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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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TAMMIKUU
1.1. Torstai, aamu
Joh. 10:27
“Jeesus edellyttää, että kaikki, jotka väittävät olevansa hänen sotilaitaan, ovat myös
hänen palveluksessaan. Hän edellyttää sinun tunnistavan vihollisen ja vastustavan häntä,
sen sijaan että ottaisit hänet uskotuksesi ja siten pettäisit pyhän luottamuksen. Herra on
asettanut sinut asemaan, josta voit tulla ylennetyksi ja jossa jatkuvasti voit pätevöityä
hänen työtään varten. Jos et täytä näitä ehtoja, saat syyttää vain itseäsi. On olemassa
kolme tapaa, joita käyttäen Herra ilmoittaa meille tahtonsa, voidakseen ohjata meitä ja
tehdä meidät sopiviksi ohjaamaan toisia. Miten voimme erottaa hänen äänensä vieraan
äänestä? Miten voimme erottaa sen väärän paimenen äänestä? Jumala ilmoittaa meille
tahtonsa sanassaan, Pyhässä Raamatussa. Hänen äänensä ilmenee myös hänen
kaitselmuksessaan. Me tunnistamme sen, ellemme erota sieluamme hänestä kulkemalla
omia teitämme, toimimalla oman tahtomme mukaisesti ja seuraamalla
pyhittäytymättömän sydämen kuiskeita. Silloin mielemme hämmentyy siinä määrin, että
emme näe ikuisia arvoja, ja Saatanan ääni on niin muutettu, että kuvittelemme sitä
Jumalan ääneksi.” - Testimonies, voi. 5, s. 511, 512.
1.1. Torstai, ilta
Joh. 10:14
“Jumalan ääni voidaan kuulla myös hänen Pyhän Henkensä vetoomuksissa. Henki
vaikuttaa sydämeen, mikä ilmenee luonteessa. Jos olet epätietoinen jostakin asiasta,
sinun on ensin etsittävä neuvoa Raamatusta. Jos olet vilpittömästi aloittanut
uskonelämäsi, olet antanut itsesi Herralle ollaksesi kokonaan hänen. Hän on ottanut sinut
vastaan muovatakseen sinua oman tarkoituksensa mukaisesti, jotta voisit olla
arvokkaaseen käyttöön sopiva astia. Sinun tulee haluta olla hänen käsissään taipuisa ja
seurata häntä, minne hän sinua johtaneekin. Siten luotat häneen ja annat hänen toteuttaa
suunnitelmansa. Samanaikaisesti olet yhteistyössä hänen kanssaan ja ahkeroit pelolla ja
vavistuksella, että pelastuisit. Sinulla, veljeni, tulee olemaan tässä kohdin vaikeuksia,
koska et ole vielä kokemuksesta oppinut tuntemaan Hyvän Paimenen ääntä. Tämä voi
herättää sinussa epäilyä ja saattaa sinut vaaralle alttiiksi. Sinun tulisi kyetä tunnistamaan
hänen äänensä.” - Testimonies, voi. 5, s. 511, 512.
2.1. Perjantai, aamu
Ps. 119:130.
“Toisinaan käy niin, että älyllisesti lahjakkaat henkilöt, jotka ovat saaneet kasvatusta ja
sivistystä, ovat kykenemättömiä käsittämään joidenkin raamatunkohtien merkitystä, kun
taas toiset, jotka ovat jääneet vaille koulusivistystä ja joiden käsityskyky näyttää heikolta
ja mieli kehittymättömältä, tajuavat niiden merkityksen. Viimeksi mainitut löytävät voimaa
ja lohdutusta siitä, minkä edelliset selittävät olevan salaperäistä tai minkä he ohittavat
merkityksettömänä. Mistä tämä johtuu? Minulle on selitetty, että viimeksi mainitut eivät
nojaa omaan ymmärrykseensä. He menevät valon lähteelle, hänen luokseen, joka on
innoittanut Raamatun kirjoitukset, ja sydämen nöyryydessä pyytävät Jumalalta viisautta, ja
he saavat sitä. Vielä on olemassa totuuden kaivoksia, joita harras etsijä voi löytää. Kristus
kuvasi totuutta peltoon kätketyksi aarteeksi. Se ei ole aivan pinnassa. Meidän on
kaivettava löytääksemme sen. Mutta menestyksemme sen löytämisessä ei niinkään riipu
älyllisistä kyvyistämme kuin sydämemme nöyryydestä ja uskosta, jolla tartumme
jumalalliseen apuun.” - Testimonies, voi. 5, s. 704, 705.
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2.1. Perjantai, ilta
Jes. 50:4
“Ilman Pyhän Hengen opastusta olemme jatkuvasti taipuvaisia vääristelemään Raamatun
kirjoituksia tai tulkitsemaan niitä väärin. On paljon sellaista Raamatun lukemista, josta ei
ole mitään hyötyä vaan monissa tapauksissa suoranaista vahinkoa. Kun Jumalan sana
avataan ilman kunnioitusta ja ilman rukousta, kun ajatukset ja tunteet eivät kohdistu
Jumalaan eivätkä ole sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa, mielen hämärtää epäilys ja
itse Raamatun tutkiminenkin vahvistaa skeptisyyttä. Vihollinen ryhtyy hallitsemaan
ajatuksia, ja hän ehdottaa tulkintoja, jotka eivät ole oikeita. Milloin ihmiset eivät pyri sanassa tai teossa - olemaan sopusoinnussa Jumalan kanssa, silloin he, olivatpa miten
oppineita tahansa, ovat taipuvaisia erehtymään Raamatun ymmärtämisessään, eikä ole
turvallista luottaa heidän selityksiinsä. Kun todella pyrimme noudattamaan Jumalan
tahtoa, Pyhä Henki ottaa Jumalan sanan ohjeita ja tekee niistä elämän periaatteita, jotka
hän kirjoittaa sielun tauluihin. Vain ne, jotka noudattavat jo annettua valoa, voivat toivoa
saavansa lisää Hengen valaistusta.” - Testimonies, voi. 5, s. 704, 705.
3.1. Sapatti, aamu
1. Kor. 2:14
“Totuuden jalokivet ovat - - hautautuneet inhimillisten perinteiden alle, ihmiskäskyjen ja
ihmisten sanojen alle, ja taivaasta tullut viisaus on käytännöllisesti katsoen jätetty
huomiotta. Saatana on onnistunut saamaan maailman uskomaan, että ihmisten sanat ja
saavutukset ovat suuriarvoisia. Herra Jumala, maailmojen Luoja, on antanut maailmalle
evankeliumin, joka on maksanut äärettömän paljon. Tämän jumalallisen välikappaleen
kautta taivaallisen avun ja pysyvän lohdutuksen virkistävät, iloa tuottavat virrat on avattu
niille, jotka tahtovat tulla elämän lähteelle. Vielä on löydettävissä totuuden suonia, mutta
hengelliset on selitettävä hengellisesti. Pahan hämärtämä mieli ei voi arvostaa totuutta
sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Kun syntiä hellitään, ihmiset eivät näe
välttämättömäksi pyrkiä ahkerasti rukoillen ja tutkien ymmärtämään totuutta, jotta eivät
menettäisi taivasta. He ovat niin kauan viipyneet vihollisen varjossa, että he näkevät
totuuden yhtä hämäränä kuin noetun lasin läpi näkyvät esineet. Kaikki on synkkää ja
vääristynyttä heidän silmissään. Heidän hengellinen näkökykynsä on heikko ja
epäluotettava. He katselevat varjoa ja kääntävät selkänsä valolle.” - Review and Herald,
1.12.1891.
3.1. Sapatti, ilta
Jes. 60:2
“Niiden, jotka tunnustavat uskovansa Jeesukseen, tulisi pyrkiä alati valoa kohti. Heidän
tulisi joka päivä rukoilla, että Pyhän Hengen valo loistaisi pyhän kirjan sivuille, jotta he
kykenisivät käsittämään niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat. Meidän on luotettava
ehdottomasti Jumalan sanaan, muuten joudumme kadotukseen. Ihmisten sanat, olivatpa
ne miten suuria tahansa, eivät kykene tekemään meistä täydellisiä, kaikkiin hyviin tekoihin
valmistuneita. "Jumala on valinnut teidät ensimmäisinä pelastumaan, kun Henki pyhittää
teidät ja te uskotte totuuteen" (2.Tess. 2:13). Tässä tekstissä on ilmaistu kaksi tekijää
ihmisen pelastumisessa - jumalallinen vaikutus, Kristusta seuraavien elävä usko. Hengen
pyhittämisen ja totuuteen uskomisen kautta meistä tulee Jumalan työtovereita.” - Review
and Herald, 1.12.1891.
4.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 13:44
“Meidän päivinämme seurakunta on ollut suuressa määrin tyytyväinen pinnalla oleviin
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totuuksiin, joiden ymmärtäminen on tehty niin yksinkertaiseksi ja helpoksi, että monet
ovat ajatelleet niiden sisältävän kaiken välttämättömän, ja ne hyväksyttyään he ovat olleet
tyytyväisiä. Mutta Pyhä Henki, joka vaikuttaa ihmismieleen, ei salli sen levätä laiskana.
Hän herättää hartaan kaipauksen tavoittaa totuutta, joka ei ole erheiden ja väärien oppien
turmelemaa. Taivaalliset totuudet palkitsevat ahkeran etsijän. Mieli, joka on todella
halukas tietämään, mikä on totuus, ei voi olla tyytyväinen velttoudessa. Taivasten
valtakuntaa verrataan peltoon kätkettyyn aarteeseen, "jonka mies löysi ja kätki; ja siitä
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon." Hän osti sen
voidakseen työskennellä pellollaan, kaivaa sen jokaista kohtaa ja ottaa haltuunsa sen
aarteet.” - Ellen G. White 1888 Materials, s. 1537,1538.
4.1. Sunnuntai, ilta
Matt. 13:45, 46
“Pyhän Hengen tehtävänä on johtaa tätä etsintää ja palkita se. Etsijä, kaivaessaan
peltoaan, löytää arvokkaita malmisuonia, joiden arvoa hän koettaa arvioida, ja hän
laskeutuu syvemmälle löytääkseen vielä arvokkaampia aarteita. Näin on löydetty monia
rikkaita malmiesiintymiä. Maapallon kultakentät eivät ole niin täynnä kallisarvoisia
malmisuonia kuin on Jumalan sanan kenttä, jonka suonet johtavat Kristuksen
tutkimattomiin rikkauksiin. Herra toivoisi, että jokainen hänen lapsistaan olisi rikas
uskossa. Tämä on sydämessä toimivan Pyhän Hengen työn hedelmää. Sydämestä käsin
Henki toimii ulospäin kehittäen luonnetta, jonka Jumala hyväksyy. Minkä laajan totuuden
aarteita sisältävän pellon Kristus Hittikään siihen uskon alueeseen, jota hänen
opetuslapsensa voivat käyttää! Tarvitsemme suurempaa uskoa oppiaksemme paremmin
tuntemaan sanaa. Suurin este jumalallisen valaistuksen saamiselle on se, että emme
turvaudu Pyhän Hengen voimaan. - Ellen G. White 1888 Materials, s. 1537,1538.
5.1. Maanantai, aamu
Joh. 5:39
“Kristus tuli ihmismuodossa elääkseen Jumalan lain mukaan. Hän oli elämän Sana. Hän
tuli ollakseen maailmalle pelastuksen evankeliumi ja täyttääkseen lain jokaisen
yksityiskohdan. Jeesus on sana, opaskirja, jota on tutkittava ja noudatettava kaikilta osin.
Miten välttämätöntä onkaan, että tätä totuuden kaivosta tutkitaan ja että totuuden
kallisarvoisia aarteita löydetään ja säilytetään kalliina jalokivinä. Kristuksen ihmiseksi
tulo, hänen jumaluutensa, hänen sovitustyönsä, hänen ihmeellinen elämänsä taivaassa
meidän asianajajanamme, Pyhän Hengen virka - kaikki nämä kristinuskon elintärkeät
aiheet on ilmoitettu Raamatussa Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan
saakka. Totuuden kultaiset renkaat muodostavat evankelisen totuuden ketjun, ja tärkein
totuus löytyy Kristuksen Jeesuksen suurista opetuksista. Miksi siis ei Raamattua
korotettaisi jokaisessa koulussa meidän maassamme?” -Fundamentals of Christian
Education, s. 385, 386.
5.1. Maanantai, ilta
Jes. 8:20
“Miten vähän lapsia opetetaan tutkimaan Raamattua Jumalan sanana ja käyttämään
ravinnokseen sen totuuksia, jotka ovat Jumalan Pojan lihaa ja verta! "Ellette te syö
Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun
lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet.
Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani
ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä" (Joh. 6:53-56). "Joka pitää
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hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä,
me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut" (1. Joh. 3:24). Jokaisen perheen on
välttämätöntä ottaa Raamattu tutkimuksensa kohteena olevaksi kirjaksi. Kristuksen sanat
ovat puhdasta kultaa ilman Pienintäkään epäpuhtautta, elleivät ihmiset, inhimillisen
ymmärryksensä varassa, yritä sekoittaa siihen kuonaa ja saada valhetta näyttämään
totuudelta. Niille, jotka ovat vastaanottaneet Sanan vääriä tulkintoja mutta jotka nyt
tutkivat Raamattua määrätietoisena pyrkimyksenään löytää Raahatusta sen sisältämän
totuuden ytimen, Pyhä Henki avaa heidän ymmärryksensä silmät, ja sanan totuudet ovat
heille kuin uusi ilmestys. -Fundamentals of Christian Education, s. 385, 386.
6.1. Tiistai, aamu
1. Kor. 2:11
“Jumalallinen ilmoitus ei ole jonkin uuden luomista tai keksimistä, vaan sellaisen
ilmaisemista, mikä ennen ilmoitusta oli tuntematonta ihmisille. Evankeliumin sisältämät
suuret ja ikuiset totuudet paljastuvat ahkeran tutkimisen ja Jumalan edessä nöyrtymisen
kautta. Jumalallinen opettaja johtaa nöyrän totuuden etsijän mieltä, ja Pyhän Hengen
opastuksella Jumalan sanan totuudet ilmaistaan hänelle. Mikään ei voi olla varmempi tie
tietoon kuin tällainen opastus. Vapahtaja lupasi: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa
teidät tuntemaan koko totuuden" (Joh. 16:13). Osallistumalla Pyhästä Hengestä me
opimme ymmärtämään Jumalan sanaa. Psalmirunoilija kirjoittaa: "Miten nuorukainen
pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Koko sydämestäni minä kysyn
sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. - - Avaa silmäni näkemään sinun
lakisi kaikkine ihmeineen" (Ps. 119:9, 10,18).” -Sabbath School Workery 1.12.1909.
6.1. Tiistai, ilta
Joh. 16:13
“Meitä on kehotettu etsimään totuutta niin kuin kätkettyä aarretta. Herra avaa todellisen
totuuden etsijän ymmärryksen. Pyhä Henki tekee hänet kykeneväksi käsittämään
jumalallisen ilmoituksen totuuksia. Tätä psalmirunoilija tarkoittaa, kun hän pyytää, että
hänen silmänsä avattaisiin näkemään lain kaikkia ihmeitä. Kun sielu kaipaa nähdä
Jeesuksen Kristuksen erinomaisuutta, mieli tulee kykeneväksi tajuamaan paremman
maailman kirkkautta. Vain jumalallisen Opettajan avulla voimme ymmärtää Jumalan sanan
totuuksia. Kristuksen koulussa opimme olemaan hiljaisia ja nöyriä, koska olemme
oppineet ymmärtämään jumalisuuden salaisuuksia. Hän, joka innoitti Sanan, oli myös
Sanan oikea selittäjä. Kristus valaisi opetuksiaan kiinnittämällä kuulijoittensa huomion
yksinkertaisiin luonnon lakeihin ja niihin tuttuihin esineisiin, joita he päivittäin näkivät ja
käsittelivät. Siten hän johti heidän ajatuksensa luonnollisista hengellisiin.” -Sabbath
School Workery 1.12.1909.
7.1. Keskiviikko, aamu
Apt. 17:11
“On sopivaa ja oikein lukea Raamattua, mutta velvollisuutesi ei pääty siihen. Sinun tulee
tutkia sen sivuja itsenäisesti. Tietoa Jumalasta ei saada ilman henkistä ponnistelua eikä
ilman rukousta. Rukoile viisautta, jotta voisit erottaa totuuden puhtaan viljan ruumenista,
joilla ihmiset ja Saatana ovat vääristelleet totuuden oppeja. Saatana ja hänen inhimilliset
liittolaisensa ovat yrittäneet sekoittaa erheen akanoita totuuden vehnään. Meidän tulisi
ahkerasti etsiä kätkettyä aarretta ja tavoitella taivaallista viisautta osataksemme erottaa
ihmiskeksinnöt jumalallisista käskyistä. Pyhä Henki auttaa lunastussuunnitelmaan
liittyvien suurten ja kallisarvoisten totuuksien etsijää. Haluaisin korostaa kaikille sitä
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tosiasiaa, että Raamatun satunnainen lukeminen ei riitä. Meidän on tutkittava sitä, ja se
merkitsee sananmukaisesti tutkimista ja totuuden etsimistä. Niin kuin kaivosmies tutkii
ahkerasti maaperää löytääkseen siitä kultasuonia, samoin sinun tulee tutkia Jumalan
sanaa löytääksesi kätketyn aarteen, jota Saatana on niin kauan yrittänyt pitää ihmiseltä
kätkössä.” - Fundamentals of Christian Education, s. 307, 308.
7.1. Kaskiviikko, ilta
Matt.7:14
“Herra sanoo: "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä
oppi Jumalasta" (Joh. 7:17, VKR). Jumalan sana on totuus ja valo, se on jalkaisi lamppu,
joka opastaa sinua tien joka askeleella Jumalan kaupungin porteille asti. Tämän vuoksi
Saatana on tehnyt niin epätoivoisia yrityksiä tukkiakseen polun, joka on valmistettu Herran
lunastettujen kuljettavaksi. Sinun ei tule siirtää ajatuksiasi Raamattuun ja muodostaa
omista mielipiteistäsi keskusta, jonka ympäri totuuden pitäisi kiertää. Sinun tulee ennen
tutkimuksesi alkamista siirtää syrjään omat ideasi. Nöyrin sydämin, oma minä kätkettynä
Kristukseen, ja hartaasti rukoillen sinun tulee etsiä viisautta Jumalalta. Sinun Pitäisi
tuntea, että sinun on tunnettava Jumalan ilmoitettu tahto, koska se koskee sinun
henkilökohtaista, ikuista hyvinvointiasi. Raamattu on opaskirja, jonka avulla voit löytää
tien ikuiseen elämään. Sinun tulisi ennen kaikkea haluta oppia tuntemaan Herran tiet ja
hänen tahtonsa.” - Fundamentals of Christian Education, s. 307, 308.
8.1. Torstai, aamu
Jes. 57:15
“Kaikki, jotka etsivät Jumalan sanasta ohjausta nöyrin ja kyselevin mielin, päättäneinä
saada selville pelastuksen ehdot, ymmärtävät kyllä mitä Raamattu sanoo. Mutta ne, jotka
tutkivat sanaa sellaisessa hengessä, jota Raamattu ei hyväksy, vievät tutkimuksestaan
mukanaan hengen, joka ei ole peräisin Raamatusta. Herra ei puhu välinpitämättömälle
mielelle. Hän ei hukkaa neuvojaan henkilölle, joka on ehdoin tahdoin epäkunnioittava ja
turmeltunut. Mutta kiusaaja opettaa jokaista, joka alistuu noudattamaan hänen
ehdotuksiaan ja on halukas hylkäämään Jumalan pyhän lain. Meidän tulee nöyryyttää
sydämemme ja tutkia hartaasti ja kunnioittavasti elämän sanaa. Vain mieleltään nöyrä ja
katuva voi nähdä valon. Sydän, mieli ja sielu on valmistettava vastaanottamaan valoa.
Hiljaisuuden tulee vallita sielussa. Ajatukset on vangittava kuuliaisiksi Kristukselle.
Kerskailevan itsetuntemuksen ja itseriittoisuuden on nöyrryttävä Jumalan sanan edessä.”
-Review and Herald, 15.12.1896.
8.1. Torstai, ilta
2. Tim 3:15, 16
“Herra puhuu sydämelle, joka nöyrtyy hänen edessään. Rukousalttarilla, kun uskossa
kosketetaan armon valtaistuinta, saamme Jumalan kädestä taivaallisen soihdun, joka
valaisee pimeyttämme ja saa meidät vakuuttuneiksi hengellisistä tarpeistamme. Pyhä
Henki ottaa Jumalan omasta ja paljastaa niitä ihmiselle, joka vilpittömästi etsii taivaallista
aarretta. Jos alistumme hänen ohjaukseensa, hän johtaa meitä kaikkeen valoon. Kun
katselemme Kristuksen kirkkautta, me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi. Me
omistamme sen uskon, joka toimii rakkautena ja puhdistaa sielun. Sydämemme
uudistetaan ja meidät tehdään halukkaiksi olemaan kaikessa kuuliaisia Jumalalle.”
-Review and Herald, 15.12.1896.
9.1. Perjantai, aamu
Jer. 6:16
“Pyydettyään Herralta tietoa hänen tahdostaan, taivaallista viisautta, Pyhän Hengen valoa,
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anoja tutkii Raamattua ja havaitsee, että ne raamatunkohdat, jotka aiemmin olivat hänen
mielestään hämäriä, ovatkin äkkiä tulleet kirkkaiksi, ja hän ymmärtää velvollisuutensa
selvemmin kuin koskaan ennen. Jeesus sanoi: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun
oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan,
pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani" (Joh.
7:16, 17). Tieto jumalallisesta totuudesta on luvattu niille, jotka ovat kuuliaisia sille valolle
ja totuudelle, joka on heille annettu. Pääsy ahtaasta portista ei riipu siitä, paljonko
asianomaisella on oppia tai omaisuutta, vaan se riippuu siitä, onko hänellä opetusta
vastaanottava mieli. Se, joka pitää arvossa ensimmäistäkin taivaallisen valon sädettä,
käyttää sitä hyväkseen, vaeltaa valossa, saattaa toimintansa sopusointuun tuon
valonsäteen kanssa ja tulee sen pyhittämäksi, tulee saamaan lisää valoa. Hän tulee
ymmärtämään, että evankeliumi on pelastussuunnitelma. - - Se, jolla on kuuliainen sydän,
joka on valmis noudattamaan Jumalan tahtoa, ei ainoastaan ota iloiten vastaan totuutta,
vaan myös hartaasti etsii totuutta niin kuin kätkettyä aarretta.” - Review and Herald,
28.3.1912.
9.1. Perjantai, ilta
Matt. 7:21
“Hän lähestyy Raamattua nöyrällä mielellä, joka on valmis ottamaan vastaan opetusta.
Hän pyrkii ymmärtämään, miten hän voi vaeltaa valossa, ja kysyy: "Herra, mitä minun tulee
tehdä?" (Ap.t. 22:10). Hän on valmis uhraamaan mitä tahansa vaaditaankin, voidakseen
olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Kuuliaisuus Jumalan tahdolle ei ole aina
helppoa. Tarvitaan lujaa määrätietoisuutta astua sisälle ahtaasta portista ja kulkea kaitaa
tietä, joka johtaa ikuiseen elämään, sillä joka puolelta kuuluu ääniä, jotka kutsuvat sielua
kielletyille harhapoluille. Ne, jotka rakastavat rikkautta ja kunniaa ja korkeita asemia,
eivät astu sisään ahtaasta portista elleivät luovu epäjumalistaan. Ahtaasta portista ei
mahdu kulkemaan mukanaan tämän maailman tavaroita. Sen, joka haluaa astua sisälle
ahtaasta portista, tulee antautua kokonaan Jumalalle. Jeesus sanoo: "Jos joku tahtoo
kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua"
(Matt. 16:24). - Review and Herald, 28.3.1912.
10.1. Sapatti, aamu
2. Kor. 4:7
“On esitetty kysymys: Millaisia astioita Henki käyttää? Mitä Kristus sanoo? "Tulkaa minun
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun
ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä"
(Matt.l 1:28-30). Millaiset astiat ovat sopivia Mestarin käyttöön? Tyhjät astiat. Kun
tyhjennämme sielun kaikesta saastaisuudesta, olemme valmiita käyttöön. Olemmeko
tyhjentyneet itsestämme? Olemmeko parantuneet itsekkäästä suunnittelusta? Kunpa
olisimme vähemmän itsekeskeisiä! Herra puhdistakoon kansansa, opettajansa ja
seurakuntansa. Hän on antanut ohjenuoran kaikkien noudatettavaksi, ja siitä ei voida
huolettomasti poiketa. Mutta vanhurskaista periaatteista poikkeamista on esiintynyt ja
esiintyy yhä. Miten kauan tämän asiaintila jatkuu? Miten voi Mestari käyttää meitä
astioina pyhään palvelukseen, ellemme tyhjenny itsestämme ja tee tilaa hänen Henkensä
työskentelylle?” -Review and Herald, 28.2.1899.
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10.1. Sapatti, ilta
Joh. 8:32
“Jumala pyytää, että hänen kansansa ilmaisisi häntä maailmalle. Onko maailma ilmaiseva
sellaisia rehellisyyden periaatteita, joita seurakunta ei noudata? Osoittavatko Kristuksen
seuraajat itsekästä kunnianhimoa olla ensimmäisiä? Eikö heidän vaalimiaan periaatteita
tule laskea oikealle perustukselle, nimittäin Kristukselle Jeesukselle? Mitä
rakennusaineita asetamme tälle perustukselle, ettei seurakunnassa enää olisi
vihamielistä vastakkainasettelua vaan yhteyttä? Tuommeko sille puuta, heinää, olkia?
Emmekö sen sijaan toisi arvokkaampaa materiaalia - kultaa, hopeaa, jalokiviä? Emmekö
erota toisistaan ruumenia ja vehnää? Emmekö käsitä, että meidän on vastaanotettava
sydämeemme Pyhä Henki, joka voi muotoilla ja muokata elämää? Elämme vakavaa aikaa.
Jumalan pelossa haluaisin sanoa, että Raamatun oikea tulkinta on välttämätöntä, jotta
luonteemme voisivat kehittyä moraalisesti oikein. Kun Henki työskentelee sydämessä ja
mielessä, kun oma minä on kuollut, totuus kykenee jatkuvaan laajenemiseen ja uuteen
kehittymiseen. Kun totuus muokkaa luonteitamme, sen nähdään olevan todella totuutta.”
-Review and Herald, 28.2.1899.
11.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:18
“Monet Raamatun osat, jotka oppineet selittävät salaperäisiksi tai sivuuttavat
vähäpätöisinä, ovat täynnä lohdutusta ja opetusta sille, joka on käynyt Kristuksen koulua.
Yhtenä syynä siihen, miksi useilla jumaluusoppineilla ei ole selvempää käsitystä Jumalan
sanasta, on se, että he sulkevat silmänsä niiltä totuuksilta, joita he eivät tahdo
käytännössä seurata. Raamatun totuuden käsittäminen ei riipu niin paljon tutkijan älyn
terävyydestä kuin hänen määrätietoisuudestaan ja hartaasta vanhurskauden kaipuustaan.
Raamattua ei tulisi koskaan tutkia ilman rukousta. Pyhä Henki yksin voi auttaa meitä
tajuamaan helposti ymmärrettävien asioiden tärkeyden ja estää meitä tulkitsemasta
väärin vaikeasti tajuttavia totuuksia. Taivaan enkelien tehtävänä on meidän sydämemme
valmistaminen käsittämään Jumalan sana niin, että sen kauneus valtaa meidät, sen
varoitukset vaikuttavat meihin ja sen lupaukset elähdyttävät ja vahvistavat meitä.” - The
Great Controversy, s. 599, 600 (Alfa ja omega 8, s. 107,108).
11.1. Sunnuntai, ilta
1. Tim. 2:3, 4
“Meidän tulisi rukoilla psalmirunoilijan tavoin: "Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi
ihmeitä" (Ps. 119:18, VKR). Kiusaukset näyttävät usein vastustamattomilta, kun
kiusaukseen joutuneet, laiminlyötyään rukouksen ja Raamatun tutkimisen, eivät voi
helposti muistaa Jumalan lupauksia ja kohdata Saatanaa Raamatun aseilla. Mutta
Jumalan enkelit ympäröivät niitä, jotka haluavat saada opetusta jumalallisissa asioissa.
Kun nämä henkilöt joutuvat hätään, enkelit johtavat heidän mieleensä juuri niitä
totuuksia, joita he tarvitsevat. - - Jeesus lupasi opetuslapsilleen: "Puolustaja, Pyhä Henki,
jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken,
mitä olen teille puhunut" (Joh. 14:26). Mutta Kristuksen opetukset on täytynyt aiemmin
painaa mieleen, jotta Jumalan Henki voi palauttaa ne muistiimme vaaran aikana. "Minä
talletan kaikki ohjeesi sydämeeni," sanoi Daavid, "etten rikkoisi sinua vastaan" (Ps.
119:11).” - The Great Controversy, s. 599, 600 (Alfa ja omega 8, s. 107,108).
12.1. Maanantai, aamu
Ps. 119:134
“Kaikkialla jumalallisen ilmoituksen vainiolla on taivaallisen totuuden ja rauhan iloa
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tuottavia lähteitä. Nämä ilon lähteet ovat jokaisen etsijän ulottuvilla. Innoitetut sanat,
joita mietiskellään sydämessä, ovat kuin elämän veden virrasta lähteviä eläviä puroja.
Vapahtajamme rukoili, että hänen opetuslastensa mieli avautuisi ymmärtämään pyhiä
kirjoituksia. Aina kun tutkimme Raamattua rukoillen, Pyhä Henki on lähellä avaamassa
lukemiemme sanojen merkitystä. Kun Jumalan sana avautuu ihmisen ymmärrykselle,
hänen mielensä tulee valaistuksi ja hänestä tuntuu, että hänen on entistä ahkerammin
pyrittävä ymmärtämään tuota sanaa. Sen lisäksi hänestä tuntuu, että hänen on
ymmärrettävä paremmin myös inhimillistä tietoa. Hän tuntee, että hänet on taivaallisella
kutsumisella kutsuttu Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä läheisemmin ihminen on liitetty
kaiken tiedon ja viisauden lähteeseen, sitä enemmän hän tuntee tarvetta edistyä sekä
älyllisesti että hengellisesti.” - Bible Echo, 15.10.1892.
12.1. Maanantai, ilta
Ef. 5:8-10
“Jumalan sanan avautumista seuraa aina ihmisen kykyjen huomattava avautuminen ja
vahvistuminen. Kun Jumalan sanat avautuvat, ne valaisevat. Suurten totuuksien mietiskely
kohottaa mieltä, tunteet puhdistuvat ja jalostuvat. Jumalan Henki Jumalan totuuden
välityksellä herättää eloon hengelliset kyvyt ja vetää sielua taivasta kohti. Ota siis
Raamattu käteesi ja lähesty taivaallista Isääsi sanoen: "Valaise minua, opeta minulle,
mikä on totuus." Herra ottaa rukouksesi huomioon, ja Pyhä Henki painaa totuuden
sieluusi. Kun tutkit Raamattua henkilökohtaisesti, sinä lujitut uskossa. On mitä tärkeintä,
että tutkit Raamattua jatkuvasti ja talletat mieleesi Jumalan totuuksia. Voit joutua
eroamaan kristittyjen seurasta ja sijoittumaan sellaiseen paikkaan, missä sinulla ei ole
etuoikeutta tavata Jumalan lapsia. Tarvitset silloin sydämeesi kätkettyjä Jumalan sanan
aarteita, niin että kohdatessasi vastustusta voit koetella kaikkea pyhillä kirjoituksilla.” Bible Echo, 15.10.1892.
13.1. Tiistai, aamu
1. Kor. 2:5-7
“Sinut on hyväksytty siinä rakastetussa. Minulla on ollut mitä hartain toive, että sinä
kehittäisit täydellisen kristillisen luonteen, ei omassa voimassasi, vaan Kristuksen
voimassa ja hänen vanhurskautensa perusteella. Pyhän Hengen lahja oli suurin lahja,
minkä Jumala saattoi antaa rajalliselle ihmiselle. Tämä lahja on kaikille ilmainen eikä sen
arvoa voida mitata. Pyhän Hengen vuodatus oli erityisenä merkkinä siitä, että Jumalan
ainoa Poika istui välittäjänä valtaistuimelleen. Lahjoittaessaan Puolustajan, taivaan
Jumala osoitti ihmiselle, miten täydellisen sovituksen hän oli saanut aikaan itsensä ja
ihmisten välillä. "Se toivo", apostoli sanoo, "on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se
ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni" (Hepr.
6:19, 20). Eikö Jumala luvannut antaa Pyhän Hengen niille, jotka häneltä anovat? Ja eikö
tämä Henki ole oikea, todellinen opas?” -Manuscript Releases, voi. 6, s. 223, 224.
13.1. Tiistai, ilta
1. Tess. 1:5
“Jotkut näyttävät pelkäävän vedota Jumalan sanaan, aivan kuin se olisi röyhkeätä. He
rukoilevat Herraa opettamaan heitä, mutta ovat kuitenkin arkoja tarttumaan Jumalan
lupaukseen ja uskomaan siihen, mitä hän on opettanut. Niin kauan kun tulemme
taivaallisen Isämme luo nöyrinä ja opetettavina, halukkaina ja innokkaina oppimaan, miksi
emme uskoisi, että Jumala täyttää antamansa lupauksen? Älä hetkeäkään epäile häntä ja
siten tuota hänelle häpeää. Kun olet pyrkinyt tietämään hänen tahtonsa, sinun osasi
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Jumalan kanssa toimiessasi on uskoa, että sinua johdetaan ja opastetaan ja siunataan
noudattaessasi hänen tahtoaan. Saatat pelätä tulkitsevasi väärin hänen opetuksiaan,
mutta ota sekin asia rukousaiheeksesi ja luota häneen. Luota täysin siihen, että hänen
Pyhä Henkensä ohjaa sinua tulkitsemaan oikein hänen suunnitelmiaan ja hänen
kaitselmuksensa toimintaa.” -Manuscript Releases, voi. 6, s. 223, 224.
14.1. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:97
“Emme tarvitse perimätietojen tai perimätapojen himmeää valoa ymmärtääksemme Pyhää
Raamattua. Yhtä järkevää olisi olettaa, että taivaalla keskipäivällä loistava aurinko
tarvitsisi maan päällä palavien soihtujen valoa lisäämään kirkkauttaan. Raamatussa
jokainen velvollisuus on tehty selväksi, jokainen opetus ymmärrettäväksi. Kristuksen lahja
ja Pyhän Hengen valaisu paljastaa meille Isän. Sana on kykenevä tekemään miehet ja
naiset ja nuoret viisaiksi, niin että pelastuvat. "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). Mikään muu kirja ei kykene siinä määrin kohottamaan
ajatuksia ja vahvistamaan sielunkykyjä kuin Raamatun jalostavat ja avarat totuudet. Jos
Jumalan sanaa tutkittaisiin niin kuin pitäisi, ihmisillä olisi sellaista mielen avaruutta,
luonteen jaloutta ja määrätietoisuutta, joka on harvinaista tänä aikana.” - Atlantic Union
Cleaner, 9.6.1909.
14.1. Keskiviikko, ilta
Fil. 1:9, 10
“Raamatun hätäisestä lukemisesta on vain vähän hyötyä. Joku voi lukea läpi koko
Raamatun ja silti olla näkemättä sen kauneutta tai olla käsittämättä sen merkityksen
syvyyttä. Yhden kappaleen tutkiminen, kunnes sen merkitys on kirkkaana mielessä ja sen
suhde pelastussuunnitelmaan selvä, on arvokkaampaa kuin monien lukujen läpi
lukeminen ilman täsmällistä tavoitetta ja saamatta luetusta selkeää opetusta. Pidä
Raamattu mukanasi. Lue sitä tilaisuuden tullen ja paina lukemasi tekstit muistiisi. Vieläpä
kadulla kulkiessasi voit mietiskellä lukemaasi kohtaa ja siten kiinnittää sen mieleesi.
Milloinkaan ei Raamattua tulisi tutkia ilman rukousta. Ennen kuin avaamme sen, meidän
tulisi pyytää Pyhän Hengen valaistusta, ja sitä annetaan. Kun Natanael tuli Jeesuksen luo,
Vapahtaja huudahti: "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!" (Joh. 1:47).
Natanael kysyi: "Mistä sinä minut tunnet?" Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus
kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla" (jae 48). Jeesus näkee meidätkin salaisessa
rukouspaikassamme, jos etsimme häneltä valoa oppiaksemme ymmärtämään, mikä on
totuus. Valon maailmasta tulevat enkelit ovat niiden seurana, jotka nöyrin sydämin etsivät
jumalallista opastusta.” - Atlantic Union Cleaner, 9.6.1909.
15.1. Torstai, aamu
Jer. 15:16
“Raamatun mukaisessa uskonnonharjoituksessa tarvitaan jatkuvasti kärsivällisyyttä,
ystävällisyyttä, itsensä kieltämistä ja itsensä uhraamista. Mutta jos Jumalan sana on
pysyvänä periaatteena elämässämme, kaikki mitä meidän on tehtävä, jokainen sana,
jokainen yksinkertaisinkin teko paljastaa, että olemme alamaisia Jeesukselle Kristukselle
ja että jokainen ajatuksemmekin on vangittu hänelle kuuliaiseksi. Jos Jumalan sana on
vastaanotettu sydämeen, se tyhjentää sielun itseriittoisuudesta ja väärästä
itseluottamuksesta. Elämämme on hyvää vaikuttava voima, koska Pyhä Henki täyttää
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mielemme sillä, mikä on lähtöisin Jumalasta. Harjoitamme Kristuksen uskontoa, sillä
tahtomme on mukautunut täysin Jumalan tahtoon. Jotkut, jotka sanovat tunnustavansa
oikeaa uskoa, laiminlyövät valitettavasti Jumalan antaman opaskirjan, joka opastaa
taivaaseen johtavalle tielle. He saattavat lukea Raamattua, mutta pelkkä Jumalan sanan
lukeminen, niin kuin lukisimme tavallista inhimillistä tekstiä, antaa vain pintapuolista
tietoa.” -Review and Herald, 4.5.1897.
15.1. Torstai, ilta
1. Joh. 2:4
“Totuudesta puhuminen ei pyhitä ketään. He voivat sanoa työskentelevänsä Jumalalle,
mutta jos Kristus olisi heidän keskuudessaan, hänen kuultaisiin sanovan: "Te kuljette
eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa" (Matt. 22:29).
Sellaiset henkilöt eivät voi tietää, mitä todellinen Jumalan palveleminen merkitsee. "Ne
sanat, jotka olen teille puhunut," Jeesus sanoi, "ovat henki ja elämä" (Joh. 6:63). Jeremia
todistaa Jumalan sanasta: "Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat
minun iloni ja sydämeni riemu." Jumalan sanassa on jumalallinen parantava voima, jota
niin kutsutut viisaat ja ymmärtäväiset eivät voi kokea, mutta joka ilmoitetaan
lastenkaltaisille. "Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä"
(Ps. 119:130). Jos tämä sana otetaan sydämeen, siitä tulee mielen aarrekammio, josta
voimme tuota esiin uutta ja vanhaa. Emme enää löydä iloa tämän maailman tavallisista
asioista vaan sanomme: "Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo
minun matkallani" (jae 105).” -Review and Herald, 4.5.1897.
16.1. Perjantai, aamu
Joh. 17:17
“Jeesuksen pyynnön pääsisältö oli se, että häneen uskovat voitaisiin varjella maailman
pahuudelta ja pyhittää totuudella. Hän ei jättänyt meitä hämärään epätietoisuuteen siitä,
mitä on totuus, vaan hän lisäsi: "Sinun sanasi on totuus." Jumalan sana on se väline,
jonka avulla pyhityksemme toteutetaan. Sen vuoksi on mitä tärkeintä, että tutustumme
Raamatun pyhään opetukseen. Meidän on yhtä tärkeätä ymmärtää elämän sanoja kuin oli
varhaisten opetuslasten saada tietoa pelastussuunnitelmasta. Emme voi esittää mitään
puolustusta, jos oman laiminlyöntimme tähden olemme tietämättömiä Jumalan sanan
vaatimuksista. Jumala on antanut meille sanansa, ilmoituksen tahdostaan. Hän on myös
luvannut Pyhän Hengen niille, jotka häntä anovat. Pyhän Hengen tehtävänä on johtaa
heidät tuntemaan koko totuuden. Jokainen, joka vilpittömästi haluaa noudattaa Jumalan
tahtoa, pääsee kyllä selville oikeasta opista. Maailma on täynnä väärää opetusta. Ellemme
itse henkilökohtaisesti ja määrätietoisesti tutki Raamattua, hyväksymme maailman erheet
totuutena, noudatamme sen tapoja ja petämme itsemme. Maailman opit ja tavat ovat
ristiriidassa Jumalan totuuden kanssa.” -Review and Herald, 7.2.1888.
16.1. Perjantai, ilta
Matt. 26:41
“Ne, jotka pyrkivät kääntymään maailman palvelemisesta palvelemaan Jumalaa,
tarvitsevat jumalallista apua. Heidän on kovetettava kasvonsa piikiven kaltaisiksi
kulkiessaan kohti Siionia. He kokevat maailman, oman lihansa ja paholaisen taholta
vastustusta, ja heidän on vastustettava maailman henkeä ja vaikutusta. Siitä lähtien, kun
Jumalan Poika joutui kohtaamaan ihmiskunnan ylpeitä ennakkoluuloja ja ylimielistä
epäuskoa, ei ole tapahtunut mitään muutosta maailman asenteissa Jeesusta kohtaan.
Kristuksen palvelijoiden on kohdattava samaa vastahenkeä ja häväistystä. Heidän on
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mentävä "leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen" (Hepr. 13:13). Jeesuksen
tehtävä ilmeni vakuuttavissa ihmeteoissa. Hänen oppinsa hämmästytti kansaa. Se ei ollut
kirjanoppineiden ristiriitaista ja vaikeaselkoista kieltä, täynnä mystiikkaa, mielettömiä
muotoja ja mielivaltaisia vaatimuksia. Jeesus esitti totuutta, joka vastasi ihmissydämen
tarpeisiin. Hänen opetuksensa oli yksinkertaista, selkeää ja laajakantoista. Hänen
lausumillaan käytännöllisillä totuuksilla oli vakuuttava voima, ja ne kiinnittivät kansan
huomiota. -Review and Herald, 7.2.1888.
17.1. Sapatti aamu
Tit. 3:4-6
“Pyhä Henki johtaa aina kirjoitettuun Jumalan sanaan ja kiinnittää huomiota
vanhurskauden suureen siveelliseen ohjenuoraan. On suurenmoista saada Jumalan
kunnioittamana etuoikeus näin todistaa totuudesta. Juuri ennen kuin Kristus otettiin ylös
ja pilvi enkeleitä vei hänet opetuslasten näkyvistä, hän sanoi heille: "Te olette minun
todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka" (Ap.t.
1:8). Pyhän Hengen taivaallinen vuodatus teki heidät kykeneviksi todistamaan
Kristuksesta. Haluan kiinnittää huomiotasi siihen tosiasiaan, että ne, joiden sydämessä
Jeesus asuu uskon kautta, ovat todellisuudessa ottaneet vastaan Pyhän Hengen. Jokainen,
joka ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan, aivan yhtä varmasti ottaa
vastaan Pyhän Hengen neuvonantajakseen, pyhittäjäkseen, oppaakseen ja todistajakseen.
Mitä lähempänä uskova on Jumalaa, sitä selkeämpi on hänen todistuksensa ja - tämän
varmana seurauksena - sitä voimakkaammin hänen todistuksensa Vapahtajan
rakkaudesta vaikuttaa toisiin. Tämä on vakuuttavana todisteena siitä, että hän pitää
arvossa Jumalan sanaa. Se on hänen ruokansa, se on myös hänen juomansa, joka tyydyttää
janoisen sielun.” -Manuscript Releases, voi. 14, s. 70, 71.
17.1. Sapatti, ilta
Joh. 8:31
“Hän pitää arvossa etuoikeutta oppia Jumalan tahtoa hänen sanastaan. Jotkut, jotka
väittävät olevansa uskovia, ovat väheksyneet Jumalan sanaa ja kääntäneet sille selkänsä.
He ovat laiminlyöneet Raamattua, suurenmoista opaskirjaa ja kaikkien näkemysten
luotettavaa tarkistajaa, ja väittävät, että heillä on Henki opettajana ja että tämän vuoksi
Raamatun tutkiminen on tarpeetonta. Kaikki tällaiset henkilöt uskovat Saatanan
viisasteluja, sillä Henki ja Jumalan sana pitävät yhtä. Raamattu sanoo: "Lakiin ja
todistukseen; elleivät he puhu tämän sanan mukaisesti, se johtuu siitä, että heissä ei ole
valoa" [Ellen Whiten käyttämän englanninkielisen käännöksen mukaan]. Vain se ihminen
on vapaa, jonka totuus tekee vapaaksi. -Manuscript Releases, voi. 14, s. 70, 71.
18.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 24:24
“Näinä eksytyksen aikoina tulee jokaisen totuuteen perustautuneen tyytyä siihen uskoon,
mikä kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Saatana on vehkeilyillään tuova esiin kaikenlaisia
eksytyksiä, jotka tahtoisivat, mikäli se suinkin olisi mahdollista, eksyttää valitutkin ja
vieroittaa heidät totuudesta. Joudutaan kohtaamaan inhimillistä viisautta - sellaisten
oppineiden viisautta, jotka fariseusten tavoin ovat Jumalan lain opettajia, mutta eivät itse
noudata lakia. Asiayhteydestään irrotettuja teorioita järjestetään uuteen ja
mielikuvitukselliseen asuun - ja näitä inhimillisen tietämättömyyden ja mielettömyyden
luomia teorioita on sitäkin vaikeampi kumota, koska niissä ei ole mitään järkeä. Ilmenee
petollisia unia ja petollisia näkyjä, joissa on jonkin verran totuutta mutta jotka johtavat
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pois alkuperäisestä uskosta. Herra on antanut ihmisille ohjeen, jonka avulla ne voidaan
paljastaa: "'Pysykää laissa ja todistuksissa!' Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa
ole" (Jes. 8:20). Jos he väheksyvät Jumalan lakia ja jos he eivät välitä mitään hänen
tahdostaan sellaisena kuin se on ilmoitettu hänen Henkensä todistuksissa, he ovat
pettäjiä. He noudattavat mielijohteita ja vaikutelmia, joiden he uskovat olevan Pyhästä
Hengestä ja joita he pitävät luotettavampina kuin innoitettua sanaa. He väittävät, että
heidän jokainen ajatuksensa ja tunteensa on Hengen vaikuttamaa. Kun heidän kanssaan
keskustellaan Raamatun pohjalta, he selittävät, että heillä on jotakin paljon
luotettavampaa. Mutta vaikka he luulevat olevansa Jumalan Hengen johtamia, he
todellisuudessa seuraavat Saatanan aikaansaamaa kuvittelua.” - SelectedMessages,
book 2, s. 98, 99.
18.1. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 11:14
“Saatana tulee esittämään erittäin salakavalasti ihmiskeksintöjä enkeliasuisina. Mutta
sanan valo loistaa siveellisen pimeyden keskellä, eivätkä yliluonnolliset ilmiöt koskaan tule
syrjäyttämään Raamattua. Totuutta on tutkittava, sitä on etsittävä kuin kätkettyä aarretta.
Ihmeellistä valaistusta ei anneta Jumalan sanan ulkopuolelta eikä sen asemesta. Pysykää
kiinni sanassa, ottakaa vastaan syvälle sydämeen juurtuvaa sanaa, joka voi tehdä ihmiset
viisaiksi, niin että he pelastuvat.” -Emt. s. 100.
19.1. Maanantai, aamu
1. Kor. 2:4
“Olen nähnyt, että jokaiseen uuteen vaiheeseen seurakunnan kokemuksessa liittyy
vaaroja, koska jotkut kuulevat asioita kovin väärässä hengessä. Vaikka jotkut opettajat
voivat olla voimakkaita ja tehokkaita opettaessaan Raamatun oppeja, heillä kaikilla ei ole
tietoa käytännön elämästä eivätkä he osaa antaa hämmentyneille mielille varmoja ja
turvallisia neuvoja. He eivät käsitä, miten hämmentävään tilanteeseen joutuu jokainen
perhe, joka tahtoo toteuttaa muutosta elämässään. Olkoot sen vuoksi kaikki varovaisia ja
huolellisia sanoissaan. Jos he eivät tiedä, mikä jossakin asiassa on Jumalan mielen
mukaista, älkööt he koskaan puhuko arvailujen tai olettamusten pohjalta. Jos heillä ei ole
täsmällistä tietoa asiassa, heidän tulee sanoa se ja antaa asianomaisen turvautua täysin
Jumalaan. Harjoitettakoon paljon rukousta ja myös paastoa, jotta kukaan ei vaeltaisi
pimeydessä vaan valossa, niin kuin Jumala on valossa. Mitä tahansa voi nyt tapahtua
ulkopuolellamme ja omassa keskuudessamme.” - Special Testimonies Relating to Various
Matters in Battle Creek, s. 17,18.
19.1. Maanantai, ilta
Mark. 13:22
“On mieliä, joita Pyhän Hengen armo ei ole kasvattanut. He eivät ole noudattaneet
käytännössä Kristuksen sanoja eivätkä ymmärrä Jumalan Hengen liikkeitä. He toimivat
väärin, sillä he eivät seuraa täysin Jeesusta. He seuraavat hetken mielijohteita ja omaa
mielikuvitustaan. Älköön mitään tehtäkö sekavalla, epäjärjestystä aiheuttavalla tavalla.
Kiihkeillä, mielijohteisiin perustuvilla puheilla voidaan aiheuttaa suuria menetyksiä.
Sellaiset puheet herättävät hurmahenkisyyttä, mikä ei ole Jumalan järjestyksen mukaista.
Kun puuttuu järkevää maltillisuutta ja asianmukaista harkintaa, terveitä periaatteita ja
tervettä määrätietoisuutta, välttämättömänä pidetty voitto kääntyy tappioksi.
Johdettakoon tässä asiassa viisaasti, ja kaikki liikkukoot viisaan, näkymättömän
Neuvonantajan - Jumalan - opastamina. Inhimilliset voimat kamppailevat hallinnasta, ja
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voi tapahtua sellaista, mikä ei kanna Jumalan leimaa.” - Special Testimonies Relating to
Various Matters in Battle Creek, s. 17,18.
20.1. Tiistai, aamu
Ps. 119:105
“Pyhitys ei ole mikään onnellinen tunnetila, ei mikään nopea tapahtuma, vaan se on
elinikäinen työ. Jos joku väittää, että Herra on hänet pyhittänyt, tehnyt hänet pyhäksi,
todiste väitteen tueksi näkyy nöyryyden, kärsivällisyyden, pitkämielisyyden,
totuudellisuuden ja rakkauden hedelminä. Jos se siunaus, jonka pyhityksen
vastaanottaneet väittävät saaneensa, johtaa heidät luottamaan johonkin erityiseen tunneelämykseen, ja jos he selittävät, ettei heidän tarvitse tutkia Raamattua saadakseen
selville Jumalan tahdon, silloin oletettu siunaus on väärennös. Tuo väärennös johtaa
omistajansa pitämään arvossa omia pyhittymättömiä tunteitaan ja kuvitelmiaan ja
sulkemaan korvansa Jumalan ääneltä, joka kuuluu hänen sanassaan. Miksi ne, jotka
väittävät saaneensa Hengen erityisiä ilmoituksia ja todistuksia siitä, että kaikki heidän
syntinsä on annettu anteeksi, päättelevät voivansa asettaa Raamatun sivuun ja kulkea
tästä lähtien ilman sitä? Kun kysymme niiltä, jotka väittävät tulleensa hetkessä
pyhitetyiksi, tutkivatko he Raamattua, niin kuin Jeesus kehotti, löytääkseen siitä itselleen
lisää totuutta, he vastaavat: "Jumala ilmoittaa meille tahtonsa suoraan erityisten
merkkien ja ilmestysten kautta, ja voimme tulla toimeen ilman Raamattua." - Signs of the
Times, 28.2.1895.
20.1. Tiistai, ilta
Gal. 5:22, 23
“Tuhannet ovat tulleet eksytetyiksi luottaessaan erityisiin tunteisiin ja hyljätessään
Jumalan sanan. He eivät rakenna turvalliselle ja varmalle perustukselle - Jumalan sanalle.
Älyllisille olennoille tarjottu usko tuottaa järkeviä todisteita aitoudestaan. Sen tuloksia on
havaittavissa sydämessä ja luonteessa. Kristuksen armo ilmenee heidän päivittäisessä
käytöksessään. Voimme rauhassa kysyä niiltä, jotka tunnustavat olevansa pyhitettyjä:
Näkyykö elämässäsi Hengen hedelmiä? Ilmennätkö Kristuksen sävyisyyttä ja nöyryyttä?
Näkyykö sinusta, että opit päivittäin Kristuksen koulussa ja että mukautat elämääsi hänen
epäitsekkään elämänsä mallin mukaan? Paras todiste, minkä kukaan voi esittää
yhteydestään taivaan Jumalaan, on hänen käskyjensä noudattaminen. Paras osoitus
uskosta Kristukseen on epäluottamus itseensä ja riippuvuus Jumalasta. Ainoa luotettava
todiste siitä, että pysymme Kristuksessa, on hänen kuvansa heijastaminen. Niin kauan
kuin näin teemme, osoitamme olevamme totuuden pyhittämiä, sillä totuus ilmenee
päivittäisessä elämässämme. - Signs of the Times, 28.2.1895.
21.1. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:15, 16
“Jumala on sanassaan antanut ihmisille kaiken pelastukseen tarpeellisen tiedon. Pyhät
kirjoitukset on otettava vastaan arvovaltaisena ja erehtymättömänä ilmoituksena hänen
tahdostaan. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmoittajan, kokemusten
koetinkiven. "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). Se, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan
ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin,
Vapahtajamme lupasi palvelijoilleen Hengen avaamaan sanan, valaisemaan ja selittämään
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sen opetuksia. Koska Jumalan Henki on innoittanut Raamatun, Hengen opetus ei voi
milloinkaan olla ristiriidassa sanan kanssa. Henkeä ei annettu - eikä sitä koskaan
voidakaan antaa - syrjäyttämään Raamattua, sillä kirjoitukset sanovat selvästi, että
Jumalan sana on mitta, jolla kaikki opetukset ja kokemukset on mitattava. Apostoli
Johannes sanoo: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa,
ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja" (1. Joh.
4:1). Ja Jesaja selittää: "Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä
aamunkoittoa ole" (Jes. 8:20, VKR).” - The Great Controversy, s. VII, VIII (Alfa ja omega 8,
s. 184-185).
21.1. Keskiviikko, ilta
2. Tim. 1:14
“Pyhän Hengen työ on muutamien ihmisten erehdysten tähden tullut suuresti häväistyksi.
He väittävät saaneensa Hengen valoa eivätkä katso tarvitsevansa enää Jumalan sanan
opastusta. Heitä hallitsevat tunnevaikutelmat, joita he pitävät Jumalan äänenä, mutta
heitä ohjaava henki ei ole Jumalan Henki. Tällainen omien mielijohteitten seuraaminen ja
Raamatun hylkääminen voi johtaa vain sekaannukseen, eksytykseen ja turmioon. Se
palvelee ainoastaan paholaisen tarkoituksia. Koska Pyhän Hengen toiminta on
elintärkeätä Kristuksen seurakunnalle, Saatanan juoniin kuuluu fanaatikkojen ja
äärimmäisyysainesten erehdysten kautta herättää halveksuntaa Hengen työtä kohtaan ja
saada Jumalan kansa laiminlyömään tämän voimanlähteen, jonka Herramme tse on sille
varannut.” - The Great Controversy, s. VII, VIII (Alfa ja omega 8, s. 184-185).
22.1. Torstai, aamu
Jes. 30:21
“Keskellä eksyttävien oppien aiheuttamaa hämmennystä Jumalan Henki on oppaana ja
kilpenä niille, jotka eivät ole vastustaneet todisteita totuuden puolesta. Hän vaientaa
kaikki muut äänet paitsi niitä, jotka ovat lähtöisin hänestä, joka on totuus ja elämä.
Jumala antaa jokaiselle tilaisuuden kuulla Oikean Paimenen ääntä ja saada siten tietoa
Jumalasta ja Vapahtajastamme. Kun sydän vastaanottaa tämän totuuden kallisarvoisena
aarteena, Kristus, kirkkauden toivo, saa muodon sisimmässä, ja koko taivaallinen
kaikkeus huudahtaa: Aamen ja aamen! Tarvitsemme ehdottomasti Pyhän Hengen
uudestisynnyttävää voimaa. Meillä ei ole lainkaan aikaa neuvotella lihan ja veren kanssa.
Tarvitsemme jumalallista valaistusta. Jokainen yksilö pyrkii tulemaan vaikutuksen
keskipisteeksi. Ellei Jumala pääse toimimaan lastensa hyväksi, he eivät ymmärrä, että
jokaisen ihmisen ainoa turva on alistuminen Jumalan alaisuuteen. Hänen muuttavan
armonsa vaikutus ihmissydämiin johtaa yhteyteen, joka ei ole vielä toteutunut. Kaikki,
jotka ovat sulautuneet Kristukseen, ovat sopusoinnussa toistensa kanssa. Pyhä Henki luo
yhteyttä. "Hän kirkastaa minut" (Joh. 16:14). "Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat
sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen"
(Joh. 17:3).” - Home Missionary, 1.11.1893.
22.1 Torstai, ilta
Ilm. 18:1
“Pyhä Henki kirkastaa Jumalaa paljastamalla hänen luonnettaan hänen omilleen, niin että
hänestä tulee heidän ylimmän rakkautensa kohde ja hänen luonteensa tulee heissä
näkyviin. He näkevät selvästi, ettei maailmassa ole koskaan ollut muuta vanhurskautta
kuin Jumalan vanhurskaus, ei muuta ansiota kuin se, mikä on hänestä lähtöisin. Kun Henki
vuodatettiin korkeudesta, valoa tulvi seurakuntaan, mutta Kristus oli tuon valon lähde.
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Hänen nimensä oli jokaisen huulilla, hänen rakkautensa täytti jokaisen sydämen. Niin on
oleva silloinkin, kun taivaasta tulee alas enkeli, jolla on suuri valta ja jonka kirkkaus
valaisee koko maan. - - Hänen Pyhän Henkensä lahja rikkaana, täytenä ja runsaana
ympäröi hänen seurakuntaansa kuin tulimuuri, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Kristus
näkee kansansa tahrattoman puhtaana ja moitteettoman täydellisenä. Se on palkkio
hänen kärsimyksestään, nöyryytyksestään ja rakkaudestaan. Se on osa hänen
kirkkaudestaan. Kristus on suuri keskus, josta säteilee kaikki kirkkaus.” - Home
Missionary, 1.11.1893.
23.1. Perjantai, aamu
1. Piet. 3:15
“Tätä tulemme näkemään, jos olemme Jumalan yhteydessä. Jumala haluaa, että olemme
riippuvaisia hänestä emmekä ihmisestä. Hän toivoo meidän omistavan uuden sydämen.
Hän haluaisi antaa meille valon välähdyksiä Jumalan valtaistuimelta. Meidän tulisi
kamppailla jokaisen vaikeuden selvittämiseksi, mutta kun jokin kiistanalainen kohta
tuodaan esille, pitäisikö sinun kysellä jonkun ihmisen mielipidettä, ja sitten tehdä
johtopäätöksesi hänen mielipiteensä mukaan? Ei, mene Jumalan luo. Kerro hänelle, mitä
tahdot tietää; ota Raamattusi ja tutki sitä kuin etsisit kätkettyjä aarteita. Etsiessämme
totuutta emme kaiva riittävän syvältä. Jokainen nykyiseen totuuteen uskova joutuu
tilanteeseen, jossa häneltä kysytään, mihin hänen toivonsa perustuu. Jumalan kansan
jäseniä kutsutaan kuninkaiden, ruhtinaiden, hallitsijoiden ja maailman suurmiesten
eteen, ja silloin heidän on oltava selvillä siitä, mikä on totuus. Heidän on oltava
kääntyneitä miehiä ja naisia. Jumala voi opettaa sinulle Pyhän Hengen kautta yhdessä
hetkessä enemmän kuin voisit oppia maailman suurmiehiltä. Koko maailmankaikkeus
seuraa maan päällä käynnissä olevaa taistelua.” - Selected Messages, book 1, s. 415, 416.
23.1. Perjantai, ilta
Joh. 15:4
“Äärettömällä hinnalla Jumala on hankkinut jokaiselle mahdollisuuden tietää, miten hän
voi pelastua. Miten innokkaasti enkelit tarkkailevatkaan nähdäkseen, kuka tahtoo käyttää
hyväkseen tätä tilaisuutta! Kun jokin sanoma esitetään Jumalan kansan jäsenille, heidän
ei tulisi nousta vastustamaan sitä; heidän tulisi avata Raamattunsa ja verrata sanomaa
lakiin ja todistukseen. Jos se ei selviydy tästä testistä, se ei ole luotettava. Jumala tahtoo,
että mielemme avartuisi. Hän toivoo saavansa laskea armonsa meidän päällemme.
Voimme pitää juhlaa joka päivä, sillä Jumala voi avata meille koko taivaan aarrekammion.
Meidän tulee olla yhtä Kristuksen kanssa, niin kuin hän on yhtä Isän kanssa, ja Isä
rakastaa meitä, niin kuin hän rakastaa Poikaansa. Me voimme saada saman avun kuin
Kristuskin, voimme omistaa voiman, jolla voimme kohdata jokaisen hätätilanteen. Jumala
vartioi meitä sekä edestä että takaa.” - Selected Messages, book 1, s. 415, 416.
24.1. Sapatti, aamu
Juud. 1:3
“Juudas esittää tämän sanoman varjellakseen uskovia väärien opettajien viettelevältä
vaikutukselta. Näillä opettajilla oli jumalisuuden muoto, mutta he eivät olleet luotettavia
johtajia. Näinä viimeisinä päivinä nousee esiin vääriä opettajia, jotka toimivat hyvin
innokkaasti. Kaikenlaisia teorioita esitetään, ja niiden tarkoituksena on johtaa
ihmismieliä pois juuri siitä totuudesta, joka määrittelee, minkä kannan voimme
turvallisesti ottaa tänä aikana. Saatana toimii voimaperäisesti saadakseen
uskonkiihkoilijat esiintymään hurskaina mutta laiminlyömään antautumisen Pyhän
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Hengen johtoon. Vääriä teorioita sekoitetaan hengellisen kokemuksen jokaiseen
vaiheeseen, ja niitä puolustetaan saatanallisella innolla, jotta voitaisiin valloittaa jokainen
sielu, joka ei ole juurtunut eikä perustunut Jumalan sanan pyhien periaatteiden täyteen
tuntemukseen. Aivan meidän keskuudestamme on nouseva vääriä opettajia, jotka
noudattavat villitseviä henkiä, joiden opit ovat alkuperältään saatanallisia. Nämä
opettajat saavat itselleen opetuslapsia, jotka seuraavat heitä. He hiipivät sisään
huomaamatta, lausuvat imartelevia sanoja ja taidokkaan viettelevästi esittävät
harhaanjohtavia esityksiään.” - Kress Collection, s. 5.
24.1. Sapatti, ilta
Apt. 5:29
“Seurakuntiemme ainoana toivona on pysyä täysin valveilla. Ne, jotka ovat hyvin
perustuneita Jumalan sanan totuudessa ja jotka tarkistavat kaiken sanalla "näin sanoo
Herra", ovat turvassa. Pyhä Henki opastaa niitä, jotka arvostavat Jumalan viisautta
enemmän kuin saatanallisten edustajien petollisia viisasteluja. Harjoitettakoon paljon
rukousta, ei inhimillisten ajatusten mukaisesti, vaan totuuden rakkauden innoittamana,
totuuden sellaisena kuin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Perheiden, jotka uskovat
totuuden, tulee puhua viisauden ja ymmärryksen sanoja - sanoja, joita he ovat löytäneet
tutkiessaan Raamattua. Nyt on meidän koetusaikamme. Nyt on aika, jolloin jokaisen
uskovan perheen kaikkien jäsenten tulee sulkea huulensa ja olla puhumatta syyttäviä
sanoja veljiään vastaan. Puhukoot he sanoja, jotka antavat rohkeutta ja vahvistavat uskoa,
joka toimii rakkauden kautta ja puhdistaa sielun.” - Kress Collection, s. 5.
25.1. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 11:13
“Totuus on voimallinen, ja kuuliaisuuden kautta sen voima muuttaa mielen Jeesuksen
kuvan kaltaiseksi. Totuus - sellaisena kuin se on Jeesuksessa - herättää omantunnon ja
uudistaa mielen, sillä Pyhä Henki seuraa sitä sydämeen. Monet, joilta puuttuu hengellistä
näkökykyä, tarttuvat Jumalan sanan pelkkään kirjaimeen ja havaitsevat, että ilman
Jumalan Hengen läsnäoloa se ei virvoitakaan sielua eikä pyhitä sydäntä. Ihminen voi kyetä
toistamaan ulkomuistista Vanhan ja Uuden testamentin kohtia ja tuntea Jumalan' sanan
käskyjä ja lupauksia, mutta ellei Pyhä Henki johda totuutta perille sydämeen ja valaise
mieltä jumalallisella valolla, yksikään sielu ei kompastu Kallioon ja murru. - - Ilman
Jumalan Hengen valaistusta emme kykene erottamaan totuutta valheesta, vaan
lankeamme niiden mestarillisten kiusausten ja eksytysten pauloihin, joita Saatana virittää
maailmassa. Olemme lähellä valon Ruhtinaan ja pimeyden ruhtinaan välisen taistelun
päätöstä, ja pian vihollisen eksytykset koettelevat uskomme laatua.” - Kress Collection, s.
5.
25.1. Sunnuntai, ilta
Apt. 2:40, 41
“Saatana on tekevä ihmetekojaan pedon nähden ja "niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta
tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat" (Ilm.
13:14). Mutta vaikka pimeyden ruhtinas toimii niin, että pimeys peittää maan ja synkeys
kansat, Herra on ilmaiseva käännyttävän voimansa. Maan päällä toteutetaan samanlainen
työ kuin tapahtui Pyhän Hengen vuodatuksessa, varhaisten opetuslasten saarnatessa
Kristusta ja häntä ristiinnaulittuna. Monet kääntyvät yhtenä päivänä, sillä sanoma etenee
voimallisesti. Silloin voidaan sanoa: "Evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina
vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme" (1.Tess.
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1:5). Pyhä Henki vetää ihmisiä Kristuksen luo, sillä hän ottaa Jumalan omasta ja ilmoittaa
syntiselle. Jeesus sanoi: "Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille" (Joh. 16:14).” - Review and Herald, 29.11.1892.
26.1. Maanantai, aamu
2. Tim. 4:3, 4
“On puhuttu paljon Pyhästä Hengestä osallistumisesta ja jotkut ovat tulkinneet tämän niin,
että siitä on ollut vahinkoa seurakunnille. Ikuinen elämä on Raamatussa olevien elävien
voimien vastaanottamista ja Jumalan tahdon tekemistä. Tämä on Jumalan Pojan lihan
syömistä ja hänen verensä juomista. Ne, jotka näin tekevät, saavat elämän ja
katoamattomuuden evankeliumin kautta, sillä Jumalan sana on totuus ja todellisuus,
henki ja elämä. Kaikilla, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena
Vapahtajanaan, on etuoikeus ravita itseään Jumalan sanalla. Pyhän Hengen vaikutus
muuttaa tuon sanan, Raamatun, kuolemattomaksi totuudeksi, joka rukoilevalle etsijälle
kasvattaa hengellisiä jänteitä ja lihaksia. "Te tutkitte kirjoituksia", Kristus sanoi, "sillä
teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta" (Joh.
5:39). Ne, jotka kaivavat pintaa syvemmälle, löytävät kätkettyjä totuuden jalokiviä. Pyhä
Henki on hartaan etsijän seurassa. Pyhän Hengen valaisu loistaa Jumalan sanalle ja antaa
totuudelle uuden, tuoreen merkityksen. Etsijän täyttää sellainen rauhan ja ilon tunne, jota
hän ei ole koskaan aikaisemmin tuntenut.” - Selected Messagesy book 2, s. 38, 39.
26.1. Maanantai, ilta
Jes. 34:16
“Totuuden kallisarvoisuus tajutaan paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Uusi,
taivaallinen valo loistaa sanalle valaisten sen aivan kuin jokainen kirjain olisi kullattu.
Jumala itse on puhunut mielelle ja sydämelle ja tehnyt sanasta hengen ja elämän. Jokainen
todellinen sanan tutkija kohottaa sydämensä Jumalan puoleen ja pyytää Hengen apua.
Pian hän löytää sellaista, mikä kohottaa hänet niiden näennäisopettajien
mielikuvituksellisten lausuntojen yläpuolelle, joiden heikot, huojuvat teoriat eivät saa
tukea elävän Jumalan sanasta. Nämä teoriat ovat sellaisten miesten keksintöjä, jotka eivät
ole oppineet ensimmäistä suurta läksyä, että Jumalan Henki ja elämä ovat hänen
sanassaan. Jos he olisivat vastaanottaneet sydämeensä Jumalan sanan sisältämän ikuisen
voiman, he olisivat nähneet, miten laimeita ja ilmaisuköyhiä ovat kaikki pyrkimykset saada
aikaan jotain uuttaja sensaatiomaista. Heidän tulee oppia Jumalan sanan ensimmäiset
periaatteet.” - Selected Messagesy book 2, s. 38, 39.
27.1. Tiistai, aamu
Ef. 4:14
“Jumalan ääni puhuu meille hänen sanansa kautta. Kuulemme monia ääniä, mutta Kristus
on sanonut, että meidän ei tulisi kuunnella niitä, jotka sanovat: täällä on Kristus tai tuolla
on Kristus. Miten voimme tietää, että he eivät puhu totta, ellemme koettele kaikkia
Raamatun kirjoituksilla? Kristus on varoittanut meitä vääristä profeetoista, jotka tulevat
luoksemme hänen nimessään ja väittävät olevansa Kristus. Jos otat sellaisen asenteen,
että sinun ei ole tärkeätä ymmärtää Raamattua henkilökohtaisesti, olet vaarassa tulla
näiden oppien harhaanjohtamaksi. Kristus on sanonut, että tuomionpäivänä jotkut
sanovat: "Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me
karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja." Mutta Kristus
sanoo: "Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!" (Matt. 7:22, 23).” -Review and
Herald, 3.4.1888.
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27.1. Tiistai, ilta
Luuk. 24:27
“Aika tulee, jolloin Saatana on tekevä ihmeitä aivan silmiesi edessä väittäen olevansa
Kristus. Elleivät jalkasi ole lujasti Jumalan totuuden perustalla, sinut johdetaan pois
perustaltasi. Ainoa turvasi on etsiä totuutta niin kuin kätkettyä aarretta. Etsi totuutta niin
kuin kaivaisit esiin maallisia aarteita, ja näytä taivaallisen Isäsi edessä Raamattua,
Jumalan sanaa, ja sano: Valaise minua, opeta minulle, mikä on totuus. Kun hänen Pyhä
Henkensä tulee sydämeesi painaakseen totuuden sieluusi, et luovu siitä helposti. Olet
saanut Raamattua tutkiessasi sellaisen kokemuksen, että jokainen totuuden kohta on
vahvistettu. On tärkeätä, että tutkit Raamattua jatkuvasti. Sinun tulisi varastoida mieleesi
Jumalan sanaa, sillä voit joutua paikkakunnalle, jossa et voi kokoontua muiden Jumalan
lasten kanssa. Silloin tarvitset sydämeesi kätkettyjä Jumalan sanan aarteita. Kun joudut
kohtaamaan vastustusta, silloin tarvitset pyhiä kirjoituksia.” -Review and Herald,
3.4.1888.
28.1. Keskiviikko, aamu
Matt. 7:24
“Kun ajattelet tilaasi tänään ja näet luonteesi virheet Jumalan suuren moraalisen
mittapuun valossa, etkö tahdo sanoa: "Tahdon tehdä parannuksen, tahdon mennä työhön
Herran viinitarhaan"? Etkö tahdo elävällä uskolla tarttua Jumalan lupauksiin, ottaa
vastaan Kristuksen vanhurskauden ja havaita taivaan valon loistavan elämässäsi? Sinun
on päästettävä Kristus jokaiseen ajatukseesi ja tekoosi. Virheellinen rengas ketjussa tekee
koko ketjun arvottomaksi, ja puutteellisuus luonteessasi tekee sinut sopimattomaksi
astumaan taivasten valtakuntaan. Sinun on saatava kaikki järjestykseen. Mutta et voi
tehdä tätä suurta työtä ilman jumalallista apua. - - Sinun tulee vaeltaa uskossa eikä
tunteen varassa. Emme tarvitse sensaatiomaista uskonnollisuutta, vaan sellaista
uskontoa, joka perustuu järkevälle uskolle. Tämä usko seisoo Jumalan sanan ikuisella
kalliolla. Ne, jotka vaeltavat uskossa, pyrkivät koko ajan kehittämään luonnettaan
olemalla jatkuvasti kuuliaisia Kristukselle. Pelastuksemme päämies on antanut meille
käskynsä, ja meidän on osoitettava ehdotonta kuuliaisuutta.” - Review and Herald,
9.4.1889.
28.1. Keskiviikko, ilta
Hebr. 3:7, 8
“Edessämme on kriisi, ja olen kauhun vallassa sielujemme tähden. Mistä johtuu, että
ihmiset luopuvat uskostaan? Olemmeko siinä tilassa, että tiedämme mitä uskomme ja että
meitä ei seulota pois? Sen seikan, että sielut jättävät totuuden, ei tulisi vähentää
rohkeuttamme vähääkään, vaan sen tulisi saada meidät entistä innokkaammin etsimään
siunausta Jumalalta. Meidän ei ole määrä pelastua kasvatuksen, kykyjen tai asemamme
perusteella. Meidän on Jumalan voimasta uskon kautta varjelluttava pelastukseen.
Millainen on asemasi Jumalan edessä tänään? Kysymys ei ole siitä, millainen on asemasi
hädän aikana tai jonakin muuna aikana tulevaisuudessa, vaan miten on sielusi laita
tänään. - - Tarvitsemme henkilökohtaista, yksilöllistä kokemusta tänään. Tänään
tahdomme Kristuksen pysyvän meissä. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen autiomaassa,
niin on Ihmisen Poika ylennetty, jotta me voisimme katsoa ja elää. On vain yksi keino, jolla
sielun haavat voidaan parantaa. Katso Golgatan Miestä.” - Review and Herald, 9.4.1889.
29.1. Torstai, aamu
Joh. 14:18
“Kristus halusi opetuslastensa ymmärtävän, että hän ei jättäisi heitä orvoiksi. "En minä
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jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua,
mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään" (Joh. 14:18, 19). Kallisarvoinen,
loistava vakuutus ikuisesta elämästä! Vaikka Jeesus olisikin poissa, opetuslasten suhde
häneen olisi samanlainen kuin lapsen suhde vanhempiinsa. "Sinä päivänä", hän sanoi, "te
ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä" (Joh. 14:20).
Hän koetti tehdä opetuslapsilleen selväksi, mikä ero oli niiden välillä, jotka olivat
maailmasta, ja niiden, jotka olivat Kristuksesta. Hän oli kohta kuoleva, mutta hän halusi
heidän ymmärtävän, että hän eläisi jälleen. Ja vaikka hän taivaaseen astumisensa jälkeen
olisikin poissa heidän luotaan, kuitenkin he uskon kautta voisivat nähdä ja tuntea hänet, ja
hän kohdistaisi heihin samaa rakastavaa huolenpitoa kuin ollessaan heidän kanssaan.” Review and Herald, 26.10.1897.
29.1. Torstai, ilta
Room. 5:5
“Sanat, jotka Jeesus lausui opetuslapsilleen, koskevat myös meitä. Puolustaja on yhtä
hyvin meidän kuin heidänkin. Hän on luonamme kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa,
kaikessa surussa ja kaikessa ahdingossa, kun näköalat näyttävät synkiltä ja tulevaisuus
hämmentävältä ja kun tunnemme olevamme yksin ja avuttomia. Juuri silloin Puolustaja
lähetetään luoksemme vastauksena uskon rukoukseen. Ei ole toista sellaista Puolustajaa
kuin Kristus, niin hellää ja niin uskollista. Heikkoutemme tunne liikuttaa häntä. Hänen
Henkensä puhuu sydämellemme. Olosuhteet voivat erottaa meidät ystävistämme, suuri ja
levoton valtameri voi vyöryttää aaltojaan välillämme. Vaikka he ovat edelleenkin vilpittömiä
ystäviämme, he saattavat olla kykenemättömiä osoittamaan ystävyyttään tavalla, jonka
ottaisimme kiitollisina vastaan. Mutta mitkään olosuhteet, mitkään etäisyydet eivät voi
erottaa meitä taivaallisesta Puolustajastamme ja Lohduttajastamme. Missä olemmekin,
minne menemmekin, hän on aina siellä, Hän, joka on annettu Kristuksen tilalle ja joka
toimii hänen sijastaan. Hän on aina oikealla puolellamme, hän puhuu rauhoittavia ja
lempeitä sanoja, hän tukee ja rohkaisee, puolustaa ja ilahduttaa. Pyhän Hengen vaikutus
on Kristuksen elämä sielussa. Tämä Henki toimii jokaisen kautta ja jokaisessa, joka ottaa
vastaan Kristuksen. Ne, joissa tämä Henki asuu, tuottavat hedelmää - rakkautta, iloa,
rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta.” - Review and Herald,
26.10.1897.
30.1. Perjantai, aamu
Hebr. 4:15
“Kristus asuu ihmisessä, joka ottaa hänet vastaan uskossa. Vaikka koettelemukset voivat
kohdata sielua, Herran läsnäolo on kuitenkin kanssamme. Palava pensas, jossa Herra
ilmestyi, ei palanut poroksi. Tuli ei kuluttanut oksien säikeitä. Tämän saa kokea heikko
ihminen, joka turvautuu Kristukseen. Kiusauksen hehkuva tuli voi palaa, vainoja ja
koettelemuksia voi tulla, mutta vain kuona häviää. Kulta välkehtii entistä kirkkaampana
puhdistusprosessin jälkeen. Hän, joka asuu uskovan sydämessä, on suurempi kuin se, joka
hallitsee epäuskoisten sydämiä. Älä valita katkerana koettelemusta, joka on sinua
kohdannut, vaan kohdista katseesi Kristukseen. Hän verhosi jumaluutensa ihmisyydellä,
jotta me ymmärtäisimme, miten kiinnostunut hän on meistä, koska hän samastui
kärsivään ihmiskuntaan. Hän maistoi inhimillisen surun maljasta, kaikissa meidän
ahdistuksissamme oli hänelläkin ahdistus, hän tuli kärsimysten kautta täydelliseksi, hän
oli kaikessa kiusattu niin kuin ihmistä kiusataan, voidakseen kiusattuja auttaa.” - Signs of
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the Times, 5.3.1896.
30.1. Perjantai, ilta
Room. 8:11
“Hän tekee ihmisestä kallisarvoisen asumalla hänessä, antamalla hänelle Pyhän Hengen.
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). Herra on opettanut meitä kutsumaan Jumalaa
Isäksemme. Taivaallinen Isä on kaiken isällisen hellyyden lähde, kaiken sen rakkauden
lähde, jota vuosisadasta toiseen on virrannut ihmissydämistä sydämiin. Kaikki se sääli,
myötätunto ja rakkaus, jota on näkynyt maan päällä, on virrannut Jumalan valtaistuimesta.
Kun sitä verrataan Jumalan sydämessä olevan rakkauden määrään, se on kuin lähde
verrattuna valtamereen. Jumalan rakkaus virtaa jatkuvasti vahvistamaan heikkoja,
lujittamaan arkoja, rohkaisemaan horjuvia. Jumala toimii Kristuksen kautta, ja ihminen voi
lähestyä Isää Pojan nimessä.” - Signs of the Times, 5.3.1896.
31.1. Sapatti, aamu
Ps. 50:15
“Kun ilmenee vaikeuksia, jotka näyttävät selittämättömiltä, meidän ei tulisi antaa niiden
häiritä mielenrauhaamme. Älkäämme menettäkö malttiamme, vaikka meitä kohdeltaisiin
miten epäoikeudenmukaisesti tahansa. Päästäessämme koston hengen valloilleen
vahingoitamme sillä itseämme. Hävitämme oman luottamuksemme Jumalaan ja
murehdutamme Pyhää Henkeä. Vierellämme on todistaja, taivaallinen sanansaattaja, joka
käy puolestamme vastustamaan vihollista. Hän asettaa meidät vanhurskauden auringon
kirkkaaseen paisteeseen. Sen läpi Saatana ei voi tunkeutua. Hän ei pysty läpäisemään
tätä pyhän valon kilpeä. Jumalattomuus lisääntyy maailmassa, ja siksi kenenkään meistä
ei tarvitse kuvitellakaan, ettemme joutuisi mihinkään vaikeuksiin. Mutta juuri nämä
vaikeudet johtavat meidät Korkeimman vastaanottohuoneeseen. Saamme kysyä neuvoa
häneltä, jonka viisaus on ääretön. Herra sanoo: "Huuda minua avuksi hädän päivänä!"
(Ps. 50:15).” - Christ’s Object Lessons, s. 171, 172 Kristuksen vertaukset, s. 124).
31.1. Sapatti, ilta
Matt. 21:22
“Hän kehottaa meitä esittämään hänelle kaiken ahdinkomme ja hätämme sekä
jumalallisen avun tarpeemme. Hän kehottaa meitä rukoilemaan heti, viivyttelemättä. Heti
kun vaikeuksia ilmaantuu, meidän tulee rukoilla häntä hartaasti ja palavasti.
Hellittämättömät rukoukset osoittavat, että luotamme lujasti Jumalaa. Tarpeemme
tunteminen saa meidät rukoilemaan hartaasti, ja anomuksemme liikuttavat taivaallista
Isäämme. Usein ne, joita moititaan tai vainotaan uskonsa tähden, ovat kiusattuja
pitämään itseään Jumalan hylkääminä. Ihmiset näkevät heidät vähemmistönä. Kaikki
näyttää viittaavan heidän vihollistensa voittoon. Mutta älkööt he loukatko omaatuntoaan.
Hän, joka on kärsinyt heidän puolestaan ja kokenut heidän surunsa ja ahdinkonsa, ei ole
hylännyt heitä. Jumalan lapsia ei jätetä yksin ja ilman puolustusta. Rukous saa
Kaikkivaltiaan käsivarren liikkeelle. Uskon ja rukouksen voimalla Jumalan lapset
"kukistivat valtakuntia" pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien
toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman" - saamme tietää, mitä
se merkitsee, kun kuulemme kertomuksia uskonsa tähden kuolleista marttyyreista "ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot" (Hepr. 11:33, 34, VKR).” - Christ’s Object
Lessons, s. 171, 172 Kristuksen vertaukset, s. 124).
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HELMIKUU
1.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 7:7, 8
“Tule siis, etsi ja löydä. Voiman lähde on avoinna, se on täysi ja ilmainen. Tule nöyrin
sydämin äläkä ajattele, että sinun pitäisi tehdä jotakin hyvää ansaitaksesi Jumalan
suosion, tai että sinun olisi muututtava paremmaksi ennen kuin voit tulla Kristuksen luo. Et
voi koskaan tehdä mitään tilasi parantamiseksi. Jeesuksen nimessä: tule täydessä uskon
varmuudessa, koska olet syntinen, sillä Kristus sanoi: "En minä ole tullut kutsumaan
vanhurskaita, vaan syntisiä" (Matt. 9:13, VKR). Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua.
Sinun tulee pyytää, etsiä ja kolkuttaa. Sinun tulee uskoa, että sinut on hyväksytty
Kristuksen kautta. Luota siihen, että hän yksin voi tehdä hyväksesi sen, mitä et koskaan voi
itse tehdä.” -Signs of the Times, 22.8.1892.
1.2. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 3:6, 7
“Jeesus on meidän sovittava uhrimme. Emme voi sovittaa itseämme, mutta uskossa
voimme ottaa vastaan sen sovituksen, joka on jo tehty. "Sillä myös Kristus kärsi kerran
kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan
tykö" (1. Piet. 3:18, VKR). "Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu - - hopealla tai kullalla,
vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä" (1.Piet.
1:18,19). "Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä" (1.Joh.
1:7). Tämän kalliin veren ansiosta synnin turmelema sielu voidaan tehdä jälleen terveeksi.
Kun esität anomuksesi Jumalalle, Pyhä Henki toistaa Jumalan uskollisia lupauksia
sydämellesi. Epävarmuuden hetkinä, jolloin Saatana kylvää epäilyä ja masennusta, Herran
Henki nostaa häntä vastaan Kristuksen varmat sanat, ja vanhurskauden Auringon kirkkaat
säteet valaisevat mielesi ja sielusi. Kun Saatana yrittää saada sinut epätoivon valtaan,
Pyhä Henki muistuttaa elävästä Vapahtajasta, joka rukoilee puolestasi. Kristus on se
tuoksu, se pyhä suitsuke, joka tekee pyyntösi kelvollisiksi Isän edessä. Kun Kristuksen
vanhurskauden valo ymmärretään ja otetaan vastaan, sielun täyttää rakkaus, ilo, rauha ja
sanomaton kiitollisuus. Näin siunattu sanoo: "Sinun apusi tekee minut vahvaksi" (Ps.
18:36).” -Signs of the Times, 22.8.1892.
2.2. Maanantai, aamu
1. Joh. 2:1
“Ne, jotka ovat yhteydessä Jumalaan, ovat kanavia Pyhän Hengen voimalle. Jos henkilö,
joka päivittäin seurustelee Jumalan kanssa, poikkeaa polulta ja kääntää hetkeksi
katseensa pois Jeesuksesta, se ei johdu siitä, että hän ehdoin tahdoin tekisi syntiä. Kun
hän näkee erehdyksensä, hän kääntyy takaisin ja kiinnittää katseensa Jeesukseen. Hänen
erehdyksensä ei tee häntä vähemmän rakkaaksi Jumalalle. Hän tietää, että hänellä on
yhteys Vapahtajaan, ja kun häntä nuhdellaan hänen tekemästään virheestä, hän ei jatka
kulkuaan murjottavana eikä syytä Jumalaa, vaan hän kääntää erehdyksensä voitoksi. Hän
ottaa opikseen Mestarin sanoista ja pitää vaarin siitä, ettei enää tule johdetuksi harhaan.
Niillä, jotka todella rakastavat Jumalaa, on sisäinen todistus siitä, että he ovat Jumalan
rakastamia, että heillä on yhteys Kristukseen ja että heidän sydämiään lämmittää palava
rakkaus Jumalaa kohtaan. He uskovat terveellä luottamuksella tälle ajalle kuuluvaan
totuuteen. He voivat sanoa kaikella varmuudella: "Me emme seuranneet viekkaasti
sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen
voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.” Hartauskalenteri
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Review and Herald, 12.5.1896.
2.2. Maanantai, ilta
1. Kor. 2:4, 5
“Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti
koittaa teidän sydämissänne" (2. Piet. 1:16-19). Ihmisen sisäinen elämä ilmenee
ulkonaisessa käytöksessä. Todistakoon Jumalan sana sellaisen sanansaattajan puolesta,
jonka Jumala on lähettänyt näinä viimeisinä päivinä valmistamaan kansaa kestämään
Herran Päivänä. "Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa
rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: Sinun Jumalasi on nyt kuningas!" (Jes. 52:7). Niin sanottuun älymystöön kuuluvien
ihmisten viisauteen ei voida luottaa, elleivät he ole oppineet ja opi päivittäin lisää
Kristuksen koulussa. Ihmiset voivat oletetulla viisaudellaan suunnitella ja keksiä
filosofisia teorioita ja järjestelmiä, mutta Herra nimittää sitä turhuudeksi ja hulluudeksi.
Herra sanoo: "Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä
voimakkaampi" (1. Kor. 1:25).” - Review and Herald, 12.5.1896.
3.2. Tiistai, aamu
2. Kor. 12:9
“Voit joutua kokemaan pettymyksen, ja tahtosi ja suunnitelmasi eivät ehkä saata toteutua.
Voit olla kuitenkin varma siitä, että Herra rakastaa sinua. Voit joutua tuliseen pätsiin,
mutta sen tarkoituksena ei ole sinun tuhoamisesi, vaan kuonan hävittäminen, jotta
tuloksena olisi seitsenkertaisesti puhdistettu kulta. Muista, että Jumala antaa sinun
kuunnella lauluja yössä. Pimeys näyttää ehkä ympäröivän sinut, mutta älä katsele pilviä.
Synkimmänkin pilven takana on alati loistava valo. Herralla on valoa jokaiselle sielulle.
Avaa sydämesi ovi toivolle, rauhalle ja ilolle. Jeesus sanoo: "Olen puhunut teille tämän,
jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi" (Joh.
15:11). Jumalalla on varattuna jokaiselle oma erityinen tehtävänsä, ja jokainen meistä voi
tehdä hyvin sen työn, jonka on saanut Jumalalta. Meidän on omalta osaltamme pelättävä
vain sitä, että emme pidä katsettamme kiinnitettynä jatkuvasti Jeesukseen ja että emme
pidä tavoitteenamme yksin Jumalan kunniaa.” -SelectedMessages, book 2, s. 272-274.
3.2. Tiistai, ilta
2. Kor. 3:18
“Älä unohda hetkeksikään sitä, että olet Kristuksen omaisuutta, että sinut on ostettu
äärettömällä hinnalla ja että sinun tulee kirkastaa häntä ruumiissasi ja hengessäsi, jotka
ovat hänen. - - Jumala on varannut palsamia jokaiseen haavaan. Gileadissa on palsamia,
siellä on parantaja. Etkö nyt tutkisi Raamattua niin kuin et koskaan ennen? Etsi Herralta
viisautta jokaiseen hätätilanteeseen. Rukoile jokaisessa koettelemuksessa Jeesusta
osoittamaan sinulle tie ulos vaikeuksistasi. Silloin silmäsi avataan näkemään apua, ja
osaat soveltaa omaan tapaukseesi Jumalan sanassa olevia lupauksia parantumisesta.
Tällä tavoin vihollinen ei kykene johtamaan sinua nurinaan ja epäuskoon, vaan sen sijaan
voit omistaa uskoa, toivoa ja rohkeutta Herrassa. Pyhä Henki antaa sinulle kyvyn nähdä
selkeästi, niin että voit käyttää hyväksesi jokaista siunausta murheen vastamyrkkynä,
parannuskeinona jokaiseen katkeraan kalkkiin, joka asetetaan huulillesi.”
-SelectedMessages, book 2, s. 272-274.
4.2. Keskiviikko, aamu
Ps. 51:13-15
“Millainen rukous tämä onkaan! On selvää, että Jumalasta luopuneita perheenjäseniä ei
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tule kohdella välinpitämättömästi. He ovat Herran silmissä hänen verellään ostettuja.
Jokaisessa perheessä, jossa on kääntymättömiä, Herran tuntevien tehtävänä tulisi olla
työskennellä viisaasti heidän kääntymisekseen. Herra on varmasti siunaava vanhempien
ponnisteluja, kun he Jumalan pelossa ja rakastavasti pyrkivät pelastamaan perheeseen
kuuluvia. Herra Jeesus odottaa ollakseen armollinen. Oi kunpa työ voisi alkaa sydämestä!
"Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut
mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala" (Ps. 51:18-19). Ymmärtäkööt
siis kaikki perheen jäsenet, että työn on alettava sydämestä. Sydämen tulee pehmitä ja
tulla katuvaksi Pyhän Hengen uudestisynnyttävän, luovan voiman vaikutuksesta.
Ymmärtäessään tämän mahtavan voiman avun, eivätkö vanhemmat kykene
työskentelemään lastensa kääntymiseksi suuremmalla innolla ja rakkaudella kuin
koskaan ennen?” - Review and Herald, 14.3.1893.
4.2. Keskiviikko, ilta
Ef. 6:18
“Herran lupaus kuuluu: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te
puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta
iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen.
Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä
annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan
varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan" (Hes. 36:25-27). Kun Herran Henki
tekee työtä vanhempien sydämessä, heidän rukouksensa ja kyyneleensä nousevat Jumalan
eteen. He rukoilevat hartaasti ja tulevat saamaan taivaasta armoa ja viisautta, voidakseen
työskennellä kääntymättömien lastensa hyväksi. Kun tämä henki ilmenee kodissa, se
tuodaan myös seurakuntaan, ja kodissaan lähetystyötä tekevistä tulee Jumalan
välikappaleita seurakunnassa ja maailmassa.” - Review and Herald, 14.3.1893.
5.2. Torstai, aamu
1. Sam. 1:27, 28
“Kristittyjen äitien tulisi ymmärtää, että he ovat Jumalan työtovereita opettaessaan ja
kouluttaessaan lapsiaan heijastamaan Kristuksen luonnetta. Tässä työssä taivaan enkelit
ovat yhteistyössä heidän kanssaan, mutta tällä alueella tapahtuu paljon laiminlyöntejä, ja
siksi Kristukselta riistetään hänelle kuuluvia, hänen perheensä nuoria jäseniä. Mutta
Pyhän Hengen yhteydessä ihminen voi toimia työtoverina jumaluuden kanssa. Ne
opetukset, joita Kristus antoi ottaessaan vastaan lapsia, olisi painettava syvälle
mieleemme. Kristuksen sanat rohkaisevat vanhempia tuomaan pienokaisiaan Jeesuksen
luo. Lapset voivat olla tottelemattomia ja heillä voi olla ihmisyydelle ominaisia haluja ja
piirteitä, mutta sen ei pidä estää meitä tuomasta heitä Kristuksen luo. Hän siunasi lapsia,
joilla oli samankaltaisia tunteita ja tarpeita kuin hänellä itselläänkin.” - Signs of the
Times, 9.4.1896.
5.2. Torstai, ilta
Sananl. 4:1, 2
“Teemme usein erehdyksiä kasvattaessamme lapsiamme. Usein vanhemmat antavat
lastensa harrastaa sellaista, mikä on itsekästä ja turmelevaa. Sen sijaan että tuntisivat
taakkaa heidän pelastuksestaan, he antavat lastensa ajelehtia ilman valvontaa ja kehittää
itsessään sopimattomia piirteitä ja epämiellyttävää luonnetta. He eivät toteuta Jumalan
heille antamaa velvollisuutta kasvattaa ja kouluttaa lapsiaan Jumalan kunniaksi. - He
tulevat tyytymättömiksi lastensa käyttäytymiseen, ja he masentuvat tajutessaan, että
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heidän lastensa virheet ovat seurausta heidän omista laiminlyönneistään. Jos vanhemmat
tuntisivat, että he eivät koskaan vapaudu vastuustaan opettaa ja kasvattaa lapsiaan
Jumalalle ja jos he toimisivat uskossa, hartaasti rukoillen ja yhteistyössä Jumalan kanssa,
he menestyisivät ohjatessaan lapsiaan Vapahtajan luo. Pyhittäkööt isät ja äidit itsensä,
sielunsa, ruumiinsa ja henkensä, Jumalalle jo ennen lastensa syntymää.” - Signs of the
Times, 9.4.1896.
6.2. Perjantai, aamu
5. Moos. 6:6, 7
“Isät ja äidit, miten voisin löytää sopivia sanoja kuvatakseni teidän suurta vastuutanne!
Omalla luonteellanne, jonka lapsenne näkevät, kasvatatte heitä palvelemaan joko Jumalaa
tai itseään. Rukoilkaa hartaasti taivaasta avuksi Pyhää Henkeä, jotta sydämenne voisi
pyhittyä ja jotta elämäntapanne olisivat kunniaksi Jumalalle ja voittaisivat lapsenne
Kristukselle. Vanhempien tulisi tuntea tehtävänsä vakavuus ja pyhyys tajutessaan, että
harkitsemattomilla puheillaan ja teoillaan he voivat johtaa lapsiaan harhapoluille.
Vanhemmat tarvitsevat Jumalan ja hänen sanansa ohjausta. Jos he eivät välitä Jumalan
sanan neuvoista, elleivät he pidä Raamattua neuvonantajanaan ja elämänsä ohjenuorana,
heidän lapsensa kasvavat välinpitämättömiksi ja vaeltavat tottelemattomuuden ja
epäuskon poluilla.” - Review and Herald, 1.2.1912.
6.2. Perjantai, ilta
Sananl. 8:32
“Kristuksen elämä oli täynnä aherrusta ja itsensä kieltämistä, ja hän kuoli häpeällisen
kuoleman, voidakseen antaa esimerkin siitä hengestä, jonka tulisi innoittaa ja johtaa
hänen seuraajiaan. Kun vanhemmat pyrkivät kotielämässään seuraamaan Kristusta,
taivaallisia vaikutuksia heidän perheensä jäsenten elämään. Jokaisessa kristityssä
kodissa Jumalaa olisi kunnioitettava aamuin ja illoin ylistysuhrein ja rukouksin. Joka aamu
ja ilta hartaiden rukousten, joissa anotaan hänen siunaustaan ja johdatustaan, tulisi
nousta Jumalan eteen. Kulkeeko taivaan Herra sellaisten kotien ohi antamatta
siunaustaan? Totisesti ei. Enkelit kuulevat ylistysuhrit ja uskon rukoukset, ja he kantavat
nämä anomukset hänelle, joka palvelee pyhäkössä kansaansa ja vetoaa heidän
puolestaan omiin ansioihinsa. Oikea rukous tarttuu kaikkivoipaan Jumalaan ja antaa
ihmisille voiton. Polvillaan kristitty saa voimaa kiusauksen vastustamiseen.” - Review and
Herald, 1.2.1912.
7.2. Sapatti, aamu
Sananl. 22:6
“Vetoan vanhempiin, että he valmistautuisivat itse ja valmistaisivat lapsiaan liittymään
yhdeksi ylhäällä olevan perheen kanssa. Valmistautukaa Kristuksen tähden,
valmistautukaa kohtaamaan Herranne rauhassa. Aloittakaa työskentely perheessänne
oikealla tavalla. Keskittykää asian ytimeen. Tuokaa totuutta koteihinne puhdistaaksenne
ja pyhittääksenne ne. Älkää pitäkö sitä vain esipihassa. Miten sokeita monet kristityiksi
tunnustautuvat ovatkaan! Miten heikosti he ymmärtävätkään sitä, mitä Kristus voisi tehdä
heidän hyväkseen, jos he vain päästäisivät hänet koteihinsa. Kilvoitelkoot kristityt yhtä
innokkaasti voittaakseen elämän kruunun kuin maailmalliset ponnistelevat saadakseen
maallisia etuja. Silloin Jumalan seurakunta etenisi todella voimakkaasti. - - Pyhä Henki
tuottaa sellaisia tekoja, jotka ovat sopusoinnussa Jumalan lain kanssa. Hengen
uudestisynnyttävä työ näkyy perheissä, joissa kaikin voimin osoitetaan ystävällisyyttä,
kärsivällisyyttä ja rakkautta.” - Southern Watchman, 19.1.1904.
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7.2. Sapatti, ilta
Kol. 3:20
“Kaikkivaltias voima on toiminnassa valmistaen mieltä ja sydäntä Pyhän Hengen
muuttavalle vaikutukselle. Näin vanhempia johdetaan pyhittäytymään, jotta myös heidän
lapsensa tulisivat pyhitetyiksi. Koti, jonka jäsenet ovat ystävällisiä ja kohteliaita, levittää
hyvää vaikutusta laajalti. Toiset perheet kiinnittävät huomiota tuollaisen kodin
vaikutukseen ja seuraavat esimerkkiä. Näin koteja suojellaan saatanallisilta vaikutuksilta.
Jumalan enkelit vierailevat usein kodissa, jossa Jumalan tahto vallitsee. Jumalan armon
voimasta sellaisesta kodista tulee virkistävä levähdyspaikka huolten painamille,
uupuneille matkalaisille. Siellä varotaan itsekkyyden esiin nousua. Muodostetaan oikeita
tapoja. Toisten oikeuksia kunnioitetaan. Koko kodissa hallitsee usko, joka toimii
rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Tällaisen kodin pyhitetyn vaikutuksen alaisena
Jumalan sanassa esitettyä veljeyden periaatetta kunnioitetaan ja noudatetaan laajemmin
kuin muualla.” - Southern Watchman, 19.1.1904.
8.2. Sunnuntai, aamu
Mark. 10:13-16
“Jumala toivoo, että jokainen herkimmässä iässään oleva lapsi olisi hänen lapsensa ja
otettaisiin Jumalan perheeseen. Nuoruudestaan huolimatta nuoret voivat olla jäseniä
uskovien perhekunnassa ja omistaa kallisarvoisia kokemuksia. Heidän sydämensä on
herkkä ottamaan vastaan pysyviä vaikutteita. Heidän sydämensä voi tuntea luottamusta ja
rakkautta Jeesusta kohtaan, ja he voivat elää Vapahtajalle. Kristus voi tehdä heistä pieniä
lähetystyöntekijöitä. Heidän ajatustensa virta voi muuttua, niin että synti ei näytä
houkuttelevalta vaan vihattavalta ja torjuttavalta. Pienet lapset, samoin kuin
vanhemmatkin lapset, hyötyvät tästä opetuksesta. Näin yksinkertaistaessaan
pelastussuunnitelmaa opettajat saavat yhtä suuria siunauksia kuin nekin, joita he
opettavat. Jumalan Pyhä Henki painaa opetuksia lasten vastaanottavaan mieleen, jotta he
voivat ymmärtää Raamatun totuuden sisältämiä ajatuksia yksinkertaisessa muodossa.
Herra antaa näille lapsille kokemusta myös lähetystyön alueella. Hän herättää heissä
ajatuksia, joita heidän opettajillaankaan ei ollut. Lapset, jotka ovat saaneet
asianmukaista opetusta, voivat todistaa totuuden puolesta. - Counsels to Parents and
Teachers, s. 169,170.
8.2. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 20:12
“Työskennelkää niin kuin työskentelisitte henkenne edestä pelastaaksenne lapsia
hukkumasta tämän elämän saastaan ja turmelukseen.” - Child Guidance, s. 309.
“Olisi otettava palvelukseen opettaja, joka opettaisi lapsille Jumalan sanan totuuksia,
jotka ovat elintärkeitä näinä viimeisinä päivinä ja joita heidän olisi niin tärkeätä ymmärtää.
Suuri koetus on tulossa: siinä on kysymys kuuliaisuudesta tai tottelemattomuudesta
Jumalan käskyjä kohtaan. - Review and Herald, 2.7.1908.
9.2. Maanantai, aamu
Matt. 18:2-6
“Voi kunpa meillä olisi selkeä käsitys siitä, mitä voisimme saada aikaan, jos ottaisimme
oppia Jeesukselta! Innoituksen sanojen vaikutuksesta taivaallisen rauhan ja ilon lähteet
avautuvat opettajan sydämessä. Ne muodostavat mahtavan virran, joka vaikutuksellaan
siunaa kaikkia häntä seuraavia. Älä luule, että Raamattu on lapsista väsyttävä kirja.
Viisaan opettajan johdolla siitä tulee jatkuvasti yhä mielenkiintoisempi. Se on heille kuin
elämän leipää, joka ei koskaan vanhene. Siinä on tuoreutta ja kauneutta, mikä kiinnostaa
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ja viehättää lapsia ja nuoria. Se on kuin maan päälle paistava aurinko, joka antaa valoaan
ja lämpöään, mutta ei koskaan kulu loppuun. Tutustuessaan Raamatun historiaan ja
oppeihin lapset ja nuoret voivat havaita, että kaikki muut kirjat ovat sen rinnalla
vähempiarvoisia. He voivat löytää siitä armon ja rakkauden lähteen.” - General Conference
Bulletin, 1.4.1898.
9.2. Maanantai, ilta
Ps. 119:109
“Jumalan pyhä ja kasvattava Henki on hänen sanassaan. Sen jokaiselta sivulta loistaa
valoa, uutta ja kallisarvoista valoa. Siitä paljastuu totuutta, ja sanat ja lauseet kirkastuvat
ja soveltuvat juuri käsillä olevaan tilanteeseen, aivan kuin Jumalan ääni puhuisi sitä
tutkivalle. Meidän tulee ymmärtää, että Pyhä Henki on meidän valistajamme. Tuo Henki
puhuttelee mielellään lapsia ja löytää heitä varten aarteita ja kauneutta Jumalan sanasta.
Suuren Opettajan lausumat lupaukset vangitsevat lapsen mielen ja elävöittävät hänen
sieluaan hengellisellä voimalla, joka on jumalallista. Perehtyminen jumalallisiin totuuksiin
muodostaa suojamuurin vihollisen kiusauksia vastaan.” - General Conference Bulletin,
1.4.1898.
10.2. Tiistai, aamu
Saarn. 12:1
“Kaikki ne siunaukset, joita Isä on hankkinut kypsemmän kokemuksen omaaville, ovat
lasten ja nuorten saatavissa Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun Herra näkee nuorten
tutkivan Kristuksen elämää ja opetuksia, hän antaa enkeleilleen tehtäväksi pitää heistä
huolta ja varjella heitä kaikilla teillään, niin kuin hän antoi enkeleille tehtäväksi varjella
Jeesusta, omaa rakasta Poikaansa. Enkelit olivat Jeesuksen rinnalla hänen eläessään
maan päällä. Hän eli Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa ja noudatti taivaallisen Isänsä
tahtoa, voidakseen antaa oikean näytteen luonteesta, joka olisi esimerkkinä lapsille ja
nuorille. Hän toivoi, että jokainen teko heidän elämässään olisi sellainen, että Jumala voisi
sen hyväksyä. Hän tiesi, että jokainen hyvätyö, jokainen ystävällinen teko ja jokainen
kuuliaisuuden osoitus isää ja äitiä kohtaan merkittäisiin taivaan kirjoihin. Ne, jotka
kunnioittavat vanhempiaan, saavat siitä palkinnon. Heille täyttyy lupaus, jonka mukaan he
saavat kauan elää siinä maassa, jonka Herra, heidän Jumalansa, heille antaa.” - Youth's
Instructor} 23.8. 1894.
10.2. Tiistai, ilta
Sananl. 15:8
“Lasten tulee jatkaa hyvän tekemistä ja rukoilla, että Jeesuksen ansioiden perusteella
Herra antaisi heille oman armonsa, oman mielensä ja oman luonteensa kauneutta. Jumala
ei ole pidättänyt yhtään siunausta, joka on tarpeen, jotta lapset ja nuoret voisivat muovata
luonnettaan sen jumalallisen mallin mukaan, jonka Jeesus on heille antanut. Heidän tulee
pyytää hänen luonteensa ominaisuuksia yksinkertaisella ja luottavalla uskolla ja
Jeesuksen nimessä, aivan niin kuin lapsi pyytää jotain hyvää maallisilta vanhemmiltaan.
Rakkaat lapset ja nuoret, te tarvitsette uuden sydämen. Pyytäkää sitä Jumalalta. Hän
sanoo: "Minä annan teille uuden sydämen" (Hes. 36:26). Kun olette pyytäneet hänen
tahtonsa mukaisesti, uskokaa saavanne, sillä mitä Jumala on luvannut, sen hän myös
täyttää. Jos lähestytte Jumalaa katuvalla mielellä, teidän ei tarvitse pelätä pyytää sitä,
minkä Jumala on luvannut. Olisi väärin ja röyhkeää pyytää sellaista, mikä palvelisi vain
itsekkäitä tarkoituksia ja tyydyttäisi vain maallisia tarpeita. Mutta kun Pyydätte
hengellisiä siunauksia voidaksenne kehittää luonnettanne Kristuksen antaman esimerkin
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mukaiseksi, Herra vakuuttaa, että pyyntönne on hänen antamansa lupauksen mukainen.” Youth's Instructor} 23.8. 1894.
11.2. Keskiviikko, aamu
Saarn. 11:9
“Kun antaudumme Jumalalle, siitä on meille suuria etuja: jos meillä on luonteen
heikkouksia, niin kuin meillä kaikilla on, liitymme Olentoon, joka on mahtava pelastaja.
Tietämättömyytemme liittyy äärettömään viisauteen, heikkoutemme kestävään voimaan, ja
Jaakobin tavoin meistä voi tulla Jumalan ruhtinaita. Kun liitymme Herraan, Israelin
Jumalaan, saamme ylhäältä voimaa, jonka avulla meistä tulee voittajia. Tullessamme
osallisiksi jumalallisesta rakkaudesta löydämme tien ihmisten sydämeen. Tartumme
vapisevalla kädellämme äärettömän valtaistuimeen ja sanomme: "En päästä sinua, ellet
siunaa minua" (1. Moos. 32:27). Meille on annettu varmuus siitä, että hän siunaa meitä ja
tekee meidät siunaukseksi. Tämä on meidän valomme, ilomme ja voittomme.” -Review and
Herald, 21.11.1893.
11.2. Keskiviikko, ilta
Sananl. 23:26
“Kun nuoret ymmärtävät, mitä merkitsee omistaa sydämessään Jumalan rakkautta ja
suosiota, he alkavat tajuta verellä ostettujen etuoikeuksiensa arvon, pyhittävät kykynsä
Jumalalle ja pyrkivät kaikin Jumalan antamin voimin käyttämään lahjojaan Mestarin
palveluksessa. Tänä synnin ja rikollisuuden aikakautena nuortemme ainoana turvana on
elävä yhteys Jumalaan. Heidän on opittava etsimään Jumalaa, jotta he voivat täyttyä
Pyhällä Hengellä. Heidän on toimittava tietoisina siitä, että kaikki taivaan joukot seuraavat
heitä kiinnostuneina ja huolestuneina, valmiina palvelemaan heitä vaaroissa ja hädän
aikana. Nuoria tulisi varoituksin ja ohjein suojata kiusauksilta. Heille tulisi opettaa,
millaisia rohkaisun sanoja heitä varten on tarjolla Jumalan sanassa. Heille tulisi kuvata,
mitä vaaroja on uhkaamassa niitä, jotka astuvat pahuuden poluille. Heitä tulisi kasvattaa
kunnioittamaan Jumalan neuvoja hänen pyhissä kirjoituksissaan. Heitä tulisi opettaa
siten, että he asettuvat päättävästi vastustamaan pahaa ja että he päättävät olla
astumatta millekään sellaiselle polulle, jolle he eivät voi odottaa mukaansa Jeesusta ja
hänen siunaustaan.” -Review and Herald, 21.11.1893.
12.2. Torstai, aamu
Dan. 3:17, 18
“Näiden nuorukaisten työskennellessä omaksi pelastuksekseen, Jumala vaikutti heissä
tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tässä paljastetaan
menestyksen ehdot. Saadaksemme Jumalan armon omaksemme, meidän on tehtävä oma
osamme. Herra ei aio suorittaa puolestamme tahtomista eikä tekemistä. Hänen armonsa
on annettu vaikuttamaan meissä tahtomisen ja tekemisen, mutta ei suinkaan korvaamaan
omia ponnistuksiamme. Sielumme on herätettävä yhteistyöhön. Pyhä Henki työskentelee
meissä, jotta me ahkeroisimme pelastuaksemme. Tämä on se käytännöllinen läksy, jota
Pyhä Henki yrittää meille opettaa. "Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja
myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa" (Fil. 2:13). Herra on yhteistyössä
kaikkien niiden kanssa, jotka innokkaasti pyrkivät olemaan uskollisia hänen
palveluksessaan, niin kuin hän oli yhteistyössä Danielin ja tämän kolmen toverin kanssa.”
-Messages to Young People, s. 147,148.
12.2. Torstai, ilta
Hebr. 12:3
“Hienot henkiset ominaisuudet ja jalo siveellinen luonne eivät ole sattuman tulosta.
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Jumala antaa tilaisuuksia, menestys riippuu niiden käyttämisestä. Kaitselmuksen avaamat
mahdollisuudet on nopeasti huomattava ja niihin on innokkaasti tartuttava. Monista voisi
tulla voimakkaita persoonallisuuksia, jos he Danielin tavoin luottaisivat Jumalaan.
Jumalan armosta heistä tulisi voittajia, ja häneltä he saisivat voimaa ja tehokkuutta
työhönsä. Sanon teille, nuoret: Olkaa uskollisia. Tehkää työtä koko sydämestänne. Älkää
ottako esimerkkiä kenestäkään, joka on veltto ja palvelee puolinaisesti. Usein toistuvat
teot muodostavat tapoja, tavat muodostavat luonteen. Suorita kärsivällisesti elämän
pienet velvollisuudet. Niin kauan kuin aliarvioit uskollisuuden merkitystä pikkuasioissa,
luonteesi rakentaminen ei edisty tyydyttävästi. Kaikkivaltiaan silmissä jokainen
velvollisuus on tärkeä. Herra on sanonut: "Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin
uskollinen" (Luuk. 16:10, VKR). Todellisen kristityn elämässä ei ole epäolennaisia
asioita.” -Messages to Young People, s. 147,148.
13.2. Perjantai, aamu
Room. 8:11
“Herra, taivaan Jumala, on saattanut Pyhän Henkensä aika ajoin liikkumaan opiskelijoiden
keskuudessa koulussa [Battle Creek College], jotta he tunnustaisivat hänet kaikessa
käyttäytymisessään ja antaisivat hänen johtaa heidän elämäänsä. Toisinaan Pyhän Hengen
läsnäolo on koettu niin voimakkaana, että opiskelu unohdettiin ja suurin Opettaja, mitä
maailma koskaan on tuntenut, korotti äänensä sanoen: "Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni
päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte
levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä" (Matt.
11:28-30, VKR). Herra kolkutti sydänten ovia, ja minä näin, että Jumalan enkeleitä oli
läsnä. Opettajien taholla ei näyttänyt esiintyvän mitään erityisponnisteluja saada oppilaita
kiinnittämään huomiota jumalallisiin asioihin, mutta Jumalalla oli koulussa Valvoja, ja
vaikka hänen läsnäolonsa oli näkymätöntä, hänen vaikutuksensa kuitenkin havaittiin.” Special Testimonies on Education, s. 77, 78.
13.2. Perjantai, ilta
1. Piet. 2:4
“Uudelleen ja uudelleen on näkynyt merkkejä pyhän Tarkkailijan läsnäolosta koulussa.
Uudelleen ja uudelleen Jeesuksen ääni on puhunut oppilaille: "Minä seison ovella ja
kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me
aterioimme yhdessä, minä ja hän" (Ilm. 3:20). Herra on odottanut kauan saadakseen
vuodattaa sydämeen suurinta ja todellisinta iloa. Hän siunaa runsaasti kaikkia, jotka
katsovat häneen vilpittömin sydämin. Ne, jotka näin ovat katsoneet häneen, ovat saaneet
entistä selvemmän käsityksen Jeesuksesta heidän syntiensä kantajana, heidän täysin
riittävänä uhrinaan. He ovat kätkeytyneet kallion suojaan katsomaan Jumalan Karitsaa,
joka ottaa pois maailman synnin. Kun saamme näkemyksen hänen kertakaikkisesta
uhristaan, yhdymme mitä ylevimpiin ylistyslauluihin.” - Special Testimonies on Education,
s. 77, 78.
14.2. Sapatti, aamu
2. Kor. 2:15
“Pyhä Henki tuli profeettakouluihin ja sai oppilaiden ajatuksetkin sopusointuun Jumalan
tahdon kanssa. Taivaan ja näiden koulujen välillä vallitsi elävä yhteys, ja rakastavien
sydänten ilo ja kiitollisuus sai ilmaisunsa ylistyslauluissa, joihin enkelit yhtyivät. Jos
opettajat avaisivat sydämensä ottamaan vastaan Hengen, he olisivat valmiita
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yhteistoimintaan hänen kanssaan työssä oppilaittensa hyväksi, ja kun Hengelle annetaan
tilaisuus toimia vapaasti, hän saa aikaan ihmeellisiä muutoksia. Hän työskentelee
jokaisessa sydämessä, nuhtelee itsekkyydestä, muovaaja jalostaa luonnetta ja saattaa
ajatuksetkin kuuliaisiksi Kristukselle.” - North Pacific Union Gleaner, 26.5.1909.
14.2. Sapatti, ilta
Apt. 9:31
“Sen sijaan että Pyhää Henkeä hillittäisiin ja torjuttaisiin, hänet pitäisi toivottaa
tervetulleeksi ja hänen läsnäoloaan olisi rohkaistava. Kun opettajat pyhittävät itsensä
Jumalan sanan noudattamisen kautta, Pyhä Henki antaa heille välähdyksiä taivaallisista.
Kun he etsivät Jumalaa nöyrinä ja innokkaasti, sanat, joita he ovat lausuneet kylmällä
tavalla, alkavat palaa heidän sydämessään. Totuus ei silloin enää heikkene eikä laimene
heidän kielellään. Jumalan Hengen toiminta ei poista meiltä velvollisuutta käyttää
kykyjämme ja lahjojamme, vaan Henki opettaa meitä käyttämään jokaista kykyämme
Jumalan kunniaksi. Kun Jumalan armo erityisellä tavalla ohjaa inhimillisiä kykyjä, niitä
voidaan käyttää parhaimmalla tavalla. Tietämättömyys ei lisää kenenkään Kristuksen
seuraajaksi tunnustautuvan nöyryyttä tai hengellisyyttä. Älykäs kristitty voi parhaiten
arvostaa jumalallisen sanan totuuksia. Kristusta voivat parhaiten kirkastaa ne, jotka
palvelevat häntä järkevällä tavalla. Kasvatuksen suuri tavoite on tehdä meidät kykeneviksi
käyttämään Jumalan meille antamia kykyjä siten, että edustamme Raamatun uskontoa ja
edistämme Jumalan kunniaa.” - North Pacific Union Gleaner, 26.5.1909.
15.2. Sunnuntai, aamu
Luuk. 9:1-4
“Herra kutsuu kansansa jäseniä palvelemaan lähetystyön eri saroilla. Elämän teillä ja
aitovierillä asuvien tulee kuulla evankeliumin sanoma. Seurakunnan jäsenten tulee tehdä
evankelioivaa työtä naapuristonsa kodeissa, joissa ei ole vielä saatu täyttä tietoa tälle
ajalle kuuluvasta totuudesta. Tähän työhön ryhtyvien tulee jatkuvasti tutkia Kristuksen
elämää. Tehkööt he työtä innokkaasti ja käyttäkööt jokaista kykyä Herran palvelukseen.
Vilpittömät, epäitsekkäät ponnistelut tuottavat kallisarvoista tulosta. Suurelta Opettajalta
työntekijät tulevat saamaan korkeinta mahdollista koulutusta. Mutta ne, jotka eivät käytä
saamaansa valoa, tulevat jonakin päivänä havaitsemaan, että he ovat aiheuttaneet
vakavan menetyksen. Monien Jumalan kansan jäsenten tulee levittää julkaisujamme
paikoissa, joissa kolmannen enkelin sanomaa ei ole aiemmin julistettu.” - Review and
Herald, 5.5.1904.
15.2. Sunnuntai, ilta
Saarn. 11:6
“Kirjaevankelista, jonka sydämeen Pyhä Henki on vuodatettu, tekee työtä, johon liittyy
suurenmoisia mahdollisuuksia tehdä hyvää. Totuuden esittäminen yksinkertaisesti ja
rakkauden hengessä kodista kotiin on sopusoinnussa sen opetuksen kanssa, jota Kristus
antoi opetuslapsilleen, lähettäessään heidät ensimmäiselle lähetysmatkalle. Ylistyslaulut,
nöyrät ja sydämestä lähtevät rukoukset sekä totuuden yksinkertainen esittäminen
perhepiirissä ovat keinoja, joilla voidaan tavoittaa monia. Läsnä on jumalallinen
Työntekijä, joka saa sydämen vakuuttuneeksi. "Minä olen teidän kanssanne joka päivä"
(Matt. 28:20) kuuluu hänen lupauksensa. Varmoina sellaisen Auttajan pysyvästä
läsnäolosta voimme työskennellä rohkeina uskossa ja toivossa. Jumalan palvelemisemme
yksitoikkoisuus on murrettava. Jokaisen seurakunnan jäsenen tulisi osallistua johonkin
erityispalveluun Mestarin hyväksi. Niiden, jotka tuntevat hyvin totuuden, tulisi pitää
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kokouksia naapuripaikkakunnilla. Luettakoon Jumalan sanaa ja olkoot esitetyt ajatukset
sellaisia, että kaikki voivat ne helposti ymmärtää.” - Review and Herald, 5.5.1904.
16.2. Maanantai, aamu
Jes. 52:7
“Nöyrä, palava rukous tekisi enemmän kirjojemme levikin edistämiseksi kuin kaikki kalliit
kuvat maailmassa. Jos työntekijät kiinnittävät huomiota siihen, mikä on totta ja elävää ja
todellista, jos he rukoilevat Pyhää Henkeä, uskovat ja luottavat Pyhään Henkeen, Henki
vuodatetaan heihin voimakkaina, taivaallisina virtoina, ja ihmissydämeen jää oikeita,
pysyviä vaikutuksia. Sitten rukoile ja tee työtä, tee työtä ja rukoile, ja Herra on
työskentelevä kanssasi. Jokainen kirjaevankelista tarvitsee välttämättä ja jatkuvasti
enkelien palvelusta, sillä hänen työnsä on tärkeätä ja hän ei voi tehdä sitä omassa
voimassaan. Ne, jotka ovat uudestisyntyneitä, jotka ovat halukkaita saamaan Pyhän
Hengen ohjausta tehdäkseen työtään Kristuksen tavalla ja jotka työskentelevät aivan kuin
voisivat nähdä koko maailmankaikkeuden tarkkailevan heitä, saavat opetusta pyhiltä
enkeleiltä. Enkelit seuraavat heitä ja kulkevat heidän edellään ihmisten koteihin
valmistaen heille tietä.” - Australasian Union Conference Record, 1.5.1901.
16.2. Maanantai, ilta
1. Kor. 15:58
“Kun ihmiset tajuavat, missä ajassa me elämme, he työskentelevät kuin taivaan
näköpiirissä. Kirjaevankelista käsittelee niitä kirjoja, jotka tuovat sieluun valoa ja voimaa.
Hän juo näiden kirjojen henkeä ja esittelee niitä ihmisille koko sydämestään. Hänen
voimansa, hänen rohkeutensa ja hänen menestyksensä riippuu siitä, miten täysin noissa
kirjoissa esitetty totuus on kutoutunut hänen omaan kokemukseensa ja kehittänyt hänen
luonnettaan. Kun hänen oma elämänsä on siten muovautunut, hän voi mennä eteenpäin
esittämään muille sitä pyhää totuutta, jota käsitellään niissä kirjoissa, joille hän on
etsimässä paikkaa kodeissa. Jumalan Hengen täyttämänä hän saa syviä, rikkaita
kokemuksia, ja taivaan enkelit antavat hänelle menestystä työssä.” - Australasian Union
Conference Record, 1.5.1901.
17.2. Tiistai, aamu
Jes. 60:3
“Kustannusliikkeemme on perustettu tekemään Herran työtä, lähettämään taivaallista
valoa maailman kaikkiin osiin, johtamaan kalliita sieluja Herran laumaan. Olkoon
[kustannusliikkeen] toimisto lähetysasema, jossa tehdään työtä Mestarille sielujen
kääntymiseksi. Tehkää työtä, valvokaa ja rukoilkaa sielujen puolesta niin kuin ne, joiden on
tehtävä tili. Kokeilkaa tänä vuonna Jumalan määräämää lääkettä pahaa vastaan. Tehköön
jokainen sitä, mitä Herra vaatii häntä tekemään, katsoen Jeesukseen, joka on jokaisen
sielun omistaja. Muistakoot työntekijät, joilla on tehtävänä osansa tässä laitoksessa, että
Jumala kutsuu heitä kristittyjen työntekijöiden yhteenliittymäksi, joka on kaiken maailman
katseltava, sekä enkelien että ihmisten. Kokoontukoot pienet ryhmät yhteen illalla tai
varhain aamulla tutkimaan Raamattua omaksi rakennuksekseen. Vietettäköön samalla
rukoushetki, jotta Pyhä Henki voi vahvistaa ja valaista ja pyhittää heitä. Tämä on sitä työtä,
jota Kristus toivoo tehtävän jokaisen sydämessä, työskentelipä tämä millä
kustannusliikkeen osastolla tahansa. Jos teette näin, saatte suuren siunauksen häneltä,
joka antoi koko elämänsä palvelukseen, häneltä, joka lunasti teidät antamalla oman
henkensä.” - Manuscript Releases, voi. 12, s. 46, 47.
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17.2. Tiistai, ilta
Ps. 22:27
“Tarvitset Pyhän Hengen voimaa, muuten et voi olla voittaja. Millaisia todistuksia voitkaan
esittää niistä kokemuksista, joita olet saanut työtovereittesi kanssa, kun näinä
kallisarvoisina hetkinä olette etsineet Jumalan siunausta. Kertokoon jokainen
kokemuksestaan yksinkertaisin sanoin. Tämä antaa sielulle enemmän lohtua ja iloa kuin
kaikki se miellyttävä soitto ja laulu, jota voidaan esittää Tabernaakkelissa [Battle Creekin
adventtiseurakunnan kirkko]. Antakaa Kristuksen tulla sydämiinne. Jokaisen uskovan työ
on päivittäistä sodankäyntiä. Kristus sanoo kustannusliikkeen johtajille ja työntekijöille:
"Te olette minun todistajiani" (Jes. 43:10). Ajatelkaa sitä, puhukaa siitä, toimikaa siten.
Taivas on aivan lähellä. Avatkaa ovi taivaaseen päin ja sulkekaa ovi, joka johtaa maahan.
Jumala kutsuu työntekijöitä kustannusliikkeen jokaisella osastolla. Kuuletko hänen
äänensä ja avaatko sydämen oven Jeesukselle? Rakastatko häntä, joka antoi henkensä
sinun puolestasi?” - Manuscript Releases, voi. 12, s. 46, 47.
18.2. Keskiviikko, aamu
Jes. 6:8
“Rukoile ja tee työtä. Enemmän saadaan aikaan Kristuksen kaltaisella nöyrällä
rukouksella kuin monilla sanoilla ilman rukousta. Työskentele yksinkertaisesti, niin Jumala
työskentelee kirjaevankelistan kanssa. Pyhä Henki vaikuttaa asiakkaan mieleen aivan niin
kuin hän vaikuttaa niiden mieleen, jotka kuuntelevat Jumalan valtuuttamia ja hänen
sanaansa julistavia saarnaajia. Sama pyhien enkelien palvelu kohdistuu myös henkilöön,
joka antautuu kirjallisuustyöhön opettaakseen ihmisille, mikä on totuutta. Miehet ja
naiset voivat työskennellä tehokkaasti etulinjassa, jos he tuntevat sydämessään tekevänsä
Herran työtä palvellessaan ihmisiä, jotka eivät tunne tälle ajalle kuuluvaa totuutta. He
kuuluttavat varoitusta teillä ja aitovierillä valmistaakseen ihmisiä kohtaamaan Herran
suurta päivää, joka on kohta käsillä. Meillä ei ole yhtään aikaa hukattavaksi. Meidän tulee
rohkaista tätä työtä.” - BibleEcho, 18.9.1899.
18.2. Keskiviikko, ilta
Saarn. 11:1
“Kuka lähtee nyt levittämään julkaisujamme? Lukekoot he Jesajan kirjan kuudennen luvun
ja miettiköön sen opetusta sydämessään. "Ja minä sanoin: - Voi minua, minä hukun!
Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt
minun silmäni ovat nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi
luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän
kosketti sillä minun huuliani ja sanoi: - Katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun
syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan: - Kenet minä
lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä vastasin: - Tässä olen, lähetä minut!" (Jes.
6:5-8). Tämä esitys toistuu uudelleen ja uudelleen, jos kirjaevankelistat painautuvat
lähelle Kristusta, kantavat hänen iestään ja päivittäin oppivat häneltä, miten tulee
kuljettaa rauhan ja lohdun sanomia sureville ja Pettyneille, murheellisille ja murtuneille.
Vuodattamalla heihin omaa Henkeään, Kristus suurena opettajana valmistaa heitä
tekemään hyvää ja tärkeää työtä.” - BibleEcho, 18.9.1899.
19.2. Torstai, aamu
Apt. 13:2-4
“Voi, miten me tarvitsemmekaan Jumalan läsnäoloa! Jokaisen työntekijän tulisi rukoilla
Jumalalta Pyhän Hengen kastetta. Ryhmien tulisi kokoontua yhteen pyytämään Jumalalta
erityistä apua, taivaallista viisautta, jotta Jumalan kansa osaisi suunnitella ja kehittää
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työtä sekä toteuttaa sitä. Erityisesti olisi rukoiltava, että Herra valitsisi edustajansa ja
kastaisi lähetystyöntekijänsä Pyhällä Hengellä. Opetuslapset rukoilivat kymmenen päivää
ennen kuin helluntain siunaus tuli. Koko tuo aika tarvittiin, jotta he oppivat ymmärtämään,
mitä tehokas rukoileminen merkitsee, mitä merkitsee tulla lähemmäksi ja lähemmäksi
Jumalaa, tunnustaa syntinsä, nöyrryttää sydämensä Jumalan edessä, katsoa uskossa
Jeesukseen ja muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Kun siunaus sitten tuli, se täytti koko
sen paikan, missä he olivat koolla, ja voimalla varustettuina he lähtivät liikkeelle
suorittamaan Mestarille tehokasta työtä.” - Home Missionary, 1.11.1893.
19.2. Torstai, ilta
1. Piet. 3:12
“Meidän tulisi rukoilla Pyhän Hengen laskeutumista yhtä innokkaasti kuin opetuslapset
rukoilivat helluntaipäivänä. Jos he tarvitsivat Henkeä tuolloin, me tarvitsemme häntä
vieläkin enemmän tänään. Siveellinen pimeys peittää maan paariliinan tavoin.
Kaikenlaiset väärät opit, harhat ja saatanalliset eksytykset johtavat ihmismieliä harhaan.
Ilman Jumalan Henkeä ja voimaa teemme turhaan työtä totuuden esittämiseksi.
Tarvitsemme Pyhää Henkeä tukemaan meitä taistelussa, "sillä meillä ei ole taistelu verta
ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa" (Ef.
6:12, VKR). Emme kukistu niin kauan kuin toivomme ja luotamme Jumalaan. Sanokoon
jokainen meistä Paavalin tavoin: "Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin
ilmaan hosuen" (l.Kor. 9:26, VKR), vaan pyhässä uskossa ja toivossa odottaen
voittopalkintoa.” - Home Missionary, 1.11.1893.
20.2. Perjantai, aamu
Jes. 60:1, 2
“Seurakunta on asetettu välikappaleeksi, jonka kautta jumalallinen valo voi loistaa tämän
maailman siveelliseen pimeyteen, ja vanhurskauden Auringon rauhoittavat säteet voivat
valaista ihmissydämiä. Henkilökohtainen työskentely yksilöiden ja perheiden kanssa
muodostaa osan siitä työstä, jota on tehtävä Herran viinitarhassa. Lempeyden,
kärsivällisyyden, pitkämielisyyden ja Kristuksen rakkauden tulee näkyä kodeissa.
Seurakunnan tulee nousta ja loistaa. Totuuden Henkeä ja voimaa säteilevänä Jumalan
kansan tulee mennä pimeään maailmaan näyttämään Jumalan kirkkauden valoa. Jumala
on antanut ihmisille mielen jaloja voimia, jotka on käytettävä hänen kunniakseen.
Lähetystyössä nämä voimat on kutsuttu aktiiviseen harjoitukseen. Jumalan palvelijat
käyttävät ja kehittävät Jumalan lahjoja viisaasti. Päivästä päivään he kasvavat Kristuksen
tuntemisessa.” - Review and Herald, 24.3.1891.
20.2. Perjantai, ilta
Matt. 9:9
“Hän, joka puhui niin kuin ei kukaan toinen ole puhunut ja joka kantoi yllään ihmisyyden
viittaa, on yhä Suuri Opettaja. Kun seuraat hänen jäljissään etsien kadonneita, enkelit
tulevat lähelle, ja Jumalan Hengen valaistuksessa saadaan suurempaa tietoa siitä, miten
voidaan parhaiten suorittaa se työ, joka on uskottu käsiisi. - - Ne, joiden olisi pitänyt olla
maailman valona, ovat lähettäneet vain heikkoja, kelmeitä säteitä. Mitä on valo? Se on
hurskautta, hyvyyttä, totuutta, armoa, rakkautta. Se on totuuden ilmentämistä luonteessa
ja elämässä. Evankeliumin valloittava voima riippuu uskovien henkilökohtaisesta
hurskaudesta. Jumala on rakkaan Poikansa kuoleman kautta tehnyt mahdolliseksi, että
jokainen sielu voi olla kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jokaisen sielun tulee olla
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kirkas, loistava valo, ja julistaa sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut meidät
ihmeelliseen valkeuteensa.” - Review and Herald, 24.3.1891.
21.2. Sapatti, aamu
2. Kor. 3:5, 6
“Vain niillä, jotka jatkuvasti ottavat vastaan tuoreita armon anteja, on oleva voimaa sen
mukaan, kuin he päivittäin tarvitsevat ja kykenevät sitä käyttämään. Sen sijaan että
odottaisivat jotakin tulevaa aikaa, jolloin heidät erityisellä hengellisen voiman lahjalla
ihmeellisesti tehtäisiin kykeneviksi voittamaan sieluja, he jättäytyvät päivittäin Jumalalle,
jotta hän tekisi heistä hänen käyttöönsä sopivia astioita. Päivittäin he käyttävät hyväkseen
heille tarjoutuvia tilaisuuksia palvelemiseen. Päivittäin he todistavat Mestarista, missä
sitten ovatkin, joko kodin vaatimattomissa askareissa tai jossakin julkisen elämän
palveluksessa.” - The Acts of the Apostles, s. 55, 56 {Alfa ja omega 6, s. 41, 42).
21.2. Sapatti, ilta
Ps. 145:18, 19
“Pyhittynyttä työntekijää lohduttaa suuresti tietoisuus siitä, että Kristuskin eläessään
maan päällä lähestyi Isäänsä päivittäin saadakseen tarvitsemaansa tuoretta voimaa. Tästä
yhteydestä Jumalan kanssa hän lähti vahvistamaan ja siunaamaan toisia. Katso Jumalan
Poikaa, joka kumartuu rukoilemaan Isäänsä! Vaikka hän on Jumalan Poika, hän vahvistaa
uskoaan rukoilemalla ja saa olemalla yhteydessä taivaaseen itselleen voimaa pahuuden
vastustamiseen ja ihmisten tarpeiden täyttämiseen. Sukumme vanhimpana Veljenä hän
tietää niiden kipeät tarpeet, jotka ovat heikkoutensa ahdistamia ja elävät synnin ja
kiusauksen maailmassa, mutta kuitenkin haluavat palvella häntä. Hän tietää, että
sanansaattajat, jotka hän hyväksyy lähetettäviksi, ovat heikkoja ja erehtyviä ihmisiä, mutta
kaikille, jotka antautuvat kokonaan hänen palvelukseensa, hän lupaa jumalallista apua.
Hänen oma esimerkkinsä vakuuttaa, että harras, kestävä jättäytyminen Jumalalle uskossa,
mikä johtaa täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta ja varauksettomaan pyhittäytymiseen
hänen työhönsä, tuottaa ihmisille Pyhän Hengen avun taistelussa syntiä vastaan.” - The
Acts of the Apostles, s. 55, 56 {Alfa ja omega 6, s. 41, 42).
22.2. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:25
“Jumala on vaikuttava vaatimattomissa yhteiskunnallisissa asemissa oleviin ihmisiin. He
eivät ole turtuneet totuuden kirkkaalle valolle niin kuin sellaiset, jotka ovat tutustuneet
tuohon valoon mutta eivät ole ryhtyneet vaeltamaan sen valossa. Heidän nähdään
kiiruhtavan sinne ja tänne; Jumalan Hengen vaikutuksesta he tuntevat pakottavaa tarvetta
viedä valoa toisille. Totuus, Jumalan sana, on kuin tuli heidän luissaan. Se täyttää heidät
palavalla halulla valaista niitä, jotka istuvat pimeydessä. Monet niistäkin, jotka eivät ole
saaneet koulusivistystä, julistavat nyt Herran sanoja. Hengen kehottamina lapset lähtevät
liikkeelle julistamaan taivaan sanomaa. Henki vuodatetaan kaikkien niiden päälle, jotka
alistuvat noudattamaan Hengen kehotuksia. He irtautuvat kaikista ihmisen laatimista
järjestelmistä, sitovista säännöistä ja varovaisista menetelmistä, ja julistavat totuutta
Hengen voimassa. Suuret joukot ottavat vastaan uskon ja liittyvät Herran armeijaan.” Review and Herald, 23.7.1895.
22.2. Sunnuntai, ilta
Jer. 37:2
“Monet niistä, jotka tällä hetkellä tunnustavat olevansa Herran seuraajia, eivät alistu
hänen Henkensä ohjaukseen, vaan yrittävät saada Pyhän Hengen toimimaan heidän
suunnitelmiensa mukaisesti. Kaikkien sellaisten tulee luopua itseriittoisuudestaan ja
Hartauskalenteri

35

Tammi-Maaliskuu 2015

antautua ehdoitta Herralle, jotta hän voisi toteuttaa hyvän tahtonsa heissä ja heidän
kauttaan. Seitsemän viimeistä vitsausta ovat vuotamaisillaan tottelemattomien päälle.
Monet ovat jättäneet noudattamatta evankeliumin kutsua. Heitä on testattuja koeteltu,
mutta vuorenkokoiset esteet ovat näyttäneet nousevan heidän eteensä ja estävän heidän
marssinsa eteenpäin. Uskon, kärsivällisyyden ja rohkeuden avulla monet tulevat
ylittämään nämä esteet ja astumaan loistavaan valoon. Lähes huomaamatta on pystytetty
esteitä ahtaalle ja kaidalle tielle. Kompastuskiviä on asetettu polulle. Nämä kaikki
kieritetään pois. Suoja-aidat, joita väärät paimenet ovat pystyttäneet laumojensa
ympärille, menettävät merkityksensä. Tuhannet astuvat valoon ja työskentelevät valon
levittämiseksi.” - Review and Herald, 23.7.1895.
23.3. Maanantai, aamu
1. Kor. 1:26
“Kaikki eivät voi täyttää samaa paikkaa, mutta jokainen, joka antautuu Pyhän Hengen
pyhittävän vaikutuksen alaiseksi, on Kristuksen hallinnassa, ja pyhittyneille miehille ja
naisille Jumala on varannut kaiken tarvittavan. Hän käyttää työssään monenlaisia tapoja ja
välikappaleita. Herra ei käytä työssään sielujen pelastamiseksi vain lahjakkaimpia
ihmisiä, ei vain niitä, jotka ovat korkeissa luottamustoimissa tai korkeasti koulutettuja.
Hän käyttää monia, joilla on ollut vain vähän etuoikeuksia. Käyttämällä yksinkertaisia
välikappaleita hän johtaa totuuteen henkilöitä, jotka omistavat maata ja muuta
omaisuutta; näistä tulee Jumalan auttavia käsiä hänen työnsä edistämiseksi. Aina eivät
kirkkaimmat kyvyt saa eniten aikaan Jumalan työn hyväksi. Herra voi puhua kenen kautta
tahansa, kunhan tämä on pyhittäytynyt hänen palvelukseensa.” -Review and Herald,
27:10.1910.
23.2. Maanantai, ilta
Jes. 43:1
“Kun tavoitamme sen sanoman hengen, jonka tehtävänä on johtaa sieluja valitsemaan
elämän ja kuoleman välillä, tulemme näkemään työtä, josta emme nyt osaa uneksiakaan.
Niin pian kuin lähetyshenki valtaa miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, näemme monien
menevän teille ja aitovierille ja pakottavan sydämeltään rehellisiä tulemaan sisälle.
Muistakoot ne, jotka työskentelevät sielujen hyväksi, että he ovat sitoutuneet toimimaan
yhteistyössä Kristuksen kanssa, tottelemaan hänen määräyksiään ja seuraamaan hänen
ohjeitaan. Joka päivä heidän tulee pyytää ja ottaa vastaan voimaa ylhäältä. Heidän tulee
vaalia jatkuvaa tuntoa Vapahtajan rakkaudesta, hänen voimastaan, valvonnastaan ja
hellyydestään. Heidän tulee katsoa häneen, sielujensa paimeneen ja kaitsijaan. Silloin
heillä on puolellaan taivaan enkeleiden myötätunto ja tuki. Kristus on oleva heidän
riemunsa ja kunniaseppeleensä. Silloin Pyhä Henki hallitsee heidän sydäntään. He
kulkevat eteenpäin pyhään intoon pukeutuneina, ja heidän ponnistelujaan seuraa voima,
joka on suhteessa heidän julistamansa sanoman tärkeyteen.” -Review and Herald,
27:10.1910.
24.2. Tiistai, aamu
Luuk. 10:33,34
“Minulle on näytetty, että lääkintälähetystyössä löydetään inhimillisen rappion syvyyksistä
ihmisiä, joilla kerran oli loistava äly ja runsaasti lahjoja ja jotka asianmukaisella
toiminnalla voidaan pelastaa alennustilastaan. Sen jälkeen kun heistä on
myötätuntoisesti huolehdittu ja heidän fyysiset tarpeensa on täytetty, heille on esitettävä
totuus sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Pyhä Henki toimii yhteistyössä niiden
Hartauskalenteri

36

Tammi-Maaliskuu 2015

inhimillisten välikappaleiden kanssa, jotka työskentelevät tällaisten sielujen hyväksi.
Jotkut arvostavat sitä kallionlujaa perustaa, jolle he voivat uskonsa rakentaa. Näille
ihmisille, joita Jumala rakastaa ja säälii, ei tule esittää mitään hätkähdyttävää, outoa
oppia. Kun lääkintälähetyksen työntekijät auttavat heitä fyysisesti, Pyhä Henki toimii
yhteistyössä inhimillisten palvelijoiden kanssa elvyttääkseen heidän siveellisiä voimiaan.”
- Welfare Ministry, s. 131,132.
24.2. Tiistai, ilta
Joh. 4:28, 29
“Henkiset voimat heräävät toimintaan, ja monet näistä ihmisraukoista tulevat olemaan
pelastettuina Jumalan valtakunnassa. Samarialaisen työssä ihmisiä autetaan juuri siellä
missä he ovat, eikä mikään voi niin hyvin tukea toimintaa totuuden esittämiseksi kuin tuo
työ. Asianmukaisesti johdettuna työ niiden syntisraukkojen pelastamiseksi, joiden ohi
kirkot ovat kulkeneet, toimii sisään tunkeutuvana kiilana, jonka avulla totuus voi löytää
jalansijaa. Kansamme keskuudessa tarvitaan muutosta tilanteeseen. Kun tätä työmuotoa
ryhdytään toteuttamaan, työntekijöiden ympärille syntyy aivan erilainen ilmapiiri, sillä Pyhä
Henki on yhteydessä kaikkiin niihin, jotka toimittavat Jumalan palvelua. Ne, joiden kanssa
Pyhä Henki työskentelee, tulevat Jumalan voimalla kohottamaan, vahvistamaan ja
pelastamaan sieluja, jotka ovat tuhoutumaisillaan.” - Welfare Ministry, s. 131,132.
25.2. Keskiviikko, aamu
Luuk. 10:36, 37
“Sydämen, jossa Kristus pysyy, ei ole mahdollista olla vailla rakkautta. Jos rakastamme
Jumalaa, koska hän on ensin rakastanut meitä, rakastamme myös kaikkia, joiden puolesta
Kristus kuoli. Emme voi päästä jumaluuden yhteyteen joutumatta kosketuksiin myös
ihmisten kanssa, sillä hänessä, joka istuu maailmankaikkeuden valtaistuimella, yhtyvät
jumaluus ja ihmisyys. Kristukseen liittyneinä liitymme myös lähimmäisiimme rakkauden
ketjun kultaisin renkain. Kristuksen laupeus ja sääli ilmenevät elämässämme. Emme odota
kunnes apua tarvitsevat ja kovaosaiset tulevat luoksemme. Meiltä ei tarvitse pyytämällä
pyytää osanottoa toisten vaikeuksiin. Meidän on yhtä luonnollista auttaa tarvitsevia ja
kärsiviä kuin Kristuksen oli vaeltaa ympäri ja tehdä hyvää. Milloin tahansa joku tuntee
sydämessään rakkautta ja myötätuntoa, halua siunata ja rohkaista toisia, siinä ilmenee
Jumalan Pyhän Hengen työtä.” - Chrisfs Object Lessons, s. 384-386 {Kristuksen
vertaukset, s. 284, 285).
25.2. Keskiviikko, ilta
Gal. 3:28
“Pakanuuden pimeydessäkin on ollut niitä, jotka tietämättä mitään Jumalan kirjoitetusta
laistaja kuulematta koskaan Kristuksen nimeä, ovat olleet ystävällisiä hänen
palvelijoilleen ja suojelleet heitä henkensä menettämisen uhallakin. Heidän tekonsa
ilmaisevat jumalallisen voiman vaikutuksen. Taivaan kunnia on nostaa langenneita ja
lohduttaa ahdingossa olevia. Missä tahansa Kristus pysyy ihmissydämessä, hänen
läsnäolonsa ilmenee samalla tavalla. Missä tahansa Kristuksen uskonto toimii, siellä se
siunaa ja valaisee. Jumala ei hyväksy mitään kansallisuus-, rotu- eikä luokkaeroja. Hän on
koko ihmiskunnan Luoja. Kaikki ihmiset ovat yhtä perhettä luomisen perusteella, ja kaikki
ovat yhtä lunastuksen kautta.” - Chrisfs Object Lessons, s. 384-386 {Kristuksen
vertaukset, s. 284, 285).
26.2. Torstai, aamu
Ilm. 18:1
“Päivä toisensa jälkeen siirtyy ikuisuuteen, ja tulemme lähemmäksi armonajan
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päättymistä. Nyt meidän on rukoiltava niin kuin ei koskaan ennen, että Pyhä Henki
vuodatettaisiin entistä runsaammin yllemme. Työntekijät tarvitsevat Pyhän Hengen
pyhittävää vaikutusta elämäänsä, jotta ihmiset, joiden hyväksi he työskentelevät,
tietäisivät heidän olleen Jeesuksen seurassa ja oppineen häneltä. Tarvitsemme hengellistä
näkökykyä nyt enemmän kuin koskaan ennen, jotta näkisimme kauas, voisimme havaita
vihollisen ansat ja juonet, ja uskollisina vartiomiehinä ilmoittaa vaarasta. Tarvitsemme
hengellistä voimaa, jotta voisimme käsittää - siinä määrin kuin ihmismieli kykenee kristinuskon suuria aiheita ja sen periaatteiden kauaskantoisuutta. Kun Jumalan kansan
jäsenet nöyrtyvät hänen edessään ja yksilöinä etsivät hänen Pyhää Henkeään koko
sydämestään, ihmishuulilta kuullaan sellainen todistus, jota kuvataan tässä
raamatunkohdassa: "Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta.
Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan." Silloin kasvot hehkuvat
Jumalan rakkautta, silloin pyhän tulen koskettamat huulet lausuvat: "Jeesuksen
Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä" (1. Joh. 1:7, VKR).
Ne, jotka ovat Jumalan Hengen vaikutuksen alaisina, eivät ole kiihkomielisiä vaan tyyniä,
lujia, vapaita hillittömyydestä. Mutta varokoot kaikki ne, joiden tielle totuuden valo on
loistanut kirkkaana ja selkeänä, miten he julistavat rauhaa ja turvallisuutta. Ole
huolellinen ja varovainen sen suhteen, millainen vaikutuksesi on tänä aikana.” - Home
Missionary, 1.11.1893.
26.2. Torstai, ilta
Joh. 10:16
“Jeesus kaipaa saada antaa taivaallisen lahjan suuressa määrin kansalleen. Päivittäin
kohoaa Jumalan eteen rukouksia, joissa pyydetään tuon lupauksen täyttymistä, eikä
yksikään uskossa esitetyistä rukouksista ole mennyt hukkaan. Kristus astui ylös
korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Kristuksen taivaaseen
astumisen jälkeen Henki laskeutui lupauksen mukaisesti niin kuin raju tuulenpuuska ja
täytti koko sen paikan, johon opetuslapset olivat kokoontuneet. Mikä oli seurauksena?
Tuhansia kääntyi yhtenä päivänä. Olemme opettaneet ja olemme odottaneet, että enkeli on
tuleva alas taivaasta, että koko maa on valkeneva hänen kirkkaudestaan ja että silloin
saamme nähdä samanlaista sielujen elonkorjuuta kuin tapahtui helluntaipäivänä.” - Home
Missionary, 1.11.1893.
27.2. Perjantai, aamu
Ilm. 22:17
“Armonaika ei jatku paljon pitempään. Nyt Jumala on vetämässä hillitsevää kättään pois
maan päältä. Pyhän Henkensä välityksellä hän on kauan puhutellut miehiä ja naisia, mutta
he eivät ole noudattaneet hänen kutsuaan. Nyt hän puhuu kansalleen ja maailmalle
rangaistustuomioittensa välityksellä. Näiden rangaistusten aika on armonaikaa niille,
joilla ei vielä ole ollut tilaisuutta kuulla, mikä on totuus. Herra katsoo heihin hellästi.
Hänen armollinen sydämensä on liikuttunut ja hänen kätensä on yhä ojennettuna
pelastamaan. Turvaan lammastarhaan päästetään suuria määriä niitä, jotka näinä
viimeisinä päivinä kuulevat totuutta ensimmäistä kertaa. Herra kutsuu niitä, jotka uskovat
häneen, työtovereikseen. Niin kauan kuin elämä jatkuu, heidän ei tule ajatella, että heidän
työnsä on tehty. Annammeko lopun merkkien täyttyä kertomatta ihmisille, mitä on tulossa
maan päälle? Sallimmeko heidän vaipua pimeyteen kertomatta heille, että heidän on
tarpeellista valmistautua kohtaamaan Herraansa?” - Review and Herald, 22.11.1906.
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27.2. Perjantai, ilta
Matt:24:14
“Ellemme tee velvollisuuttamme ympärillämme olevia kohtaan Jumalan päivä on yllättävä
meidät niin kuin varas. Hämmennys ja sekasorto täyttää maailman, ja suuri kauhu valtaa
pian ihmiset. Loppu on hyvin lähellä. Meidän, jotka tunnemme totuuden, tulisi
valmistautua siihen, mikä pian kohtaa maailmaa valtavana yllätyksenä. Kansana meidän
on valmistettava Herralle tie Pyhän Hengen johdolla ja ohjauksessa. Evankeliumi on
julistettava puhtaudessaan. Elävän veden virran on tultava syvemmäksi ja leveämmäksi
uomassaan. Lähellä ja kaukana olevilla kentillä ihmisiä kutsutaan erilaisista ammateista,
ja he saavat koulutuksensa kokeneiden työntekijöiden rinnalla. Oppiessaan
työskentelemään tehokkaasti he julistavat totuutta voimalla. Jumalallisen kaitselmuksen
mitä ihmeellisimpien vaikutusten kautta vaikeuksien vuoret siirretään paikoiltaan.
Sanoma, joka merkitsee niin paljon kaikille maan päällä asuville, kuullaan ja
ymmärretään. Ihmiset tulevat tietämään, mikä on totuus. Eteenpäin, yhä eteenpäin on työ
edistyvä, kunnes koko maailma on saanut varoituksen. Ja sitten tulee loppu.” - Review and
Herald, 22.11.1906.
28.2. Sapatti, aamu
Ilm. 22:11
“Kun kolmannen enkelin sanomaa ei enää julisteta, maan syyllisten asukkaiden armonaika
on päättynyt. Jumalan kansa on saattanut työnsä päätökseen. Se on ottanut vastaan
"myöhäissateen", "virvoituksen Herran kasvoista" (Ap.t. 3:20), ja se on valmiina
edessään olevaa koetuksen hetkeä varten. Enkelit kiiruhtavat edestakaisin taivaassa.
Maan päältä palaava enkeli ilmoittaa, että hänen työnsä on tehty. Maailma on läpikäynyt
viimeisen kokeen, ja kaikki, jotka ovat osoittautuneet uskollisiksi jumalallisille
määräyksille, ovat saaneet "elävän Jumalan sinetin" (Ilm. 7:2). Sitten Jeesus lopettaa
välitystyönsä taivaan pyhäkössä. Hän kohottaa kätensä ja sanoo suurella äänellä: "Se on
tehty." Kaikki enkelit ottavat kruunut päästään Jeesuksen juhlallisesti julistaessa:
"Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas
harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä."“ - The Great Controversy,
s. 613, 614 (Alfa ja omega 8, s. 119,120).
28.2. Sapatti, ilta
Dan. 2:44
“Jokainen tapaus on ratkaistu elämäksi tai kuolemaksi. Kristus on toimittanut sovituksen
kansansa puolesta ja pyyhkinyt pois sen synnit. Hänen alamaistensa luku on täysi.
"Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla" (Dan. 7:27) annetaan pian
pelastuksen perillisille, ja Jeesus on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen
Herrana. Kun Jeesus lähtee pyhäköstä, pimeys peittää maan asukkaat. Tuona pelottavana
aikana vanhurskaiden on elettävä pyhän Jumalan edessä ilman välittäjää. Jumalattomia
hillinnyt voima on otettu pois, ja lopullisesti katumattomiksi jääneet ovat täysin Saatanan
hallinnassa. Jumalan pitkämielisyys on loppunut. Maailma on hylännyt hänen armonsa,
halveksinut hänen rakkauttaan ja polkenut hänen lakinsa jalkainsa alle. Jumalattomat
ovat ylittäneet koetusaikansa rajan. Jumalan Henki, jota on itsepintaisesti vastustettu, on
lopultakin vetäytynyt maailmasta.” - The Great Controversy, s. 613, 614 (Alfa ja omega 8, s.
119,120).

Hartauskalenteri

39

Tammi-Maaliskuu 2015

MAALISKUU
1.3. Sunnuntai, aamu
Luuk. 19:10
“Jokainen, joka uskoo Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, on sitoutunut
Jumalalle olemaan puhdas ja pyhä. Hän on sitoutunut olemaan hengellinen työntekijä, joka
pyrkii pelastamaan kadonneita, ovatpa nämä suuria tai pieniä, rikkaita tai köyhiä,
sidottuja tai vapaita. Suurinta työtä maan päällä on etsiä ja pelastaa niitä, jotka ovat
kadonneita ja joiden puolesta Kristus on maksanut oman verensä äärettömän hinnan.
Jokaisen on toimitettava palvelusta. Jos ne, joita on siunattu valolla, eivät jaa valoa toisille,
he menettävät ne runsaat lahjat, joita heille on suotu, koska he laiminlyövät Jumalan
sanassa selkeästi ilmaistun pyhän velvollisuuden. Kun uskottoman valo vähenee, hänen
oma sielunsa joutuu vaaraan. Ne, joille hänen olisi tullut olla loistavana valona, menettävät
sen, mitä Jumala oli aikonut heille toimittaa inhimillisen välikappaleen kautta. Näin
lammas, jota ei ole etsitty, jää tuomatta takaisin laumaan. Jumala on riippuvainen sinusta,
inhimillisestä välikappaleesta. Hän on riippuvainen siitä, että sinä täytät velvollisuutesi
parhaan kykysi mukaan, ja hän itse vastaa tuloksesta.” - Review and Herald, 30.6.1896.
1.3. Sunnuntai, ilta
Luuk. 2:25
“Jos inhimilliset edustajat vain toimisivat yhteistyössä jumalallisten olentojen kanssa,
tuhansittain sieluja pelastuisi. Pyhä Henki antaisi antautuneille työntekijöille Jeesuksesta
sellaisia välähdyksiä, jotka vahvistaisivat heitä selviytymään jokaisesta taistelusta, jotka
kohottaisivat ja lujittaisivat heitä ja tekisivät heistä enemmän kuin voittajia. Kun kaksi tai
kolme ovat yhdessä koolla neuvottelemassa ja yhdessä rukoillakseen, heille kuuluu lupaus:
"Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan"
(Luuk. 11:9). "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" (jae 13). Herra on luvannut, että missä kaksi tai kolme kokoontuu
hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään. Ne, jotka yhdessä kokoontuvat
rukoilemaan, saavat voitelun Pyhältä.” - Review and Herald, 30.6.1896.
2.3. Maanantai, aamu
Matt. 5:14
“Uskollisuutemme kristillisiä periaatteita kohtaan edellyttää aktiivisuutta Jumalan
palvelemisessa. Niillä, jotka eivät käytä kykyjään Jumalan työssä ja hänen asiansa hyväksi,
ei tule olemaan mitään osaa Jeesuksen kanssa hänen kirkkaudessaan. Valon tulee loistaa
jokaisesta sielusta, joka on ottanut vastaan Jumalan armon. Monia sieluja on yhä
pimeydessä, mutta miten levollisia, tyyniä ja rauhallisia monet ovatkaan tästä huolimatta!
Tuhannet nauttivat suuresta valosta ja kallisarvoisista etuoikeuksista mutta eivät tee
mitään varoillaan tai vaikutuksellaan toisten valaisemiseksi. He eivät kanna vastuuta edes
oman sielunsa pitämisestä Jumalan yhteydessä, jotta eivät tulisi taakaksi seurakunnalle.
Sellaiset ovat taakkana ja rasituksena taivaalle. Kristuksen tähden, totuuden tähden ja
oman itsensä tähden sellaisten tulisi nousta ja ryhtyä ahkeraan työhön ikuisuutta varten.
Taivaalliset asunnot on valmistettu kaikille niille, jotka sopeutuvat Jumalan sanassa
asetettuihin ehtoihin. Kristuksen kaikkien todellisten seuraajien tehtävänä on olla valona
maailmalle ja erehdysten pimeydessä oleville, joiden puolesta Kristus on kuollut. Jumala
on tehnyt oman osansa tässä suuressa työssä, ja hän odottaa yhteistoimintaa
seuraajiltaan.” - Review and Herald, 1.3.1887.
Hartauskalenteri

40

Tammi-Maaliskuu 2015

2.3. Maanantai, ilta
Fil. 2:5-8
“Pelastussuunnitelma on täysin valmis. Jeesuksen Kristuksen veri on uhrattu maailman
syntien tähden. Jumalan sanassa on ihmiselle neuvoja, nuhteita, varoituksia, lupauksia ja
rohkaisua, ja Pyhän Hengen voima ulottuu auttamaan ihmistä kaikissa hänen
ponnisteluissaan. Mutta kaikesta tästä valosta huolimatta maailma on yhä menehtymässä
pimeydessään, hautautuneena erheisiin ja syntiin. Ketkä haluavat työskennellä yhdessä
Jumalan kanssa näiden sielujen voittamiseksi totuudelle? Kuka vie heille pelastuksen
hyviä uutisia? Sen kansan jäsenten, jota Jumala on siunannut valolla ja totuudella, tulee
toimia armon sanansaattajina. Heidän varojensa tulee virrata jumalallisiin kanaviin.
Heidän on tehtävä vakavia, hartaita ponnisteluja. Heidän on ryhdyttävä Jumalan
työtovereiksi, toimittava itsensä kieltävästi ja itsensä uhraavasti niin kuin Jeesus, joka
meidän tähtemme tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme.” - Review
and Herald, 1.3.1887.
3.3. Tiistai, aamu
Matt. 5:13
“Jumala työskentelee seurakunnan kanssa mutta ei ilman seurakunnan jäsenten
yhteistyötä. Toteutukoot jokaisessa teissä, jotka olette maistaneet hyvää Jumalan sanaa,
nämä sanat: "Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa" (Matt. 5:16). Jeesus sanoo: "Te olette
maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se
kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa."
Pelastava suola, kristitylle tunnusomainen maku, on Jeesuksen rakkaus sydämessä,
sielussa vallitseva Kristuksen vanhurskaus. Jos kristityksi tunnustautuva haluaa säilyttää
uskonsa pelastavan voiman, hänen on pidettävä aina edessään Kristuksen vanhurskaus ja
Jumalan kunnia. Silloin Kristuksen voima ilmenee elämässä ja luonteessa.” - Bible Echo,
15.2.1892.
3.3. Tiistai, ilta
Joh. 1:16
“Kun saavumme helmiporteille ja saamme astua sisälle Jumalan kaupunkiin, katuuko
kukaan silloin sitä, että on pyhittänyt elämänsä varauksetta Jeesukselle? Rakastakaamme
häntä nyt koko sydämestämme ja toimikaamme yhteistyössä taivaallisten olentojen
kanssa, jotta Jumalan työtovereina ja jumalallisesta luonnosta osallisina voisimme
ilmaista Kristusta toisille. Oi, että saisimme Pyhän Hengen kasteen! Oi, että
vanhurskauden Auringon kirkkaat säteet loistaisivat mielen ja sydämen kammioihin, jotta
jokainen epäjumala poistettaisiin valtaistuimelta ja karkotettaisiin sielun temppelistä! Oi,
että kielemme kirpoisivat ylistämään hänen hyvyyttään ja kertomaan hänen voimastaan!
Jos vastaat Jeesuksen kutsuun, sinä voit vaikuttaa johonkin toiseen henkilöön Kristuksen
armon voimalla ja kauneudella. Katsokaamme häntä ja muuttukaamme hänen kuvansa
kaltaisiksi, hänen, jossa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ymmärtäkäämme,
että meidät on hyväksytty siinä Rakastetussa, ja olemme "täytetyt hänessä, joka on kaiken
hallituksen ja vallan pää" (Kol. 2:10, VKR).” - Bible Echo, 15.2.1892.
4.3. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 5:20
“Me olemme Kristuksen lähettiläitä, ja tehtävämme ei ole pelastaa omaa mainettamme,
vaan pelastaa hukkuvia sieluja kadotuksesta. Päivittäin meidän tulisi osoittaa heille, että
he voivat omistaa totuuden ja vanhurskauden. Sen sijaan että koettaisimme saada
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itsellemme myötätuntoa antamalla muille sen vaikutelman, että meitä ei arvosteta,
meidän tulee unohtaa kokonaan itsemme. Jos laiminlyömme tämän, koska meiltä puuttuu
hengellistä näkökykyä ja elävää hurskautta, Jumala on vaativa meidän käsistämme ne
sielut, joiden hyväksi meidän olisi tullut työskennellä. Hän on tehnyt mahdolliseksi, että
jokaisella hänen palveluksessaan olevalla työntekijällä on armoa ja viisautta ollakseen
eläviä kirjeitä, joita kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Valvoen ja rukoillen voimme saada
aikaan juuri sitä, mitä Herra meiltä odottaakin. Tekemällä uskollisesti ja tunnollisesti
velvollisuutemme, vartioimalla sieluja niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, voimme poistaa
jokaisen kompastuskiven toisten tieltä. Hartaasti varoittamalla ja kehottamalla, tuntien
hellää huolta niistä, jotka ovat hukkumaisillaan, voimme voittaa sieluja Kristukselle.” Counsels on Health, s. 560, 561.
4.3. Keskiviikko, ilta
Matt. 10:38
“Toivoisin kaikkien veljieni ja sisarteni muistavan, että Pyhän Hengen murehduttaminen on
vakava asia. Häntä murehdutetaan, kun ihminen yrittää toimia itsensä varassa ja kieltäytyy
astumasta Herran palvelukseen, koska risti on liian raskas tai itsensä kieltäminen liian
vaikeaa. Pyhä Henki pyrkii pysymään jokaisessa sielussa. Jos hänet toivotetaan
tervetulleeksi kuin kunniavieras, hänet vastaanottaneet tehdään täydellisiksi
Kristuksessa. Aloitettu hyvä työ saatetaan päätökseen; pyhät ajatukset, taivaalliset
tunteet ja Kristuksen kaltaiset teot asettuvat epäpuhtaiden ajatusten, kieroutuneiden
asenteiden ja kapinallisten tekojen tilalle. Pyhä Henki on jumalallinen opettaja. Jos
otamme vaarin hänen opetuksistaan, tulemme viisaiksi, niin että pelastumme. Mutta
meidän on tarkoin vartioitava sydäntämme, sillä liian usein me unohdamme saamamme
taivaallisen opetuksen ja pyrimme toteuttamaan pyhittäytymättömän mielemme
luonnollisia taipumuksia. Jokaisen on taisteltava oma taistelunsa itseään vastaan. Ota
huomioon Pyhän Hengen opetukset. Kun niin teet, niitä toistetaan uudelleen ja uudelleen,
kunnes ne ovat kuin kallioon hakatut ikuisiksi ajoiksi.” - Counsels on Health, s. 560, 561.
5.3. Torstai, aamu
Luuk. 24:48, 49
“Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapset lähtivät taivaalliseen sota-asuun
pukeutuneina todistajina kertomaan suurenmoista kertomusta seimestä ja rististä. He
olivat vaatimattomia miehiä, mutta he kulkivat eteenpäin julistaen totuutta. Herransa
kuoleman jälkeen he muodostivat avuttoman, pettyneen ja masentuneen joukon - he olivat
kuin lampaat ilman paimenta. Mutta nyt he astuivat eteenpäin todistajina totuuden
puolesta. Heillä ei ollut muita aseita kuin Jumalan sana ja Jumalan Henki, mutta he
voittaisivat kaiken vastustuksen. Heidän Vapahtajansa oli hyljätty ja tuomittu ja naulittu
häpeälliselle ristille. Juutalaiset papit ja hallitusmiehet olivat julistaneet pilkaten: "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).” -Ellen G. White
1888Materials, s. 1543.
5.3. Torstai, ilta
Matt. 10:37
“Mutta tuo risti, tuo häpeän ja kidutuksen väline, toi maailmalle toivon ja pelastuksen.
Uskovat kokosivat rivinsä, he eivät enää olleet toivottomia eivätkä avuttomia. He olivat
luonteeltaan muuttuneita, ja heitä yhdistivät toisiinsa kristillisen rakkauden siteet. Vaikka
he olivat ilman rikkautta ja vaikka he maailman silmissä olivat vain oppimattomia
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kalastajia, Pyhä Henki oli tehnyt heistä Kristuksen todistajia. Vaikka maailma ei heitä
kunnioittanut eikä arvostanut, he olivat uskon sankareita. Heidän huuliltaan lähteneitä
sanoja leimasi jumalallinen kaunopuheisuus, ja heidän voimansa vapisutti koko maailmaa.
Apostolien tekojen kolmas, neljäs ja viides luku kertovat heidän todistamisestaan. Ne,
jotka olivat hylänneet ja ristiinnaulinneet Vapahtajan, odottivat näkevänsä hänen
opetuslapsensa masentuneina, allapäin ja valmiina kieltämään Herransa. Hämmästyneinä
he kuulivatkin selkeää ja rohkeaa todistusta, joka esitettiin Pyhän Hengen voimassa.
Opetuslasten sanat ja teot edustivat heidän Opettajansa sanoja ja tekoja. Kaikki, jotka
heitä kuulivat, sanoivat: He ovat oppineet Jeesukselta, he puhuvat niin kuin hän puhui.
"Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo
oli heidän kaikkien osana runsain määrin" (Ap.t. 4:33).” -Ellen G. White 1888Materials, s.
1543.
6.3. Perjantai, aamu
Apt. 1:8
“Jumala on päättänyt tehdä kaiken mahdollisen vapauttaakseen ihmisen vihollisen
ansoista. Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen Pyhä Henki annettiin ihmiselle
auttamaan kaikkia, jotka suostuvat yhteistyöhön hänen kanssaan ihmisluonteen
uudistamiseksi. Vapahtajamme on määritellyt Pyhän Hengen osuuden tässä työssä. Hän
sanoo: "Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti,
mitä vanhurskaus ja mitä tuomio" (Joh. 16:8). Pyhä Henki on sekä synnin paljastaja että
pyhittäjä. Koska kukaan ei voi katua syntejään ennen kuin on tullut synnintuntoon, on
selvää, että tarvitsemme Hengen työskentelemään kanssamme langenneiden
tavoittamiseksi. Kaikki inhimilliset kykymme ovat turhia, ellemme toimi liittyneinä
taivaallisiin olentoihin. Koska ihmiset eivät tunne elävöittävää totuutta ja valheen
turmelevaa vaikutusta, he ovat langenneet ja vajonneet synnillisen turmeluksen syvyyksiin.
Enkelien ja ihmisten tulee työskennellä sopusoinnussa keskenään opettaakseen Jumalan
totuutta niille, jotka eivät sitä tunne, jotta heidät voitaisiin vapauttaa synnin kahleista.” Australasian Union Conference Record, 1.4.1898.
6.3. Perjantai, ilta
Joh. 17:20, 21
“Vain totuus tekee ihmiset vapaiksi. Tätä totuuden tuntemisen kautta saatavaa vapautta
on julistettava kaikille luoduille. Jeesus Kristus, itse Jumala, ja taivaan enkelit ovat
kiinnostuneita tästä suuresta ja pyhästä työstä. Ihmiselle on annettu ylevä etuoikeus
paljastaa jumalallista luonnetta ryhtymällä epäitsekkääseen työhön ihmisen
pelastamiseksi siitä turmion kuilusta, johon hänet on syösty. Jokaista ihmisolentoa, joka
suostuu Pyhän Hengen valaistavaksi, käytetään tämän jumalallisen tarkoituksen
toteuttamiseen. Kristus on seurakuntansa pää, ja hänelle tuottaa kunniaa, kun jokainen
osa seurakuntaa on mukana työssä sielujen pelastamiseksi. Mutta inhimillisten
työntekijöiden tulee jättää enemmän tilaa Pyhän Hengen työskentelylle, jotta työntekijät
voidaan liittää yhteen ja jotta he voivat liikkua eteenpäin yhteen liittyneen sotilasjoukon
voimalla. Muistakoot kaikki, että me olemme "koko maailman katseltavina, enkelien ja
ihmisten" (1.Kor. 4:9).” - Australasian Union Conference Record, 1.4.1898.
7.3. Sapatti, aamu
1. Kor. 5:5
“Pyhän Hengen vaikutuksesta ihminen tulee synnintuntoon. Jumalallinen olento esittää
puhujalle ristillä annetun uhrin merkitystä, ja kun tätä totuutta julistetaan läsnä oleville
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sieluille, Kristus voittaa heidät itselleen ja työskentelee muuttaakseen heidän
luonnettaan. Hän on valmis auttamaan meitä luonteemme heikkouksissa, opettamaan,
johtamaan ja innoittamaan meitä ajatuksilla, jotka ovat peräisin taivaasta. Miten vähän
ihmiset voivatkaan tehdä sielujen pelastamiseksi, ja kuitenkin niin paljon Kristuksen
kautta, jos he ovat täytettyjä hänen Hengellään! Ihminen ei voi nähdä kuulijoittensa
sydämeen, mutta Jeesus jakaa armoa, jota jokainen sielu tarvitsee. Hän ymmärtää ihmisen
kykyjä, hänen heikkoutensa ja hänen voimansa. Herra työskentelee ihmissydämessä.
Saarnaaja voi olla kuulijoilleen kuoleman haju kuolemaksi ja johtaa heitä kauemmaksi
Kristuksesta, mutta hän voi olla heille myös elämän tuoksu elämäksi.” - Home Missionary,
1.11.1893.
7.3. Sapatti, ilta
Joh. 17:24
“Jos saarnaaja on pyhittäytynyt, harras, itseään epäilevä mutta Jeesukseen luottava, hän
voi olla elämän tuoksu niille sieluille, jotka ovat jo Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina ja
joiden sydämessä Herra on valmistanut tietä niille sanomille, joita hän on antanut
inhimillisille välikappaleilleen. Näin epäuskoisen sydäntä kosketetaan, ja se vastaa
myönteisesti totuuden sanomaan. "Me olemme Jumalan työtovereita." Sydämeen istutettu
vakaumus ja Jumalan sanan ymmärtämisen tuoma valaistuminen toimivat täydellisessä
sopusoinnussa. Totuudella on kyky herättää sielun uinuvat voimat. Sydämessä
työskentelevä Jumalan Henki on yhteistyössä inhimillisten välikappaleiden kautta toimivan
Jumalan kanssa. Minulle on näytetty yhä uudelleen, että Jumalan kansa ei voi näinä
viimeisinä päivinä olla turvassa luottaessaan ihmisiin ja turvautuessaan lihan käsivarteen.
Totuuden mahtava voima on lohkaissut heidät maailmasta karkeina kivilohkareina, jotta
heidät hakattaisiin ja veistettäisiin ja kiillotettaisiin taivaalliseen rakennukseen sopiviksi.
Profeettojen on veistettävä heitä nuhteilla, varoituksilla, kehotuksilla ja neuvoilla, jotta he
muotoutuisivat jumalallisen mallin mukaisiksi. Tämä on Puolustajan erityistyötä - muuttaa
sydäntä ja luonnetta, jotta ihmiset pysyisivät Herran tiellä.” - Home Missionary, 1.11.1893.
8.3. Sunnuntai, aamu
Room. 10:13, 14
“Jumala on tehnyt hämmästyttäviä uhrauksia ihmisten hyväksi, ja hän on käyttänyt valtavia
voimavaroja palauttaakseen ihmisen rikkomuksesta ja synnistä uskollisuuteen ja
kuuliaisuuteen. Mutta minulle on näytetty, että Jumala ei tee mitään ilman ihmisen
yhteistoimintaa. Jokainen armon, voiman ja kyvykkyyden lahja on annettu runsaana, ja
väkevimmät vaikuttimet on lahjoitettu herättämään ja pitämään ihmissydämessä elossa
lähetyshenkeä, jotta jumalallinen ja inhimillinen toiminta voitaisiin yhdistää. - - Miten olet
käyttänyt Jumala antamaa lahjaa? Hän on sijoittanut sydämeesi vaikuttimia ja voimia,
jotta kärsivällisesti, toivorikkaasti ja väsymättömän valppaasti julistaisit Jeesusta
Kristusta ja häntä ristiinnaulittuna. Hän on tehnyt tämän, jotta varoittaisit ihmisiä siitä,
että Jeesus Kristus on tuleva toisen kerran suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, ja
kutsuisit ihmisiä katumaan syntejään.” - Home Missionary, 1.11.1893.
8.3. Sunnuntai, ilta
Jer. 20:9
“Miten Pyhä Henki työskenteli sydämessäsi? Pyhä Henki innosti sinua käyttämään niitä
lahjoja, joita Jumala on sinulle antanut, jotta levittäisit tälle ajalle kuuluvaa totuutta,
ryhtyisit henkilökohtaisiin ponnisteluihin, menisit kaupunkeihin, joissa totuutta ei ole
koskaan julistettu ja kohottaisit siellä totuuden lippua. Eikö Jumalan sinulle antama
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siunaus ole herättänyt eloon voimiasi, eikö totuus ole entistä syvemmin valloittanut
sieluasi ja kohdistunut hukkuviin sieluihin, jotka eivät vielä tunne Kristusta? Oletko
Kristuksen todistaja selkeämmällä tavalla nyt, kun Jumalan siunaus on selvästi
laskeutunut yllesi? Pyhän Hengen tehtävänä on korostaa mielessäsi tärkeitä, eläviä
totuuksia. Onko tämä ylimääräinen lahja käärittävä liinaan ja kätkettävä maahan? Ei, ei,
se on annettava rahanvaihtajalle, ja kun ihminen käyttää leivisköitään, vaikka vähäisiäkin,
Pyhä Henki ottaa nämä Jumalan lahjat ja lahjoittaa ne uudelleen. Hän muuttaa
laiminlyödyn sanan elävöittäväksi voimaksi. Hengen välityksellä se vaikuttaa ihmismieleen
elävänä ja voimallisena. Se ei johdu ihmisen älykkyydestä eikä koulutuksesta vaan siitä,
että jumalallinen voima toimii ihmisen kanssa, ja kaikki kunnia kuuluu Jumalalle.” - Home
Missionary, 1.11.1893.
9.3.Maanantai, aamu
1. Kor. 3:6, 7
“Tässä ovat maailman liikuttamiseen tarvittavat mahtavat voimat. Golgatan risti saattaa
kiitollisuudenvelkaan jokaisen, joka uskoo Kristukseen, jotta heistä tulisi välikappaleita
sielujen pelastamiseksi. Inhimillisen pyrkimyksen on liityttävä jumalalliseen, sen on
saatava voimansa taivaasta. Meidän on oltava Jumalan työtovereita. Herra avaa miesten ja
naisten sydämet ottamaan sanan vastaan, ja Pyhä Henki tekee sanan tehokkaaksi. Niillä,
jotka ottavat vastaan totuuden, on sitä uskoa, joka johtaa toimintaa, joka toimii rakkauden
kautta ja puhdistaa sielun. Siten totuus pyhittää. Sen muuttava voima näkyy luonteessa.
Kun tuo voima päästetään sielun sisimpään pyhäkköön, se ei toimi pintapuolisesti eikä
jätä sydäntä muuttamatta. Se ei herättele pelkästään tunteita arvostelukyvyn ja tahdon
kustannuksella, vaan se ulottaa vaikutuksensa ihmisen olemuksen syvyyksiin ja johtaa
ihmisen kokonaisuudessaan sopusointuiseen toimintaan. Tästä alkaa todella kääntyneen
ihmisen harras toiminta. Hänen on työskenneltävä niin kuin Kristuskin työskenteli. Hänen
ei tule enää elää itselleen, vaan kokonaan Herralle. Maailma on menettänyt hänet, sillä
hänen elämänsä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tämä merkitsee sitä, että
oma minä ei enää hallitse.” - Review and Herald, 6.10.1891.
9.3. Maanantai, ilta
Matt. 25:20, 21
“Golgatan ristiltä loistava valo pitää häntä kirkkaitten säteittensä piirissä. Henki on
ottanut Kristuksen omasta ja antanut hänelle. Tällä kaikella on muuttava vaikutus hänen
tapoihinsa ja tottumuksiinsa. Hän on uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen
dollari merkitsee hänelle välinettä, jota ei tule käyttää omien halujen tyydyttämiseen eikä
kätkeä maahan, vaan jolla voidaan tehdä hyvää, auttaa sielujen voittamisessa totuudelle
ja rakentaa Kristuksen valtakuntaa. Hän iloitsee Kristuksen tavoin nähdessään sielujen
pelastuvan. Miksi teemme niin vähän ihmisten pelastamiseksi, vaikka tehtävää on niin
paljon? Miksi teemme niin vähän johtaaksemme miehiä ja naisia ja lapsia Kristuksen luo?”
- Review and Herald, 6.10.1891.
10.3. Tiistai, aamu
1. Kor. 1:27-29
“Jos meillä olisi oikea käsitys työmme tärkeydestä ja suuruudesta, ja jos voisimme nähdä
itsemme sellaisina kuin olemme tänä aikana, olisimme hämmästyneitä siitä, että Jumala
voi käyttää meitä - arvottomuudestamme huolimatta - työssään sielujen johtamiseksi
totuuteen. On monia asioita, joita meidän tulisi ymmärtää mutta joita emme käsitä, koska
olemme niin paljon jäljessä etuoikeuksistamme. Kristus sanoi opetuslapsilleen: "Paljon
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enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä
vastaan" (Joh. 16:12). Tämä on meidän tilamme. Eivätkö he olisi kyenneet ymmärtämään
mitä hänellä oli heille sanottavaa, jos olisivat olleet hänen sanansa tekijöitä - jos he
olisivat käyttäneet kohta kohdalta hyväkseen sitä totuutta, jota hän oli heille esittänyt?
Mutta vaikka he eivät kyenneetkään silloin ymmärtämään, hän lupasi lähettää heille
Puolustajan, joka johtaisi heidät koko totuuteen. Meidän tulisi olla siinä asemassa, että
voimme ymmärtää Kristuksen Hengen opetusta, johtoa ja toimintaa.” - Review and Herald,
8.10.1889.
10.3. Tiistai, ilta
Luuk. 7:39
“Meidän ei tule arvioida Jumalaa tai hänen totuuttaan rajoittuneella ymmärryksellämme
tai ennakkokäsityksillämme. On monia, jotka eivät tajua asemaansa, koska he ovat
hengellisesti sokeita. "Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai
ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta" (2.
Kor. 13:5, VKR). Uskon ettei kukaan meistä ole niitä, jotka eivät kestä koetusta. Asuuko
Kristus sydämessänne uskon kautta? Onko hänen Henkensä teissä? Jos on, silloin
sielussanne on sellainen kaipaus pelastaa niitä, joiden puolesta Kristus on kuollut, että
oma minä painuu merkityksettömäksi ja Kristusta yksin korotetaan. Niiden, jotka
tunnustavat olevansa yhtä Kristuksen kanssa, tulisi olla Jumalan työtovereita. Jumalan
lasten tulee varoittaa maailmaa ja valmistaa ihmisiä kestämään vihan päivänä, jolloin
Ihmisen Poika tulee taivaan pilvissä. Kristuksen seurakunnan jäsenten tulisi koota
Jeesuksesta lähtevät jumalalliset valonsäteet ja heijastaa niitä toisille. Niin syntyisi
maailmaan kirkas linja, joka johtaisi kohti taivasta.” - Review and Herald, 8.10.1889.
11.3. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 2:9
“Pyhä Henki, Kristuksen edustaja, varustaa heikoimmankin voimalla kulkea eteenpäin
voittoon. Jumala on järjestänyt välikappaleensa kutsumaan kaikkia ihmisiä hänen
luokseen. Hän lähettää työhönsä monia, joita ei ole vihitty tehtäväänsä kättenpäälle
panemisen kautta. Hän vastaa tämän kaltaista työmenetelmää vastustavien
vastaväitteisiin jo ennen kuin niitä esitetään. Jumala näkee lopun alusta. Hän on selvillä
jokaisesta tarpeesta ja on varautunut jokaiseen hätätilanteeseen. Jos rajalliset ihmiset,
joille hän on uskonut työnsä, eivät tuki tietä, hän lähettää työntekijöitä viinitarhaansa.
Jokaiselle kääntyneelle sielulle hän sanoo: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa
evankeliumi kaikille luoduille" (Mark. 16:15). Ei ole tarpeellista, että Herra ensin istuisi
maallisissa johtokunnissa ja kysyisi niiltä, jotka ajattelevat, että heidän on suunniteltava
hänen työtään: "Sallitteko valitsemieni henkilöiden liittyä kanssanne työskentelemään
jossakin osassa viinitarhaani?"“ - Home Missionary, 1.8.1896.
11.3. Keskiviikko, ilta
Mark. 16:15
“Kristus oli vain muutaman askelen päässä taivaallisesta valtaistuimestaan antaessaan
opetuslapsilleen lähetyskäskynsä, ja hän sisällytti lähetystyöntekijöihin kaikki, jotka
uskoisivat hänen nimeensä. Jeesus toivoo jokaisen palvelijansa, jolle hän on uskonut
pyhän vastuun, muistavan hänen antamiaan määräyksiä, ottavan huomioon hänen työnsä
laajuuden ja uskovan evankeliumin julistamista koskevan velvollisuuden sille suurelle
joukolle, jolle se kuuluu. "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja
kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on
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hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista" (Luuk. 24:46,
47). Jumalan voima seuraisi niitä, jotka julistavat evankeliumia. Jos ne, jotka väittävät
omistavansa elävän kokemuksen Jumalan asioissa, olisivat tehneet velvollisuutensa
Jumalan käskyn mukaisesti, koko maailma olisi tullut varoitetuksi ja Herra Jeesus olisi
tullut voimassa ja suuressa kirkkaudessa.” - Home Missionary, 1.8.1896.
12.3. Torstai, aamu
Jer. 9:22:23
“Herra työskentelee omalla tavallaan, jotta ihmiset eivät ylpeilisi ja ottaisi ansiota ja
kunniaa itselleen. Herra haluaa jokaisen ihmisolennon ymmärtävän, että hänen kykynsä ja
lahjansa ovat peräisin Herralta. Herra työskentelee kenen kautta tahtoo. Hän ottaa
työhönsä kenet haluaa eikä hän kysy niiltä, joiden luokse hän lähettää sanansaattajansa,
mitä toivomuksia heillä olisi sen henkilön persoonan ja tapojen suhteen, jonka he
toivoisivat tuovan heille Jumalan sanoman. Jumala käyttää henkilöitä, jotka haluavat tulla
käytetyiksi. Herra käyttäisi älykkäitä henkilöitä, mikäli nämä sallisivat hänen muovata
heitä ja heidän todistustaan Jumalan oman järjestyksen mukaisesti. Ihmiset, olivatpa
korkeassa tai vaatimattomassa asemassa, oppineita tai oppimattomia, menettelisivät
parhaiten antaessaan Herran johtaa ja pitää huolta omasta liitonarkustaan. Ihmisten
tehtävänä on totella Jumalan ääntä.” - Review and Herald, 12.5.1896.
12.3. Torstai, ilta
2. Kor. 2:2
“Jokaisen, jolla on yhteyttä Jumalan asiaan ja työhön, tulee olla jatkuvasti Jumalan
ohjauksen alaisena. "Näin sanoo Herra: - Älköön viisas kerskuko viisaudellaan, älköön
väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan. Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä, että
tuntee minut ja tietää, mitä minä tahdon. Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä
ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä,
sanoo Herra." - - On sieluja, jotka näkevät nälkää elämän leivän puutteessa ja jotka
janoavat pelastuksen vettä. Voi sitä ihmistä, joka kynällään tai äänellään ohjaa heitä
väärille poluille! Jumalan Henki vetoaa ihmisiin ja esittää heidän moraaliseksi
velvollisuudekseen rakastaa ja palvella Jumalaa kaikesta sydämestään, mielestään ja
voimastaan ja rakastaa lähimmäisiään niin kuin itseään. Pyhä Henki liikkuu ihmisen
sisimmän yllä kunnes se tulee tietoiseksi Jumalan voimasta, ja kunnes jokainen
hengellinen kyky herää ja ryhtyy määrätietoiseen toimintaan.” - Review and Herald,
12.5.1896.
13.3. Perjantai, aamu
Matt. 21:15, 16
“Nöyrät miehet ja naiset voivat kohottaa totuuden lippua. Myös nuoret ja lapsetkin voivat
olla toisille siunaukseksi paljastamalla, mitä totuus on tehnyt heidän hyväkseen. Jumala
käyttää heikoimpiakin välikappaleita, mikäli nämä ovat täysin antautuneita hänelle. Hän
voi työskennellä heidän välityksellään ja tavoittaa sieluja, joita saarnaaja ei pysty
tavoittamaan. Ihmisiä on etsittävä teiltä ja aitovieriltä. Raamattu kädessäsi ja sydämesi
lämpimänä, Jumalan rakkaudesta hehkuvana, voit lähteä liikkeelle ja kertoa muille
kokemuksestasi. Sinä voit kertoa heille totuudesta, joka on vaikuttanut omaan sydämeesi,
ja voit rukoilla uskossa, että Jumala antaisi menestystä ponnisteluillesi heidän
pelastamisekseen. Levitä valoa, niin saat lisää valoa levitettäväksi. Näin voit tulla Jumalan
työtoveriksi.” -Review and Herald, 12.1.1897.
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13.3. Perjantai, ilta
Matt. 5:16
“Jumala toivoo, että hänen lapsensa käyttäisivät kaikkia voimiaan, jotta he
työskennellessään siunaukseksi toisille voisivat itse kasvaa väkeviksi Jeesuksen voimassa.
Et ehkä ole oppinut, sinua ei ehkä ajatella kykeneväksi tekemään suurta työtä Jumalalle,
mutta on asioita, joita voit tehdä. Voit antaa valosi loistaa toisille. — Jokainen voi
ymmärtää totuutta ja levittää hyvää vaikutusta ympärilleen. Lähtekää siis työhön, veljeni ja
sisareni. Hankkikaa kokemusta työskentelemällä toisten hyväksi. Voitte tehdä virheitä,
mutta niin ovat älykkäät ja luottamustehtävissä olevat henkilötkin tehneet uudelleen ja
uudelleen. Ette aina saa menestystä, mutta ette voi koskaan tietää, mitä seurauksia on
nöyrästä, epäitsekkäästä toiminnasta pimeydessä olevien auttamiseksi. Pyhän Hengen
voiman avulla voitte voittaa sieluja erheistä totuuteen, ja niin tehdessänne omat sielunne
täyttyvät Jumalan rakkaudesta.” -Review and Herald, 12.1.1897.
14.3. Sapatti, aamu
1. Tess. 5:23
“Koko maailma on laaja lähetyskenttä. Meitä, jotka olemme jo kauan juurtuneet
totuuteen, tulisi rohkaista ajatus, että kentille, jotka aiemmin olivat vaikeapääsyisiä, nyt
on helppo päästä. Jokaisen seurakunnan maassamme tulisi pyrkiä elvyttämään
lähetyshenkeä. Niiden tulisi tavoitella jatkuvaa kasvua sekä innokkuudessa että
toiminnassa. Kaikkien tulisi rukoilla loppua välinpitämättömyydelle, joka on johtanut
työntekijöiden ja varojen pidättämiseen, ja rukoilla Kristuksen pysymistä sielussa. Hän tuli
meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Pyhän Hengen
tehtävänä on saada ihminen tuntemaan syntinsä, ja minä tiedän, että kuka tahansa
meistä nyt on välinpitämätön, hän tekee syntiä. Kun katselemme eri kenttiä, joilla työ on
aloitettu, mielemme tekee huudahtaa: "Mitä onkaan Herra tehnyt!" Mitä hän vielä olisi
voinut tehdä viinitarhansa hyväksi? Jumala on varautunut jakamaan runsaasti armoaan ja
antamaan jumalallista voimaa työnsä tekemiseen.” - Home Missionary, 1.4.1895.
14.3. Sapatti, ilta
Kol. 3:1
“Mitään ei puutu Jumalan puolelta; puute johtuu ihmisestä, joka kieltäytyy
yhteistoiminnasta jumalallisten olentojen kanssa. Jumalan laatiman suunnitelman
mukaan mitään ei voida tehdä ihmisen pelastamiseksi ilman ihmisen yhteistoimintaa.
Syntiset, joita on siunattu valolla ja todisteilla, tietävät, että heille tarjona olevan armon
avulla he voivat täyttää pelastuksen ehdot. Mutta jos he siitä huolimatta kieltäytyvät
tarjouksesta, he voivat syyttää tuhoutumisestaan vain itseään. Sellaisista voidaan ehkä
sanoa, että Kristus kuoli turhaan heidän puolestaan. Mutta ketkä ovat syyllisiä niiden
sielujen menetykseen, jotka eivät tunne Jumalaa ja joilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla
uskomme perusteita? Mitä vastuuta seurakunta kantaa maailmasta, joka hukkuu ilman
evankeliumia? Elleivät ne, jotka sanovat uskovansa totuuden, osoita suurempaa itsensä
kieltämistä, elleivät he osoita suurempaa uskollisuutta kymmenysten ja uhrilahjojen
palauttamisessa rahastoon, ja ellei laadita laajempia suunnitelmia kuin ne, joita tähän
asti on toteutettu, me emme täytä lähetyskäskyä mennä kaikkialle maailmaan ja saarnata
Kristusta kaikille luoduille.” - Home Missionary, 1.4.1895.
15.3. Sunnuntai, aamu
Joh. 4:35
“Kristus lausuu nämä sanat meille yhtä varmasti kuin opetuslapsilleen tuona aikana. Aika
rientää, ja Herra pyytää työntekijöitään kaikilla työaloilla kohottamaan katseensa ja
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katsomaan vainioita, jotka kaikki ovat vaalenneet leikattaviksi. Työntekijämme eivät ole
työssään levittäytyneet laajemmalle niin kuin heidän tulisi; Johtavat miehemme eivät ole
täysin tajunneet, miten paljon on vielä tehtävänä. Kun ajattelen kaupunkeja, joissa on
tehty vasta niin vähän, joissa niin monia tuhansia on varoitettava Vapahtajan pikaisesta
tulosta, tunnen kipeänä halun nähdä miesten ja naisten lähtevän työhön Hengen voimassa,
täynnä Kristuksen rakkautta hukkuvia sieluja kohtaan. Pakanat omissa kaupungeissamme
on oudosti lyöty laimin. Järjestäytyneitä ponnisteluja olisi tehtävä heidän
pelastamisekseen. Meidän on nyt työskenneltävä käännyttääksemme pakanoita, jotka
ovat meidän keskellämme - jotka asuvat aivan naapureinamme. Heidän tulee saada
suuhunsa uusi laulu, ja heidän on vietävä toisille, jotka nyt ovat pimeydessä, kolmannen
enkelin sanoman valoa.” - Pacific Union Recorder, 23.10.1902.
15.3.Sunnuntai, ilta
Kol. 3:2
“Meidän kaikkien on oltava täysin valveilla, jotta tien avautuessa voimme laajentaa työtä
suurissa kaupungeissa. Olemme paljon jäljessä sen meille annetun valon seuraamisessa,
jonka mukaan meidän tulisi aloittaa työ kaupungeissa ja pystyttää niihin muistomerkkejä
[kirkkoja, rukoushuoneita ja muita toimintakeskuksia] Jumalalle. Askel askeleelta meidän
tulee johtaa sieluja totuuden täyteen valoon. Monet kaipaavat hengellistä ravintoa.
Meidän on jatkettava työtä kunnes seurakunta on perustettu ja vaatimaton
jumalanpalvelushuone rakennettu. Olen suuresti rohkaistunut uskomaan, että monet
henkilöt, jotka eivät ole meidän uskoamme, tulevat huomattavasti auttamaan varoillaan.
Saamani valon mukaan monissa paikoissa, etenkin Amerikan suurissa kaupungeissa,
sellaiset henkilöt tulevat antamaan apua.” - Pacific Union Recorder, 23.10.1902.
16.3. Maanantai, aamu
Luuk. 8:39
“Kentät avautuvat kaikkialla ja kutsuvat elävää sananjulistajaa. Sekä kotimaassa että
ulkomailla on avoimia työkohteita, joiden täyttämiseen ei näytä olevan mitään
mahdollisuuksia. Kuitenkin on monia, joilla on totuuden valoa, ja jos nämä tekisivät kaiken
voitavansa viedäkseen valoa toisille, miten paljon voitaisiinkaan saada aikaan! Kaikki
eivät voi olla sananjulistajia, mutta omissa kodeissaan kaikki voivat tehdä jotakin
Kristuksen hyväksi. He voisivat tehdä hyvää työtä naapuristossaan. Jos he keskittäisivät
mielensä ja sydämensä työhön, he voisivat keksiä tapoja, joilla voisivat olla hyödyksi
vähäisessä määrin, olipa heidän asemansa mikä tahansa. Mahdollisuudet toimintaan
lisääntyvät koko ajan. Kaitselmus avaa ovia Jumalan sanan esittämiselle. Nämä
mahdollisuudet vaativat meitä uhraamaan aikaamme ja kykyämme ja varojamme, suuria ja
pieniä lahjoja sen mukaan kuin Jumala on meitä siunannut, voidaksemme viedä totuutta
maapallon pimeille seuduille vanhurskauden lipun pystyttämiseksi ja Kristuksen
valtakunnan edistämiseksi.” -Review and Herald, 16.5.1893.
16.3. Maanantai, ilta
Hebr. 1:14
“Taivaan enkelit odottavat saavansa liittyä ihmisiin, jotta monet sielut voisivat kuulla
sanomaa, tulla Pyhän Hengen koskettamiksi ja kääntyä. Olemme kauan odottaneet Herran
tuloa, mutta olemmeko tehneet kaiken voitavamme hänen tulonsa jouduttamiseksi? "Ei
Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä.
Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan
vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät" (2. Piet. 3:9). Herra jatkaa keskeytymättä työtään
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koko taivaan ollessa mukana johtamassa ihmisiä Kristuksen luo ja parannukseen. Mitä
tekevät ihmiset ollakseen valon kanavia ja voidakseen toimia yhteistyössä jumalallisten
voimien kanssa? Kysyvätkö he päivittäin: "Herra, mitä minun tulee tehdä?" (Ap.t. 22:10).
Harjoittavatko he Jeesuksen tavoin itsensä kieltämistä? Ovatko he täysin valveilla? Ovatko
heidän sydämensä kääntyneet rukouksessa Jumalan puoleen, jotta he voisivat ottaa
vastaan hänen armoaan, Jumalan Pyhää Henkeä, ja että he saisivat viisautta työskennellä
kykyjensä ja varojensa mukaan pelastaakseen sieluja, jotka hukkuvat ilman Kristusta?”
-Review and Herald, 16.5.1893.
17.3. Tiistai, aamu
Apt. 13:52
“Pyhän Hengen työ on mittaamattoman suuri. Tästä lähteestä Jumalan työntekijä saa
voimansa ja tehonsa. Pyhä Henki on myös Puolustaja, Kristuksen henkilökohtainen
läsnäolo sielussa. Se, joka katsoo Kristukseen yksinkertaisella, lapsenomaisella uskolla,
tulee Pyhän Hengen kautta osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Jumalan Hengen
johtamana kristitty voi tietää, että hän on täytetty Kristuksessa, joka on kaiken pää. Niin
kuin Kristus kirkastettiin helluntaipäivänä, niin hän tulee jälleen kirkastetuksi
evankeliumin päättävässä työssä, kun hän valmistaa kansan kestämään viimeisen kokeen
suuren taistelun päätösvaiheessa. Kun maa valkenee Jumalan kirkkaudesta, tulemme
näkemään samankaltaista työtä kuin se, mitä opetuslapset suorittivat, kun he Pyhällä
Hengellä täytettyinä julistivat ylösnousseen Vapahtajan voimaa.” - Home Missionary,
1.11.1893.
17.3. Tiistai, ilta
2. Tess. 2:13
“Taivaan valo tunkeutui niiden pimentyneisiin mieliin, jotka olivat joutuneet Kristuksen
vihollisten pettämiksi, ja Kristusta koskevat väärät väitteet torjuttiin. Pyhän Hengen kautta
he nyt näkivät hänet korotettuna Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille
parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Kristus kirkastettiin Pyhän Hengen voimalla,
joka laskeutui ihmisten päälle. Pyhän Hengen aikaansaama Kristuksen ilmestys antoi
opetuslapsille todellisen käsityksen hänen voimastaan ja majesteettiudestaan, ja he
kohottivat kätensä häntä kohti uskossa sanoen: "Minä uskon." Näin tapahtui
varhaissateen aikana, mutta myöhäissade on oleva vielä runsaampi. Ihmisten Vapahtaja
kirkastetaan ja maa on valkeneva hänen vanhurskautensa kirkkaina loistavista säteistä.
Hän on valon lähde, ja valo on avoimista porteista loistanut Jumalan kansalle, jotta se
korottaisi häntä ja hänen loistavaa luonnettaan niiden edessä, jotka ovat pimeydessä.” Home Missionary, 1.11.1893.
18.3. Keskiviikko, aamu
Luuk. 3:16
“Vanhan jumalanpalvelusjärjestyksen aikana oli synti uhrata väärällä alttarilla tai käyttää
suitsuttamisessa vierasta tulta. Meillä on vaara sekoittaa toisiinsa pyhää ja tavanomaista.
Uhreissamme on käytettävä Jumalasta peräisin olevaa pyhää tulta. Oikea alttari on
Kristus, ja oikea tuli on Pyhä Henki. Pyhän Hengen tehtävänä on innoittaa, opettaa, johtaa
ja opastaa ihmisiä, ja tehdä heistä turvallisia neuvonantajia. Jos käännymme pois Jumalan
valitsemista, olemme vaarassa kysyä neuvoa vierailta jumalilta ja uhrata vieraalla
alttarilla. - - Voimakkainkaan Jumalan sanan saarnaaminen ei hyödytä mitään, ellei Henki
opeta ja valaise niitä, jotka kuulevat. Ellei Henki toimi inhimillisen välikappaleen kanssa ja
hänen kauttaan, sielut eivät pelastu eivätkä luonteet muutu Raamattua lukemalla. Työn
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yhteydessä tapahtuvan suunnittelun ja menettelytapojen kehittämisen ei tulisi olla
sellaista, mikä johtaa huomion työntekijään itseensä. Sana on voima, se on miekka
inhimillisen välikappaleen kädessä. Mutta Pyhä Henki tekee sanan tehokkaaksi ja elävänä
voimana painaa sanan ihmismieleen. "He tulevat kaikki Jumalan opettamiksi" (Joh. 6:45,
VKR). Jumala saa valon loistamaan ihmisten sydämeen. Tahtovatko saarnatyössä olevat
veljeni muistaa, että on välttämätöntä tunnustaa Jumala voimamme lähteeksi ja Pyhä
Henki Puolustajaksi? Suurena syynä siihen, miksi Jumala voi tehdä niin vähän
hyväksemme, on se, että me unohdamme elävän voiman riippuvan yhteistyöstämme Pyhän
Hengen kanssa. -Manuscript Releases, voi. 2, s. 45, 46.
18.3. Keskiviikko, ilta
Ilm. 3:20
“Henki näyttää jatkuvasti sielulle välähdyksiä niistä, mitkä ovat Jumalan. Jumalallinen
läsnäolo tuntuu liikkuvan lähellä, ja sitten, jos ihmisen mieli vastaa myönteisesti, jos
sydämen ovi avataan, Jeesus asettuu asumaan ihmiseen. Hengen voima työskentelee
sydämessä ja johtaa tahtoa taipumaan Jeesuksen puoleen elävässä uskossa ja täysin
riippuvaisena jumalallisesta voimasta. Tämä saa aikaan sen, että sielu tahtoo tehdä ja
myös tekee niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Henki ottaa Jumalan omasta niin pian
kuin sielu päättää ja toimii saamansa valon mukaisesti.” -Emt., s. 46.
19.3. Torstai, aamu
Matt. 10:20
“Kaikista niistä lahjoista, joita Jumala on antanut ihmiselle, mikään ei ole arvokkaampi
kuin kyky puhua, mikäli se on Pyhän Hengen pyhittämä. Kielellä me vakuutamme ja
suostuttelemme, sillä me rukoilemme ja ylistämme Jumalaa, ja sillä me välitämme rikkaita
ajatuksia Lunastajan rakkaudesta. Niillä, jotka ovat sopivia valistamaan ihmisiä, on usein
tilaisuus lukea Raamattua tai muita kirjoja, jotka opettavat totuutta, ja siten esittää
todisteita, mitkä valaisevat sieluja. - - Kun Herran ääni kuuluu: "Kenet minä lähetän? Kuka
lähtee sananviejäksi?" jumalallinen Henki saa sielun vastaamaan: "Tässä olen, lähetä
minut!" (Jes. 6:8). Mutta pidä mielessäsi, että alttarilta otetun hehkuvan hiilen täytyy
ensin koskettaa huuliasi. Sitten puhumasi sanat ovat viisaita ja pyhiä sanoja. Silloin
sinulla on viisautta, niin että voit tietää, mitä sanoa ja mitä jättää sanomatta. Et yritä
esiintyä terävä-älyisenä teologina. Varot herättämästä taistelumieltä tai ennakkoluuloja
esittämällä harkitsemattomasti uskonkäsityksesi kaikkia yksityiskohtia.” - Australasian
Union Conference Record, 1.7.1902.
19.3. Torstai, ilta
Saarn. 5:2
“Sinulla on riittävästi puhuttavaa sellaisissa asioissa, jotka eivät herätä vastustusta vaan
jotka avaavat sydämen kaipaamaan Jumalan sanan syvempää tuntemusta. Herra toivoo,
että olet sielujenvoittaja. Vaikka siis sinun ei tulisi ahdistaa ihmisiä oppikysymyksillä,
sinun tulisi olla aina valmis "vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon
perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla" (1.Piet. 3:15, VKR). Miksi
pelolla? Peläten, että sanasi vaikuttavat itseriittoisilta, että puhut varomattomia sanoja ja
että sanasi ja käytöksesi eivät ole Kristuksen mielen mukaisia. Liity lujasti Kristukseen ja
esitä totuutta sellaisena kuin se on hänessä. Kertomus sovituksesta ei voi olla
koskettamatta ja liikuttamatta sydämiä. Kun opit Kristukselta hiljaisuutta ja nöyryyttä,
tiedät mitä sinun tulisi sanoa ihmisille. Pyhä Henki sanoo sinulle, mitä sanoja sinun tulisi
puhua. Ne, jotka tajuavat, miten välttämätöntä on pitää sydän Pyhän Hengen hallinnassa,
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tulevat kykeneviksi kylvämään siementä, joka kasvaa ikuiseen elämään. Tämä on
evankeliumin julistajan työtä.” - Australasian Union Conference Record, 1.7.1902.
20.3. Perjantai, aamu
2. Mos. 4:15
“Kun Kristuksen työtoveri julistaa totuutta epäuskoisen ihmisen sydämelle nöyryydessä ja
rakkaudessa, rakkauden ääni puhuu inhimillisen välikappaleen kautta. Taivaalliset
olennot työskentelevät pyhittyneen ihmisen välityksellä, ja Henki puhuttelee epäuskoisen
sielua. Jumala antaa sydämelle voiman uskoa, ja syntinen hyväksyy Jumalan sanan
todisteen. Pyhän Hengen armollisen vaikutuksen kautta ihminen muuttuu ja tulee yhdeksi
Kristuksen kanssa hengessä ja tavoitteiltaan. Hänen rakkautensa Jumalaa kohtaan
lisääntyy, hänellä on vanhurskauden nälkä ja hän kaipaa tulla enemmän Mestarinsa
kaltaiseksi. Katsomalla Kristusta hän muuttuu kirkkaudesta kirkkauteen, luonteesta
luonteeseen, ja hän tulee yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Hänet täyttää rakkaus
Kristusta kohtaan ja syvä, väsymätön rakkaus hukkuvia sieluja kohtaan. Hänessä saa
muodon Kristus, kirkkauden toivo. "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:12, VKR).” Testimonies toMinisters, s. 220,221.
20.3. Perjantai, ilta
Jer. 17:7, 8
“Me tarvitsemme enemmän Äärettömän toimintaa, ja paljon vähemmän luottamusta
inhimillisiin voimiin. Meidän tehtävämme on valmistaa kansaa kestämään Jumalan
valmistuspäivänä. Meidän on kiinnitettävä ihmisten huomiota Golgatan ristiin, tehtävä
selväksi syy, miksi Kristus antoi tuon suuren uhrinsa. Meidän osoitettava ihmisille, että
heidän on mahdollista palata takaisin uskollisuuteensa Jumalaa kohtaan ja
kuuliaisuuteen hänen käskyilleen. Kun syntinen katsoo Kristukseen, syntiensä tähden
annettuun sovitusuhriin, astukoot ihmiset syrjään. Julistakoot he syntiselle, että Kristus
"on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman" (1. Joh. 2:2).
Rohkaise häntä etsimään viisautta Jumalalta, sillä hartaan rukouksen kautta hän oppii
Herran tien paremmin kuin jos saisi opetusta inhimilliseltä neuvonantajalta. Hän oppii
ymmärtämään, että lain rikkominen johti äärettömän Jumalan Pojan kuolemaan, ja hän
alkaa vihata syntejä, jotka haavoittivat Jeesusta. Katsoessaan Kristukseen, säälivään ja
hellään Ylipappiin, hänen sydämensä pysyy katuvana. -Emt., s. 220.
21.3. Sapatti, aamu
Joh. 13:35
“Ihmisestä voi tulla Jumalan työtoveri suuren lunastustyön toteuttamisessa. Jumala antaa
jokaiselle ihmiselle hänen oman toimintapiirinsä samalla kun hän on antanut oman
sanansa elämän ohjeeksi. Hän on myös antanut Pyhän Hengen riittäväksi voimaksi
voittamaan kaikki perityt ja hankitut taipumukset pahaan ja painaakseen oman
luonteensa ihmiseen ja hänen välityksellään kaikkiin, jotka tulevat hänen
vaikutuspiiriinsä. Ihmistä kehotetaan yhteistyöhön Jumalan kanssa, toteuttamaan
elämässään hänen armoaan, hänen hyvyyttään ja hänen rakkauttaan ja näin vaikuttamaan
toisiin. Jokaisen ihmisen olisi tultava välikappaleeksi, jonka kautta Pyhä Henki voi toimia.
Ihmisestä voi tulla tällainen vain siten, että hän alistaa kaikki kykynsä Hengen hallintaan.
Jumala antoi Henkensä helluntaipäivänä, ja Hengen toimiessa vastaanottavissa sydämissä
Jumala saattoi vaikuttaa kaikkiin, joiden kanssa uskovat olivat yhteydessä.
Ystävyyssuhteittemme ja tuttavuuksiemme kautta meillä voi olla kohottava vaikutus muihin
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ihmisiin. Ne, joita yhdistää yhteinen toivo ja usko Kristuksessa Jeesuksessa, voivat olla
siunaukseksi toisilleen. Jeesus sanoo: "Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa
tekin toinen toistanne" (Joh. 13:34).” - Ellen G. White 1888 Materials, s. 1508, 1509.
21.3. Sapatti, ilta
1. Kor. 13:13
“Rakkaus ei ole pelkkä hetken mielijohde, ohimenevä tunne, joka riippuu olosuhteista; se
on elävä periaate, pysyvä voima. Kristuksen sydämestä, lähteestä, joka ei koskaan ehdy,
virtaa sieluun puhtaan rakkauden virtoja. Oi, miten tämä yhteys elävöittääkään sydäntä,
jalostaa sen vaikuttimia ja syventää sen tunteita! Pyhän Hengen kasvatuksen ja
koulutuksen alaisina Jumalan lapset rakastavat toisiaan todellisesti ja vilpittömästi,
heidän rakkautensa on "tasapuolista ja teeskentelemätöntä" (Jaak. 3:17).Tämä johtuu
siitä, että sydän on rakastunut Jeesukseen. Tunteemme toisiamme kohtaan johtuvat
yhteisestä suhteestamme Jumalaan. Olemme yhtä perhettä, rakastamme toisiamme niin
kuin hän on rakastanut meitä. Verrattuina tähän aitoon ja pyhitettyyn tunteeseen,
maailman pinnallinen kohteliaisuus ja ylenpalttisen ystävyyden tarkoituksettomat
ilmaukset ovat kuin akanoita jyvien joukossa.” - Ellen G. White 1888 Materials, s. 1508,
1509.
22.3. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 12:10
“Aivan liian monet keskittyvät ajattelemaan omia koettelemuksiaan ja vaikeuksiaan.
Mutta kun he unohtavat itsensä ja ajattelevat sitä, mitä toiset joutuvat kärsimään, heillä ei
ole aikaa suurennella omia murheitaan. Innokas työskentely Herran asian hyväksi on
resepti mielen vaivoihin. Kun ojennamme auttavan käden nostaaksemme taakkoja, jotka
Kristus on kantanut kaikkien omiensa puolesta, omat kuormamme tuntuvat kevyemmiltä
eivätkä näytä mainitsemisen arvoisilta. Todellinen rehellinen työ antaa terveellistä
toimintaa mielelle antamalla terveellistä liikuntaa lihaksille. Jatkuva vaivojen ja
vaikeuksien valittelu lisää niitä. Meidän on tyydyttävä kestämään päivittäisten
velvollisuuksiemme rasitukset, mutta jättäkäämme huomispäivän velvollisuuksien suuret
paineet odottamaan aikaa, jolloin niihin on tartuttava.” - Home Missionary, 1.11.1897.
22.3. Sunnuntai, ilta
Joh. 17:3
“Meitä kutsutaan nyt kasvatettaviksi, jotta voimme tehdä Jumalan meille antaman työn, ja
se ei murskaa meitä hengiltä. Vaatimattominkin voi tehdä osansa työstäjä saada myös
osansa palkinnosta, kun kruunajaisjuhla alkaa ja Kristuksesta, Asianajajastamme ja
Lunastajastamme tulee lunastettujensa kuningas. Meidän on nyt pyrittävä kaikin voimin
henkilökohtaisesti pyhittäytymään Jumalalle. Emme tarvitse tälle ajalle kuuluvan totuuden
esittämisessä enemmän mahtavia, lahjakkaita ja oppineita ihmisiä, mutta me tarvitsemme
ihmisiä, jotka tuntevat Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka hän on lähettänyt.
Henkilökohtainen hurskaus tekee kenet tahansa päteväksi työntekijäksi, sillä Pyhä Henki
ottaa hänet hallintaansa, ja tälle ajalle kuuluvasta totuudesta tulee voima, koska hänen
jokapäiväiset ajatuksensa ja kaikki hänen toimensa ovat Kristuksen mielen mukaisia.
Kristus asuu hänessä, ja - - hänen työnsä pysyy. Auttakoon Herra meitä ymmärtämään,
mikä on hänen jumalallinen tahtonsa, ja noudattamaan sitä sydämestämme, horjumatta.
Silloin meillä on ilo Herrassa.” - Home Missionary, 1.11.1897.
23.3. Maanantai, aamu
Luuk. 11:13
“Lupausta Pyhästä Hengestä ei ymmärretä niin kuin tulisi. Hengen vastaanottamiseen
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liittyviä etuoikeuksia ei riittävästi arvosteta. Jumala toivoo, että hänen seurakuntansa
tarttuisi uskossa hänen lupauksiinsa ja pyytäisi Pyhän Hengen voimaa avukseen joka
tilanteessa. Hän vakuuttaa meille, että hän on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen
niille, jotka häntä anovat, kuin vanhemmat ovat halukkaita antamaan lapsilleen hyviä
lahjoja. Koska jokaisen on mahdollista saada taivaallinen voitelu, "te ette ole kenenkään
opetuksen tarpeessa" (l.Joh. 2:27, VKR) eikä ole mitään syytä karttaa vastuuta. Mitään
velvollisuutta ei tule torjua, mitään velvoitetta ei tule väistellä. Kristus itse on uudistava
voima, joka toimii jokaisessa taistelijassa Pyhän Hengen välityksellä. Jumalan Hengen
voima tehostaa kaikkien niiden työtä, jotka ovat halukkaita alistumaan hänen johtoonsa.”
- Australasian Union Conference Record, 1.4.1898.
23.3. Maanantai, ilta
Fil. 2:15
“Jumala vaikuttaa jokaiseen mieleen, joka on avoinna ottamaan vastaan hänen Pyhän
Henkensä vaikutuksia. Hän lähettää liikkeelle sanansaattajia, jotta nämä julistaisivat
varoitussanomaa jokaisella paikkakunnalla. Jumala testaa seurakuntiensa
antautuneisuutta ja niiden halukkuutta olla kuuliaisia Hengen ohjaukselle. Tiedon on
lisäännyttävä. Taivaan sanansaattajien on pidettävä kiirettä etsiessään kaikkia
mahdollisia tapoja ihmisten varoittamiseksi tulevilta rangaistustuomioilta ja esittääkseen
hyviä uutisia pelastuksesta Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Vanhurskauden lippua on
kohotettava. Jumalan Henki liikkuu ihmisten sydänten ovilla, ja niistä, jotka vastaavat
myöntävästi hänen vaikutukseensa, tulee valoja maailmaan. Heidän nähdään kaikkialla
levittävän muille sitä valoa, jota ovat itse saaneet, niin kuin tapahtui Pyhän Hengen
laskeuduttua helluntaipäivänä. Antaessaan valonsa loistaa he saavat yhä enemmän
Hengen voimaa. Koko maa valkenee Jumalan kirkkaudesta.” - Australasian Union
Conference Record, 1.4.1898.
24.3. Tiistai, aamu
1. Kor. 2:1-3
“Tulee aikoja, jolloin jumalallinen voima herättelee seurakuntaa, ja seurauksena on
innokasta toimintaa. Pyhän Hengen elämää antava voima innoittaa seurakunnan jäseniä
lähtemään liikkeelle ja voittamaan sieluja Kristukselle. Mutta kun tätä toimintaa ilmenee,
innokkaimmat työntekijät ovat turvassa vain ollessaan jatkuvan, hartaan rukouksen kautta
riippuvaisia Jumalasta. Heidän tulee hartaasti rukoilla, että heidät Kristuksen armosta
varjeltaisiin ylpistymästä työstään tai tekemästä työstään vapahtajaansa. Heidän on
jatkuvasti katsottava Jeesukseen, jotta he ymmärtäisivät, että hänen voimansa tekee työn
ja että siten kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Meitä tullaan kehottamaan tekemään
päättäväisiä ponnisteluja Jumalan työn laajentamiseksi. Siksi on mitä välttämättömintä,
että rukoilemme taivaallista Isäämme.” - Review and Herald, 4.7.1893.
24.3. Tiistai, ilta
Matt. 6:6
“On välttämätöntä rukoilla yksinäisyydessä, perhepiirissä ja seurakunnassa. Oma kotimme
on saatava järjestykseen ja hartaita ponnisteluja on tehtävä perheen jokaisen jäsenen
innostamiseksi lähetystyöhön. Meidän tulee pyrkiä herättämään lastemme myötätunto
innokkaaseen työhön pelastumattomien hyväksi, jotta he aina ja kaikkialla parhaansa
mukaan edustaisivat Kristusta. Älkäämme kuitenkaan unohtako, että kun toiminta
lisääntyy ja koemme menestystä tehdessämme työtä, joka on tehtävä, on vaara, että
luotamme inhimillisiin suunnitelmiin ja menetelmiin. On ilmenevä taipumusta rukoilla
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vähemmän ja omistaa vähemmän uskoa. Olemme vaarassa menettää käsityksemme
riippuvuudestamme Jumalaan, joka yksin voi antaa työllemme menestystä. Mutta vaikka
tällaista taipumusta ilmeneekin, älköön kukaan ajatelko, että inhimillisen välikappaleen
olisi tehtävä vähemmän. Ei, hänen ei ole tehtävä vähemmän, vaan hänen on tehtävä
enemmän ottamalla vastaan taivaallisen lahjan, Pyhän Hengen. Maailma ei omassa
viisaudessaan tuntenut Jumalaa, ja jokainen inhimillinen voima luonnostaan,
suuremmassa tai pienemmässä määrin, vastustaa Jumalaa. Meidän tulee katsoa
Jeesukseen ja työskennellä yhteistyössä taivaallisten voimien kanssa, esittämällä
anomuksemme Isälle Jeesuksen nimessä.” - Review and Herald, 4.7.1893.
25.3. Keskiviikko, aamu
2. Tim. 2:3, 4
“Teillä on vain vähän aikaa käydä sotaa. Sitten Kristus saapuu, ja tämä kapina päättyy. On
tärkeätä, että loppuun asti toimimme Kristuksen kanssa ja edistämme hänen
valtakuntaansa. Jotkut ovat taistelleet etulinjassa, vastustaneet innokkaasti pahaa ja
kaatuneet vartiopaikallaan. Toiset katsovat surullisina kaatuneita sankareita, mutta heillä
ei ole aikaa pitää taukoa. Heidän on tiivistettävä rivinsä, tempaistava lippu kuoleman
kangistamasta kädestä ja uudistuneella voimalla puolustettava totuutta ja Kristuksen
kunniaa. Lujemmin kuin koskaan on vastustettava syntiä ja pimeyden voimia. Tämä aika
vaatii voimaperäistä ja määrätietoista toimintaa niiden taholta, jotka uskovat nykyisen
totuuden. Heidän tulee opettaa totuutta sekä sanallaan että esimerkillään. Aika voi tuntua
pitkältä odottaessamme Vapauttajamme tuloa. Kärsimys on ehkä painanut päämme
kumaraan, ja aherrus on kuluttanut voimamme loppuun. Odotamme ehkä kärsimättöminä,
että saamamme tehtävä päättyisi ja että saisimme kunniakkaan vapautuksen
sodankäynnistä. Jos näin on, muistakaamme - ja vaimentakoon sen muistaminen kaiken
nurinan - että Jumala pitää meitä maan päällä kohdataksemme myrskyjä ja taisteluita,
kehittääksemme kristillistä luonnetta, oppiaksemme paremmin tuntemaan Jumalaa
Isäämme ja Kristusta vanhempaa Veljeämme.” -Review and Herald, 25.10.1881.
25.3. Keskiviikko, ilta
Jes. 25:9
“Voittaessamme monia sieluja Kristukselle saamme kuulla Mestarin sanat: "Hyvin tehty!
Olet hyvä ja luotettava palvelija. - - Tule Herrasi ilojuhlaan!" (Matt. 25:21). Ole
kärsivällinen, kristitty taistelija. Vielä vähän aikaa, niin tulee hän, joka on tuleva. Raskaan
odotuksen, valvomisen ja murheen yö on melkein lopussa. Palkinto annetaan pian; ikuinen
päivä sarastaa. Nyt ei ole aikaa nukkumiseen, ei aikaa hyödyttömään valitteluun. Se, joka
rohkenee nyt nukkua, menettää kallisarvoisia tilaisuuksia tehdä hyvää. Meille on suotu
siunattu etuoikeus kerätä lyhteitä suuressa elonkorjuussa. Jokainen pelastettu sielu on
uusi tähti Jeesuksen, palvotun Lunastajamme, kruunussa. Kuka haluaisi laskea aseensa,
kun jatkaessaan taistelua vähän pitempään, hän saavuttaisi uusia voittoja ja kokoaisi
uusia voittosaaliita ikuisuutta varten?” -Review and Herald, 25.10.1881.
26.3. Torstai, aamu
Room. 13:11
“Veljeni, Jeesuksen tulee olla sisimpänne valtaistuimella, ja oman minän tulee kuolla.
Meidät on kastettava Pyhällä Hengellä. Silloin emme istu huolettomina ja sano: "Tapahtuu
niin kuin pitääkin tapahtua; profetian on täytyttävä." Voi, herätkää, minä rukoilen,
herätkää! Kannettavananne on mitä pyhimpiä velvollisuuksia. Uskollisina vartijoina teidän
tulisi nähdä miekan tulevan ja annettava varoitus, etteivät ihmiset tietämättömyydestä
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toimisi tavalla, jota he välttäisivät, jos tietäisivät totuuden. Herra on antanut meille valoa
siitä, mikä on kohtaava maailmaa, voidaksemme valistaa muita. Meitä ei pidetä
syyttöminä, jos tyydymme istumaan rauhassa kädet ristissä ja kiistelemme vähemmän
tärkeistä asioista. Monet ovat antautuneet väittelyihin ja hylänneet profetoimisen lahjan
välityksellä annetun valon, koska se ei ollut sopusoinnussa heidän omien käsitystensä
kanssa. Jumala ei pakota ketään palvelukseensa.” - Review and Herald, 24.12.1889.
26.3. Torstai, ilta
Matt. 21:44
“Jokaisen sielun on itse ratkaistava, kaatuuko hän Kallioon ja murtuu vaiko ei. Taivas on
ollut hämmästynyt nähdessään sitä hengellistä typeryyttä, joka on ollut vallalla. Teidän on
yksilöinä avattava ylpeät sydämenne Jumalan Hengelle. Teidän on tarpeen saada älylliset
kykynne pyhitetyiksi Jumalan palvelukseen. Tarvitsette Jumalan muuttavaa voimaa, jotta
Pyhä Henki voisi uudistaa mielenne ja saisitte sen mielen, joka oli Kristuksella. Jos vartijat
Saatanan huumaamina nukkuvat, eivätkä tunnista oikean Paimenen ääntä ja anna
varoitusta, sanon teille Jumalan pelossa, että heiltä vaaditaan sielujen verta. Vartijoiden
tulee olla täysin valveilla, he eivät saa nukkua vartiopaikallaan päivällä eikä yöllä. Heidän
on annettava torvellaan selvä ääni, jotta ihmiset tietävät torjua pahan ja valita hyvän.
Tyhmyyttä ja huoletonta välinpitämättömyyttä ei voida hyväksyä. Joka puolellamme on
aallokkoja ja kareja, jotka iskevät purtemme palasiksi ja jättävät meidät avuttomiksi
hylyiksi, ellei Jumala ole turvamme ja apumme.” - Review and Herald, 24.12.1889.
27.3. Perjantai, aamu
2. Kor. 5:19
“Työssä ihmisten pelastamiseksi ihmisten ja enkeleiden on työskenneltävä sopusoinnussa
keskenään opettaessaan Jumalan totuutta niille, jotka eivät sitä tunne, jotta nämä voisivat
päästä vapaiksi synnin siteistä. Yksin totuus voi tehdä ihmisen vapaaksi. Totuuden
tuntemisen kautta saavutettavaa vapautta on julistettava jokaiselle luodulle. Taivaallinen
Isämme, Jeesus Kristus ja taivaan enkelit ovat kaikki kiinnostuneita tästä suuresta ja
pyhästä työstä. Ihmiselle on annettu ylevä etuoikeus ilmaista jumalallista luonnetta
pyrkimällä epäitsekkäästi pelastamaan ihmisen siitä turmion kuilusta, johon hänet on
syösty. Jokaista ihmisolentoa, joka tahtoo alistua Pyhän Hengen valistettavaksi, tullaan
käyttämään tämän Jumalan laatiman suunnitelman toteuttamisessa. Kristus on
seurakuntansa pää, ja hänelle tuottaa kunniaa se, että seurakunnan jokainen osa on
mukana työssä sielujen pelastamiseksi.” - Review and Herald, 16.7.1895.
27.3. Perjantai, ilta
Luuk. 19:8, 9
“Taivaassa on suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin
yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka olettavat, etteivät he parannusta tarvitse. Kun
kuulemme totuuden menestymisestä jollakin paikkakunnalla, yhtyköön koko seurakunta
riemulauluihin, nouskoon ylistys Jumalan luo. Kunnioittakaamme Herran nimeä. Se
innoittaa meitä suurempaan intoon ja tekee meidät halukkaiksi tulemaan Jumalan
työtovereiksi. Herra kehottaa meitä noudattamaan tätä käskyä: "Menkää kaikkialle
maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille" (Mark. 16:15). Mutta meidän on
jätettävä enemmän tilaa Pyhän Hengen työlle, jotta työntekijät voisivat liittyä yhteen ja
liikkua eteenpäin yhtyneen joukon voimassa. Muistakoot kaikki, että me olemme "koko
maailman katseltavina, enkelien ja ihmisten" (1. Kor. 4:9). Tämän vuoksi jokaisen tulisi
kysyä nöyränä ja peläten: Mikä on minun velvollisuuteni? Kokonainen pyhittäytyminen
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Jumalan palvelukseen ilmaisee Pyhän Hengen muokkaavaa vaikutusta tien jokaisella
askeleella.” - Review and Herald, 16.7.1895.
28.3. Sapatti, aamu
Room. 10:9, 10
“Herra toivoo, että jokainen lahja ja kyky otettaisiin käyttöön. Kun laiskuuden ja velttouden
häpeätahra on pyyhitty pois seurakunnasta, Herran Henki on armollisesti ilmaantuva.
Jumalallinen voima liittyy inhimillisiin ponnisteluihin, seurakunta on näkevä, miten Herra,
sotajoukkojen Jumala, puuttuu kaitselmuksessaan asioiden kulkuun. Totuuden valoa
levitetään, tietoa Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, jonka hän on lähettänyt. Monet
sielut tulevat kääntymään Herran puoleen niin kuin apostolien aikana. Koko maa on
valkeneva taivaasta tulevan enkelin kirkkaudesta. Jotta maailma saataisiin
vakuuttuneeksi synnistä eli Jumalan lain rikkomisesta, Pyhän Hengen on työskenneltävä
inhimillisten välikappaleiden kautta. Seurakunnan on nyt ravistettava itsensä hereille
kuoleman kaltaisesta unestaan, sillä Herra odottaa voidakseen siunata kansaansa.” General Conference Bulletin, 28.2.1893.
28.3. Sapatti, ilta
1. Joh. 2:8
“Kun siunaus tulee, Jumalan kansa tunnistaa sen ja levittää sitä edelleen kirkkain,
voimakkain valonsätein. "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te
puhdistutte. - - Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan
säädöksiäni" (Hes. 36: 25-27). Jos seurakunnan erämaa muuttuu puutarhaksi, ja
puutarha on oleva metsän veroinen, se johtuu siitä, että Jumalan Pyhä Henki vuodatetaan
hänen kansansa ylle. Taivaalliset voimat ovat jo kauan odottaneet, että inhimilliset
edustajat, seurakunnan jäsenet, ryhtyisivät yhteistyöhön heidän kanssaan siinä suuressa
työssä, joka on tehtävä. He odottavat sinua. Työkenttä on niin laaja, suunnitelma niin
monipuolinen, että jokaista pyhitettyä sydäntä tarvitaan välttämättä palvelukseen
jumalallisen voiman välikappaleeksi. - - Kaikkien, jotka uskovat tälle ajalle kuuluvaan
totuuteen, tulee siirtää syrjään erimielisyytensä ja kateutensa sekä lakata puhumasta ja
ajattelemasta pahaa. Liittykää yhteen, liittykää yhteen. "Kun te totuudelle kuuliaisina
olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin
rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne" (1.Piet. 1:22).” - General
Conference Bulletin, 28.2.1893.
29.3. Sunnuntai, aamu
Jer. 2:13
“Herra tulee. Maailman historia on pian päättyvä. Oletko valmis kohtaamaan maailman
Tuomarin? Pidä mielessäsi, että "joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion"
(Jaak. 2:13). Miten kauheaa onkaan viimeisenä suurena päivänä havaita, että ne, joiden
kanssa olemme olleet läheisessä yhteydessä, erotetaan meistä iäksi. Miten kauheaa
onkaan nähdä oman perheemme jäseniä, ehkä omia lapsiamme, pelastumattomien
joukossa; nähdä kadotettuina niitä, jotka ovat vierailleet kodissamme ja syöneet
pöydässämme. Silloin kysymme itseltämme, johtuiko se minun kärsimättömyydestäni,
minun epäkristillisistä asenteistani. Tuliko Kristuksen uskonto heille vastenmieliseksi
siksi, että minä en hallinnut itseäni? Maailmaa on varoitettava Herran pikaisesta tulosta.
Meillä on vain vähän aikaa tehdä työtä.” - Home Missionary, 1.2.1898.
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29.3. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 6:1
“Ikuisuuteen on siirtynyt vuosia, jotka olisi voitu käyttää paremmin etsimällä ensin
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja jakamalla valoa muille. Jumala kutsuu
kansaansa, jolla on suuri valo, työskentelemään nyt itsensä ja muiden hyväksi niin kuin ei
koskaan ennen. Käyttäkää kaikkia kykyjä, voimia ja lahjoja. Käyttäkää kaikkea sitä valoa,
jota Jumala on antanut, toisten hyväksi. Älkää yrittäkö olla saarnaajia vaan Jumalan
palvelijoita. Kun työntekijät ymmärtävät paremmin totuutta, se esiintyy yhä
voimakkaammassa valossa. Kun yrität valistaa muita, samalla kun oma mielesi on Jumalan
Hengen pyhän vaikutuksen alaisena, huomiosi kiinnittyy asioihin, joilla on ikuista
merkitystä. Kun rukoilet työssäsi jumalallista valoa, oma sydämesi sykkii Jumalan armon
elävöittävän vaikutuksen alaisena. Omat tunteesi hehkuvat jumalallisesta tulesta ja koko
kristillinen elämäsi on todellisempaa, innokkaampaa ja sisältää enemmän rukousta. Kun
Kristus näin asuu sydämessäsi, sinusta voi tulla Jumalan työtoveri.” - Home Missionary,
1.2.1898.
30.3. Maanantai, aamu
Joh. 17:18-20
“Taivaallinen Isäni, minä tulen luoksesi tällä hetkellä juuri sellaisena kuin olen, köyhänä ja
puutteenalaisena ja sinusta riippuvaisena. Pyydän, että annat minulle ja tälle kansalle
armon, joka kehittää kristillistä luonnetta. Etkö tahtoisi osoittaa myötätuntoa tätä kansaa
kohtaan? Anna valosi loistaa mielen kammioihin ja sielun temppeliin. Vapahtajani, sinä
olet antanut henkesi ostaaksesi oman perintösi, jotta he voisivat voittajina astua Jumalan
valtakuntaan ja asua siellä ikuisesti. Siunaa heitä, jotka ovat ilmaisseet halunsa palvella
sinua. Laske Henkesi heidän päälleen. Pyydän sinua, taivaallinen Isä, että annat Pyhän
Henkesi tulla tämän kansan ylle.” - Review and Herald, 16.7.1908.
30.3. Maanantai, ilta
Dan. 9:23
“Tulkoon sinun pelastuksesi näkyviin. Kosketa heidän sydäntään ja tee heidät hyvin
helliksi. Pehmitä heitä Pyhällä Hengelläsi, ja auta heitä näkemään, mikä työ on tehtävä
heidän naapureittensa hyväksi ja heidän ympärillään hukkuvien sielujen hyväksi. Oi, herätä
heidät näkemään velvollisuutensa! Suo että he pesisivät luonteensa vaatteet ja
valkaisisivat ne Karitsan veressä. Etkö tahtoisi ympäröidä heidät armosi käsivarsilla?
Vetoa heihin Pyhän Henkesi vaikutusten kautta, että he koettaisivat antaa valonsa loistaa
niille, jotka eivät vielä tunne totuutta. Saata seurakuntasi järjestykseen, oi Herra, että sen
jäsenet tekisivät työtä sielujen hyväksi. Vapahtajani, ilmaise itsesi tälle kansalle. Anna
rakkautesi tulla näkyviin, oi anna sen ilmestyä! Pidä kiinni kansastasi, että Vihollinen ei
saisi toteutettua tahtoaan ja suunnitelmiaan. Auta kansasi jäseniä kulkemaan eteenpäin
kaikesta vastustuksesta huolimatta, niin että he lopulta voisivat laskea kruununsa
Jeesuksen jalkojen juureen Jumalan kaupungissa, ja sinun nimesi on saava kaiken
kunnian. Aamen.” - Review and Herald, 16.7.1908.
31.3. Tiistai, aamu
1. Kor. 12:1-6
“Ne talentit, joita Kristus uskoo seurakunnalleen, kuvaavat erityisesti Pyhän Hengen
antamia lahjoja ja siunauksia. "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
Hartauskalenteri

58

Tammi-Maaliskuu 2015

tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat
lahjansa niin kuin tahtoo" (1. Kor. 12:8-11). — Kaikissa Herran laatimissa järjestelyissä
mikään ei ole loistavampaa kuin hänen suunnitelmansa antaa ihmisille monenlaisia
lahjoja. Seurakunta on hänen puutarhansa, jota koristavat erilaiset puut, kasvit ja kukat.
Hän ei odota, että iisoppi kasvaisi yhtä suureksi kuin setri tai että oliivipuu tulisi yhtä
korkeaksi kuin juhlallinen palmu.” - Signs of the Times, 15.3.1910.
31.3. Tiistai, ilta
Matt. 11:1
“Monet ovat saaneet vain vähäistä uskonnollista ja älyllistä koulutusta, mutta Jumalalla on
heille tehtäviä, mikäli he työskentelevät nöyrinä ja häneen turvautuen. - - Erilaisille
henkilöille annetaan erilaisia lahjoja, jotta työntekijät tuntisivat tarvitsevansa toisiaan.
Jumala on näiden lahjojen antaja, ja ne on käytettävä hänen palvelukseensa, ei
tuottamaan kunniaa omistajalleen, ei korottamaan ihmistä vaan korottamaan maailman
Lunastajaa. Niitä on käytettävä koko ihmiskunnan hyväksi, todistamaan totuuden eikä
valheen puolesta. - - 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.” - Signs of the Times, 15.3.1910.
*****
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