivat juuri hänen
kokemuksiinsa sekä arvostelu- ja havaintokykyynsä. Toinen kirjoittaja taas
käsittelee jotakin toista puolta, ja kumpikin heistä, Pyhän Hengen johtamana,
esittää sen, mikä on voimakkaimmin vaikuttanut hänen omaan mieleensä. Ne
ovat totuuden eri puolia, mutta niiden kesken vallitsee täydellinen sopusointu.
Tällä tavoin ilmoitetut totuudet liittyvät toisiinsa ja muodostavat täydellisen
kokonaisuuden, joka täyttää ihmisen tarpeet kaikissa elämän kokemuksissa ja
olosuhteissa. Jumala on armollisesti nähnyt hyväksi ilmaista maailmalle
totuutensa inhimillisiä välikappaleita käyttäen, ja hän itse, Pyhän Hengen
välityksellä, teki nämä kykeneviksi tähän työhön. Hän johti heitä valitsemaan,
mitä oli puhuttava ja mitä kirjoitettava.” - The Great Controversy, s. vi, vii (Alfa ja
omega 8, s. 184).
3.5. Sunnuntai, ilta
Jaak. 2:23
”Aarre uskottiin saviastioihin, mutta se on silti peräisin taivaasta. Vaikka
todistus esitetään ihmiskielen epätäydellisin ilmaisukeinoin, se on Jumalan
todistus, ja kuuliainen, uskova Jumalan lapsi näkee siinä jumalallisen voiman
kirkkauden, täynnä armoa ja totuutta. Sanassaan Jumala on antanut ihmisille
pelastukseen välttämättömän tiedon. Pyhä Raamattu on otettava vastaan
Jumalan tahdon arvovaltaisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Se
muodostaa luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetinkiven.
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"Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon
mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen
hyvään kykenevä" (2. Tim. 3:16, 17).” - The Great Controversy, s. vi, vii (Alfa ja
omega 8, s. 184).
4.5. Maanantai, aamu
Hebr. 1:1, 2
”Raamattua ei ole annettu meille mahtavalla yli-inhimillisellä kielellä.
Voidakseen tavoittaa ihmisen siellä, missä hän on, Jeesus tuli ihmiseksi.
Raamattu oli annettava ihmisten kielellä. Kaikki inhimillinen on epätäydellistä.
Samalla sanalla ilmaistaan erilaisia asioita; jokaista yksittäistä käsitettä varten
ei ole omaa sanaa. Raamattu annettiin käytännöllisiä tarkoituksia varten.
Ihmismielet ovat erilaisia. Kaikki eivät ymmärrä sanontoja ja lausumia samalla
tavoin. Jotkut ymmärtävät Raamatun lausuntoja siten, että ne sopivat heidän
omiin ajatuksiinsa ja erityistapauksiinsa. Ennakkokäsityksillä, ennakkoluuloilla
ja voimakkailla tunteilla on taipumus hämärtää ymmärrystä ja hämmentää
mieltä Pyhän Raamatunkin sanoja luettaessa. Innoitetut ihmiset ovat
kirjoittaneet Raamatun, mutta se ei edusta Jumalan ajattelu- ja ilmaisutapaa
vaan ihmisen. Jumala ei esiinny siinä kirjoittajana.” - Selected Messages, book
1, s. 20, 21.
4.5. Maanantai, ilta
Ps. 119:107
”Usein sanotaan, että Jumala ei ilmaisisi ajatustaan tuolla tavalla. Mutta Jumala
ei ole asettanut itseään vastuuseen Raamatun kirjoituksissa esiintyvistä
sanoista, niiden logiikasta tai retoriikasta. Raamatun kirjoittajat olivat Jumalan
kynämiehiä, eivät hänen kyniään. Katsokaa eri kirjoittajia. Raamatun sanat
eivät ole innoitettuja, vaan innoitettuja olivat Raamatun kirjoittajat. Inspiraatio,
innoitus ei kohdistu ihmisen sanoihin tai hänen sanontatapoihinsa vaan
ihmiseen itseensä, kirjoittajaan, joka Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena ottaa
vastaan ajatuksia. Kirjoittajan oma yksilöllinen ajatusmaailma antaa kuitenkin
leimansa hänen käyttämiinsä sanoihin. - - Jumalallinen mieli ja tahto liittyy
inhimilliseen mieleen ja tahtoon; siten ihmisen ilmaisemat sanat ovat Jumalan
sanaa.” - Selected Messages, book 1, s. 20, 21.
5.5. Tiistai, aamu
2. Moos. 3:2
”Perjantaina, 20. maaliskuuta [1896], nousin aikaisin, noin puoli neljältä
aamulla. Kirjoittaessani Johanneksen evankeliumin viidennestätoista luvusta,
ihmeellinen rauha laskeutui äkkiä ylleni. Koko huone näytti täyttyneen taivaan
ilmapiirillä. Pyhä Olento näytti olevan läsnä huoneessani. Laskin kynän
kädestäni ja odotin havaitakseni, mitä Henki sanoisi minulle. En nähnyt ketään.
En kuullut mitään ääntä, mutta taivaallinen Tarkkailija näytti olevan aivan
vierelläni. Tunsin, että olin Jeesuksen seurassa. Minun on mahdotonta selittää
tai kuvailla sitä suloista rauhaa ja valoa, joka näytti täyttävän huoneeni.
Pyhitetty, pyhä ilmapiiri ympäröi minua, ja mielelleni ja ymmärrykselleni
esitettiin äärimmäisen kiinnostavia ja tärkeitä asioita. Minulle esiteltiin
toimintalinja aivan kuin näkymätön Olento olisi puhunut minulle. Aihe, josta olin
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ollut kirjoittamassa, näytti kadonneen mielestäni, ja toinen aihe avattiin
täsmällisesti eteeni. Suuri ja syvä kunnioitus valtasi minut, kun asioita painettiin
mieleeni. - Selected Messages, book 3, s. 35, 36.
5.5. Tiistai, ilta
Joh. 15:1
”Nousin varhain torstaiaamuna noin kello kahdelta. Kirjoitin ahkerasti Totisesta
Viinipuusta, kun tunsin, kuten olin tuntenut monta kertaa aikaisemminkin, että
huoneessani oli Olento, ja kadotin mielestäni kaiken mitä olin tekemässä.
Näytin olevan Jeesuksen seurassa. Hän antoi minulle tietoa siitä, mistä minun
oli määrä saada ohjeita. Kaikki oli niin selvää, että en voinut ymmärtää väärin.”
- Emt. s. 36.
6.5. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 12:1, 2
”Koska usein esitetään kysymyksiä tilastani näyn aikana ja sen jälkeen,
sanoisin näin: Kun Herra näkee hyväksi antaa näyn, minut viedään Jeesuksen ja
enkelien seuraan ja kaikki maalliset asiat häipyvät tajunnastani. En voi nähdä
pitemmälle kuin enkeli minua opastaa. Huomioni kiinnitetään usein näkymiin,
jotka tapahtuvat maan päällä. Toisinaan minut siirretään kauas tulevaisuuteen
ja minulle näytetään, mitä tulee tapahtumaan. Toisinaan taas minulle
näytetään asioita, jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä. Näyn päätyttyä en
heti muista kaikkea, mitä olen nähnyt, ja asia ei ole kovin kirkkaana mielessäni
ennen kuin alan kirjoittaa. Sitten näkymä kohoaa eteeni sellaisena kuin se
esitettiin näyssä, ja minä voin kirjoittaa siitä helposti.” - SelectedMessages,
book 1, s. 36, 37.
6.5. Keskiviikko, ilta
2. Piet. 1:20, 21
”Joskus asiat, jotka olen nähnyt, ovat näyn päätyttyä poissa mielestäni, enkä voi
palauttaa niitä mieleeni ennen kuin joudun kohtaamaan ihmisryhmän, jota
näky koskee. Silloin näkemäni asiat tulevat voimakkaina mieleeni. Olen aivan
yhtä riippuvainen Herran Hengestä kertoessani tai kirjoittaessani näkyäni kuin
olen näyn saadessani. Minun on mahdotonta palauttaa mieleeni sitä, mitä
minulle on näyssä näytetty, ellei Herra palauta sitä mieleeni sellaisena aikana,
jolloin hän näkee hyväksi, että kerron tai kirjoitan siitä.” - SelectedMessages,
book 1, s. 36, 37.
”Vaikka olenkin yhtä riippuvainen Herran Hengestä kirjoittaessani näyistäni kuin
olen niitä saadessani, kuitenkin ne sanat, joita käytän kuvaillessani mitä olen
nähnyt, ovat omiani, ellei kysymys ole enkelin minulle puhumista sanoista, jotka
aina varustan lainausmerkein. - Emt. s. 37.
7.5. Torstai, aamu
Luuk. 1:1-3
”Jumalan Hengen paljastettua minulle Jumalan sanan suuria totuuksia sekä
menneitä ja tulevia tapahtumia, minua on kehotettu kertomaan toisille, mitä
näin on ilmoitettu - esittämään tämän taistelun mennyttä historiaa erityisesti
sillä tavalla, että se luo valoa tulevaisuuden nopeasti lähenevään taisteluun.
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi olen pyrkinyt valikoimaan ja liittämään
yhteen seurakunnan historiasta tapahtumia, jotka kertovat suurten koettelevien
totuuksien paljastumisesta maailmalle eri aikoina. Nämä totuudet ovat
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kiihottaneet Saatanan ja maailmaa rakastavan seurakunnan vihaan, mutta
todistajat, jotka "eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin",
ovat puolustaneet niitä.” - The Great Controversy, s. xi, xii [Alfa ja omega 8, s.
187,188).
7.5. Torstai, ilta
Hebr. 1:3
”Uskonpuhdistuksen kehitykseen liittyneet suuret tapahtumat menneinä
aikoina ovat historiallisia ilmiöitä, jotka protestanttinen maailma tuntee hyvin ja
myöntää yleisesti tosiksi. Niitä ei voi kukaan kieltää. Tätä historiaa olen
esittänyt lyhyesti kirjan teeman mukaisesti ja tiivistämällä asioita niin paljon
kuin se on ollut mahdollista vaarantamatta niiden ymmärtämistä. Muutamissa
tapauksissa, jolloin historiankirjoittaja on käsitellyt tapahtumia lyhyesti ja
ytimekkäästi tai esittänyt osuvan yhteenvedon tapahtuman yksityiskohdista,
olen lainannut hänen sanojaan. Joissakin yhteyksissä täsmällistä lähdettä ei ole
merkitty, koska lainauksen tarkoituksena ei ole tähdentää asianomaisen
kirjoittajan arvovaltaa. Hänen lausuntonsa on lainattu siksi, että se on sujuva ja
vakuuttava esitys aiheesta. Olen esittänyt myös niiden kokemuksia ja
näkemyksiä, jotka jatkavat uskonpuhdistustyötä omana aikanamme ja
lainannut samaa periaatetta noudattaen heidän teoksiaan.” - The Great
Controversy, s. xi, xii [Alfa ja omega 8, s. 187,188).
8.5. Perjantai, aamu
1.Joh. 1:3
”Työ, joka alkoi heikkoudessa ja tuntemattomuudessa, on jatkuvasti kasvanut ja
vahvistunut. Kustannusliikkeet ja lähetysasemat monissa maissa todistavat sen
kasvusta. Ensimmäisen lehtemme ensimmäinen painos kannettiin repussa
postitoimistoon.
Nykyisin
satoja
tuhansia
kappaleita
erilaisia
aikakauslehtiämme lähetetään kuukausittain kustannusliikkeistämme. Herran
käsi on tukenut työtään ja antanut sille menestystä. Elämäni myöhempi historia
on liittynyt monien keskuudessamme nousseiden yritysten historiaan, joihin
elämäntyöni on läheisesti kytkeytynyt. Näiden laitosten rakentamiseksi ja
kehittämiseksi mieheni ja minä olemme työskennelleet sekä kirjoittamalla että
puhumalla. Näiden työntäyteisten ja kiireisten vuosien kokemusten lyhytkin
kuvaus ylittäisi suuresti tämän yhteenvedon rajat. Saatanan yritykset estää tätä
työtä ja tuhota sen työntekijät eivät ole päättyneet, mutta Jumala on
huolehtinut palvelijoistaan ja työstään.” -Life Sketches, s. 195, 196.
8.5. Perjantai, ilta
Ps. 70:5
”Silmätessäni
mennyttä
historiaamme,
taivaltamme
läpi
jokaisen
edistysvaiheen nykyiseen asemaamme, voin sanoa: Jumala olkoon ylistetty! Kun
näen, mitä Herra on tehnyt, minut täyttää hämmästys ja luottamus Kristukseen
johtajana. Meillä ei ole mitään pelättävää tulevaisuuden suhteen, kunhan
emme vain unohda tietä, jota pitkin Herra on meitä johdattanut, emmekä
opetuksia, joita hän on historiamme aikana antanut. Olemme Jumalalle velassa
käyttääksemme jokaista etuoikeutta, jonka hän on meille antanut, jotta me
kaunistaisimme totuutta luonteen pyhyydellä ja lähettäisimme varoituksen ja
lohdutuksen, toivon ja rakkauden sanomia niille, jotka ovat erheiden ja synnin
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pimeydessä.” -Life Sketches, s. 195, 196.
9.5. Sapatti, aamu
2. Kor. 2:4
”Mennessäni Coloradoon tunsin niin suurta huolta teistä, että heikkoudessani
kirjoitin useita sivuja luettavaksi vuotuisessa kokouksessanne. Heikkona ja
vapisevana nousin aamulla kello kolmelta kirjoittamaan teille. Jumala puhui
saven välityksellä. Voitte sanoa, että tämä viesti oli vain kirje. Kyllä, se oli kirje,
mutta se oli Jumalan Hengen kehotuksesta kirjoitettu, ja sen tarkoituksena oli
esittää teille asioita, joita minulle oli näytetty. Näissä kirjeissä, joita kirjoitan ja
todistuksissa, joita esitän, ilmaisen teille sitä, mitä Jumala on minulle ilmaissut.
En kirjoita lehteen ainuttakaan artikkelia, jossa ilmaisisin pelkästään omia
ajatuksiani. Ne ovat sitä, mitä Jumala on paljastanut minulle näyssä valtaistuimelta loistavia kallisarvoisia valonsäteitä. - - Minkä äänen tunnustatte
Jumalan ääneksi? Millaista voimaa Herralla on varattuna voidakseen oikaista
erheenne ja osoittaa teille tilanne sellaisena kuin se on? Millaista voimaa
voidaksenne toimia seurakunnassa? Jos kieltäydytte uskomasta kunnes
jokainen epävarmuuden varjo ja jokainen epäilyn mahdollisuus on poistettu,
ette tule koskaan uskomaan. Sellainen epäily, joka vaatii täydellistä tietoa, ei
koskaan taivu uskoon.” - SelectedMessages, book 1, s. 27, 28.
9.5. Sapatti, ilta
Ilm. 3:20
”Usko perustuu todisteisiin, ei toteennäyttöön. Herra tahtoo meidän tottelevan
velvollisuuden ääntä, vaikka toiset äänet ympärillämme koettavat saada meidät
valitsemaan vastakkaisen suunnan. Meidän on oltava tarkkoina voidaksemme
erottaa sen äänen, joka on lähtöisin Jumalasta. Meidän tulee vastustaa ja
voittaa taipumuksemme ja totella omantunnon ääntä ilman neuvotteluja ja
kompromisseja, muuten sen äänet vaikenevat ja hetken mielijohteet saavat
vallan. Herran sana puhuttelee kaikkia, jotka eivät ole vastustaneet hänen
Henkeään päättämällä olla kuuntelematta ja tottelematta. Tämä ääni kuullaan
varoituksissa, neuvoissa, nuhteissa. Se on Herran valon sanoma kansalleen. Jos
odotamme äänekkäämpiä kutsuja tai parempia tilaisuuksia, valo voidaan vetää
pois ja me jäämme pimeyteen.” - SelectedMessages, book 1, s. 27, 28.
10.5. Sunnuntai, aamu
Joos. 24:15
”Tunnen erityistä kiinnostusta niihin toimiin ja päätöksiin, joita tullaan
tekemään tässä kokouksessa [pääkonferenssin yleiskokouksessa 1901] ja
jotka koskevat asioita, joista olisi pitänyt päättää jo vuosia sitten. Ajattelen
varsinkin aikaa kymmenen vuotta sitten, jolloin olimme kokoontuneet
yleiskokoukseen. Silloin Jumalan Henki ja voima todisti kokouksessamme, että
Jumala oli valmis toimimaan kansansa hyväksi, jos se olisi valmis
noudattamaan hänen työjärjestystään. - - Silloin saamani valon mukaan tämän
kansan tulisi olla edellä kaikkia muita kansoja maan päällä. Sen tulisi olla
uskollista kansaa, kansaa, joka edustaisi totuutta oikealla tavalla. Sen jäsenten
elämässä ilmenevän totuuden pyhittävän voiman tuli erottaa heidät
maailmasta. Heidän tuli olla moraaliltaan korkeatasoisia, ja heillä tuli olla niin
läheinen yhteys taivaaseen, että Herra, Israelin Jumala, voisi antaa heille paikan
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maan päällä. Vuodesta toiseen sama sanoma toistettiin, mutta niitä
periaatteita, jotka korottavat kansan, ei toteutettu käytännössä.” - General
Conference Bulletin, 3.4.1901.
10.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 5:24
”Jumala antoi kirkasta valoa sen suhteen, mitä oli tehtävä ja mitä ei, mutta he
eivät noudattaneet tuota valoa. Pidän ihmeenä sitä, että olemme tällä hetkellä
niinkin menestyneitä kuin olemme. Se johtuu vain Jumalamme suuresta
armosta, ei omasta vanhurskaudestamme vaan siitä, ettei hänen nimensä tulisi
häväistyksi maailmassa. - - Jumalan sanan tulee olla oppaamme. Oletteko
ottaneet sanasta vaarin? Todistusten ei tule missään tapauksessa ottaa
Jumalan sanan paikkaa. Niiden tehtävänä on johtaa teidät tuon laiminlyödyn
sanan ääreen, jotta voisitte syödä Kristuksen sanoja, jotta voisitte ravita niillä
itseänne ja elävässä uskossa rakentua siitä, mitä nautitte ravinnoksenne. Jos
elätte kuuliaisina Kristukselle ja hänen sanalleen, te syötte elämän puun lehtiä,
jotka ovat kansojen tervehtymiseksi.” - General Conference Bulletin, 3.4.1901.
11.5. Maanantai, aamu
Ilm. 21:5
”Sisar White ei ole näiden kirjojen tekijä. Ne sisältävät sitä opetusta, jota
Jumala hänen elämäntyönsä aikana on hänelle antanut. Ne sisältävät sitä
kallisarvoista, lohduttavaa valoa, jota Jumala on armossaan antanut
palvelijalleen annettavaksi maailmalle. Näiden kirjojen sivuilta tuon valon on
määrä loistaa ihmisten sydämeen ja johtaa heitä Vapahtajan luo. Herra on
ilmoittanut, että näitä kirjoja tulee levittää kaikkialle maailmaan. Niissä on
totuutta, joka on vastaanottajalle elämän tuoksua elämäksi. Ne ovat hiljaisia
todistajia Jumalan puolesta. Menneisyydessä ne ovat olleet välikappaleita
Jumalan kädessä johtamassa monia sieluja synnintuntoon ja kääntymykseen.
Monet ovat lukeneet niitä innokkaina, ja niitä lukiessaan he ovat tulleet
johdetuiksi ymmärtämään Kristuksen sovitustyön merkitystä ja turvautumaan
sen voimaan. Heidät on johdettu uskomaan sielunsa uskolliselle Luojalle, ja he
odottavat, että Vapahtaja tulisi noutamaan rakkaansa heidän ikuiseen kotiinsa.
Tulevaisuudessa nämä kirjat tekevät monille muille selväksi evankeliumin
sanoman ja paljastavat heille pelastuksen tien.” -Review and Herald, 20.1.1903.
11.5. Maanantai, ilta
Sanl. 2:20
”Herra on lähettänyt kansalleen paljon opetusta - käsky käskyn päälle, läksy
läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Raamattuun on kiinnitetty liian vähän
huomiota, ja siksi Herra on antanut vähäisemmän valon johtamaan ihmisiä
suurempaan valoon. Voi miten paljon hyvää saataisiinkaan aikaan, jos tätä
valoa sisältäviä kirjoja luettaisiin siten, että niiden sisältämiä periaatteita myös
määrätietoisesti toteutettaisiin! Seurauksena olisi tuhat kertaa suurempi
valppaus, tuhat kertaa enemmän itsensä kieltämistä ja päättävää toimintaa.
Paljon useammat iloitsisivat nyt nykyisen totuuden valossa. Veljeni ja sisareni,
toimikaa innokkaasti näiden kirjojen levittämiseksi. Toimikaa tässä työssä
kaikesta sydämestänne, ja Jumalan siunaus on oleva kanssanne. Menkää
eteenpäin uskossa ja rukoilkaa, että Jumala valmistaisi sydämiä ottamaan
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vastaan valon. Käyttäytykää miellyttävästi ja kohteliaasti. Osoittakaa
johdonmukaisella elämällänne, että olette tosi kristittyjä. Vaeltakaa ja toimikaa
taivaan valossa, niin polkunne on oleva niin kuin vanhurskaan polku, joka
kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” -Review and Herald,
20.1.1903.
12.5. Tiistai, aamu
Dan. 9:23
”Kun aika 1844 oli mennyt ohi, me etsimme totuutta niin kuin kätkettyä
aarretta. Olin koolla veljien kanssa, ja me tutkimme ja rukoilimme hartaasti.
Usein olimme yhdessä myöhään yöhön ja toisinaan läpi yön rukoillen valoa ja
tutkien Raamattua. Yhä uudelleen nämä veljet tulivat yhteen tutkimaan
Raamattua oppiakseen ymmärtämään sitä ja kyetäkseen opettamaan sitä
voimallisesti. Kun he tulivat tutkimuksessaan kohtaan, jossa he sanoivat:
"Emme voi tehdä enempää", Herran Henki saattoi tulla ylleni. Saatoin joutua
näkytilaan, jossa minulle annettiin selkeä selitys niille raamatunkohdille, joita
olimme tutkineet, ja samalla opetusta siitä, miten meidän tulisi tehokkaasti
opettaa ja työskennellä. Näin saimme valoa, joka auttoi meitä ymmärtämään
Kristusta, hänen tehtäväänsä ja hänen pappeuttaan koskevia Raamatun
tekstejä.” - Review and Herald, 25.5.1905.
12.5. Tiistai, ilta
Sananl. 4:18
”Minulle tehtiin selväksi totuuden yhtenäinen linja, joka ulottui tuosta ajasta
aina siihen aikaan, jolloin astumme sisälle Jumalan kaupunkiin, ja minä annoin
muille sen opetuksen, jonka Herra oli antanut minulle. Koko tuona aikana en
voinut ymmärtää veljien päättelyä. Ymmärrykseni oli kuin lukittu, enkä kyennyt
käsittämään niiden raamatunkohtien merkitystä, joita olimme tutkimassa.
Tämä oli elämäni suurimpia murheita. Olin tässä tilassa siihen asti, kunnes
kaikki
uskomme
pääkohdat
olivat
selvinneet
ymmärryksellemme
sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Veljet tiesivät, että en kyennyt
ymmärtämään näitä asioita ilman näkyä, ja he ottivat vastaan annetut
ilmestykset suoraan taivaasta tulleena valona. Monia erheitä esiintyi, ja vaikka
olin silloin tuskin enempää kuin lapsi, Herra lähetti minut paikasta toiseen
nuhtelemaan niitä, jotka opettivat vääriä oppeja. Jotkut olivat vaarassa sortua
hurmahenkisyyteen, ja minua käskettiin Herran nimessä välittämään heille
varoitus taivaasta.” - Review and Herald, 25.5.1905.
13.5. Keskiviikko, aamu
Ef. 1:17
”Totuudet, jotka ovat avautuneet järjestyksessään, sitä mukaa kuin olemme
edenneet Jumalan sanassa ilmoitetun profetian linjalla, ovat totuutta tänäänkin,
pyhää, ikuista totuutta. Ne, jotka olivat mukana menneissä kokemuksissamme
ja tunsivat historiamme vaiheet kohta kohdalta, näkivät totuuden ketjun
profetioissa ja olivat valmiita kuuliaisina ottamaan vastaan jokaisen
valonsäteen. He rukoilivat, paastosivat, etsivät ja kaivoivat esiin totuutta kuin
kätkettyä aarretta. Tiesimme, että Pyhä Henki opetti ja johti meitä. Monenlaisia
teorioita esitettiin. Ne muistuttivat totuutta, mutta niihin oli sekoitettu väärin
tulkittuja ja väärin sovellettuja raamatunkohtia tavalla, jotka johtivat vaarallisiin
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erheisiin. Tiedämme hyvin, miten mikin totuuden kohta sai vahvistuksen ja
miten Jumalan Pyhä Henki painoi siihen sinetin. Kaiken aikaa kuultiin ääniä:
"Täällä on totuus," "Minulla on totuus, seuratkaa minua." Mutta saimme myös
varoituksia: "Älkää seuratko heitä. Minä en ole lähettänyt heitä, mutta silti he
juoksevat" (ks. Jer. 23:21).” -Manuscript Releases, voi. 17, s. 4, 5.
13.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 14:6
”Herran johdatus oli selvää, ja hän ilmaisi suurenmoisella tavalla, mikä on
totuus. Herra, taivaan Jumala, vahvisti sen kohta kohdalta. Se, mikä oli totuutta
silloin, on totuutta myös tänään. Mutta äänet eivät ole lakanneet kuulumasta "Tämä on totuutta. Minulla on uutta valoa." Mutta näille profetioita koskeville
uusille valoille on tunnusomaista Jumalan sanan virheellinen soveltaminen.
Niitä noudattaessaan Jumalan kansa joutuisi tuuliajolle ilman ankkuria. Jos
Jumalan sanan tutkija tarttuisi niihin totuuksiin, joita Jumala on paljastanut
johtaessaan kansaansa, ja käyttäisi näitä totuuksia hyväkseen, syventyisi niihin
ja soveltaisi niitä käytännölliseen elämäänsä, hänestä tulisi valon elävä kanava.
Mutta ne, jotka ovat ryhtyneet kehittelemään uusia teorioita, ovat sekoittaneet
yhteen totuutta ja erehdystä. Yritettyään tuoda näitä asioita esille he ovat
osoittaneet, että he eivät ole sytyttäneet tuohustaan jumalalliselta alttarilta, ja
se on sammunut pimeydessä.” -Manuscript Releases, voi. 17, s. 4, 5.
14.5. Torstai, aamu
Ef. 2:20
”Älköön kukaan ryhtykö työhön repiäkseen alas niitä totuuden perustuksia,
jotka ovat tehneet meistä sen mitä olemme. Jumala on johtanut kansaansa
askel askeleelta eteenpäin, vaikka erheiden ansoja on ollut joka puolella.
Selkeät sanat "Näin sanoo Herra" ovat ohjanneet perustautumaan totuudelle,
joka on kestänyt kaikki kokeet. Kun esiin nousee henkilöitä, jotka yrittävät
vetää opetuslapsia mukaansa, kohtaa heidät tulessa koetelluilla totuuksilla.
"Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo hän, jolla on Jumalan
seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet
elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on
jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä
minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan,
tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän
sinut hetkellä, jota et aavista" (Ilm. 3:1-3).” -Manuscript Release 760, 9, 10
14.5. Torstai, ilta
Ef. 4:14, 15
”Ne, jotka yrittävät siirtää vanhoja rajapyykkejä, eivät tarkkaa eivätkä muista
mitä ovat kuulleet ja miten ovat ottaneet kuulemansa sanoman vastaan. Ne,
jotka yrittävät tuoda keskuuteemme teorioita, jotka siirtäisivät uskomme
tukipylväitä pyhäkköä tai Jumalan tai Kristuksen personallisuutta koskevissa
opetuksissa, työskentelevät kuin sokeat. He koettavat herättää epävarmuutta ja
johtaa Jumalan kansan ajelehtimaan ilman ankkuria. Niillä, jotka väittävät
hyväksyvänsä Jumalan meille antaman sanoman, tulisi olla tarkka, selkeä
hengellinen käsityskyky, jotta he voivat erottaa totuuden erheestä. Jumalan
sanansaattaja lausuu: "Herättäkää vartijat." Jos ihmiset pystyvät havaitsemaan
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annettujen sanomien hengen ja pyrkivät ottamaan selville, mistä lähteestä ne
tulevat, Herra Israelin Jumala varjelee heitä joutumasta johdetuiksi harhaan.”
-Manuscript Release 760, 9, 10
15.5. Perjantai, aamu
2. Piet. 1:16
”Uudelleen ja uudelleen olen kuluneiden vuosien aikana saanut kehotuksen
vastustaa mielikuvituksellisia ja kiellettyjä suunnitelmia, joita yksi ja toinen on
esittänyt. Sanomani on aina ollut: Saarnatkaa sanaa yksinkertaisesti ja
kaikessa nöyryydessä. Esittäkää kansalle selvää, väärentämätöntä totuutta.
Älkää avatko mitään ovea kiihkomielisille liikkeille, sillä ne aiheuttavat
hämmennystä, masennusta ja uskon puutetta Jumalan kansassa.” SelectedMessages, book 2, s. 28, 29.
15.5. Perjantai, ilta
Matt. 16:1-3
”Milloin tahansa olen joutunut kohtaamaan hurmahenkisyyttä eri muodoissa,
olen saanut selvän, voimakkaan ja täsmällisen neuvon korottaa ääneni sen
vaikutusta vastaan. Joidenkin kohdalla se on ilmennyt siten, että on laadittu
omatekoisia kokeita Jumalan tahdon selville saamiseksi. Minulle näytettiin, että
tällä eksytyksellä on lumoava vaikutus ja että se on vastoin Herran tahtoa. Jos
noudatamme tällaisia menetelmiä, tulemme edistäneeksi vihollisen
suunnitelmia. Menneinä aikoina jotkut uskovat luottivat suuresti merkkeihin,
joita he asettelivat ratkaistakseen velvollisuutensa. Jotkut menivät näihin
merkkeihin luottaessaan jopa niin pitkälle, että vaihtoivat keskenään vaimoja ja
näin toivat aviorikoksia seurakuntaan. Minulle on näytetty, että senkaltaiset
eksytykset, joita jouduimme kohtaamaan sanomamme alkuvaiheissa,
toistuisivat, ja että joudumme kohtaamaan niitä uudelleen työn
päätösvaiheessa. Tänä aikana meidän on alistettava kaikki voimamme
Jumalan hallintaan ja harjoitettava kykyjämme sopusoinnussa hänen
antamansa valon kanssa. Lue Matteuksen evankeliumin 4. ja 5. luku. Tutki
seuraavia kohtia: Matt. 4:8-10 ja 5:13. Mietiskele Kristuksen suorittamaa pyhää
työtä. Sillä tavoin Jumalan sanan periaatteet on liitettävä meidän työhömme.” SelectedMessages, book 2, s. 28, 29.
16.5. Sapatti, aamu
Apt. 20:28-30
”Hurmahenkisyyttä on ilmenevä aivan meidän keskellämme. Eksytyksiä tulee,
ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, että ne johtavat harhaan, jos mahdollista,
valitutkin. Jos näissä ilmiöissä olisi nähtävissä selviä epäjohdonmukaisuuksia ja
valheellisia lausuntoja, suuren Opettajan huulilta lähteneitä sanoja ei tarvittaisi.
Tämä varoitus annettiin juuri siitä syystä, että monia ja monenlaatuisia
vaarojasi tulisi ilmenemään. Syy miksi korotan varoitushuudon on siinä, että
Jumalan Hengen valaisemana minä voin nähdä sellaista, mitä veljeni eivät
havaitse.” - SelectedMessages, book 2, s. 16, 17.
16.5. Sapatti, ilta
1. Kor. 2:4
”Minun ei ole kenties välttämätöntä osoittaa kaikkia niitä omalaatuisia
eksytyksen muotoja, joita heidän tulee varoa. Riittää, kun sanon teille: olkaa
varuillanne ja uskollisina vartiomiehinä estäkää Jumalan laumaa
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vastaanottamasta arvostelukyvyttömästi kaikkea, mitä sille tarjotaan muka
Herralta saatuna. Jos työskentelemme saadaksemme aikaan tunnekiihotusta,
me kyllä saamme kaiken, mitä haluamme, ja enemmän kuin mitä kykenemme
hallitsemaan. "Saarnaa sanaa" tyynesti ja selvästi. Meidän ei tule pitää
tehtävänämme kiihtymyksen aikaansaamista. Jumalan Pyhä Henki yksin voi
luoda tervettä innostusta. Annettakoon Jumalan toimia ja vaeltakoot inhimilliset
välikappaleet hänen edessään hiljaisina, valvoen, odottaen, rukoillen, katsoen
joka hetki Jeesukseen. Johtakoon ja hallitkoon heitä kallis Henki, joka on
valkeus ja elämä.” - SelectedMessages, book 2, s. 16, 17.
17.5. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 3:15, 16
”Herra on varmasti tekevä suuria hyväksemme, jos meillä on vanhurskauden
nälkä ja jano. Me olemme Jeesuksen Kristuksen ostamaa omaisuutta. Meidän
ei tule kadottaa antautuneisuuttamme, pyhittäytymistämme. Me taistelemme
erheitä ja harhakuvitelmia vastaan. Ne on lakaistava pois niiden mielestä, jotka
eivät ole toimineet saamansa valon mukaan. Raamatun totuus on ainoa
toivomme. Minä tiedän ja ymmärrän, että meidän on kiinnityttävä lujasti
uskoomme, siihen totuuden valoon, joka meille annettiin alkuajan
kokemuksessamme. Tuona aikana erhe toisensa jälkeen pyrki keskuuteemme,
ja sananpalvelijat ja lääkärit esittivät uusia oppeja. Tutkimme Raamattua ja
rukoilimme paljon, ja Pyhä Henki kirkasti totuutta ymmärryksellemme.
Toisinaan käytettiin kokonaisia öitä Raamatun tutkimiseen, samalla kun
pyysimme hartaasti Jumalalta ohjausta. Hartaiden ja antautuneiden miesten ja
naisten ryhmiä kokoontui tätä tarkoitusta varten.” - Manuscript Release 760, s.
22, 23.
17.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 25:5
”Jumalan voima tuli ylleni, ja minä sain kyvyn selkeästi märitellä, mikä oli
totuutta, mikä erhettä. Kun uskomme eri kohdat näin vahvistettiin, seisoimme
lujalla perustalla. Hyväksyimme totuuden kohta kohdalta Pyhän Hengen
vaikutuksen alaisuudessa. Minut temmattiin välillä näkytilaan, ja sen aikana
minulle annettiin selityksiä. Minulle annettiin kuvauksia taivaallisista asioista ja
pyhäköstä, niin että valo pääsi loistamaan yllemme kirkkain, selkein sätein.
Kaikki nämä totuudet ovat talletettuina kirjoituksissani. Herra ei koskaan
kumoa sanaansa. Ihmiset voivat laatia juonia toisensa jälkeen, ja vihollinen
koettaa vietellä sieluja pois totuudesta. Mutta kaikki, jotka uskovat, että Herra
on puhunut sisar Whiten kautta ja antanut hänelle sanoman, varjeltuvat niiltä
monilta harhoilta, joita esiintyy näinä viimeisinä päivinä.” - Manuscript Release
760, s. 22, 23.
18.5. Maanantai, aamu
2. Piet. 2:1
”Tulevaisuudessa on kaikenlaisia eksytyksiä nouseva esiin, ja me tarvitsemme
jalkojemme alle vahvan perustan. Haluamme rakennukseen lujat pilarit.
Yhtäkään naulaa ei ole poistettava siitä, minkä Herra on vahvistanut. Vihollinen
on esittävä vääriä teorioita kuten opin, jonka mukaan ei ole mitään pyhäkköä.
Tämä on yksi niistä kohdista, joissa tulee esiintymään luopumista uskosta. Mikä
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olisi turvallisempaa kuin pitäytyminen niissä totuuksissa, joita Herra on antanut
viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana? Haluan kertoa teille, että Kristus
elää. Hän rukoilee puolestamme ja pelastaa jokaisen, joka uskossa tulee hänen
luokseen ja noudattaa hänen neuvojaan. Mutta muistakaa, että hän ei halua
teidän kuluttavan voimianne veljienne arvosteluun. Pitäkää huolta oman
sielunne pelastumisesta. Tehkää sitä työtä, minkä Jumala on antanut
tehtäväksenne. Löydätte niin paljon tekemistä, että ette tunne tarvetta jonkun
toisen arvostelemiseen.” -Review and Herald, 25.5.1905.
18.5. Maanantai, ilta
Jes. 60:15, 16
”Käyttäkää puhekykyänne auttamaan ja siunaamaan. Jos teette sitä työtä,
minkä Jumala on antanut teille, teillä on esitettävänä sanoma, ja te
ymmärrätte, mitä tarkoitetaan Hengen pyhityksellä. Älkää luulko, että Saatana
on toimettomana. Älkää luulko, että hänen armeijansa on levossa. Hän ja
hänen edustajansa ovat liikkeellä tällä hetkellä. Meidän tulee pukea yllemme
Jumalan koko sota-asu. Meidän on taisteltava hallituksia ja valtoja vastaan,
pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa ja kaiken
suoritettuamme pysyttävä pystyssä. Ja jos olemme pukeutuneina taivaalliseen
taisteluvarustukseen, vihollisen hyökkäykset eivät tehoa meihin. Jumalan
enkelit ovat ympärillämme suojelemassa meitä. Minulla on Jumalan antama
varmuus siitä, että näin on oleva. Herran, Israelin Jumalan nimessä pyydän teitä
tulemaan Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon. Jos niin teette,
vierellänne tulee olemaan väkevä Auttaja, henkilökohtainen Vapahtaja. Tulette
olemaan kaitselmuksen kilven suojassa. Jumala on avaava eteenne tien, niin
että vihollinen ei koskaan pääse yllättämään.” -Review and Herald, 25.5.1905.
19.5. Tiistai, aamu
Sananl. 9:10
”Kasvatuksen todellinen tarkoitus on saada ihmiset sopiviksi palvelukseen
kehittämällä ja aktivoimalla heidän kaikkia kykyjään. Korkeakoulujemme
(college) ja ammatillisten oppilaitostemme (training school) työn tulisi jatkuvasti
vahvistua, sillä niissä nuoriamme valmistetaan tehokkaiksi työntekijöiksi
Herran palvelukseen. Herra kutsuu nuorisoamme kouluihimme, jotta he
valmistuisivat nopeasti aktiivipalvelukseen. Aika on lyhyt. Työntekijöitä tarvitaan
kaikkialla Kristuksen työhön. Niitä, joiden pitäisi nyt olla työskentelemässä
voimaperäisesti Mestarin hyväksi, tulisi kaikin tavoin kannustaa. Koulumme
ovat Herran perustamia. Jos niitä johdetaan sopusoinnussa hänen
tarkoituksensa kanssa, niihin lähetetyt nuoret valmistuvat nopeasti
työskentelemään lähetystyön eri aloilla. Jotkut koulutetaan lähtemään
lähetyskentälle sairaanhoitajiksi, jotkut kirjaevankelistoiksi, jotkut evankeliumin
julistajiksi. Joitakin tulee valmistaa kantamaan vastuuta seurakuntakouluista,
joissa lapsille annetaan alkeisopetusta. Tämä on hyvin tärkeää työtä, joka
edellyttää suurta kyvykkyyttä ja perusteellista opiskelua.” - Counsels to Parents
and Teachers, s. 493-495.
19.5. Tiistai, ilta
Luuk. 4:12, 13
”Saatana yrittää saada ihmisiä luopumaan oikeista periaatteista. Kaiken hyvän
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vihollisena hän toivoo näkevänsä ihmiset siten koulutettuina, että heidän
vaikutuksensa edistäisi erheitä sen sijaan että he käyttäisivät lahjojaan
lähimmäistensä siunaukseksi. Suuret joukot ihmisiä, jotka tunnustautuvat
Jumalan todellisen seurakunnan jäseniksi, lankeavat Saatanan petoksiin.
Heidät johdetaan luopumaan uskollisuudestaan taivaan Kuninkaalle. - Varustaaksemme nuoria vastustamaan vihollisen kiusauksia olemme
perustaneet kouluja, joissa he voivat tulla käyttökelpoisiksi tätä elämää varten
ja sopiviksi palvelemaan Jumalaa halki ikuisuuksien. Ne, jotka pitävät
silmämääränään vain Jumalan kunniaa, haluavat innokkaasti tulla sopiviksi
erityiseen palvelutehtävään. Kristuksen rakkaus on heitä hallitseva vaikutus.
Tämä rakkaus antaa enemmän kuin rajallista voimaa. Se tekee ihmiset
kykeneviksi jumalallisiin saavutuksiin.” - Counsels to Parents and Teachers, s.
493-495.
20.5. Keskiviikko, aamu
Apt. 10:38
”Työmme on selvästi määritelty. Niin kuin Isä lähetti ainoan Poikansa
maailmaan,
samoin
Kristus
lähettää
meidät,
opetuslapsensa,
lääkintälähetystyöntekijöinään. Toteuttaessamme tätä korkeaa ja pyhää
tehtävää meidän on tehtävä Jumalan tahdon mukaan. Kenenkään ihmisen
mielipiteen tai arvostelukyvyn ei tule olla arviointiperusteena sille, mitä sisältyy
aitoon lääkintälähetystyöhön. — Oikea lääkintälähetystyö on peräisin taivaasta.
Kukaan nyt elävä henkilö ei ole sen alkuunpanija. Mutta tämän työn yhteydessä
näemme niin paljon sellaista, mikä tuottaa häpeää Jumalalle, että minua on
neuvottu sanomaan: Lääkintälähetystyö on taivaallista alkuperää, ja sillä on
täytettävänään mitä kunniakkain tehtävä. Sen on kaikilta osiltaan oltava
yhdenmukaista Kristuksen työn kanssa. Ne, jotka ovat Jumalan työtovereita,
edustavat aivan yhtä varmasti Kristuksen luonnetta kuin Kristus maan päällä
ollessaan edusti Isänsä luonnetta. Minua on neuvottu sanomaan, että Jumala
tahtoo lääkintälähetystyön olevan puhdas kaikista maallisuuden tahroista ja
kohotettu oikeaan asemaansa maailmassa. Kun tämän työn yhteyteen liitetään
suunnitelmia, jotka vaarantavat sieluja, sen vaikutus tuhoutuu. Tämän vuoksi on
lääkintälähetystyön edistämisen yhteydessä noussut esiin monia hämmentäviä
asioita, jotka vaativat huolellista harkintaa.” - Medical Ministry, s. 24.
20.5. Keskiviikko, ilta
Matt. 4:23
”Mikään ei työmme tässä vaiheessa auta meitä enemmän kuin se, että
ymmärrämme
ja
toteutamme
sitä
tehtävää,
jota
suurin
Lääkintälähetystyöntekijä, joka koskaan on vaeltanut tämän maan pinnalla,
toteutti. Mikään ei auta meitä enemmän kuin sen tajuaminen, miten pyhää
tällainen työ on ja miten täydellisesti se vastaa Suuren Lähetystyöntekijän
elämäntyötä. Meidän tehtävämme tavoite on sama kuin Suuren
Lähetystyöntekijän. Miksi Jumala lähetti Poikansa langenneen maan päälle?
Tehdäkseen tiettäväksi ja osoittaakseen ihmiskunnalle rakkauttaan. Kristus tuli
maailmaan Lunastajaksi. Koko toimintansa ajan hän piti esillä tehtäväänsä,
joka oli syntisten pelastaminen.” - Medical Ministry, s. 24.
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21.5. Torstai, aamu
Ilm. 10:11
”Kustannustoimintamme aloitettiin Jumalan määräyksestä ja hänen erityisessä
valvonnassaan. Se suunniteltiin toteuttamaan omaa erityistarkoitustaan.
Jumala on valinnut seitsemännen päivän adventistit omaksi, maailmasta
erossa olevaksi kansakseen. Totuuden suurella kiilalla hän on irrottanut heidät
maailman kalliolouhoksesta ja saattanut heidät yhteyteensä. Hän on tehnyt
heistä edustajiaan ja kutsunut heidät lähettiläikseen viimeisessä
pelastustyössä. Suurin totuuden aarre, mikä milloinkaan on kuolevaisille
uskottu, vakavimmat ja pelottavimmat varoitukset, mitä Jumala on milloinkaan
ihmiselle lähettänyt, on uskottu heille välitettäväksi maailmalle. Tämän työn
toteuttamisessa kustannusliikkeemme kuuluvat tehokkaimpiin keinoihimme.
Näiden laitosten tulee toimia Jumalan todistajina, vanhurskauden opettajina.
Totuuden tulee loistaa niistä palavan lampun tavoin. Niin kuin voimakasta valoa
säteilevä majakka vaarallisella rannikolla niiden tulee alati lähettää
valonsäteitä maailman pimeyteen ja siten varoittaa ihmisiä vaaroista, jotka
uhkaavat heitä tuholla.” - Testimonies, voi. 7, s. 138,139.
21.5. Torstai, ilta
Matt. 3:1, 2
”Kirjapainoistamme lähtevien julkaisujen on määrä valmistaa kansa
kohtaamaan Jumala. Kaikkialla maailmassa niiden tulee tehdä samaa työtä,
mitä Johannes Kastaja teki juutalaisen kansakunnan hyväksi. Hätkähdyttävillä
varoituksen sanomilla Jumalan profeetta herätti ihmisiä maailmallisista
unelmista. Hänen välityksellään Jumala kehotti luopio- Israelia parannukseen.
Julistamallaan totuudella hän paljasti yleisiä harhakuvitelmia. Hänen
opetuksessaan - vastakohtana tuon ajan väärille teorioille - totuus esiintyi
ikuisena varmuutena. "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"
kuului Johanneksen sanoma. Tämä sama sanoma on kirjapainoistamme
lähtevien julkaisujen välityksellä julistettava maailmalle tänä päivänä.” Testimonies, voi. 7, s. 138,139.
22.5. Perjantai, aamu
Matt. 9:35, 36
”Herra teki jatkuvasti rakkauden palvelutyöhön kuuluvia tekoja, ja niin tulisi
jokaisen evankeliumin palvelijan tehdä. Hän on nimittänyt meidät
lähettiläikseen jatkamaan hänen työtään maailmassa. Jokaiselle todelliselle,
itsensä uhraavalle työntekijälle on annettu käsky: "Menkää kaikkialle
maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille" (Mark. 16:15). Lue
huolellisesti Uudessa testamentissa annetut ohjeet. Se työ, jota Suuri Opettaja
teki yhdessä opetuslastensa kanssa, on esimerkki, jota meidän tulee seurata
lääkintälähetystyössämme. Mutta olemmeko seuranneet tuota esimerkkiä?
Pelastuksen hyviä uutisia on julistettava jokaisessa kylässä, kunnassa ja
kaupungissa. Mutta missä ovat lähetystyöntekijät? Minä kysyn Jumalan
nimessä: Missä ovat Jumalan työtoverit? Vain osoittamalla pyyteetöntä
kiinnostusta ihmisiin, jotka ovat avun tarpeessa, voimme näyttää käytännössä,
mitä evankeliumin totuudet merkitsevät.” - Review and Herald, 4.3.1902.
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22.5. Perjantai, ilta
1. Piet 4:10
"Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin
turha teidän on sanoa: 'Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja
syökää hyvin', jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on
uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut" (Jaak. 2:15-17). "Niin
pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus" (1.
Kor. 13:13). Evankeliumin julistamiseen kuuluu paljon enemmän kuin saarnojen
pitämistä. Tietämättömiä on valistettava, masentuneita on rohkaistava, sairaita
on parannettava. Ihmisäänellä on oma osansa Jumalan työssä. Hellien,
myötätuntoisten ja rakastavien sanojen on todistettava totuuden puolesta.
Hartaiden, sydämestä lähtevien rukousten on tuotava enkelit lähelle. Jumala on
antanut maailman evankelioimisen niiden tehtäväksi, jotka toimivat hänen
nimessään. Heidän tulee olla Kristuksen työtovereita, jotka ilmaisevat hänen
hellää, säälivää rakkauttaan hukkumaisillaan oleville.” - Review and Herald,
4.3.1902.
23.5. Sapatti, aamu
Matt. 14:15, 16
”Minulla on vakavaa sanottavaa niille, jotka ryhtyvät toimimaan terveysruokaalalla. Tarvitaan aivan uudenlainen näkemys siitä, miten on hoidettava
ruokamyymälöitämme, ravintoloitamme ja kaikkea sitä, mikä liittyy
ruokatuotantoomme. Tätä toimintaa on kehitettävä yhtenä keinona
evankeliumin valon levittämiseksi niille, jotka eivät ole antautuneet Herralle. Ne,
jotka ovat mukana tässä toiminnassa, tarvitsevat päivittäin neuvoja Häneltä,
joka
valmisti
ruokaa
viidelletuhannelle
nälkäiselle
miehelle.
Ruokamyymälöittemme ja ravintoloittemme toimintaa on johdettava siten, ettei
siitä aiheudu taloudellista tappiota. Meidän ei tule unohtaa sitä, että tämän
toimintamuodon on pysyttävä elossa. Mutta kaikki turmelevat vaikutukset on
kitkettävä siitä pois.” - The Health FoodMinistry, s. 89.
23.5. Sapatti, ilta
2. Tim. 4:5
”Toiminnan on pysyttävä voitollisena. Mutta mitä hyötyä on tämän työn
jatkamisesta, jos meidän on sen vuoksi uhrattava oikeuden, armon ja Jumalan
rakkauden periaatteita? Mitä hyötyä on sen jatkamisesta, jos sen vaikutuksesta
ei yksikään sielu tule valistetuksi eikä johdetuksi nauttimaan hengellistä ruokaa
Jumalan sanasta? Tässä työssä toimiville tulee tähdentää sen tärkeyttä, että
niiden ihmisten huomiota, joiden kanssa he tulevat tekemisiin, kiinnitetään
taivaallista alkuperää oleviin totuuksiin. Terveysruoka-alan tehtäviin tulisi valita
henkilöitä, jotka ovat kykeneviä julistamaan sanaa sopivaan ja sopimattomaan
aikaan ja jotka pystyvät valistamaan ihmisiä sen suhteen, mikä on totuus.
Erityistä viisautta tarvitaan sen ymmärtämiseen, milloin on puhuttava ja milloin
vaiettava. Rukoilkoon jokainen työntekijä paljon hengellistä viisautta.” - The
Health FoodMinistry, s. 89.
24.5 Sunnuntai, aamu
1. Tim. 6:18, 19
”Kristuksen seurakunnan tehtävänä on pelastaa hukkuvia syntisiä. Sen
tehtävänä on tehdä tiettäväksi Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan, ja voittaa
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heitä tuon rakkauden voimalla Kristukselle. Tälle ajalle kuuluva totuus on
vietävä maan pimeimpiinkin kolkkiin, ja tämä työ voi alkaa kotona. Kristuksen
seuraajien ei tule elää itsekästä elämää, vaan Kristuksen Hengellä täytettynä
heidän tulee työskennellä sopusoinnussa hänen kanssaan. Hän on antanut
kansalleen suunnitelman riittävien varojen kokoamiseksi, niin että lähetystyö
voi olla itsensä ylläpitävää. Jumalan suunnittelema kymmenysjärjestelmä on
erinomainen yksinkertaisuudessaan ja tasapuolisuudessaan. Kaikki voivat
noudattaa sitä rohkeasti ja uskossa, sillä se on jumalallista alkuperää. Siinä
yhdistyvät yksinkertaisuus ja käyttökelpoisuus, eikä sen ymmärtäminen ja
toteuttaminen edellytä syvällistä oppineisuutta.” - East Michigan Banner,
18.1.1905.
24.5. Sunnuntai, ilta
2. Tim. 1:14
”Kaikki voivat tuntea osallistuvansa pelastuksen kallisarvoisen työn
edistämiseen. Jokainen mies ja nainen, jokainen nuori voi olla Jumalan
taloudenhoitaja. Silloin ei olisi puutetta varoista, joilla edistettäisiin viimeisen
varoituksen sanoman kaiuttamista maailmalle. Rahasto on täynnä, jos kaikki
omaksuvat tämän järjestelmän, ja sen noudattajat eivät jää aiempaa
köyhemmiksi. Jokainen sijoitus liittää antajat kiinteämmin nykyisen totuuden
asiaan. "Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta
varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän" (1. Tim. 6:19). Jos
jokainen yksilö omaksuisi tämän järjestelmällisen hyväntekeväisyyden
suunnitelman ja toteuttaisi sitä täysin, rahastossa olisi jatkuvasti varoja.
Rahastoon tulisi tuloja jatkuvan virran tavoin hyväntekeväisyyden
ylitsevuotavista lähteistä.” - East Michigan Banner, 18.1.1905.
25.5 Maanantai, aamu
1. Piet. 5:2, 3
”Sinua on neuvottu sanomaan saarnatyössä oleville veljillemme: Olkoot
huuliltanne lähtevät sanomat ladattuja Jumalan Hengen voimalla. Jos
milloinkaan on ollut aikaa, jolloin olemme tarvinneet Pyhän Hengen erityistä
ohjausta, se aika on nyt. Tarvitsemme perusteellista pyhittäytymistä. On korkea
aika, että annamme maailmalle osoituksen Jumalan voimasta omassa
elämässämme ja työssämme. Herra toivoo näkevänsä, miten kolmannen
enkelin sanoman julistustyö etenee lisääntyvällä voimalla. Niin kuin hän on
toiminut kaikkina aikoina antaakseen kansalleen voittoja, niin hän tänä aikana
toivoo, että hänen tarkoituksensa seurakuntaansa nähden saatettaisiin
voitonriemuiseen täyttymykseen. Hän pyytää uskovia pyhiään etenemään
yhteen liittyneinä voimasta yhä suurempaan voimaan, uskosta lisääntyvään
varmuuteen ja luottamukseen siitä, että hänen asiansa perustuu totuuteen ja
vanhurskauteen. Meidän on pitäydyttävä Jumalan sanan periaatteisiin lujina
kuin kallio. Muistakaamme, että Jumala on kanssamme antaakseen meille
voimaa kohdata jokainen uusi kokemus.” -Review and Herald, 12.6.1913.
25.5. Maanantai, ilta
Jes. 61:4
”Noudattakaamme
aina
elämässämme
vanhurskauden
periaatteita,
voidaksemme mennä eteenpäin voimasta voimaan Herran nimessä. Meidän on
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pidettävä hyvin pyhänä sitä uskoa, joka on vahvistettu Jumalan Hengen ohjeilla
ja hyväksynnällä varhaisimmista kokemuksistamme alkaen aina nykyiseen
aikaan asti. Meidän on vaalittava hyvin arvokkaana sitä työtä, jota Herra on
vienyt eteenpäin hänen käskyjään noudattavan kansan kautta. Tämä työ on
hänen armonsa voimalla kasvava ajan myötä voimakkaammaksi ja
tehokkaammaksi. Vihollinen yrittää hämärtää Jumalan kansan näkökykyä ja
heikentää sen voimaa. Mutta jos Jumalan kansan jäsenet työskentelevät
Jumalan Hengen johdon mukaisesti, hän on avaava heidän edessään
tilaisuuksien ovia, jotta he voivat rakentaa jälleen ikivanhat rauniot. Heidän
kokemuksensa on oleva jatkuvaa kasvua, kunnes Herra laskeutuu alas
taivaasta voimassa ja suuressa kirkkaudessa kiinnittääkseen uskollisiinsa
lopullisen voiton sinettinsä.” -Review and Herald, 12.6.1913.
26.5. Tiistai, aamu
1. Joh. 2:14
”Vanhemmat voivat ymmärtää, että kun he noudattavat Jumalan ohjeita
lastensa kasvatuksessa, he saavat apua ylhäältä. He saavat hyötyä, sillä
opettaessaan he itse oppivat. Heidän lapsensa saavat voittoja sen tiedon avulla,
jonka he ovat hankkineet pysymällä Herran tiellä. Näin he tulevat kykeneviksi
voittamaan luonnolliset ja perityt taipumukset pahaan. Antaessaan esimerkin
ystävällisyydestä ja kärsivällisyydestä, muokatessaan lastensa luonteita
jumalallisen Mallin mukaisiksi, isät ja äidit tulevat kykeneviksi auttamaan
kotiensa ulkopuolella olevia nuoria. Vanhemmat, teidän tehtävänne on kehittää
lapsissanne kärsivällisyyttä, kestävyyttä ja aitoa rakkautta. Kun käsittelette
oikein lapsia, joita Jumala on teille antanut, te autatte heitä laskemaan
perustuksen puhtaalle, tasapainoiselle luonteelle. Te istutatte heidän mieleensä
periaatteita, joita he myöhemmin noudattavat omissa perheissään.” - Review
and Herald, 6.6.1899.
26.5. Tiistai, ilta
Ps. 34:12
”Teidän oikein suunnatut ponnistelunne tulevat näkyviin, kun he ohjaavat
perhettään vaeltamaan Herran tietä. Autuas on se perhe, jossa isä ja äiti ovat
antautuneet Jumalalle noudattaakseen hänen tahtoaan! Perhe, jossa vallitsee
hyvä järjestys ja kuri, puhuu kristinuskon puolesta enemmän kuin kaikki
saarnat. Sellainen perhe osoittaa, että vanhemmat ovat onnistuneet
seuraamaan Jumalan ohjeita ja että heidän lapsensa palvelevat häntä
seurakunnassa. Heidän vaikutuksensa kasvaa, sillä kun he antavat, he saavat
lisää voidakseen jälleen antaa. Isä ja äiti saavat lapsistaan apulaisia, jotka
antavat muille sitä opetusta, jota ovat saaneet kodissaan. - - Koko perhe on näin
mukana Mestarin palveluksessa. Heidän hurskas esimerkkinsä innoittaa muita
olemaan uskollisia Jumalalle käsitellessään hänen laumaansa, joka on heidän
haltuunsa annettu.” - Review and Herald, 6.6.1899.
27.5. Keskiviikko, aamu
1. Joh. 1:5-7
”Puolen vuosisadan ajan olen ollut Herran sanansaattajana, ja niin kauan kuin
elämäni jatkuu, tulen jatkamaan niiden sanomien välittämistä, joita Herra
antaa minulle kansaansa varten. En ota mitään kunniaa itselleni.
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Nuoruudessani Herra valitsi minut sanansaattajakseen, jotta välittäisin hänen
kansalleen rohkaisevia, varoittavia ja nuhtelevia todistuksia. Kuudenkymmenen
vuoden ajan olen ollut yhteydessä taivaallisiin sanansaattajiin, ja olen jatkuvasti
oppinut ymmärtämään jumalallisia asioita ja sitä, miten Jumala taukoamatta
työskentelee johtaakseen ihmisiä palaamaan harhapoluiltaan Jumalan valon
valkeuteen. Monet ovat saaneet apua, koska he ovat uskoneet, että minulle
annetut sanomat oli lähetetty armollisessa tarkoituksessa erehtyviä kohtaan.”
-Manuscript Releases, voi. 5, s. 152,153.
27.7. Keskiviikko, ilta
Hagg.1:13
”Kun olen nähnyt niitä, jotka tarvitsivat erilaista vaihetta hengellisessä
kokemuksessaan, olen kertonut sen heille heidän nykyistä ja ikuista hyväänsä
ajatellen. Niin kauan kuin Herra suo minulle elinpäiviä, teen työtäni uskollisesti,
siitä riippumatta, miten ihmiset sanomaan suhtautuvat. Tehtäväni on selkeästi
määritelty, ja saan armoa olla kuuliainen. Rakastan Jumalaa. Rakastan
Jeesusta Kristusta, Jumalan Poikaa, ja tunnen palavaa kiinnostusta jokaiseen,
joka väittää olevansa Jumalan lapsi. Olen päättänyt olla uskollinen
taloudenhoitaja niin kauan kuin Herra antaa minun elää. En laiminlyö
tehtävääni enkä masennu. - - Minä rakastan Herraa, minä rakastan
Vapahtajaani, ja minun elämäni on täysin Jumalan käsissä. Niin kauan kuin hän
tukee minua, tulen esittämään selkeän todistuksen.” -Manuscript Releases, voi.
5, s. 152,153.
28.5. Torstai, aamu
Sananl. 3:6
”Jumalan pojilta ja tyttäriltä odotetaan suuria asioita. Katselen tämän päivän
nuorisoa, ja sydämeni on täynnä rakkautta heitä kohtaan. Mitä mahdollisuuksia
onkaan avoinna heidän edessään! Jos he vilpittömästi pyrkivät oppimaan
Kristuksesta, hän antaa heille viisautta niin kuin hän antoi Danielille. He voivat
saada ohjeita häneltä, joka on väkevä neuvossa. "Herran pelko on viisauden
alku" (Ps. 111:10). Psalmista sanoo: "Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee,
tyhmäkin saa siitä ymmärrystä" (Ps. 119:130). Ja viisas mies kirjoittaa: "Missä
kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien." Nuorten
tulisi pyrkiä arvostamaan sitä etuoikeutta, jonka he voivat omistaa, nimittäin
saada ohjausta Jumalan erehtymättömästä viisaudesta. Ottakoot he totuuden
sanan neuvonantajakseen ja oppikoot käyttämään taitavasti "Hengen
miekkaa".” - Review and Herald, 28.2.1888.
28.5. Torstai, ilta
Fil. 1:10, 11
”Saatana on viisas kenraali, mutta nöyrä, antautunut Jeesuksen Kristuksen
sotilas voi voittaa hänet. Voittajista on kirjoitettu: "He voittivat hänet, Karitsan
veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton" (Ilm. 12:11). Meidän ei tule
luottaa itseemme. Meidän rajallinen voimamme on pelkkää heikkoutta. Jeesus
sanoo: "Ilman minua te ette saa aikaan mitään", mutta hän lupaa: "Jos te
pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä
haluatte, ja te saatte sen" (Joh. 15:5, 7). Pidetään suurena kunniana tulla
kutsutuksi maallisen kuninkaan vastaanotolle. Mutta ajatelkaamme sitä
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hämmästyttävää etuoikeutta, joka on tarjottu meille. Jos noudatamme Jumalan
vaatimuksia, meistä voi tulla maailmankaikkeuden Kuninkaan poikia ja tyttäriä.
Ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan kautta voimme kantaa
vanhurskauden hedelmiä, ja meidät tehdään sopiviksi loistamaan kuninkaiden
Kuninkaan kartanoissa läpi loppumattomien aikakausien. - - Meidän
tehtävämme on pyrkiä mitä läheisimpään yhteyteen Jumalan Pojan kanssa,
saada oppia hänen koulussaan, tulla sydämeltä lempeäksi ja nöyräksi, tehdä
Kristuksen tekoja, edistää hänen valtakuntaansa ja jouduttaa hänen tuloaan.” Review and Herald, 28.2.1888.
29.5. Perjantai, aamu
2. Tim. 4:6-8
”En usko eläväni enää kauan. Työni on melkein loppuun suoritettu. Kertokaa
nuorisollemme, että toivon sanojeni rohkaisevan heitä elämään sellaista
elämää, joka viehättää taivaallisia olentoja, ja että toivon heidän vaikutuksensa
toisiin olevan mitä jalostavin. Yön näyissä minä valikoin ja panin pois kirjoja,
joista ei ole mitään hyötyä nuorille. Meidän tulisi valita heitä varten kirjoja, jotka
rohkaisevat heitä vilpittömään elämään ja johtavat heitä avaamaan Jumalan
sanan. Tätä on näytetty minulle menneisyydessä, ja ajattelin ottaa asian nyt
esille ja kiinnittää siihen huomiotanne, jotta se toteutettaisiin. Meillä ei ole
varaa antaa nuorille arvotonta lukemista. Tarvitaan kirjoja, jotka ovat
siunaukseksi mielelle ja sielulle. Näitä asioita on pidetty liian vähäarvoisina,
siksi kansamme tulisi saada tietää, mitä nyt olen sanonut.” - Review and Herald,
15.4.1915.
29.5. Perjantai, ilta
Hab. 2:2
”En luule, että minulla on enempää todistuksia kansaamme varten. Luotettavat
työmme johtajat tietävät, mikä on hyvää työn edistämiseksi ja vahvistamiseksi.
Mutta Jumalan rakkaus sydämessään heidän on mentävä syvemmälle ja
syvemmälle jumalallisten asioiden tutkimisessa. Suurena huolenani on, että
nuoremme saisivat sopivanlaatuista lukemista, sillä silloin sitä saavat
vanhemmatkin. Meidän on kiinnitettävä huomiotamme totuuden hengelliseen
vetovoimaan ja viehättävyyteen. Meidän on pidettävä mielemme ja
ymmärryksemme avoinna Jumalan sanan totuuksille. Saatana yllättää hetkellä,
jolloin emme valvo. Meidän ei tule tyytyä siihen, että varoitussanoma on kerran
esitetty. Meidän on esitettävä se uudelleen ja uudelleen.” - Review and Herald,
15.4.1915.
30.5. Sapatti, aamu
Ilm. 14:13
”Kansallemme on näinä viimeisinä päivinä annettu runsaasti valoa.
Riippumatta siitä, jatkuuko elämäni vai ei, kirjoitukseni puhuvat jatkuvasti, ja
niiden työ etenee niin kauan kuin aika jatkuu. Kirjoitukseni säilytetään
arkistossa, ja vaikka en olisi elossa, nämä Herralta saamani sanomat puhuvat
yhä kansalle. Mutta voimani on vielä säilynyt, ja toivon voivani vielä tehdä paljon
hyödyllistä työtä. Saatan elää Herran tuloon asti, mutta ellen eläisi, luotan
siihen, että minusta voidaan sanoa: "Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat
Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä
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heidän tekonsa seuraavat heitä." - - Kiitän Jumalaa hänen rakkautensa
varmuudesta ja siitä, että päivittäin saan kokea hänen johdatustaan ja
ohjaustaan. Kirjoitustyöni vie kaiken aikani. Aamuvarhain ja iltamyöhään
kirjoitan asioista, joita Herra on ilmaissut minulle.” - Selected Messages, book 1,
s. 55, 56.
30.5. Sapatti, ilta
Room. 12:12
”Työni tarkoituksena on valmistaa kansaa kestämään Herran päivänä.
Kristuksen lupaus on varma. Aika ei jatku pitkään. Meidän on tehtävä työtä,
valvottava ja varrottava Herraa Jeesusta. Meitä kehotetaan olemaan kestäviä,
lujia ja aina ahkeria Herran työssä. Kaikki toivomme perustuu Kristukseen.
Tarkkaileeko kansamme menneisyyttä ja nykyisyyttä ja tulevaisuutta, joka
avautuu maailmalle? Ottavatko kansamme jäsenet vaarin heille annetuista
varoituksen sanomista? Onko suurin huolemme tänä aikana se, että
elämämme jalostuisi ja puhdistuisi ja että heijastaisimme jumalallista kuvaa?
Tämän tulee olla kaikkien niiden kokemuksena, jotka liittyvät siihen joukkoon,
jonka jäsenet ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
Heidän tulee olla pukeutuneina Kristuksen vanhurskauteen. Hänen nimensä on
oltava kirjoitettuna heidän otsaansa.” - Selected Messages, book 1, s. 55, 56.
31.5. Sunnuntai, aamu
2. Joh.1:8, 9
”Pian pyritään kaikin mahdollisin keinoin vääristelemään ja tekemään tyhjäksi
Jumalan Hengen todistusten totuutta. Meillä on oltava valmiina ne selkeät,
suorat sanomat, joita vuodesta 1846 lähtien on annettu Jumalan kansalle. On
oleva henkilöitä, jotka kerran olivat yhtä kanssamme uskossa, mutta jotka nyt
etsivät uusia, outoja oppeja, voidakseen esittää kansalle jotakin omalaatuista ja
sensaatiomaista. He esittävät kaikenlaisia harhoja ja väittävät niiden olevan
peräisin rouva Whitelta, jotta voisivat pettää sieluja. - - Ne, jotka ovat pitäneet
Herran antamaa valoa merkityksettömänä, eivät hyödy annetuista ohjeista. On
niitä, jotka tulkitsevat Jumalan antamia sanomia väärin, hengellisen
sokeutensa mukaisesti. Jotkut luopuvat uskostaan, kieltävät sanomien
sisältämän totuuden ja väittävät niitä valheiksi. Jotkut tekevät niistä pilkkaa ja
vastustavat valoa, jota Jumala on antanut vuosien aikana. Näin jotkut
uskossaan heikot tulevat johdetuiksi harhaan. Mutta toiset saavat näistä
sanomista suurta apua. Vaikka sanomia ei olekaan osoitettu henkilökohtaisesti
heille, he ottavat ojennuksen varteen ja välttävät mainittuja rikkomuksia.” Selected Messages, book 1, s. 41, 42.
31.5. Sunnuntai, ilta
Hebr. 12:1
”Herran Henki vaikuttaa annetuissa ohjeissa, ja monien mielessä olevat
epäilykset tulevat pyyhityiksi pois. Todistukset sisältävät itsessään avaimen,
joka selittää annettujen sanomien merkityksen, niin kuin Raamattukin selittää
Raamattua. Monet lukevat innokkaasti sanomia, joissa nuhdellaan vääryyksiä,
saadakseen tietää, miten voivat pelastua. - - Kun nämä sanomat pääsevät
vaikuttamaan sydämeen, elämässä tapahtuu muutoksia.” - Selected Messages,
book 1, s. 41, 42.
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KESÄKUU
1.6. Maanantai, aamu
Hebr. 11:5
”Henok oli totuuden julkinen opettaja omana aikakautenaan. Hän opetti
totuutta, ja hän eli tuon totuuden mukaisesti. Tämän Jumalan yhteydessä
vaeltaneen opettajan luonne oli kaikin tavoin sopusoinnussa hänen tehtävänsä
suuruuden ja pyhyyden kanssa. Henok oli profeetta, joka puhui Pyhän Hengen
johtamana. Hän oli valo moraalisen pimeyden keskellä, esikuva, ihminen, joka
vaelsi Jumalan yhteydessä. Hän oli kuuliainen Jumalan laille - tuolle laille, jota
Saatana oli kieltäytynyt tottelemasta ja jonka Aadam oli rikkonut. Abel oli ollut
sille kuuliainen, ja kuuliaisuutensa tähden hänet surmattiin. Nyt Jumala
osoittaisi koko maailmankaikkeudelle vääräksi Saatanan syytöksen, jonka
mukaan ihminen ei voi noudattaa Jumalan lakia. Hän osoittaisi, että vaikka
ihminen oli tehnyt syntiä, hän voisi olla sellaisessa suhteessa Jumalaan, että
hänellä olisi Jumalan mieli ja Henki ja hän olisi edustava vertauskuva
Kristuksesta. Jumala oli valinnut tämän pyhän miehen arvostelemaan ankarasti
maailman jumalattomuutta ja osoittamaan maailmalle, että ihmisille oli
mahdollista noudattaa kaikkea Jumalan lakia.” - The Upward Look, s. 228.
1.6. Maanantai, ilta
1. Moos. 5:22
”Henok ei ainoastaan mietiskellyt ja rukoillut ja ollut valppaana, vaan
vedottuaan rukouksessa Jumalaan, hän vetosi myös lähimmäisiinsä. Hän ei
peitellyt totuutta saadakseen epäuskoisten suosiota ja siten lyödäkseen laimin
heidän sielunsa. Tämä läheinen yhteys Jumalaan rohkaisi häntä tekemään
Jumalan tekoja. Henok vaelsi Jumalan yhteydessä ja sai todistuksen, että hän
oli "elänyt Jumalan mielen mukaisesti" (Hepr. 11:5). Tämä on jokaisen uskovan
etuoikeus tänään. Se merkitsee sitä, että ihminen elää Jumalan yhteydessä, ja
Jumala ottaa asuntonsa ihmisessä. "Minä olen heissä ja sinä olet minussa" (Joh.
17:23), sanoo Jeesus. Vaeltaminen Jumalan yhteydessä ja todistuksen
saaminen Jumalan mielen mukaisesta elämästä - tällainen kokemus ei rajoitu
Henokiin, Eliaan, patriarkkoihin, profeettoihin, apostoleihin ja marttyyreihin.
Kristuksen jokaisen seuraajan etuoikeus ja myös velvollisuus on omistaa Jeesus
sydämessään ja elää hänen yhteydessään. Silloin he ovat todella hedelmää
tuottavia puita.” - The Upward Look, s. 228.
2.6. Tiistai, aamu
1. Moos. 7:1
”Nooan päivinä maailman jumalattomuus tuli niin suureksi, että Jumala ei enää
voinut sietää sitä. "Ja Herra sanoi: 'Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka
olen luonut'" (1. Moos. 6:7). Mutta hänen tuli sääli ihmissukua, ja
rakkaudessaan hän järjesti pakopaikan kaikille, jotka ottaisivat sen vastaan.
Hän antoi Nooalle sanoman annettavaksi ihmisille: "Minun henkeni ei ole
vallitseva ihmisessä iankaikkisesti" (jae31) Nooalle annettiin käsky rakentaa
arkki ja samaan aikaan julistaa, että Jumala lähettää vedenpaisumuksen maan
päälle hävittämään jumalattomat. Ne, jotka uskoisivat sanoman ja
valmistautuisivat tapahtuman varalle katumalla syntejään ja uudistamalla
elämänsä, saisivat syntinsä anteeksi ja pelastuisivat. Mutta niiden kehotusten ja
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varoitusten jatkuva vastustaminen, joita Jumala Nooan välityksellä antoi,
erottaisivat ihmiset Jumalasta. Siitä olisi seurauksena, että ääretön armo ja
rakkaus lakkaisi esittämästä vetoomuksiaan. Jumalan Henki jatkoi
vetoomuksiaan kapinoiville ihmisille siihen asti, että ilmoitettu aika oli kulunut
miltei loppuun. Kun Nooa perheineen oli astunut arkkiin, Jumala sulki arkin
oven.” - Signs of the Times, (jae 3). 1.4.1886.
2.6. Tiistai, ilta
2. Tim. 4:3, 4
”Armo oli astunut alas kultaiselta istuimeltaan eikä enää toiminut välittäjänä
syyllisen syntisen puolesta. Tuon sukupolven kaikki ihmiset eivät olleet sanan
täydessä merkityksessä epäjumalia palvovia pakanoita. Monilla oli tietoa
Jumalasta ja hänen laistaan. Kuitenkin he torjuivat uskollisen vanhurskauden
saarnaajan sanoman, ja sen lisäksi he käyttivät kaiken vaikutusvaltansa
estääkseen muitakin tottelemasta Jumalaa. Jokaiselle koittaa koetuksen ja
tilinteon päivä. Tuolla sukupolvella oli oma tilaisuutensa ja etuoikeutensa niin
kauan kuin Nooa kaiutti varoituksen ääntä tulevasta tuhosta. Mutta ihmiset
antautuivat mieluummin Saatanan kuin Jumalan hallintaan, ja Saatana petti
heidät niin kuin hän petti ensimmäiset esivanhempamme. Saatana tarjosi
heille pimeyttä ja valheita valon ja totuuden sijasta. He ottivat vastaan hänen
viisastelunsa ja valheensa, koska ne tuntuivat heistä sopivilta. Ne olivat
sopusoinnussa heidän turmeltuneiden elämäntapojensa kanssa. Siksi he
hylkäsivät harhakuvitelmana totuuden, joka olisi heidät pelastanut.” - Signs of
the Times, (jae 3). 1.4.1886.
3.6. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 15:1-6
”Jumalan suunnitelmiin kuului, että Abraham olisi valon ja siunauksen kanava,
että hänen vaikutuksensa lisääntyisi ja että Jumalalla olisi kansa maan päällä.
Abrahamin tuli maailmassa heijastaa elämässään Jeesuksen luonnetta.
Saadessaan jumalallisen kutsun Abraham ei ollut mikään kuuluisa henkilö. Hän
ei ollut lainlaatija eikä valloittaja. Hän oli yksinkertainen karjankasvattaja, joka
asusti teltoissa, mutta hänellä oli palveluksessaan suuri määrä työmiehiä, jotka
auttoivat häntä tämän vaatimattoman ammatin harjoittamisessa. Hän sai
osakseen kunnioitusta siksi, että hän oli uskollinen Jumalalle, ja koska hän oli
ehdottoman rehellinen ja oikeudenmukainen. Herra sanoi hänestä: "Miksi
salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja
mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille
maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja
jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja
vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille
antanut." (1. Moos. 18:17-19).” - Youth's Instructor, 4.3.1897.
3.6. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:8
”Abrahamin epäitsekäs elämä johti siihen, että hänestä tuli todella "kaiken
maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten" (1. Kor. 4:9). Herra sanoi,
että hän siunaisi niitä, jotka Abrahamia siunaavat, ja rankaisisi niitä, jotka
häntä pahoinpitelevät tai vahingoittavat. Abrahamin uskonnollisen elämän ja
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kokemuksen kautta oikeaa tietoa Jahvesta on välitetty tuhansille. Hänen
elämästään lähtevät valonsäteet valaisevat kaikkien niiden polkua, jotka
osoittavat käytännössä samaa hurskautta, uskoa, hartautta ja kuuliaisuutta
kuin Abraham. Abrahamilla oli tietoa Kristuksesta, sillä Herra oli valistanut
häntä maailman Lunastajasta. Abraham oli tehnyt lapsilleen ja koko
perhekunnalleen tiettäväksi, että uhrit esikuvasivat Kristusta, Jumalan Karitsaa,
joka teurastettaisiin maailman syntien tähden. Siten hän kokosi käännynnäisiä,
jotka uskoivat ainoaan oikeaan ja elävään Jumalaan.” - Youth's Instructor,
4.3.1897.
4.6. Torstai, aamu
1. Moos. 45:7, 8
”Jumalan tarkoituksena oli Joosefin välityksellä esitellä egyptiläisille Raamatun
uskontoa. Tämän uskollisen todistajan tuli edustaa Kristusta kuninkaiden
hoveissa. Joosefin ollessa vielä nuori, Jumala antoi hänelle unien kautta viitteitä
siitä korkeasta asemasta, johon hänet kutsuttaisiin. Estääkseen hänen uniensa
toteutumisen Joosefin veljet myivät hänet orjaksi, mutta heidän julma tekonsa
johti juuri siihen, mitä unet olivat ennustaneet. Ne, jotka yrittävät estää Jumalan
tarkoituksia toteutumasta ja jotka vastustavat hänen tahtoaan, saattavat
näyttää menestyvän jonkin aikaa. Mutta Jumala toimii omien tarkoitustensa
toteuttamiseksi, ja hän tekee selväksi, kuka on taivaan ja maan hallitsija.
Joosef piti joutumistaan orjana Egyptiin suurimpana onnettomuutena, mikä
häntä saattoi kohdata. Mutta hän näki välttämättömäksi turvautua Jumalaan
tavalla, jollaista hän ei ollut kokenut aiemmin eläessään isänsä rakkauden
suojelemana.” - Youthys Instructor, 11.3.1897.
4.6. Torstai, ilta
1. Moos. 45:9
”Joosef vei Jumalan mukanaan Egyptiin. Se näkyi siitä, että hän surustaan
huolimatta käyttäytyi hyväntuulisesti. Kuten Jumalan liitonarkku toi rauhaa ja
menestystä Israelille, samoin tämä Jumalaa rakastava ja Jumalaa pelkäävä
nuorukainen toi siunauksen Egyptille. Se ilmeni niin merkittävällä tavalla, että
Potifar, jonka talossa hän palveli, katsoi kaikkien siunaustensa olevan
ostamansa orjan ansiota. Siksi hän kohteli Joosefia kuin omaa poikaansa.
Jumalan tarkoitus onkin, että ne, jotka rakastavat ja kunnioittavat hänen
nimeään, saavat myös itse osakseen kunnioitusta, ja että Jumalaa kirkastavat
saavat itsekin heijastusta tuosta kirkkaudesta. Joosefin luonne ei muuttunut,
kun hänen korotettiin luottamustoimeen. Hänet korotettiin asemaan, jossa
hänen arvokkaat luonteenpiirteensä säteilivät hyvinä tekoina. Jumalan siunaus
seurasi häntä sekä sisällä että ulkona. Potifar uskoi hänen hoitoonsa koko
omaisuutensa. Kaikessa tässä Joosef osoitti lujuutta ja rehellisyyttä, sillä hän
rakasti ja pelkäsi Jumalaa.” - Youthys Instructor, 11.3.1897.
5.6. Perjantai, aamu
2. Moos. 3:11, 12
”Antautuneisuus ja nöyryys ovat aina olleet niiden luonteenpiirteitä, joille
Jumala on uskonut tärkeitä velvollisuuksia työssään. Saadessaan autiomaassa
jumalallisen kutsun Mooses tunsi epäluottamusta itseään kohtaan. Hän tajusi
sopimattomuutensa siihen asemaan, johon Jumala oli hänet kutsunut. Mutta
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otettuaan luottamustehtävän vastaan hänestä tuli Jumalan kädessä sopiva
välikappale toteuttamaan suurinta tehtävää, mitä koskaan on annettu
kuolevaisille. Jos Mooses olisi luottanut omaan voimaansa ja viisauteensa ja
innokkaasti ottanut vastaan suuren haasteen, hän olisi osoittanut olevansa
täysin sopimaton sellaiseen tehtävään. Se että ihminen tuntee oman
heikkoutensa, on ainakin jonkinlainen todiste siitä, että hän tajuaa hänelle
uskotun tehtävän suuruuden, ja tämä antaa aiheen toivoa, että hän pitää
Jumalaa neuvonantajanaan ja väkevyytenään. Sellainen henkilö ei liiku
kauemmaksi eikä nopeammin kuin tietää Jumalan häntä johtavan.” -Signs of
the Times, 11.8.1881.
5.6. Perjantai, ilta
Apt. 22:10
”Ottaessaan vastaan Jumalan hänelle uskomat velvollisuudet ihminen saa
voimaa ja tehokkuutta, kun hän koko sielustaan pyrkii tulemaan kykeneväksi
täyttämään ne oikein. Olipa hänen asemansa miten vaatimaton tai hänen
kykynsä miten rajoittunut tahansa, sellainen henkilö saavuttaa todellisen
suuruuden, joka iloisesti vastaa kutsuun ja jumalalliseen voimaan luottaen
pyrkii suorittamaan uskollisesti tehtävänsä. Hän tuntee pyhäksi tehtäväkseen
taistella vääryyttä vastaan, vahvistaa oikeata, kannustaa, lohduttaa ja siunata
lähimmäisiään. Velttouden, itsekkyyden ja halun saada maailmalta kiitosta
tulee väistyä tämän korkean ja pyhän kutsumuksen edestä. Tällaisessa työssä
heikosta tulee vahva, arasta rohkea, epäröivästä luja ja päättävä. Kukin näkee
oman asemansa ja tehtävänsä tärkeyden, koska taivas on valinnut hänet
kuninkaiden Kuninkaan erityistehtävään. Tällaisten ihmisten jäljiltä maailma on
parempi kuin se oli ennen heitä. Heidän vaikutuksensa on ollut kohottava,
puhdistava ja jalostava kaikkia niitä kohtaan, joita he ovat kohdanneet. Näin he
auttavat lähimmäisiään valmistautumaan taivaallisiin majoihin.” -Signs of the
Times, 11.8.1881.
6.6. Sapatti, aamu
Joos. 1:5
”Mooseksen kuoleman jälkeen Joosua nimitettiin Israelin johtajaksi viemään
Israelin kansa Luvattuun maahan. Joosua oli hyvin pätevä tähän tärkeään
tehtävään. Hän oli ollut Mooseksen pääministerinä suurimman osan siitä
ajasta, jonka israelilaiset olivat vaeltaneet autiomaassa. Hän oli nähnyt ne
ihmeelliset teot, jotka Jumala oli tehnyt Mooseksen kautta, ja hän ymmärsi
hyvin kansan asenteet. Hän oli ollut yksi niistä kahdestatoista vakoojasta, jotka
oli lähetetty tutkimaan Luvattua maata, ja yksi niistä kahdesta, jotka olivat
antaneet luotettavan raportin sen rikkauksista ja jotka olivat rohkaisseet
kansaa ottamaan sen haltuunsa Jumalan voimassa. Herra lupasi Joosualle, että
hän olisi hänen kanssaan niin kuin hän oli ollut Mooseksenkin kanssa. Herra
auttaisi Joosuaa valloittamaan Kanaanin maan helposti edellyttäen, että Joosua
noudattaisi uskollisesti kaikkia hänen käskyjään. Joosua oli ollut huolissaan
siitä, miten hän pystyisi toteuttamaan saamansa tehtävän johtaa kansa
Kanaanin maahan, mutta tämä vakuutus poisti hänen pelkonsa. Hän antoi
israelilaisille käskyn valmistautua kolmen päivän matkalle ja kaikille
Hartauskalenteri

46

Huhti-Kesäkuu 2015

asekuntoisille miehille käskyn valmistautua taisteluun.” - Testimonies, voi. 4, s.
156,157.
6.6. Sapatti, ilta
Joos. 1:7
"He vastasivat Joosualle: 'Me teemme kaiken, minkä käsket meidän tehdä, ja
menemme minne hyvänsä meidät lähetät. Samalla tavoin kuin olemme aina
totelleet Moosesta, tottelemme myös sinua. Herra, sinun Jumalasi, olkoon sinun
kanssasi, kuten hän oli Mooseksen kanssa! Rangaistakoon kuolemalla jokaista,
joka kapinoi käskyjäsi vastaan eikä tottele sinua kaikessa minkä käsket tehdä.
Ole rohkea ja luja!'" (Joos. 1:16-18). Jumala tahtoi, että israelilaisten kulku
Jordanin poikki toteutettaisiin ihmeen kautta. Joosua käski kansan pyhittäytyä,
sillä seuraavana päivänä Herra tekisi ihmetekoja heidän keskuudessaan.
Sovittuna aikana Joosua käski pappien kantaa liitonarkkua, joka sisälsi
Jumalan lain, kansan edellä. "Herra sanoi Joosualle: 'Tänä päivänä minä
vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että minä
olen sinun kanssasi niin kuin olin Mooseksen kanssa'" (Joos. 3:7).” Testimonies, voi. 4, s. 156,157.
7.6. Sunnuntai, aamu
Tuom. 5:1, 2
”Israelilaiset, jotka olivat jälleen erottautuneet Jumalasta, olivat vihollistensa
ankarien hyökkäysten kohteina. Ihmisten omaisuus ja henkikin olivat jatkuvasti
vaarassa. Kylät ja yksittäiset asumukset olivat autioituneet, ja ihmiset
kokoontuivat muurien ympäröimiin kaupunkeihin. Valtatiet olivat autioina, ja
ihmiset kulkivat paikasta toiseen harvemmin käytettyjä sivuteitä.
Vedenottopaikoissa monia ryöstettiin ja jopa surmattiin. Israelilaisten ahdistusta
lisäsi se, että he eivät olleet aseistettuja. Nelikimmentuhantisella joukolla ei
ollut yhtään kilpeä eikä yhtään keihästä. Kahdenkymmenen vuoden ajan
israelilaiset olivat vaikeroineet sortajan ikeen alaisina. Sitten he kääntyivät pois
epäjumalanpalveluksestaan ja nöyrinä ja katuvina huusivat Herran puoleen
saadakseen vapautuksen. He eivät huutaneet turhaan.” - Signs of the Times,
16.6.1881.
7.6. Sunnuntai, ilta
Tuom. 4:4
”Israelissa asui hurskaudestaan tunnettu nainen, ja hänen välityksellään Herra
päätti vapauttaa kansansa. Hänen nimensä oli Debora. Hänet tunnettiin
naisprofeettana, jolta israelilaiset tulivat pyytämän ratkaisua riita-asioihinsa.
Herra kertoi Deboralle aikomuksestaan tuhota Israelin viholliset ja pyysi häntä
kutsumaan luokseen Barak-nimisen miehen, joka oli Naftalin heimoa, ja
kertomaan tälle, mitä ohjeita oli saanut. Debora kutsui luokseen Barakin ja
käski hänen koota naftalilaisista ja sebulonilaisista kymmenentuhannen
miehen joukon taistelemaan kuningas Jabinin sotajoukkoja vastaan. -- Debora
juhli Israelin voittoa sepittämällä mitä ylevimmän ja voimakkaimman laulun.
Hän antoi Jumalalle kaiken kunnian heidän vapauttamisestaan ja kehotti
kansaa ylistämään Herraa hänen suurenmoisista teoistaan.” - Signs of the
Times, 16.6.1881.
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8.6. Maanantai, aamu
Tuom. 6:14-16
”Kaikki ne ihmeteot, joita Jumala on tehnyt kansansa hyväksi, on toteutettu
hyvin yksinkertaisin keinoin. Kun Jumalan kansa on hänelle täysin antautunut,
hän käyttää sitä edistääkseen työtään maan päällä. Mutta meidän tulee
muistaa, että koemmepa millaista menestystä tahansa, kunnia siitä kuuluu
Jumalalle, sillä jokainen kyky ja voima on häneltä saatu lahja. Jumala koettelee
äärimmilleen niiden uskoa ja rohkeutta, joille hän on uskonut vastuuta
työstään. Näkymät ovat usein pelottavia. Vaikka Jumala on toistuvasti
vakuuttanut antavansa apuaan, usko saattaa silti horjua. Meidän on lujasti
turvauduttava sanaan "Näin sanoo Herra", riippumatta inhimillisestä järkeilystä
tai ilmeisestä mahdottomuudesta. Gideonin ja hänen sotajoukkonsa
kokemuksen tarkoituksena oli opettaa yksinkertaisuuden ja uskon merkitystä.
Johtajalla, jonka Jumala oli valinnut, ei ollut mitään huomattavaa asemaa
Israelissa. Hän ei ollut hallitsija, leeviläinen eikä pappi. Hän ajatteli olevansa
vähäisin isänsä kodissa. Ihmisviisaus ei olisi häntä valinnut, mutta Jumala näki
Gideonissa rehellisen ja moraaliltaan rohkean miehen. Hän epäili itseään ja oli
halukas kuuntelemaan Jumalan opetuksia ja toteuttamaan hänen
tarkoituksiaan.” - Signs of the Times, 30.6.1881.
8.6. Maanantai, ilta
Joh. 15:5
”Herra ei ole riippuvainen korkeassa asemassa olevista henkilöistä, ei suuresta
älystä eikä laajoista tiedoista. Sellaiset ovat usein ylpeitä ja itseriittoisia. He
katsovat olevansa päteviä toteuttamaan suunnitelmia ilman Jumalan neuvoja.
He irrottautuvat tosi Viinipuusta, ja siksi heistä tulee kuivia ja hedelmättömiä
niin kuin kuihtuneet oksat. Herra saattaa kerskailevat ihmiset häpeään. Hän
antaa menestystä heikoimmillekin yrityksille ja menetelmille, jotka eivät näytä
lainkaan lupaavilta, kunhan niitä toteutetaan jumalallisen määräyksen
mukaisesti, nöyrästi ja luottavasti.” - Signs of the Times, 30.6.1881.
9.6. Tiistai, aamu
1. Sam. 3:19, 20
”Siitä lähtien kun Herra ensi kertaa ilmaisi itsensä Hannan pojalle, Samuelin
kutsu profeetan tehtävään oli tullut tunnustetuksi kaikkialla Israelissa. Samuel
oli osoittautunut uskolliseksi Herran sanansaattajaksi esittämällä kuuliaisesti
jumalallisen varoituksen Eelin perheelle, niin tuskallinen ja koetteleva kuin tuo
tehtävä oli ollutkin. "Herra oli hänen kanssaan eikä sallinut yhdenkään hänen
sanansa osua harhaan. Näin koko Israel Danista Beersebaan saakka oppi
tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän."
Kansakuntana israelilaiset olivat edelleen jumalattomassa tilassa ja palvoivat
epäjumalia. Sen rangaistukseksi he joutuivat olemaan filistealaisten vallan
alaisuudessa. Tänä aikana Samuel vieraili maan kaikissa kaupungeissa ja
kylissä ja kehotti kansaa kääntymään isiensä Jumalan puoleen. Hän saikin
työstään hyviä tuloksia. Kärsittyään vihollistensa sortoa kaksikymmentä vuotta
Israel "kääntyi Herran puoleen".” - Patriarchs and Prophets, s. 589, 590 [Alfa ja
omega 2, s. 181).
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9.6. Tiistai, ilta
5. Moos. 26:17
”Samuel neuvoi israelilaisia: "Jos te koko sydämestänne haluatte palata Herran
luo, poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja jumalattaret, noudattakaa
aina Herran tahtoa ja palvelkaa ainoastaan häntä!" (1. Sam. 7:3). Tästä
huomaamme, että käytännöllistä hurskautta, sydämen uskontoa, opetettiin
Samuelin päivinä samoin kuin Kristus opetti sitä ollessaan maailmassa. Vailla
Kristuksen armoa uskonnon ulkonaiset muotomenot olivat muinaiselle Israelille
arvottomia. Ne ovat arvottomia myös nykyajan Israelille. Nykyään tarvitaan
samanlaista herätystä todelliseen sydämen uskontoon, jota muinainen Israel
sai kokea. Katumus on ensi askel, joka kaikkien on otettava palatessaan
Jumalan luo. Kukaan ei voi tehdä tätä työtä toisen puolesta. Meidän on
omakohtaisesti nöyrryttävä Jumalan edessä ja pantava pois epäjumalamme.
Kun olemme tehneet kaiken voitavamme, Herra ilmaisee meille
pelastuksensa.” - Patriarchs and Prophets, s. 589, 590 [Alfa ja omega 2, s. 181).
10.6. Keskiviikko, aamu
2. Sam. 23:1, 2
”Kuka pystyy arvioimaan, mitä tuloksia oli noista työntäyteisistä vuosista ja
vaelteluista noilla yksinäisillä kukkuloilla? Siellä yksinäisyydessään Daavid
pääsi luonnon ja Jumalan yhteyteen ja sai kokea laumojaan paimentaessaan
vaaroja ja niistä selviytymistä, murhetta ja iloa. Me eivät ainoastaan
muovanneet hänen luonnettaan ja vaikuttaneet hänen vastaiseen elämäänsä.
Israelin suloisen laulajan psalmeina ne tulisivat kaikkina tulevina aikoina
virittämään rakkautta ja uskoa Jumalan kansan sydämissä ja ylentämään
heidät lähemmäksi hänen alati rakastavaa sydäntään, hänen, jossa kaikki
hänen luotunsa elävät. Nuoren miehuutensa kauneudessa ja verevyydessä
Daavid valmistui täyttämään korkean paikkansa maan valioiden joukossa.
Kykynsä hän käytti Jumalalta saatuina kalliina lahjoina ylistämään taivaallisen
Antajan kunniaa. Mietiskelyhetkinään hän sai sitä viisautta ja hurskautta, joka
teki hänet rakkaaksi sekä Jumalalle että enkeleille. Mietiskellessään Luojansa
täydellisiä tekoja hän sai yhä selvemmän käsityksen Jumalasta.” - Patriarchs
andProphets, s. 642 (Alfa ja omega 2, s. 223).
10.6. Keskiviikko, ilta
1. Sam. 16:13
”Hämärät aiheet kirkastuivat, vaikeatajuiset selkenivät, pulmakysymykset
ratkesivat, ja sitä mukaa kuin hän sai lisävaloa, hän entistä haltioituneemmin
ylisti Jumalan ja Lunastajansa kunniaa. Innoittava rakkaus, ahdistava suru ja
saavutetut voitot antoivat hänelle mietiskelyn aihetta. Kun hän ajatteli Jumalan
rakastavaa ohjausta elämässään, hän halusi entistä palavammin ja
kiitollisemmin palvella häntä koko sydämestään. Se kirvoitti hänen äänensä
kaikumaan voimallisemmin ja heläytti hänen harpustaan yhä riemukkaampia
säveleitä. Näin paimenpoika varttui voimasta voimaan ja tiedosta tietoon, sillä
hänessä oli Herran Henki.” - Patriarchs andProphets, s. 642 (Alfa ja omega 2, s.
223).
11.6. Torstai, aamu
1. Kun. 3:7-9
”Jahven nimeä kunnioitettiin suuresti Salomon hallituskauden alkupuolella.
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Kuninkaan viisaus ja vanhurskaus todistivat kaikille kansoille sen Jumalan
erinomaisuudesta, jota hän palveli. Jonkin aikaa Israel oli maailmalle valona ja
todistuksena Jahven suuruudesta. Salomon varhaisten hallitusvuosien
loistokkuus ei perustunut hänen verrattomaan viisauteensa, tarumaisiin
rikkauksiinsa eikä laajalle levinneeseen valtaansa ja maineeseensa vaan
siihen, että hän taivaan lahjojen viisaalla käytöllä tuotti kunniaa Israelin
Jumalan nimelle.” -Prophets and Kings, s. 32,33 {Alfa ja omega 2, s. 338, 339).
11.6. Torstai, ilta
1. Kun. 2:12
”Vuosien mittaan ja maineensa yhä lisääntyessä Salomo koetti kunnioittaa
Jumalaa. Hän kehittyi yhä pitemmälle henkisesti ja hengellisesti sekä jakoi
jatkuvasti toisille niitä siunauksia, joita sai. Hän ymmärsi itse paremmin kuin
kukaan muu, että Jahve sulaa hyvyyttään oli antanut hänelle vallan ja viisauden
ja ymmärryksen. Hänelle oli suotu nämä lahjat, jotta hän levittäisi maailmalle
tietoa kuningasten Kuninkaasta. Salomo oli kiinnostunut erityisesti
luonnontieteistä, mutta hän ei rajoittanut tutkimuksiaan vain yhteen
tiedonalaan. Tutkimalla ahkerasti kaikkea luomakuntaa, elollista niin kuin
elotontakin, hän sai selvän käsityksen Luojasta. Hän havaitsi Jumalan viisauden
luonnon voimissa, kivikunnassa ja eläinkunnassa sekä jokaisessa puussa,
pensaassa ja kukassa. Pyrkiessään oppimaan yhä enemmän hänen tietonsa
Jumalasta ja rakkautensa häntä kohtaan lisääntyivät jatkuvasti.” -Prophets and
Kings, s. 32,33 {Alfa ja omega 2, s. 338, 339).
12.6. Perjantai, aamu
1. Kun. 18:21
”Gileadin vuoristossa, Jordanin itäpuolella, asui Ahabin päivinä uskon ja
rukouksen mies, jonka toiminnan tuli pysähdyttää luopumuksen nopea
leviäminen Israelissa. Tisbestä kotoisin oleva Elia oli kaukana tunnetuista
kaupungeista ja ilman arvoasemaa. Hän ryhtyi kuitenkin tehtäväänsä uskoen,
että Jumala suunnitelmansa mukaisesti valmistaisi tietä hänen edellään ja
antaisi hänen työlleen täyden menestyksen. Hänen puheensa oli uskon ja
voiman täyttämää, ja hän omisti koko elämänsä uudistustyöhön. Hänen
äänensä oli huutavan ääni autiomaassa, ääni, joka nuhteli synnistä ja torjui
etenevää pahuutta. Mutta vaikka hän nuhtelikin kansaa synnistä, hänen
sanomansa tarjosi Gileadin palsamia kaikille synninsairaille, jotka halusivat
parantua.” -Prophets and Kings, s. 119,120 (Alfa ja omega 3, s. 30).
12.6. Perjantai, ilta
1. Kun. 18:30
”Nähdessään Israelin vajoavan yhä syvemmälle epäjumalain palvontaan Elia
sekä huolestui mielessään että vihastui. Jumala oli tehnyt suuria tekoja
kansansa hyväksi. Hän oli vapauttanut heidät orjuudesta ja antanut "heille
pakanain maat, - - että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen
laeistansa vaarin" (Ps. 105:44, 45, VKR). Mutta Jahven siunaukselliset
suunnitelmat oli miltei tyystin unohdettu. Epäusko oli nopeasti erottamassa
valittua kansaa sen voiman lähteestä. Kun Elia vuoristoon vetäytyneenä
tarkkaili tätä luopumusta, hän joutui surun valtaan. Sieluntuskassaan hän
rukoili Jumalaa pysäyttämään tuon kerran suosimansa kansan huonon
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vaelluksen ja tarvittaessa rankaisemaankin sitä, jotta se oppisi näkemään
oikeassa valossa irrottautumisensa taivaan Jumalasta. Hän toivoi heidät
saatettavan parannukseen ennen kuin he menisivät pahuudessaan niin pitkälle,
että Herran olisi pakko hävittää heidät.” -Prophets and Kings, s. 119,120 (Alfa
ja omega 3, s. 30).
13.6. Sapatti, aamu
2. Kun. 2:9
”Voimme oppia profeetta Elisan kokemuksesta arvokkaita opetuksia. Herra oli
valinnut Elisan Elian apulaiseksi, ja hän osoittautui kokeissa ja
koettelemuksissa luottamuksen arvoiseksi. Hän oli halukas olemaan ja
tekemään mitä vain Herra määräsi. Hän ei yrittänyt vältellä
vaatimattomintakaan palvelusta, vaan oli yhtä uskollinen, olipa kysymys
pienistä tai suurista velvollisuuksista. Hän oli aina valmis palvelemaan missä
tahansa tehtävässä Herra häntä tarvitsi, vaikka se olisi ollut aivan vastoin hänen
luonnollisia taipumuksiaan. Ja joka tilanteessa hän oppi nöyryyttä ja palvelua
koskevia opetuksia. - - "Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: 'Pyydä minua
tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi'. Elisa
sanoi: 'Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa'." Hän ei pyytänyt
maallista kunniaa eikä korkeaa asemaa maailman suurmiesten joukossa. Hän
pyysi kaksinkertaista osaa Hengestä, joka oli annettu tuolle miehelle, jota
Jumala kohta kunnioittaisi ottamalla hänet taivaaseen. Hän tiesi, että mikään
vähempi kuin kaksinkertainen osa Hengestä, joka oli levännyt Elian yllä, ei
riittäisi tekemään häntä sopivaksi täyttämään Elian paikkaa, sillä Elialla oli iän
mukanaan tuomaa kokemusta ja viisautta, jota ei voitu millään keinolla siirtää
nuorempaan.” - Manuscript 114,1901.
13.6. Sapatti, ilta
2. Kun. 2:10
”Kun Herra kaitselmuksessaan näkee hyväksi siirtää työstään niitä, joille hän on
antanut viisautta, hän auttaa ja vahvistaa heidän seuraajiaan, mikäli he etsivät
häneltä apua ja vaeltavat hänen teillään. He voivat olla jopa viisaampia kuin
edeltäjänsä, sillä he voivat hyötyä edeltäjiensä kokemuksista ja oppia heidän
erehdyksistään. Herra pitää erityisellä tavalla huolta seurakunnastaan. Ne jotka
etsivät häneltä viisautta, ovat maailmassa valoja, jotka loistavat kirkkaammin
ja kirkkaammin aina täyteen päivään saakka.” - Manuscript 114,1901.
14.6. Sunnuntai, aamu
Jes. 6:9, 10
”Profeetan velvollisuus oli selvä: hänen tuli korottaa äänensä vallitsevaa
pahuutta vastaan. Mutta hän pelkäsi ryhtyä työhön ilman jonkinlaista
vakuutusta menestyksestä. "Kuinka pitkäksi aikaa, Herra?" (Jes. 6:11) hän
kysyi. Eikö valitusta kansastasi kukaan koskaan ymmärrä ja käänny ja tule
parannetuksi? Jesaja ei joutuisi kantamaan sielussaan taakkaa erehtyvän
Juudan puolesta turhaan. Hänen missionsa ei olisi täysin tulokseton.
Kuitenkaan sitä pahuutta, joka oli lisääntynyt monien sukupolvien aikana, ei
voitaisi poistaa hänen elinaikanaan. Hänen piti olla jatkuvasti kärsivällinen ja
rohkea opettaja - toivon yhtä hyvin kuin tuomionkin profeetta. Kun jumalallinen
tarkoitus lopulta toteutuisi, silloin nähtäisiin hänen samoin kuin Jumalan
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kaikkien uskollisten sanansaattajien työn lopulliset tulokset. Jäännös pelastuisi.
Jotta tämä saataisiin aikaan, varoituksen ja kehotuksen sanomia olisi Herran
sanan mukaan välitettävä kapinallisille, "kunnes kaupungit ovat autioina,
asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius.”
-Review and Herald, 11.3.1915.
14.6. Sunnuntai, ilta
Jes. 6:13
”Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa" (jakeet 11,12). Nuo
ankarat rangaistustuomiot, jotka kohtaisivat katumattomia - sota,
maanpakolaisuus, sorto, vallan ja arvostuksen menettäminen kansojen
keskuudessa - kaikki nämä olivat tarkoituksellisia. Niiden tarkoituksena oli
johtaa parannukseen ja kääntymykseen niitä, jotka tunnistivat niissä loukatun
Jumalan käden. Pohjoisen valtakunnan kymmenen heimoa hajotettaisiin pian
kansojen joukkoon, ja niiden kaupungit jäisivät autioiksi. Vihamielisten
kansakuntien tuhoisat sotajoukot hävittäisivät maata uudelleen ja uudelleen,
Jerusalemkin lopulta kukistuisi, ja Juuda vietäisiin vankeuteen. Kuitenkaan
Luvattu maa ei jäisi ikiajoiksi hylätyksi.” -Review and Herald, 11.3.1915.
15.6. Maanantai, aamu
Jer. 1:4, 5
”Herra antoi Jeremialle sanoman, joka sisälsi nuhteen Jumalan kansalle. Sitä
syytettiin siitä, että se oli jatkuvasti hylännyt Jumalan neuvon. "Minä - - olen
puhunut teille uudelleen ja uudelleen, mutta te ette ole kuunnelleet. Olen kerran
toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja, ja
kehottanut: 'Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne! Älkää
seuratko muita jumalia älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa,
jonka minä annoin teidän isillenne ja teille'" (Jer. 35:14, 15). Jumala vetosi
heihin, että he eivät kättensä ja sydämensä teoilla saattaisi häntä vihastumaan,
mutta he eivät kuunnelleet. Sitten Jeremia ennusti, että juutalaiset joutuisivat
vankeuteen. Se olisi rangaistusta siitä, että he eivät ottaneet vaarin Herran
sanasta. Jumala käyttäisi kaldealaisia välikappaleinaan kurittaakseen
tottelematonta kansaansa. Heidän rangaistuksensa olisi suhteessa heidän
tietoonsa ja niihin varoituksiin, jotka he olivat hylänneet. Jumala oli lykännyt
tuonnemmaksi rangaistustuomioitaan, koska hän oli haluton nöyryyttämään
valittua kansaansa. Mutta nyt hän osoittaisi tyytymättömyytensä viimeisenä
yrityksenään saada kansan pysähtymään pahalla tiellään.” - Signs of the Times,
12.2.1880.
15.6. Maanantai, ilta
Jer. 1:6, 7
”Nykyaikana Herra ei ole laatinut mitään uutta suunnitelmaa kansansa
puhtauden säilyttämiseksi. Hän vetoaa erehtyviin, jotka tunnustavat hänen
nimeään, että he katuisivat ja kääntyisivät pahoilta teiltään. Hän toimii nyt
samoin kuin muinoin. Valitsemiensa palvelijoiden suulla hän ennustaa edessä
olevista vaaroista nyt niin kuin silloinkin. Hän korottaa varoituksen äänen ja
nuhtelee synnistä yhtä uskollisesti kuin Jeremiankin päivinä. Mutta meidän
aikamme Israelilla [kirjoittaja tarkoittaa seurakuntaa, suom. huom.] on sama
kiusaus halveksia nuhteita ja vihata neuvoja kuin muinaisella Israelilla. Sekin
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kääntää liian usein korvansa kuulemasta sanomia, joita Jumala on antanut
palvelijoilleen niiden hyväksi, jotka tunnustavat totuuden.” - Signs of the Times,
12.2.1880.
16.6. Tiistai, aamu
2. Kun. 22:13
”Varhaisimmasta miehuusiästään alkaen Josia oli pyrkinyt hyödyntämään
asemaansa kuninkaana korostaakseen Jumalan pyhän lain periaatteita. Kun
nyt kirjuri Safan luki hänelle lain kirjaa, kuningas tajusi tuossa kirjassa olevan
tiedon aarteen, voimakkaan liittolaisen siihen uudistustyöhön, jota hän niin
hartaasti toivoi näkevänsä toteutetuksi maassa. Hän päätti vaeltaa sen ohjeiden
valossa ja tehdä myös kaiken voitavansa saadakseen ihmiset tuntemaan sen
opetuksia ja johtaakseen heitä, jos mahdollista, kunnioittamaan ja
rakastamaan taivaan lakia. Mutta oliko tarvittavan uudistuksen toteuttaminen
mahdollista? Kaikesta siitä päätellen, mitä hän ymmärsi edessään olevan kirjan
lukemisesta, Israel oli miltei saavuttanut jumalallisen pitkämielisyyden rajan.
Pian Jumala nousisi rankaisemaan niitä, jotka olivat tuottaneet häpeää hänen
nimelleen.” - Review and Herald, 22.7.1915.
16.6. Tiistai, ilta
2. Kun. 23:1, 2
”Jo nyt Herran viha oli syttynyt kansaa kohtaan. Surun ja kauhun valtaamana
Josia repäisi vaatteensa ja kumartui ahdistuneena Jumalan edessä. Hän etsi
anteeksiantoa katumattoman kansan synneistä. Tuohon aikaan naisprofeetta
Hulda asui Jerusalemissa lähellä temppeliä. Ahdistuneena tulevaisuuden
uhkaavista näkymistä kuningas muisti hänet ja päätti kysyä Herralta tämän
valitun sanansaattajan kautta, oliko mitään tehtävissä tuhon partaalla olevan
erehtyneen Juudan pelastamiseksi. Tilanteen vakavuus ja kunnioitus, jota
kuningas tunsi profeettaa kohtaan, johti hänet valitsemaan sanansaattajikseen
valtakunnan kärkimiehet. "Menkää," hän sanoi heille, "ja kysykää Herralta, mitä
meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin
kansani puolesta, kysykää koko Juudan tähden. Herra varmasti pahoin
vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole
kuulleet tämän kirjan sanoja eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen
mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu." - Review and Herald,
22.7.1915.
17.6. Keskiviikko, aamu
Dan. 2:48
”Kristuksen tunnustaminen merkitsee enemmän kuin todistamista
seurakunnan todistuskokouksessa. Daniel on uskoville esimerkki siitä, mitä
Kristuksen tunnustaminen merkitsee. Hänellä oli pääministerin vastuullinen
asema Babylonian valtakunnassa, ja hovissa oli suuria miehiä, jotka kadehtivat
Danielia. He halusivat löytää häntä vastaan jotakin aihetta, jonka perusteella
voisivat syyttää häntä kuninkaan edessä. Mutta Daniel oli uskollinen valtiomies,
ja he eivät kyenneet löytämään mitään vikaa hänen luonteestaan tai
elämästään. "Silloin nuo miehet sanoivat: 'Me emme pysty löytämään Danielia
vastaan mitään, ellemme sitten löydä jotakin hänen uskonnostaan'" (Dan. 6:6).
Niinpä he päättivät yhdessä pyytää kuningasta antamaan asetuksen, jonka
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mukaan kukaan ei saisi kolmenkymmenen päivän aikana rukoilla ketään
jumalaa tai ihmistä paitsi kuningasta, ja jos joku rikkoisi tätä määräystä, hänet
olisi heitettävä leijonien luolaan. Mutta lakkasiko Daniel rukoilemasta tämän
asetuksen astuessa voimaan? Ei. Juuri silloin hänen olikin tarpeellista rukoilla.”
- Review and Herald, 3.5.1892.
17.6. Keskiviikko, ilta
Dan. 6:21, 22
"Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa.
Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä
Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin
oli ollut tapana" (jae 11). Daniel ei yrittänyt peitellä uskollisuuttaan Jumalaa
kohtaan. Hän ei rukoillut vain mielessään, vaan ääneen, ikkunat avoinna
Jerusalemiin päin, hän esitti anomuksensa taivaalle. - - Me saamme tietää, että
jos elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, Jeesus on
kanssamme joutuessamme koetuksiin uskomme tähden. Kun meidät viedään
hallitusmiesten ja arvohenkilöiden eteen vastaamaan uskostamme, Herran
Henki on valaiseva ymmärrystämme, ja me kykenemme esittämään
todistuksen Jumalan kunniaksi. Ja jos meitä kutsutaan kärsimään Kristuksen
tähden, voimme mennä vankilaan ja luottaa häneen, niin kuin pieni lapsi
luottaa vanhempiinsa. Nyt on aika harjoittaa uskoa Jumalaan.” - Review and
Herald, 3.5.1892.
18.6. Torstai, aamu
Est. 4:13, 14
”Muinaisina aikoina Herra työskenteli suurenmoisella tavalla pyhittyneiden
naisten kautta. Nämä naiset toimivat Herran työssä yhteistoiminnassa miesten
kanssa, jotka Herra oli valinnut edustajikseen. Hän käytti naisia saavuttaakseen
suuria ja ratkaisevia voittoja. Useammin kuin kerran hän hätätilanteissa nosti
heitä etulinjaan ja toimi heidän kauttaan monien ihmisten pelastamiseksi.
Kuningatar Esterin välityksellä Herra toteutti kansansa mahtavan pelastuksen.
Aikana, jolloin näytti siltä, ettei mikään voima voisi heitä pelastaa, Ester ja
hänen kanssaan olleet naiset kohtasivat tilanteen paastoten, rukoillen ja
toimien nopeasti. Näin he hankkivat kansalleen pelastuksen.” - Special
Testimonies, Series B, No. 15, s. 1, 2.
18.6. Torstai, ilta
Est. 4:15-17
”Tutkimalla naisten toimintaa Jumalan asian yhteydessä Vanhan testamentin
aikoina saamme opetuksia, jotka tekevät meidät kykeneviksi kohtaamaan
hätätilanteita työssämme tänä aikana. Emme ehkä joudu niin vaikeaan
tilanteeseen kuin missä Jumalan kansa oli Esterin aikana, mutta usein
vaatimattomammassa asemassa olevat hurskaat naiset voivat toimia
tärkeässä osassa. Näin monet ovat tehneet ja ovat yhä valmiita tekemään.
Naisen velvollisuus on yhdessä aviomiehensä kanssa kasvattaa ja kouluttaa
poikiaan ja tyttäriään, niin että he kääntyisivät ja heidän kykynsä pyhitettäisiin
Jumalan palvelukseen. Monet voivat toimia miestensä rinnalla parantolatyössä,
antaa sairaille hoitoja ja puhua neuvon ja rohkaisun sanoja toisille. On myös
naisia, joiden tulisi hankkia asianmukaista koulutusta voidakseen toimia
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lääkäreinä.” - Special Testimonies, Series B, No. 15, s. 1, 2.
19.6. Perjantai, aamu
Neh. 8:8, 9
”Nehemia ja Esra olivat sopivan tilaisuuden miehiä. Herralla oli heille
erityistehtävä. Heidän oli kutsuttava kansa koolle, jotta he näkisivät, missä he
olivat toimineet väärin. Oli selvää, ettei Herra syyttä ollut sallinut kansansa
heikentyä ja hämmentyä ja joutua vankeuteen. Herra antoi näille miehille
erityisen siunauksensa sen vuoksi, että he olivat puolustaneet oikeutta.
Nehemiaa ei ollut erotettu papiksi eikä profeetaksi, mutta Herra käytti häntä
erityistehtävän suorittamiseen. Hänet oli valittu kansan johtajaksi. Mutta hänen
uskollisuutensa Jumalaa kohtaan ei riippunut hänen asemastaan. Herra ei salli
työnsä estyä, vaikka työntekijät osoittautuisivatkin kelvottomiksi. Jumalalla on
reservissä henkilöitä, jotka ovat valmiita tarvittaessa astumaan esiin, jotta
hänen työnsä varjeltaisiin kaikilta saastuttavilta vaikutuksilta. Jumala on saava
kunnian ja ylistyksen. Kun jumalallinen Henki koskettaa Jumalan valitsemaa
ihmistä, joka on sopiva työhön, tämä vastaa sanoen: "Tässä olen, lähetä
minut."” - Review and Herald, 2.5.1899.
19.6. Perjantai, ilta
Neh. 8:13
”Jumala osoitti kansalleen, jonka hyväksi hän oli tehnyt niin paljon, että hän ei
hyväksynyt kansansa syntejä. Hän ei toteuttanut tarkoituksiaan niiden kautta,
jotka kieltäytyivät palvelemasta häntä jakamattomalla sydämellä ja jotka olivat
turmelleet vaelluksensa hänen edessään. Hän toteutti tarkoituksensa
Nehemian kautta, sillä hänet oli taivaan kirjoihin merkitty mieheksi. Jumala oli
sanonut: "Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat" (1. Sam. 2:30).
Nehemia osoitti olevansa mies, jota Jumala saattoi käyttää torjumaan vääriä
periaatteita ja kohottamaan ennalleen taivaasta peräisin olevia periaatteita, ja
Jumala kunnioitti häntä. Herra käyttää työssään ihmisiä, jotka ovat
periaatteissaan teräksenlujia ja joita eivät huojuta niiden viisastelut, jotka ovat
kadottaneet hengellisen näkökykynsä.” - Review and Herald, 2.5.1899.
20.6. Sapatti, aamu
Esra. 5:1, 2
”Rakentaessaan uudelleen Herran huonetta Serubbabel oli kohdannut
monenlaisia vaikeuksia. Aikaisempina vuosina vastustajat alkoivat "pelotella
Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä" ja "pakottivat
väkivalloin heidät lopettamaan työnsä" (Esra 4:4, 23). Mutta Herra oli puuttunut
asiaan uskollisten rakentajien puolesta, ja nyt hän puhuu Serubbabelille
profeettansa Sakarjan kautta: "Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni,
sanoo Herra Sebaot. Mikä luulet olevasi, sinä suuri vuori, Serubbabelin edessä?
Tasangoksi sinun täytyy tulla! Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja
huudot kaikuvat: 'Menestys tälle temppelille!'" (Sak. 4:6, 7). Kautta Jumalan
kansan historian suuret vaikeuksien vuoret, jotka ovat näyttäneet
ylitsepääsemättömiltä, ovat kohonneet niiden edessä, jotka ovat edenneet
Jumalan kaitselmuksen avaamia teitä. Herra on sallinut sellaisia etenemisen
esteitä koetellakseen uskoa. Kun olemme saarroksissa joka puolelta, silloin on
sopivin aika turvautua Jumalaan ja hänen Pyhän Henkensä voimaan.” - Review
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and Herald, 16.1.1908.
20.6. Sapatti, ilta
Esra 5:11
”Meidän ei tule vaeltaa omassa voimassamme vaan Herran, Israelin Jumalan,
voimassa. On tyhmää turvata ihmiseen ja tehdä liha käsivarreksensa. Meidän
on turvauduttava Jahveen, sillä hänessä on ikuinen väkevyys. Hän, joka
vastauksena uskon sanoihin ja tekoihin avasi tien palvelijalleen Serubbabelille,
on kykenevä poistamaan kaikki esteet, joita Saatana on keksinyt
hidastaakseen Jumalan työn etenemistä. Harjoittamalla kestävää uskoa
jokainen vaikeuksien vuori voidaan siirtää. Toisinaan Jumala kouluttaa
työntekijöitään saattamalla heidät kokemaan pettymyksiä ja näennäisiä
epäonnistumisia. Hänen tarkoituksensa on opettaa heitä selviytymään
vaikeuksista. Hän koettaa innoittaa heitä ajatuksella, että jokainen näennäinen
epäonnistuminen voi päättävän toiminnan avulla osoittautua menestykseksi. Review and Herald, 16.1.1908.
21.6. Sunnuntai, aamu
Joh. 1:22, 23
”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi"
(Matt. 11:11). Ennen Johanneksen syntymää Sakariaalle antamassaan
ilmoituksessa enkeli oli julistanut: "Hän on oleva suuri Herran edessä" (Luuk.
1:15). Mikä taivaan mielestä on todellista suuruutta? Ei se, mitä maailma pitää
suurena, ei rikkaus, maine, jalo syntyperä tai henkiset lahjat itsessään. Jos älyn
suuruus, johon ei liity mitään korkeampia ominaisuuksia, on kunnioituksen
arvoinen, silloin meidän on osoitettava kunniaa Saatanalle, jonka vertaista
älykkyydessä ei ole löytynyt ihmisten joukosta. Itsekkäisiin tarkoituksiin
käytettynä suuri lahja tuo mukanaan sitä suuremman kirouksen. Jumala pitää
arvossa siveellistä arvoa. Rakkaus ja puhtaus ovat ominaisuuksia, joita hän
eniten arvostaa.” - The Desire ofAges, s. 219, 220 {Alfa ja omega 4, s. 184).
21.6. Sunnuntai, ilta
Joh. 1:24-27
”Johannes oli suuri Herran silmissä, kun hän Suuren neuvoston lähettiläiden
edessä, kansan edessä ja omien opetuslastensa edessä kieltäytyi etsimästä
omaa kunniaansa ja kiinnitti sen sijaan kaikkien huomion Jeesukseen,
luvattuun messiaaseen. Hänen epäitsekäs ilonsa Kristuksen toiminnasta
osoittaa korkeinta jaloutta, mitä ihmisessä voi ilmetä. Ne, jotka olivat kuulleet
hänen todistuksensa Jeesuksesta, lausuivat hänestä hänen kuolemansa
jälkeen: "Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä
miehestä sanoi, on totta" (Joh. 10:41). Johanneksen tehtäviin ei kuulunut
kutsua tulta alas taivaasta tai herättää kuolleita, kuten Elia teki, eikä käyttää
Mooseksen ihmesauvaa Jumalan nimessä. Hänet oli lähetetty julistamaan
Vapahtajan tuloa ja kutsumaan kansaa valmistautumaan sitä varten. Hän täytti
tehtävänsä niin uskollisesti, että kun ihmiset muistelivat, mitä hän oli heille
opettanut Jeesuksesta, he saattoivat sanoa: "Kaikki, mitä hän Jeesuksesta
sanoi, on totta." Mestarin jokaisen opetuslapsen tulisi antaa tällainen todistus
Kristuksesta.” - The Desire ofAges, s. 219, 220 {Alfa ja omega 4, s. 184).
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22.6. Maanantai, aamu
Luuk. 4:18, 19
”Kristus ei lausunut sanoja, jotka olisivat paljastaneet hänen tärkeyttään tai
osoittaneet hänen ylemmyyttään. Hän ei jättänyt huomaamatta lähimmäisiään.
Hän ei korostanut arvovaltaansa Jumalasuhteensa perusteella, mutta hänen
sanansa ja tekonsa osoittivat, että hän oli selvillä tehtävästään ja luonteestaan.
Hän puhui taivaallisista asioista niin kuin voi puhua vain henkilö, jolle kaikki
taivaallinen oli tuttua. Hän puhui läheisestä yhteydestään ja ykseydestään
Isäänsä niin kuin lapsi puhuisi yhteydestään vanhempiinsa. Hänen puheensa
osoitti, että hän oli tullut valaisemaan maailmaa kirkkaudellaan. Hän ei ollut
käynyt rabbiinien kouluja, sillä hän itse oli opettaja, jonka Jumala oli lähettänyt
opettamaan ihmiskuntaa. Olentona, jolla oli kaikki voima elvyttää ja palauttaa
ennalleen, Kristus sanoi vetävänsä kaikkia luoksensa ja antavansa ikuisen
elämän. Hänellä on voima parantaa jokainen ruumiillinen ja hengellinen
sairaus.” - Signs of the Times, 24.6.1897.
22.6. Maanantai, ilta
Luuk. 4:20-22
”Kristus tuli meidän maailmaamme tekemään työn, jonka tulokset olisivat
äärettömät. Missä hän teki tuota työtään? Kalastaja Pietarin
kodissaLepäämässä Jaakobin kaivolla, jonka luona hän kertoi samarialaiselle
naiselle elävästä vedestä. Yleensä hän opetti avoimen taivaan alla, mutta
toisinaan temppelissä, sillä hän osallistui juutalaisen kansan kokoontumisiin.
Mutta useimmin hän istui ja opetti vuorenrinteellä tai kalastajan veneessä. Hän
osallistui näiden vaatimattomien kalastajien elämään. Hän tunsi myötätuntoa
puutteenalaisia, kärsiviä, halveksittuja kohtaan, ja monet halusivat kuunnella
häntä. Kun lunastussuunnitelma laadittiin, päätettiin, että Kristus ei esiintyisi
jumalallisen olemuksensa kaltaisena. Silloin hän ei pääsisi lähelle ahdingossa
eläviä ja kärsiviä. Hänen oli tultava köyhänä ihmisenä. Hän olisi voinut ilmestyä
sellaisessa muodossa, joka olisi vastannut hänen korkeaa asemaansa
taivaassa. Mutta ei: hänen oli tavoitettava inhimillisen kärsimyksen ja
köyhyyden syvimmät alhot, jotta pettyneet ja vaivatut kuulisivat hänen
äänensä.” - Signs of the Times, 24.6.1897.
23.6. Tiistai, aamu
Apt. 4:33
”Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset olivat joukko avuttomia,
masentuneita ihmisiä - niin kuin lampaat ilman paimenta. Heidän Mestarinsa
oli torjuttu, tuomittu ja naulittu häpeälliselle ristille. Pilkaten juutalaiset papit ja
hallitusmiehet olivat julistaneet: "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään
hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas!
Silloin me uskomme häneen" (Matt. 27:42). Mutta risti, tuo häpeän ja
kidutuksen väline, toi maailmalle toivon ja pelastuksen. Opetuslapset
riemuitsivat, heidän toivottomuutensa ja avuttomuutensa oli kadonnut. Heidän
luonteensa oli muuttunut, ja he liittyivät toisiinsa kristillisen rakkauden sitein.
He olivat vain vaatimattomia ihmisiä, ilman rikkautta ja ilman muita aseita kuin
Jumalan sana ja Jumalan Henki. Juutalaisten mielestä he olivat tavallisia
kalastajia, mutta Kristuksen voimassa he lähtivät todistamaan totuudesta ja
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voittamaan kaiken vastustuksen. Jumalalliseen varustukseen pukeutuneina he
lähtivät kertomaan tuota suurenmoista kertomusta seimestä ja rististä. Ilman
maallista kunniaa tai arvostusta he olivat uskon sankareita. Heidän huuliltaan
lähti sanoja, jotka jumalallisessa kaunopuheisuudessaan ravistelivat
koko maailmaa.” - Signs of the Times, 20.9.1899.
23.6. Tiistai, ilta
Apt. 4:20
”Ne, jotka olivat torjuneet ja ristiinnaulinneet Vapahtajan, odottivat näkevänsä
opetuslapset masentuneina ja allapäin, valmiina kieltämään Herransa. He
kuuntelivat hämmästyneinä apostolien selkeää ja rohkeaa todistusta, jonka he
esittivät Pyhän Hengen voimassa. Opetuslapset toimivat ja puhuivat niin kuin
heidän Mestarinsa oli toiminut ja puhunut, ja kaikki, jotka heitä kuuntelivat,
sanoivat: "Nämä ovat olleet Jeesuksen seurassa ja oppineet häneltä."
Apostolien julistaessa Jeesusta kaikkialla, he tekivät paljon sellaista, niitä
juutalaiset hallitusmiehet eivät hyväksyneet. Ihmiset toivat kaduille sairaitaan ja
saastaisten henkien vaivaamia. Väkeä kerääntyi heidän ympärilleen, ja
parannetut huusivat ylistystä Jumalalle. He ylistivät hänen nimeään, jonka
juutalaiset olivat tuominneet ja kruunanneet orjantappuroilla, ja joka
juutalaisten toimesta oli ruoskittu ja ristiinnaulittu.” - Signs of the Times,
20.9.1899.
24.6. Keskiviikko, aamu
Apt. 6:8
”Stefanos toimi aktiivisesti Jumalan asian hyväksi ja julisti rohkeasti uskoaan.
"Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan; toiset näistä
kuuluivat niin sanottuihin vapautettujen, kyreneläisten ja aleksandrialaisten
synagogiin, toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnasta. Mutta
Hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan"
(Ap.t. 6:9, 10). Nämä suurten rabbien oppilaat olivat olleet varmoja siitä, että
julkisessa keskustelussa he saisivat Stefanoksesta täydellisen voiton, koska he
pitivät häntä tietämättömänä. Mutta Stefanos ei ainoastaan puhunut Pyhän
Hengen voimalla, vaan kaikille koko laajassa kuulijakunnassa tuli selväksi, että
hän oli myös tutkinut profetioita ja tunsi hyvin kaikki lakia koskevat asiat. Hän
puolusti taitavasti kannattamiaan totuuksia ja voitti täydellisesti
vastaväittäjänsä.” - The Spirit of Prophecy, voi. 3, s. 294-296.
24.6. Keskiviikko, ilta
Apt. 7:59
”Papit ja hallitusmiehet, jotka olivat todistamassa sitä suurenmoista voiman
ilmenemistä, mikä liittyi Stefanoksen toimintaan, tulivat täyteen katkeraa
vihaa. Sen sijaan että olisivat taipuneet hänen esittämiensä todisteiden
voimasta, he päättivät vaientaa hänet riistämällä hänen henkensä. He olivat
usein lahjoneet roomalaisia viranomaisia olemaan puuttumatta asiaan, kun
juutalaiset olivat ottaneet oikeuden omiin käsiinsä ja kuulustelleet, tuominneet
ja teloittaneet vankeja oman kansallisen tapansa mukaisesti. Stefanoksen
vihamiehet eivät epäilleet, etteivätkö he voisi vaaratta toimia samalla tavoin
nytkin. He päättivät joka tapauksessa ottaa riskin, ja niinpä he ottivat
Stefanoksen kiinni ja veivät hänet Sanhedrinin [Suuren neuvostoni eteen. - Hartauskalenteri
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Stefanoksen seistessä kasvokkain tuomariensa edessä vastaamassa
syytökseen jumalanpilkasta, hänen kasvoiltaan loisti pyhä kirkkaus. "Kaikki,
jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen
kasvonsa olivat heistä kuin enkelin kasvot" (jae 15). Ne, jotka korottivat
Moosesta, saattoivat nähdä vangin kasvoilla samaa pyhää valoa, joka säteili
tuon muinaisen profeetan kasvoilta. - - Monet, jotka näkivät Stefanoksen
kirkastuneet kasvot, vapisivat ja peittivät kasvonsa, mutta uppiniskainen
epäusko ja ennakkoluulo ei epäröinyt.” - The Spirit of Prophecy, voi. 3, s. 294296.
25.6.Torstai, aamu
Apt. 8:29, 30
”Jumala katselee alas valtaistuimeltaan ja lähettää enkeleitään tämän maan
päälle työskentelemään yhdessä niiden kanssa, jotka opettavat totuutta. Lue
kertomus Filippoksen ja eunukin kohtaamisesta. "Herran enkeli puhui
Filippokselle: 'Lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan
ja on autio.' Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli matava etiopialainen
hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko
omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt
palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa" (Ap.t. 8:2628). Tämä tapahtuma osoittaa, miten hyvin Herra huolehtii jokaisesta, joka on
altis ottamaan vastaan totuutta. Näemme miten läheisesti taivaallisten
enkelien palvelu liittyy maan päällä olevien Herran palvelijoiden työhön.
Filippokselle oli annettu vastuuta työn ulottamisesta uusille alueille, uuden
maaperän valtaamisesta. Hän sai ohjeita enkeliltä, joka oli tarkkailemassa
jokaista mahdollisuutta johtaa ihmisiä toistensa yhteyteen. Filippos lähetettiin
"tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio" (jae 26). Näin hän pääsi
kosketukseen miehen kanssa, jolla oli laaja vaikutuspiiri. Kun tämä mies
kääntyisi, hän levittäisi toisille totuuden valoa.” - Review and Herald, 20.4.1905.
25.6. Torstai, ilta
Apt. 8:35-40
”Herran työskenneltyä Filippoksen kautta tuo mies vakuuttui totuudesta,
kääntyi ja kastettiin. Hän oli 'maanteiden' kuulija [Luuk. 14:23], hyvässä
asemassa oleva henkilö, joka vaikuttaisi voimallisesti totuuden puolesta.
Nykyään - kuten silloinkin - taivaan enkelit odottavat tilaisuuksia johtaa ihmisiä
toistensa yhteyteen. Enkeli osoitti Filippokselle, mistä hän löytäisi tämän
miehen, joka oli valmis ottamaan vastaan totuuden. Tänäänkin Jumalan enkelit
ohjaavat ja johtavat niiden työntekijöiden askeleita, jotka sallivat Pyhän Hengen
pyhittää heidän kielensä ja puhdistaa ja jalostaa heidän sydäntään.” - Review
and Herald, 20.4.1905.
26.6. Perjantai, aamu
Apt. 9:36
”Lähellä Lyddaa sijaitsevassa Joppessa asui Dorkas-niminen nainen, jota
rakastettiin suuresti hänen hyvien tekojensa tähden. - - Hänen elämänsä oli
täynnä ystävällisiä tekoja. Hänen taitavat sormensa liikkuivat nopeammin kuin
hänen kielensä. Hän tiesi, kuka tarvitsi lämpimiä vaatteita ja kuka myötätuntoa,
ja hän palveli alttiisti köyhiä ja murheellisia. "Mutta noihin aikoihin hän sairastui
Hartauskalenteri

59

Huhti-Kesäkuu 2015

ja kuoli" (Ap.t. 9:37). Joppessa oleva seurakunta tajusi menetyksensä. Kun
ajatellaan, millaista palvelevaa elämää Dorkas oli elänyt, ei ole ihme, että
seurakuntalaiset surivat ja että maahan tipahteli lämpimiä kyyneleitä.
Kuultuaan Pietarin olevan Lyddassa, uskovaiset lähettivät Pietarille Joppesta
sanan: "Tule kiireesti meidän luoksemme" (jae 38). "Pietari lähti heti miesten
mukaan.” - Review and Herald, 6.4.1911.
26.6. Perjantai, ilta
Apt. 9:41, 42
”Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen, ja leskivaimot
kerääntyivät hänen ympärilleen ja näyttivät itkien hänelle paitoja ja muita
vaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan" (jae 39).
Pietari käski itkevien ystävien poistua huoneesta, ja sitten hän polvistui ja
rukoili palavasti Jumalaa palauttamaan Dorkakselle elämän ja terveyden. Sen
jälkeen Pietari "kääntyi vainajan puoleen ja sanoi: 'Tabita, nouse!' Nainen avasi
silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan" (jae 40). Dorkas teki
seurakunnalle suuria palveluksia, ja Jumala näki hyväksi tuoda hänet takaisin
vihollisen maasta, jotta hänen taitonsa ja voimansa voisi yhä olla siunaukseksi
toisille ja jotta Kristuksen asia voisi vahvistua tämän Jumalan voiman
ilmenemisen kautta.” - Review and Herald, 6.4.1911.
27.6. Sapatti, aamu
Apt. 26:16
”Se vakava haaste, jonka Paavali oli saanut Ananias-nimisen miehen
puhuttelussa, lepäsi lisääntyvällä painolla hänen sydämellään. Kun Paavali kuultuaan sanat: "Saul, veljeni, palautukoon näkösi!" - ensimmäistä kertaa
katsoi tuon hurskaan miehen kasvoihin, Ananias sanoi hänelle Pyhän Hengen
innoittamana: "Isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa,
näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen oman äänensä. Sinusta tulee
hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet nähnyt ja kuullut. Älä
vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna
pestä syntisi pois" (Ap.t. 22:13-16). Nämä sanat olivat sopusoinnussa niiden
sanojen kanssa, jotka Jeesus itse lausui pysäyttäessään Saulin tämän matkalla
Damaskoon:” -Review and Herald, 30.3.1911.
27.6. Sapatti, ilta
Apt. 26:17, 18
"Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja
todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä,
kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen
sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja
saattamaan heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo. He
saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa
niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt" (Ap.t. 26:16-18). Pohtiessaan
mielessään näitä asioita Paavali ymmärsi yhä paremmin, mitä merkitsivät
hänen kutsumuksessaan sanat "Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen
apostoli" (Ef. 1:1). Hän oli apostoli, joka ei ollut saanut virkaansa "ihmisiltä eikä
kenenkään ihmisen välityksellä vaan jonka ovat apostoliksi asettaneet Jeesus
Kristus ja Isä Jumala" (Gal. 1:1). Hänen edessään olevan työn suuruus johti
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hänet tutkimaan paljon pyhiä kirjoituksia, jotta hän osaisi julistaa evankeliumia,
"ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi
merkityksensä" (1. Kor. 1:17). Paavalin julistuksen piti ilmentää "Jumalan
Hengen voimaa", jotta hänen kuulijoittensa usko "ei perustuisi ihmisten
viisauteen vaan Jumalan voimaan" (1. Kor. 2:4, 5).” -Review and Herald,
30.3.1911.
28.6. Sunnuntai, aamu
2. Tim. 4:1, 2
”Tämä vakava velvoite, joka annettiin Timoteuksen kaltaiselle uutteralle ja
uskolliselle henkilölle, on voimakas todistus evankeliumin palvelijan työn
tärkeydestä
ja
vastuullisuudesta.
Haastaen
Timoteuksen
Jumalan
tuomioistuimen eteen Paavali käskee hänen saarnata sanaa, ei ihmisten
puheita ja tapoja. Timoteuksen tuli olla valmis todistamaan Jumalan puolesta
missä ikinä tilaisuus tarjoutuu - suurten kuulijajoukkojen ja pienten ryhmien
edessä, teiden varsilla ja kotilieden äärellä, ystäville ja vihollisille, sekä turvassa
että alttiina vaaroille ja vaikeuksille, moitteille ja menetyksille. Peläten, että
Timoteus lempeän, perään antavan luonteensa takia karttaisi työhönsä
olennaisesti kuuluvaa velvollisuutta, Paavali kehotti häntä uskollisesti
nuhtelemaan synnistä ja vieläpä ankarasti nuhtelemaan niitä, jotka syyllistyivät
suuriin vääryyksiin. Hänen tuli kuitenkin tehdä tämä "aina kärsivällisesti
opettaen". Hänen tuli osoittaa Kristuksen kärsivällisyyttä ja rakkautta
selventäen ja vahvistaen nuhteensa Raamatun totuuksilla.” - The Acts of the
Apostles, s. 503, 504 {Alfa ja omega 6, s. 346, 347).
28.6. Sunnuntai, ilta
2. Tim. 3:14, 15
”On vaikea vihata ja paheksua syntiä ja samalla kuitenkin osoittaa sääliä ja
hellyyttä syntistä kohtaan. Mitä tarmokkaammin pyrimme itse sydämen ja
elämän hurskauteen, sitä selkeämmin havaitsemme synnin ja sitä
päättäväisemmin paheksumme kaikkea oikeasta poikkeamista. Meidän on
varottava olemasta tarpeettoman ankaria vääryydentekijää kohtaan, mutta
meidän on huolehdittava myös siitä, ettemme unohda synnin suurta
synnillisyyttä. On tarpeellista osoittaa Kristuksen esimerkin mukaista
kärsivällisyyttä ja rakkautta erehtyneelle, mutta on olemassa vaara, että
osoitamme hänen erhettänsä kohtaan niin suurta suvaitsevaisuutta, ettei hän
katso ansaitsevansa nuhteita vaan torjuu ne aiheettomina ja
epäoikeudenmukaisina.” - The Acts of the Apostles, s. 503, 504 {Alfa ja omega
6, s. 346, 347).
29.6. Maanantai, aamu
Room. 16:3, 4
”Paavali todisti esimerkillään sitä seurakunnassa tuolloin vallalle päässyttä
käsitystä vastaan, että evankeliumia saattoivat julistaa menestyksellisesti
ainoastaan ne, jotka oli kokonaan vapautettu velvollisuudesta tehdä ruumiillista
työtä. Hän osoitti käytännössä, mitä pyhittäneet maallikot voisivat tehdä
monissa paikoissa, joissa ihmiset eivät olleet selvillä evankeliumin totuuksista.
Hänen menettelynsä sytytti monissa nöyrissä uurastajissa halun tehdä
voitavansa Jumalan asian edistämiseksi samalla kuitenkin elättäen itsensä
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jokapäiväisellä työllä. Aquilaa ja Priscaa ei ollut kutsuttu uhraamaan kaikkea
aikaansa evankeliumin julistamiseen, mutta Jumala osoitti näiden
vaatimattomien työntekijöiden avulla Apollokselle totuuden tien entistä
selvemmin.” - The Acts of the Apostles, s. 355, 356 {Alfa ja omega 6, s. 246,
247).
29.6. Maanantai, ilta
Room. 16:5-7
”Herra käyttää erilaisia välikappaleita aivoituksensa toteuttamiseen. Samalla
kun muutamat Jumalalta erityislahjoja saaneet on valittu omistamaan kaikki
voimansa evankeliumin opettamiselle ja saarnaamiselle, monet muutkin, joita
ei ole asetettu tehtäväänsä ihmiskätten päälle panemisella, on kutsuttu
täyttämään tärkeätä osaa sielujen pelastamisessa. Omasta elatuksestaan
huolehtivan evankeliumin palvelijan edessä on laaja työkenttä. Monet voivat
saada arvokkaita kokemuksia sananjulistustyöstä uurastamalla osan ajasta
jollakin ruumiillisen työn alalla. Tällä tavalla saattaa kehittyä vahvoja
työntekijöitä tärkeisiin tehtäviin avun tarpeessa oleville kentille. Uhrautuva
Jumalan palvelija, joka työskentelee uupumatta sanan ja opin parissa, kantaa
sydämellään raskasta taakkaa. Hän ei mittaa työtään tunnein. Hänen
palkkansa ei vaikuta hänen työskentelytapaansa, eikä hän käännä selkäänsä
velvollisuudelleen epäsuotuisien olosuhteiden vuoksi. Taivaasta hän on saanut
määräyksensä, ja taivaasta hän odottaa saavansa palkkansa, kun hänelle
uskottu työ on tehty.” - The Acts of the Apostles, s. 355, 356 {Alfa ja omega 6, s.
246, 247).
30.6. Tiistai, aamu
Ilm. 1:9
”Ulkonaisesti näytti siltä, että totuuden viholliset olivat voitolla, mutta Jumalan
käsi liikkui näkymättömänä pimeydessä. Herra salli palvelijansa joutua
paikkaan, jossa Kristus saattoi antaa itsestään hänelle suurenmoisemman
ilmestyksen kuin Johannes oli siihen mennessä vielä saanut. Tuossa paikassa
hän sai ottaa vastaan mitä kallisarvoisinta valistusta seurakunnille. Herra salli
hänen tulla asetetuksi yksinäisyyteen, jotta hänen korvansa ja sydämensä
voisivat olla entistä paremmin valmistautuneita kuulemaan ja ottamaan
vastaan ilmestyksiä, joita hänelle annettaisiin. Se mies, joka määräsi
Johanneksen karkotettavaksi, ei ole vapautunut vastuustaan tässä asiassa.
Mutta hänestä tuli välikappale Jumalan käsiin, jotta Jumalan ikuinen tarkoitus
toteutuisi. Yritys sammuttaa valoa johtikin siihen, että totuus paljastui entistä
selvempänä.” -Signs of the Times, 22.3.1905.
30.6. Tiistai, ilta
Ilm. 1:10, 11
”Johannes joutui olemaan erossa veljistään, mutta kukaan ei voinut erottaa
häntä yhteydestä Kristukseen. Suuri valo oli loistava Kristuksesta hänen
palvelijalleen. Herra vartioi karkotettua opetuslastaan ja antoi hänelle itsestään
suurenmoisen ilmestyksen. Suuresti suosittu oli tämä rakastettu opetuslapsi.
Muiden opetuslasten mukana hän oli vaeltanut ja keskustellut Jeesuksen
kanssa, oppinut hänestä ja nauttinut hänen sanoistaan. Hänen päänsä oli usein
nojannut Vapahtajan rintaa vasten, mutta hän sai nähdä Vapahtajan myös
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Patmoksella. Jumala, Kristus ja koko taivaallinen sotajoukko oli Johanneksen
seurana tuolla yksinäisellä saarella, ja noilta seuralaisiltaan hän sai opetusta,
joka oli äärettömän tärkeää. Siellä hän kirjoitti näkynsä ja ilmestyksensä, jotka
hän oli saanut Jumalalta. Hän kertoi siitä, mitä tapahtuisi tämän maailman
historian loppuvaiheissa. Kun hänen äänensä ei enää voisi todistaa totuudesta,
hänelle Patmoksella annetut sanomat valaisisivat kuin palava lamppu. Noista
sanomista miehet ja naiset oppisivat tuntemaan Jumalan tarkoituksia - ei vain
juutalaisen kansan suhteen vaan maailman kaikkien kansojen.” -Signs of the
Times, 22.3.1905.
*****
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