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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.

TAMMIKUU
1.1. Keskiviikko, aamu
Gal. 6:2
”Kuinka te, jotka toistatte Herran rukousta: »Tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa», oleilette
kodissanne osallistumatta totuuden soihdun kuljettamiseen toisille? Miten
voitte kohottaa katseenne Jumalan puoleen ja pyytää hänen siunaustaan
itsellenne ja perheellenne, kun teette niin vähän auttaaksenne toisia? Veljet ja
sisaret, Lunastajanne ja kaikki taivaan enkelit ovat murheissaan sydämenne
kovuudesta. Kristus uhrasi henkensä pelastaakseen sieluja, mutta te, jotka
olette tunteneet hänen rakkautensa, jaatte kuitenkin niin vähän hänen
armonsa siunauksia edelleen niille, joiden puolesta hän kuoli. Enkelit
hämmästelevät tällaista välinpitämättömyyttä ja velvollisuuden laiminlyöntiä.
Tuomiolla joudutte kohtaamaan ne sielut, joiden auttamisen olette
laiminlyöneet. Sinä suurena päivänä tunnette itsenne syyllisiksi ja langetatte
oman tuomionne. Saakoon Herra johtaa teidät nyt katumukseen. Antakoon hän
anteeksi kansalleen sen, ettei se ole tehnyt hänen viinitarhassaan sitä työtä,
minkä hän on sille antanut.” E. u. 92, 93.
1.1. Kaskiviikko, ilta
Room. 13:11
”Mitä voisimme sanoa veltolle seurakunnan jäsenelle saadaksemme hänet
tajuamaan, miten välttämätöntä hänen on kaivaa esille maahan kätkemänsä
leiviskä ja viedä se rahanvaihtajille? Taivaan valtakunnasta ei tule löytymään
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yhtään vetelehtivää laiskuria. Kunpa Jumala saisi nukkuvat seurakunnat
havaitsemaan tämän asian koko tärkeyden! Jospa Siion heräisi, pukeutuisi
juhlapukuunsa ja olisi kirkas! Niiden hyväksi, jotka eivät tunne totuutta, on nyt
tehtävä samaa työtä, jota suoritettiin sinun hyväksesi silloin, kun olit
pimeydessä. Nyt on liian myöhäistä nukkua ja tulla välinpitämättömiksi
tyhjäntoimittajiksi. Perheenisäntä on antanut jokaiselle tehtävän. Älkäämme
perääntykö, vaan edetkäämme. Tarvitsemme uutta kääntymystä päivittäin.
Tarvitsemme Jeesuksen rakkauden sykähdystä sydämessämme, jotta meitä
voitaisiin käyttää monien sielujen pelastamiseen.” E. u. 93.
2.1. Torstai, aamu
Gal. 6:7
”Herra Jeesus vaatii, että jokainen sielu, joka väittää olevansa Jumalan poika tai
tytär, ei ainoastaan luopuisi kaikesta vääryydestä, vaan myös harrastaisi
rakkauden, itsekieltäymyksen ja nöyryyden tekoja. Herra on esittänyt tietyn
mielen ja toiminnan lain käytännöllisen sovellutuksen, minkä tulisi varoittaa
meitä suhtautumaan oikein omaan työhömme. Hän sanoo: »Siltä, jolla ei ole,
otetaan pois sekin, minkä luulee itsellään olevan.» Ne, jotka eivät ota vaaria
tarjoutuvista tilaisuuksista eivätkä harjoita Jumalalta saamaansa armoa,
tulevat tähän kaikkeen yhä haluttomammiksi ja lopulta uneliaaseen horrokseen
vaipuneina menettävät senkin, mitä heillä kerran oli. He eivät mitenkään
varaudu tulevaa puutteen aikaa varten hankkimalla laajaa kokemusta ja
lisätietoa jumalallisista asioista, niin että voisivat kestää koetusten ja
kiusausten kohdatessa heitä.” E. u. 93, 94.
2.1. Torstai, ilta
1. Kor. 9:26, 27
“Vainon ja kiusauksen tullessa nämä ihmiset menettävät rohkeutensa ja
uskonsa, ja heidän perustuksensa hajoaa, koska he eivät pitäneet tarpeellisena
sen tekemistä vankaksi. He eivät kiinnittäneet sieluaan lujasti iankaikkiseen
Kallioon. Miten hirvittävää onkaan viimeisenä suurena päivänä havaita, että ne
jotka ovat olleet perhetuttaviamme, joutuvat meistä eroon iäksi; nähdä oman
perheemme jäsenet, kenties omat lapsemme, pelastumattomina, ja huomata
kadotettujen joukossa niitä, jotka ovat vierailleet kodissamme ja aterioineet
kanssamme. Silloin kyselemme itseltämme: Tuliko Kristuksen uskonto heille
vastenmieliseksi minun kärsimättömyyteni, epäkristillisen asenteeni tai
puutteellisen itsehillintäni vuoksi?” E. u. 94.
3.1. Perjantai, aamu
Ef. 6:21
“Maailmaa täytyy varoittaa Herran pikaisesta tulosta. Meillä on vain vähän
työaikaa. Iäisyyteen on siirtynyt vuosia, jotka olisi voitu käyttää Jumalan
valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsimiseen ensiksi sekä valon
levittämiseen toisille. Nyt Jumala kutsuu kansaansa, jolla on suuri valo ja joka
on vahvistettu totuudessa, että se kaiken osakseen tulleen vaivannäön jälkeen
ryhtyisi työskentelemään itsensä ja toisten hyväksi enemmän kuin koskaan
ennen. Ottakaa kaikki kyvyt käyttöön; harjoittakaa kaikkia voimia ja kehittäkää
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kaikkia teille uskottuja leivisköitä; käyttäkää kaikkea Jumalalta saamaanne
valoa tehdäksenne toisille hyvää. Älkää koettako tulla saarnaajiksi, vaan tulkaa
Jumalan palvelijoiksi.” E. u. 94.
3.1. Perjantai, ilta
1. Piet. 4:8
“Jumalallinen rakkaus on pantu käsittämättömiin syvyyksiin asti liikkeelle
ihmisten pelastamiseksi, ja enkelit ihmettelevät nähdessään niin suuren
rakkauden kohteiden osoittavan vain pinnallista kiitollisuutta. Enkeleitä
hämmästyttää se, että ihminen antaa niin vähän arvoa Jumalan rakkaudelle.
Taivas katselee vihastuneena sitä, miten ihmissieluja laiminlyödään. Miltähän
se Kristuksesta tuntunee? Miltä tuntuisi isästä ja äidistä, jos he saisivat kuulla
niiden, jotka olisivat voineet pelastaa heidän lumeen ja pakkaseen eksyneen
lapsensa, kulkeneen hänen ohitseen ja jättäneen hänet kuolemaan? Eivätkö he
olisi suuresti suruissaan, vihan vimmoissaan? Eikö heidän vihansa kohdistuisi
noihin murhaajiin yhtä kuumana kuin ovat heidän kyyneleensä, yhtä kiihkeänä
kuin on heidän rakkautensa? Jokaisen ihmisen kärsimykset ovat Jumalan
lasten kärsimyksiä, ja ne, jotka eivät ojenna auttavaa kättään perikatoon
joutuville lähimmäisilleen, herättävät hänen vanhurskaan vihansa.” E. u. 95.
4.1. Sapatti, aamu
1. Kor. 4:16
“Olen lukenut miehestä, joka talvipäivän matkallaan joutui kahlaamaan
paksujen lumikinosten läpi ja kohmettui pakkasessa, mikä miltei
huomaamatta hivutti hänen voimiaan. Kun hän oli paleltumaisillaan kuoliaaksi
pakkasukon puristuksessa eikä jaksanut enää ponnistella edes henkensä
pitimiksi, kuuli hän toisen kulkijan vaikerrusta. Tämä oli menehtymäisillään
kylmyyteen niin kuin hänkin. Hän koheni omasta uupumuksestaan
pelastamaan tulokasta. Hän hieroskeli miesparan kohmettuneita jäseniä ja sai
pitkän tovin ponnisteltuaan nostetuksi hänet jaloilleen. Mutta kun tämän jalat
eivät oikein kannattaneet, hän kantoi miehen avuliaasti samojen nietosten läpi,
joista hän äsken ei luullut itsekään selviytyvänsä.” E. u. 95.
4.1. Sapatti, ilta
Matt. 5:16
“Ja kun hän oli saanut autettavansa kannetuksi turvaan, hänelle valkeni
välähdyksenä, että pelastaessaan lähimmäisensä hän oli myös itse pelastunut.
Kova ponnistelu toisen pelastamiseksi elvytti verenkierron hänen omissa
kohmettuneissa jäsenissään ja lämmitti kylmän kangistamat raajat. Näitä
opetuksia on teroitettava nuorille uskoville jatkuvasti, ei vain ohjein vaan
esimerkein, jotta he saisivat kristillisessä kokemuksessaan samanlaisia
tuloksia. Te ette saa sulkeutua kuoreenne tyytyväisinä siitä, että teitä on
siunattu totuuden tiedolla. Kuka toi totuuden teidän tietoonne? Kuka toi
Jumalan sanan valon näkyviin? Jumala ei ole antanut teille valoaan pantavaksi
vakan alle.“ E. u. 95, 96.
5.1. Sunnuntai, aamu
Juuda 1:20, 21
“Olen lukenut retkikunnasta, joka lähetettiin etsimään Sir John Franklinia.
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Urheat miehet lähtivät kotoaan, vaelsivat pohjoisilla merillä puutteen, nälän,
pakkasen ja väsymyksen vaivaamina. Ja miksi he kärsivät tuota kaikkea? Vain
saadakseen kunnian löytöretkeilijöiden ruumiiden löytämisestä tai, mikäli
mahdollista, pelastaakseen vielä jonkun heistä hirveästä kuolemasta, joka
varmasti oli heidän osansa, ellei apua tullut ajoissa. Jos he saattoivat estää
yhdenkin miehen joutumasta tuhon omaksi, he katsoivat sen hyvin korvaavan
heidän kärsimyksensä. Sitä varten he luopuivat kaikesta mukavuudestaan ja
onnestaan. Ajattele tätä ja harkitse sitten, miten vähän haluamme uhrata
ympärillämme olevien kalliiden sielujen pelastamiseksi. Meidän ei ole pakko
lähteä kotoamme pitkälle ja uuvuttavalle matkalle pelastaaksemme jonkun
hukkuvan kuolevaisen.” E. u. 96.
5.1. Sunnuntai, ilta
Ilm. 3:10
“Aivan oviemme vierustoilla, kaikkialla ympärillämme, joka taholla, on
pelastettavia, hukkuvia sieluja — miehiä ja naisia, jotka kuolevat ilman toivoa ja
ilman Jumalaa — ja kuitenkin olemme välinpitämättömiä ja itse asiassa,
vaikkemme puekaan sitä sanoiksi, kysymme teoillamme: »Olenko minä veljeni
vartija?» Maailma ylistää sankareiksi ja marttyyreiksi näitä miehiä, jotka
menettivät henkensä koettaessaan pelastaa toisia. Miltä meistä ikuiseen
elämään pyrkivinä pitäisi tuntua, jos emme suostu niihin pieniin uhrauksiin,
joita Jumala vaatii meiltä ihmissielujen pelastamiseksi? Eräässä Uuden
Englannin kaupungissa Yhdysvalloissa rakennettiin kaivoa. Erään miehen
ollessa vielä kaivon pohjalla työn loppuvaiheessa kaivon seinämä sortui ja
hautasi hänet alleen. Heti annettiin hälytys, ja mekaanikkoja, maanviljelijöitä,
kauppiaita ja lakimiehiä kiiruhti tuota pikaa miehen avuksi. Kiireesti ja auliisti
tuotiin paikalle köysiä, tikapuita, lapioita ja kihveleitä. Kuului huutoja:
»Pelastakaa hänet, pelastakaa hänet!» Miehet rehkivät epätoivon vimmalla ja
hikipäin, kunnes heidän kätensä vapisivat pelkästä uupumuksesta.” E. u. 96.
6.1. Maanantai, aamu
Ef. 6:12
“Lopulta saatiin putki työnnetyksi maakerroksen läpi miehen luo, ja huutaen
sitä pitkin he kehottivat miestä vastaamaan mikäli hän oli vielä hengissä. Sitten
kuultiin putkesta vastaus: »Hengissä, mutta pitäkää kiirettä. Täällä loukossa on
kauheata olla.» Miehet huusivat ilosta ja jatkoivat ponnistelujaan, kunnes
tavoittivat miehen ja saivat hänet pelastetuksi. Silloin kaikki puhkesivat
kerrassaan taivaita hipovaan riemuun. »Hän on pelastettu!» kiiri huuto pitkin
kaupungin katuja. Osoitettiinko tässä liian suurta intoa ja harrastusta ja vaivaa
yhden ainoan miehen pelastamiseksi? Ei suinkaan, mutta mitä on ajallisen
elämän menettäminen verrattuna sielun kadottamiseen? Jos uhkaava
hengenmeno herättää ihmissydämissä niin väkevän tunteen, eikö sielun
menetyksen pitäisi herättää vielä syvempää huolestusta niissä, jotka väittävät
käsittävänsä Kristuksesta erossa olevien vaaran? Eikö Jumalan palvelijoiden
tule toimia yhtä palavan innokkaasti sielujen pelastukseksi kuin tässä
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ponnisteltiin, jotta saataisiin yksi kaivoon hautautunut mies pysymään
hengissä?” E. u. 97.
6.1. Maanantai, ilta
Hebr. 11:1, 2
“Jokaisen tärkeän sydämeen vastaanotetun totuuden täytyy tulla ilmaistuksi
elämässä. Ihmiset haluavat julistaa Kristuksen rakkauden voimaa toisille
samassa määrin kuin he itse kokevat sitä, ja juuri sen julistaminen tekee sen
heille itselleenkin entistä arvokkaammaksi. Uskomme pitäisi tuottaa hyviä
tekoja, sillä usko ilman tekoja on kuollut. Kaikki jotka vastaanottavat
evankeliumin sanoman sydämeensä, haluavat julistaa sitä. Taivaasta kotoisin
olevan Kristuksen rakkauden täytyy päästä ilmenemään. Meidän tulee ylistää
Jumalaa käytännöllisellä palveluksella ja koettamalla kaikin voimin edistää
hänen nimensä kunniaa. Tänä aikana ei uskomme saa rajoittua pelkkään
kolmen enkelin sanoman hyväksymiseen tai uskomiseen. Meillä täytyy olla
Kristuksen armon öljyä, joka ruokkii lamppua ja saa elämän valon loistamaan
ja osoittamaan tietä pimeydessä oleville.” E. u. 97, 98.
7.1. Tiistai, aamu
1. Joh. 3:18
“Saat kokea hengellistä voimaa ja siunausta sitä mukaa kun suoritat
rakkauden palvelusta ja hyviä tekoja. Paljon enemmän tulisi tehdyksi
Kristuksen hyväksi, jos kaikki joilla on totuuden valo, noudattaisivat totuutta
käytännössä. Minulle näytettiin, että kansana olemme vajavaisia. Tekomme
eivät ole uskomme mukaisia. Uskomme todistaa, että aikanamme julistetaan
vakavinta ja tärkeintä sanomaa, mitä koskaan on annettu kuolevaisille. Mutta
tämän tosiasian huomioonottaen eivät ponnistelumme, intomme ja
uhrimielemme vastaa työn luonnetta. Meidän tulisi herätä kuolleista, ja Kristus
on antava meille elämän. Käykää eteenpäin uskossa ja julistakaa totuutta niin
että teidän havaitaan uskovan siihen. Saakoot ne joiden puolesta
työskentelette nähdä, että se on teille todella elävää todellisuutta.” E. u. 98.
7.1. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:22
“Kristuksen kaltainen elämä on voimakkain todiste, mikä voidaan esittää
kristinuskon puolesta. Monet sellaisetkin tunnustavat Kristuksen nimeä, jotka
eivät sydämestään osallistu hänen palvelukseensa. He ovat vain omaksuneet
jumalisuuden tunnustuksen ja siten suurentaneet omaa tuomiotaan ja tulleet
entistä pettävämmiksi ja tehokkaammiksi saatanan aseiksi hänen
koettaessaan tuhota sieluja. Ne, jotka odottavat Herraansa, puhdistavat
sielunsa totuuden kuuliaisuudessa. Innokkaaseen valvomiseen he liittävät
uutteran työskentelyn. Koska he tietävät Herransa olevan oven edessä, heidän
intonsa työskennellä yhdessä taivaallisten olentojen kanssa sielujen
pelastukseksi yhä kasvaa. He ovat niitä uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita,
jotka antavat Herransa palvelusväelle »ajallaan heidän ruokaosansa» (Luuk. 12:
42). He julistavat erityisesti tälle ajalle soveltuvaa totuutta. Kuten Eenok, Nooa,
Aabraham ja Mooses julistivat kukin omalle ajalleen sopivaa totuutta, samoin
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Kristuksen palvelijat julistavat nyt erityistä varoitussanomaa omalle
sukupolvelleen.” E. u. 99.
8.1. Keskiviikko, aamu
Saarn. 11:6
“Meidän asemamme Jumalan edessä ei riipu siitä, miten paljon olemme
saaneet valoa, vaan siitä, miten käytämme sen, minkä olemme saaneet. Niinpä
pakanatkin, jotka valitsevat sen, mikä on oikein, mikäli he voivat sen erottaa,
ovat otollisempia kuin ne, jotka ovat saaneet suuren valon ja jotka tunnustavat
palvelevansa Jumalaa, mutta jotka hylkäävät valon ja joiden jokapäiväinen
elämä on ristiriidassa heidän tunnustuksensa kanssa. Jokaisen kristityn
etuoikeutena ei ole vain odottaa, vaan myös
jouduttaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuloa. Miten nopeasti evankeliumin
siemen tulisikaan kylvetyksi koko maailmaan, jos kaikki me, jotka
tunnustamme hänen nimeään, tuottaisimme hedelmää hänen kunniakseen.
Nopeasti suuri elo kypsyisi ja Kristus tulisi kokoamaan kalliin viljan.” E. u. 99.
8.1. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 9:26
“Kristittyjen tulisi nousta ja ryhtyä suorittamaan laiminlyötyjä tehtäviään, sillä
heidän
oman
sielunsa
pelastus
riippuu
heidän
omakohtaisista
ponnistuksistaan. Tosi jumalanpalvelus on työskentelyä yhdessä Kristuksen
kanssa. Rukoukset, kehotukset ja puheet ovat halpoja ja usein puuhun sidottuja
koristehedelmiä, kun taas puutteenalaisten, isättömien ja leskien huolenpitona
ilmenevät hyvät teot ovat aitoja ja hyvän puun luonnostaan tuottamia hedelmiä.
Ryhtykööt seurakunnan jäsenet saamaansa tehtävään, joka merkitsee yhtä
paljon valon levittämistä kuin sen vastaanottamistakin. Herran viinitarhassa ei
kukaan ole oikeutettu vetelehtimään joutilaana. Kristus vaatii meitä
tuottamaan tekemisen periaatteen hedelmää, mikä merkitsee hyväntahtoisten
tekojen suorittamista, ystävällisten sanojen lausumista ja lempeän
huomaavaisuuden osoittamista köyhille, puutteenalaisille ja ahdistetuille.” E. u.
99.
9.1. Torstai, aamu
Saarn.11:1
“Samarialainen nainen, joka keskusteli Jeesuksen kanssa Jaakobin lähteellä, oli
tuskin itse löytänyt Vapahtajan, kun hän jo toi toisia hänen luokseen. Hän osoitti
olevansa parempi lähetyssaarnaaja kuin Jeesuksen omat opetuslapset, jotka
pitivät Samariaa kaikkea muuta kuin lupaavana työkenttänä. He ajattelivat vain
sitä suurta työtä, jota tulevaisuudessa suoritettaisiin, eivätkä lainkaan
huomanneet, että heidän ympärillään oli sato koottavana. Se nainen, jota he
olivat halveksineet, johdatti koko kaupungin väestön Jeesuksen luo. Hän levitti
valoa maanmiestensä keskuuteen. Tämän naisen työ on todistuksena siitä,
mitä käytännössä toteutettu usko Kristukseen voi saada aikaan. Seitsemännen
päivän adventistit edistyvät, kaksinkertaistavat lukumääränsä, perustavat
lähetyksiä ja liehuttavat totuuden lippua maan synkillä seuduilla, mutta
kuitenkin työ etenee hitaammin kuin Jumala toivoisi. (Miksi?) Seurakunnan
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jäsenet eivät yksilöinä ole heränneet toimimaan innokkaasti kykyjensä
mukaan.” E. u. 100.
9.1. Torstai, ilta
Matt. 25:15
“Ja jokaista työharaa lamauttaa palavan hurskauden puuttuminen ja
antautuneiden, nöyrien ja jumalaapelkäävien työntekijöiden vähyys. Missä ovat
Kristuksen ristin sotilaat? Jumalaapelkäävät, rehelliset ja kokosydämiset, jotka
tavoittelevat päättävästi Jumalan kunniaa, valmistautukoot taistelemaan
vääryyttä vastaan. Tänä hengellisen taistelun hetkenä liian monet ovat
sydämeltään arkoja ja pelokkaita. Oi että he vahvistuisivat heikkoudestaan
uljaiksi taistelijoiksi, jotka ajaisivat vihollisjoukot pakosalle! Yleismaailmallinen
periaate on, että milloin joku kieltäytyy käyttämästä Jumalalta saamiaan
kykyjä, nämä rappeutuvat ja häviävät. Totuus jota ei eletä eikä jaeta toisille
menettää elämää antavan voimansa ja parantavan vaikutuksensa. Mikään ei
lujita ja jänteytä hurskauttasi siinä määrin kuin työskenteleminen sen asian
edistämiseksi, jota tunnustat rakastavasi, sen sijaan että kahlehtisit sitä.” E. u.
100.
10.1. Perjantai, aamu
Apt. 1:6-8
“Ne, jotka koettavat ylläpitää kristillistä elämää ottamalla toimettomina
vastaan jumalallisen armon siunaukset tekemättä mitään Kristuksen hyväksi,
koettavat aivan yksinkertaisesti elää syömällä työtä tekemättä. Sellainen
menettely niin hyvin hengellisessä kuin luonnollisessakin elämässä heikentää
ja riuduttaa. Älkäämme unohtako, että toiminnan lisääntyessä ja
menestyessämme siinä työssä, joka täytyy tulla tehdyksi, olemme vaarassa
luottaa inhimillisiin suunnitelmiin ja menetelmiin. Tulemme taipuvaisiksi
rukoilemaan vähemmän ja uskomaan vähemmän. Olemme vaarassa lakata
tajuamasta riippuvaisuuttamme Jumalasta, joka yksin voi saada työmme
menestymään. Mutta vaikka suuntaus onkin tällainen, älköön kukaan luulko,
että ihmisen tehtävän osuutta silti vähennettäisiin. Ei, hänen ei tule tehdä
vähemmän vaan enemmän vastaanottamalla taivaallisen lahjan, Pyhän
Hengen.” E. u. 100, 101.
10.1. Perjantai, ilta
Ef. 6:18
“On tuleva aika, jolloin jumalallinen voima elävöittää seurakunnan
innokkaaseen toimintaan, sillä Pyhän Hengen elämää antava voima innoittaa
sen jäsenet lähtemään ja tuomaan sieluja Kristuksen luo. Mutta tämän
toiminnan ilmaantuessa innokkaimmatkin työntekijät ovat turvassa vain
pysyessään jatkuvan, hartaan rukouksen avulla riippuvaisina Jumalasta. Heidän
on syytä hartaasti rukoilla, että Kristuksen armo varjelisi heidät ylpistymästä
työstään tai pitämästä omaa toimintaansa pelastavana. Heidän täytyy aina
katsoa Jeesukseen käsittääkseen, että hänen voimansa tekee työn, ja
voidakseen siten antaa kaiken kunnian Jumalalle. Meitä kehotetaan kaikin
voiminemme edistämään Jumalan työtä, ja tällöin on oleellisen tärkeää, että
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rukoilemme taivaallista Isäämme. On välttämätöntä rukoilla kammiossa,
perheessä ja seurakunnassa.” E. u. 101.
11.1. Sapatti, aamu
1. Tess. 3:10
“Rabbiinien mielestä uskonnon ydin oli olla aina vilkkaassa toiminnassa. He
olivat riippuvaisia joistakin ulkonaisista muodoista osoittaakseen erinomaista
hurskauttaan. Näin he erottivat sielunsa Jumalasta ja sulkeutuivat
itsetyytyväisyyteen. Sama vaara uhkaa vieläkin. Kun toiminta lisääntyy ja
ihmiset saavuttavat menestystä tehdessään Jumalan työtä, on vaara luottaa
ihmisten suunnitelmiin ja menetelmiin. Olemme taipuvaisia rukoilemaan
vähemmän ja omistamaan vähemmän uskoa. Opetuslasten tavoin olemme
vaarassa unohtaa riippuvaisuutemme Jumalasta ja koetamme tehdä
toimeliaisuudestamme pelastajamme. Meidän on alituisesti katsottava
Jeesukseen ja käsitettävä, että hänen voimansa tekee työn. Samalla kun
innokkaasti työskentelemme kadotettujen pelastamiseksi meidän on myös
käytettävä aikaa mietiskelyyn, rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Vain
ahkerasti rukoillen suoritettuja Kristuksen ansiolla pyhitetty työ on lopulta
osoittautuva tehokkaaksi edistämään hyvää.” E. u. 101, 102.
11.1. Sapatti, ilta
Joh. 9:4
“Menestyksellisimpiä työntekijöitä ovat ne, jotka iloisesti käyvät palvelemaan
Jumalaa pikku tehtävissä. Jokaisen ihmisen tulee kutoa elämän langastaan
mallin mukaista kangasta. Meidän tulee suorittaa arkitehtävämmekin
pyhittyneen hartaasti ja jatkuvasti lisätä käyttökelpoisuuttamme, koska
pidämme työssämmekin silmällä iankaikkisuutta. Herralla on paikka jokaiselle
suuressa suunnitelmassaan. Hän ei anna kenellekään tarpeettomia kykyjä.
Jokaisella on paikkansa taivaan iankaikkisessa suunnitelmassa. Jokaisen tulee
työskennellä yhdessä Kristuksen kanssa sielujen pelastamiseksi. Yhtä varmasti
kuin meille valmistetaan taivaallista asuinsijaa, meille osoitetaan myös
erityinen paikkamme maan päälle, missä meidän tulee osallistua Jumalan
työhön. Herra pitää silmällä kansansa jokaista jäsentä; hänellä on jokaista
koskeva suunnitelmansa.” E. u. 102.
12.1. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 16:16
“Kaikki voivat jotenkin osallistua työhön. Ketään ei julisteta syyttömäksi
Jumalan edessä, ellei hän ole työskennellyt innokkaasti ja epäitsekkäästi
sielujen pelastukseksi. Sinun tehtävääsi ei voida siirtää toiselle. Työtäsi ei voi
tehdä kukaan muu kuin sinä itse. Jos pidätät valosi, täytyy laiminlyöntisi vuoksi
jonkun jäädä pimeyteen. Nöyrä työntekijä, joka kuuliaisesti vastaa Jumalan
kutsuun, saa olla varma jumalallisen avun saannista. Niin suuren ja pyhän
vastuun vastaanottaminen ylevöittää jo sinänsä luonnetta. Se herättää parhaat
henkiset ja hengelliset kyvyt toimimaan ja vahvistaa ja puhdistaa mielen ja
sydämen. On ihmeellistä, miten väkeväksi heikko ihminen voi tulla uskomalla
Jumalan voimaan ja miten suuriin tuloksiin hän voi päästä päättävällä
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toiminnallaan. Joka aloittaa vaatimattomasti vähin tiedoin, kertoo sen minkä
tietää ja koettaa samalla ahkerasti lisätä tietojaan, saa huomata koko
taivaallisen aarteiston olevan hänelle tarjona. Mitä enemmän hän koettaa
levittää valoa, sitä enemmän valoa hän saa. Mitä enemmän joku koettaa
selittää Jumalan sanaa toisille ja rakastaa sieluja, sitä selvemmäksi se tulee
hänelle itselleen. Mitä enemmän käytämme tietoamme ja harjoitamme
kykyjämme, sitä enemmän tietomme ja kykymme lisääntyvät.” E. u. 102, 103.
12.1. Sunnuntai, ilta
2. Tim. 4:5
“Työskennelköön jokainen Jumalan ja sielujen hyväksi, osoittautukoon jokainen
viisaaksi eikä koskaan joutilaana odottavaksi, että joku toimittaisi hänet
työhön. Tuo »joku», joka voisi järjestää sinut työhön, on monenlaisen vastuun
rasittama, ja menetät vain aikaa, jos jäät odottamaan hänen ohjeitaan, Jumala
antaa sinulle viisautta, niin että voit heti ryhtyä parannuksentekoon, sillä hän
kutsuu vieläkin: »Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani.»
»Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne»
(Hebr. 3: 7, 8). Vaatimuksen asemesta Herra lausuu hellän sanan »poikani».
Miten lempeä ja armahtavainen, mutta samalla kuitenkin pakottava onkaan
hänen puhuttelunsa! Hänen kutsunsa on myös käsky. Voimaa pahan
vastustamiseen saadaan parhaiten sitä vastaan hyökkäävästä palveluksesta.
Jokainen oikeamielinen, armollinen ja hyväntahtoinen toimi ja teko soi
musiikkina taivaassa.” E. u. 103.
13.1. Maanantai, aamu
Ef. 4:11, 12
“Kristuksen henki on lähetyshenki. Uudistetun sydämen ensimmäinen vaikutin
on viedä myös toisia Vapahtajan luo. Voimme kasvaa armossa vain
suorittamalla kiinnostuneesti juuri sitä työtä, jonka Kristus on antanut
tehtäväksemme. Älä odota erinomaisia tilaisuuksia tai suuria kykyjä ennen
kuin voit mennä Jumalan työhön. Joka koulutettuna tai kouluttamattomana
käyttää kaikki kykynsä Jumalan ja lähimmäistensä palvelukseen, on
siunaukseksi yhteiskunnalle ja menestyy elämässä. Monet sellaiset, jotka
Jumala on tehnyt kykeneviksi suorittamaan erinomaista työtä, saavat aikaan
sangen vähän, koska he yrittävät vain vähän. Jos epäonnistut
yhdeksänkymmentäyhdeksän kertaa sadasta, mutta onnistut pelastamaan
yhden sielun perikadosta, olet suorittanut jalon teon Mestarin asian hyväksi.” E.
u. 103, 104.
13.1. Maanantai, ilta
Luuk. 15:4-6
“Jumalan ja jokaisen sielun välinen suhde on yhtä selvä ja täydellinen kuin jos
ei olisi ketään muuta, jonka puolesta hän antoi rakkaan Poikansa. Herra näkee
ja ymmärtää, ja hän käyttää sinua heikkoudestasi huolimatta, jos tarjoat kykysi
pyhitettynä lahjana hänen palvelukseensa. Toimeliaassa, pyyteettömässä
palveluksessa heikko vahvistuu ja saa osakseen hänen arvokkaan kiitoksensa.
Ilo Herrassa on voiman perusedellytyksiä. Jos olet uskollinen, on osanasi tässä
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elämässä oleva rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ja tulevassa
elämässä pääset Herrasi iloon. Jos vähälahjaiset henkilöt pysyttävät uskollisesti
sydämensä Jumalan rakkaudessa, he voivat voittaa monia sieluja Kristukselle.
Harlan Page oli kyvyiltään keskinkertainen ja vain vähän koulutusta saanut
köyhä konetyömies, mutta hän koetti parhaansa mukaan edistää Jumalan
asiaa, ja hänen ponnistelunsa menestyivät huomattavasti. Hän työskenteli
lähimmäistensä pelastukseksi keskustelemalla henkilökohtaisesti heidän
kanssaan ja rukoilemalla hartaasti. Hän piti rukouskokouksia, järjesti
sunnuntaikouluja ja levitti kirjasia ja muuta uskonnollista luettavaa. Ja
kuolinvuoteellaan, iäisyyden varjon laskeutuessa jo hänen kasvoilleen hän
saattoi sanoa: »Tiedän että se on kaikki Jumalan armosta eikä minkään minun
toimintani ansiosta, mutta luulisin perustellusti voivani sanoa, että olen saanut
olla välikappaleena saattamassa toistasataa sielua kääntymään Jumalan
puoleen.»” E. u. 104, 105.
14.1. Tiistai, aamu
Jer. 18:2, 3
“Tämä maailma ei ole kristityn taivas, vaan vain Jumalan työpaja, jossa meidät
tehdään soveliaiksi yhtymään synnittömien enkeleiden seuraan pyhässä
taivaassa. Halvimmat ja köyhimmät Jeesuksen opetuslapset voivat olla
siunaukseksi toisille. He eivät ehkä huomaakaan tekevänsä mitään hyvää,
mutta heidän tiedoton vaikutuksensa voi panna liikkeelle siunauksen aaltoja,
jotka laajenevat ja syvenevät ja joiden siunattuja vaikutuksia he eivät ehkä saa
tietää ennen kuin lopullisen palkanmaksun päivänä. He eivät tunne eivätkä
tiedä tekevänsä mitään suurta. Heidän ei tarvitse väsyttää itseään
huolehtimalla menestyksestä. Heidän tulee vain mennä hiljaa eteenpäin
suorittaen uskollisesti sen tehtävän, minkä Jumala on kaitselmuksessaan heille
määrännyt; silloin ei heidän elämänsä ole ollut turhaa. He kehittyvät yhä
enemmän Kristuksen kaltaisiksi; he ovat tässä elämässä Jumalan työtovereita
ja valmistuvat siten tulevan elämän korkeampaan tehtävään ja täydelliseen
iloon.” E. u. 105.
14.1. Tiistai, ilta
Matt. 25:22, 23
“Monet Kristukselle jättäytyneet eivät mielestään näytä pääsevän tekemään
mitään suurta työtä tai suuria uhrauksia hänen palveluksessaan. Näitä voi
lohduttaa se ajatus, ettei marttyyrin itsensä uhraaminen välttämättä ole
kaikkein otollisinta Jumalalle; taivaan arvoluetteloissa ei ehkä olekaan
ylimpänä lähetyssaarnaaja, joka päivittäin on kohdannut vaaroja ja ollut
kasvokkain kuoleman kanssa. Mutta joka yksityiselämässään kristittynä
päivittäin alistaa oman minänsä, pysyy aikeiltaan rehellisenä ja ajatuksiltaan
puhtaana, suhtautuu sävyisästi loukkauksiin, osoittaa uskoa ja hurskautta, on
vähimmässäkin uskollinen ja ilmentää kotielämässään Kristuksen luonnetta —
sellainen saattaa Jumalan mielestä olla maankuulua lähetyssaarnaajaa tai
marttyyria arvokkaampi. Ei suoritetun työn määrä eivätkä sen näkyvät tulokset,
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vaan se mieli, jolla työ tehdään, saa Jumalan arvostamaan sitä.” E. u. 105.
15.1. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 15:10
“Uskollisuus vähässä saa osakseen Mestarin hyväksymisen, ei suoritetun työn
suuruus eikä monien voittojen saaminen. Jumala ei anna arvoa suurille
saavutuksillemme, vaan toimintamme vaikuttimille. Hyvyyttä ja uskollisuutta
hän arvostaa enemmän kuin suoritetun työn suuruutta. Älkää sivuuttako pieniä
asioita ja tavoitelko suurta työtä. Voisitte menestyksellisesti suorittaa pientä
työtä, mutta täysin epäonnistua ja masentua koettaessanne tehdä suurta työtä.
Ryhtykää työhön missä tahansa vain näettekin jotakin tehtävää. Olittepa
rikkaita tai köyhiä, ylhäisiä tai vähäisiä, Jumala kutsuu teitä aktiiviseen
palvelukseensa. Tekemällä voimallanne mitä kätenne löytävät tehtäväksi
kehitytte kyvykkäiksi ja soveliaiksi työhön. Toisaalta laiminlyömällä päivittäiset
tilaisuutenne tulette hedelmättömiksi ja kuihdutte. Tästä syystä Herran
puutarhassa on niin monia hedelmättömiä puita. Herra toivoo meidän
käyttävän jokaista lahjaa, mikä meillä on; ja jos näin teemme, saamme
suurempia lahjoja käytettäväksi. Hän ei yliluonnollisesti anna meille sellaisia
ominaisuuksia, joita meiltä puuttuu, mutta kun käytämme sitä, mitä meillä on,
hän vaikuttaa meissä jokaista kykyä enentävästi ja vahvistavasti. Jokainen
kokosydäminen ja vilpitön uhrautuminen Mestarin palvelukseen lisää
kykyjämme.” E. u. 106.
15.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:6
“Kristus ilahtuu nähdessään ne, jotka ovat köyhiä sanan täydessä
merkityksessä, ilahtuu nähdessään nuo pahoin kohdellut, jotka ovat sävyisiä,
ilahtuu niistä, jotka isoavat vanhurskautta näköjään tulematta ravituiksi, ja
niistä monista, jotka eivät kykene aloittamaan. Hän aivan kuin mieltyy juuri
niihin olosuhteisiin, jotka masentaisivat monia saarnaajia. Meidän ei tarvitse
mennä pakanamaille, eikä edes jättää ahdasta kotipiiriämmekään, jos
velvollisuutemme vaatii meitä olemaan siellä, työskennelläksemme Kristuksen
hyväksi. Me voimme vaikuttaa kodissamme, seurakunnassa, seurapiirissämme
ja liike-elämässä. Jos tutkimme Kristuksen elämää ja opetuksia, tarjoaa hänen
elämänsä jokainen tapahtuma lähtökohdan vaikuttavaan keskusteluun. Elämä
maan päällä on taivaallisen elämän alkua; maanpäällinen kasvatus on taivaan
periaatteiden opettelua; täkäläinen elämäntyö on sikäläisen elämäntyön
harjoittelua. Se mitä nyt olemme luonteeltamme ja pyhässä palveluksessa, on
varmaa ennakointia siitä, mitä tulemme olemaan. E. u. 106, 107.
16.1. Torstai, aamu
Matt. 25:24-30
“Ne, jotka kieltäytyvät Kristuksen yhteydessä palvelemisen etuoikeudesta,
hylkäävät ainoan koulutuksen, joka voisi tehdä heidät kelvollisiksi
osallistumaan hänen kirkkaudestaan. He hylkäävät koulutuksen, joka tässä
elämässä antaa luonteenlujuutta ja jaloutta. Älkööt ketkään luulko voivansa
elää itsekkäästi ja sitten, ajettuaan vain omia etujaan, pääsevänsä Herransa
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iloon. He eivät voisi osallistua epäitsekkään rakkauden iloon. He eivät soveltuisi
taivaallisiin asuinsijoihin. He eivät osaisi arvostaa taivaassa vallitsevaa
rakkauden puhdasta ilmapiiriä. Enkelten äänet ja heidän harppujensa soitanto
eivät tyydyttäisi heitä. Taivaan tiede jäisi heille perin arvoitukselliseksi. Kristus
kutsuu meitä työskentelemään kärsivällisesti ja kestävästi tuhansien
synteihinsä hukkuvien hyväksi, joita on hajallaan kaikissa maissa kuin autiolle
rannalle haaksirikkoutuneita hylkyjä. Kristuksen kirkkauteen osallistuvien täytyy
myös osallistua hänen palvelukseensa ja auttaa heikkoja, vaivaisia ja
epätoivoisia.” E. u. 107.
16.1. Torstai, ilta
Room. 8:29
“Tavalliseen kansaan kuuluvien on ryhdyttävä työntekijöiksi. Osallistuessaan
lähimmäistensä suruihin samoin kuin Vapahtaja osallistui ihmiskunnan suruihin
he näkevät uskon katseellaan hänen työskentelevän heidän kanssaan. Kristus
on jokaisen opetuslapsensa esikuva. Jumala on edeltä määrännyt jokaisen…
Jokaisessa kristityssä täytyy Kristuksen pitkämielisen rakkauden, hänen
pyhyytensä, sävyisyytensä, armonsa ja totuutensa näkyä maailmalle. Jokaista
kehotetaan laskemaan kaikkensa palveluksen alttarille. Meitä ei kaikkia
pyydetä palvelemaan Elisan tavoin eikä meitä kaikkia pyydetä myymään
kaikkea, mitä meillä on, mutta Jumala pyytää meitä antamaan hänen
palvelukselleen ensi sijan elämässämme ja olemaan sallimatta yhdenkään
päivän kulua ilman että jotenkin edistämme hänen työtään maailmassa. Hän ei
odota kaikilta samanlaista palvelusta. Joku voidaan kutsua palvelemaan
vieraassa maassa, jotakuta toista kenties pyydetään tukemaan varoillaan
evankeliumityötä. Jumala hyväksyy kummankin uhrin. Elämän pyhittäminen
kaikkine harrastuksineen on välttämätöntä. Ne, jotka näin pyhittäytyvät,
kuulevat ja noudattavat taivaan kutsua.” E. u. 107, 108.
17.1. Perjantai, aamu
Apt. 2:14-16
“Maailmallisesti viisaan miehen, joka mietiskelee ja suunnittelee ja jonka
liiketoimet ovat alati hänen mielessään, pitäisi pyrkiä ymmärtämään myös
iankaikkisia asioita. Mitä hän voisikaan saada aikaan, jos hän tavoittelisi
taivaallista aarretta ja Jumalan elämän kaltaista elämää yhtä tarmokkaasti
kuin hän tavoittelee maailmallista voittoa! Jumala on herättävä vähäisissä
asemissa olevia julistamaan nykyisen totuuden sanomaa. Monien sellaisten
nähdään kiiruhtavan sinne tänne levittämään Jumalan Hengen pakottamina
valoa pimeydessä oleville. Totuus polttaa heidän luissaan niin että he palavasti
haluavat valistaa pimeydessä olevia. Monet koulua käymättömätkin julistavat
Herran sanaa. Pyhä Henki pakottaa lapsetkin liikkeelle, julistamaan taivaan
sanomaa. Henki vuodatetaan niille, jotka noudattavat hänen kehotuksiaan. He
hylkäävät ihmisten sitovat säännöt ja varovaiset liikkeet, ja liittyvät Herran
armeijaan.” E. u. 108.
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17.1. Perjantai, ilta
Joh. 4:13, 14
“Jumalan sanan vastaanottava sydän ei ole lammikko, josta vesi haihtuu, eikä
särkynyt vesiastia, joka ei pidä vettä. Se on kuin alati kumpuavien lähteiden
ruokkima vuorivirta, jonka raikkaat, helmeilevät vedet hypähtelevät kiveltä
toiselle ja virvoittavat uupuneita, janoisia ja raskautettuja. Se on alati virtaavan
joen kaltainen, joka edetessään yhä syvenee ja levenee, kunnes sen elämää
antavat vedet leviävät kaikkeen maahan. Solisten juokseva virta jättää
jälkeensä lahjanaan vehreyttä ja hedelmällisyyttä. Sen varsilla on ruohon
vehreys tuoreempaa, puiden vihannuus mehevämpää ja kukinnat runsaampia
kuin muualla. Kun kesähelteen aurinko paahtaa maan muualta paljaaksi ja
ruskeaksi, reunustavat joen uomaa vihannat maastonkaistat. Samaa voidaan
sanoa Jumalan tosi lapsesta. Kristuksen uskonto ilmentyy elävöittävänä,
läpitunkevana periaatteena, elävänä, toimivana ja hengellisenä voimana. Kun
sydän avautuu totuuden ja rakkauden taivaalliselle vaikutukselle, nämä
periaatteet pulppuavat jälleen esiin niin kuin virrat erämaassa luomaan
hedelmällisyyttä kaiken nykyisen kuivuuden ja karuuden keskelle.” 108, 109.
18.1. Sapatti, aamu
Mark. 13:35-37
“Kristillisessä elämässä on kolme tunnussanaa, joista täytyy ottaa vaari, jos
mielimme välttyä saatanan salakavalalta hyökkäykseltä kimppuumme, ja ne
ovat: valvo, rukoile, työskentele. Jokainen Kristuksen tunnustanut sielu on
sitoutunut kaikkine mahdollisuuksineen toimimaan hengellisenä työntekijänä
ripeästi, innokkaasti ja tehokkaasti Mestarinsa palveluksessa. Kristus odottaa
jokaisen täyttävän velvollisuutensa; olkoon tämä tunnussanana hänen
seuraajiensa riveissä. Harjoitus luo voimaa. Kaikki jotka käyttävät niitä kykyjä,
joita Jumala on antanut heille, tulevat saamaan yhä enemmän kykyjä
käytettäväksi hänen palvelukseensa. Ne jotka eivät mitenkään edistä Jumalan
asiaa, eivät myöskään kasva armossa ja totuuden tuntemisessa.” E. u. 108.
18.1. Sapatti, ilta
Matt. 20:3, 4
“Joka pysyttelee vain makuulla ja kieltäytyy harjoittamasta jäseniään, ei kohta
pysty lainkaan käyttämään niitä. Samoin kristitty, joka ei harjoita Jumalalta
saamiaan kykyjä, ei ainoastaan jää kasvamatta Kristukseen, vaan menettää
senkin voiman, mikä hänellä jo oli; hän halvautuu hengellisesti. Toisaalta ne,
jotka rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiinsä pyrkivät auttamaan toisia,
vakaantuvat, vahvistuvat ja lujittuvat totuudessa. Tosi kristitty työskentelee
Jumalan hyväksi periaatteesta eikä vain mielijohteesta, ei vain päivän tai
kuukauden ajan, vaan koko elinaikansa. Masentuneelle on olemassa tehokas
lääke: usko, rukous ja työskentely. Uskosta ja toiminnasta saadaan varmuutta
ja tyydytystä, mikä lisääntyy päivä päivältä. Oletko kiusattu antautumaan
synkkien aavistusten tai äärimmäisen epätoivon valtaan? Älä pelkää
synkimpinäkään päivinä, vaikket näkisi valon pilkahdustakaan. Usko Jumalaan.
Hän tietää tarpeeksi. Hänellä on kaikki valta. Hän ei koskaan väsy olemaan iäti
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rakastava ja laupias. Älä pelkää, että hän jättäisi lupauksensa täyttämättä. Hän
on iankaikkinen totuus. Hän ei koskaan riko niiden kanssa tekemäänsä liittoa,
jotka rakastavat häntä. Ja hän antaa uskollisille palvelijoilleen suorituskykyä
heidän tarpeensa mukaan.” E. u. 109, 110.
19.1. Sunnuntai, aamu
Hagg. 2:4
“Hengellistä laiskuutta vastaan on olemassa vain yksi tehokas parannuskeino,
ja se on työ — työskentely apuasi tarvitsevien sielujen hyväksi. Tämän
lääkemääräyksen Kristus on kirjoittanut aralle, epäilevälle ja vapisevalle
sielulle. Nouskoot ne surevaiset, jotka vaeltavat murheellisina Herran kasvojen
edessä, ja auttakoot jotakuta, joka tarvitsee apua. Kristityt, joiden vilpittömyys,
into, hartaus ja rakkaus alati lisääntyvät — sellaiset kristityt eivät koskaan luovu.
Ne, jotka eivät osallistu tähän epäitsekkaäseen työhön, ovat kokemukseltaan
sairaalloisia, ja ponnistelu, epäily, napina, synnit ja katumus uuvuttavat heidät
lopulta niin, että he menettävät tyystin käsityksensä aidon uskonnon sisällöstä.
He eivät tunne voivansa palata maailmaan, ja niin he roikkuvat Siionin liepeillä
milloin mustasukkaisina ja kateellisina, milloin pettyneinä ja katuvina. He
moitiskelevat alinomaa ja vatvovat veljiensä erehdyksiä ja virheitä. Heidän
uskonnollinen vaelluksensa on toivotonta, uskotonta ja valotonta.” E. u. 110.
19.1. Sunnuntai, ilta
Sanl. 21:25
“Ennen poislähtöään Jeesus antoi jokaiselle tehtävänsä, ja on perusteetonta
väittää, ettei ole mitään tekemistä. »Ei mitään tekemistä» osoittautuu veljien
keskuudessa koetuksen aiheeksi, sillä saatana täyttää joutilaiden mielen omilla
suunnitelmillaan ja panee heidät työhön. »Ei mitään tekemistä» esittää pahan
todistuksen veljiä vastaan ja tekee Kristuksen seurakunnan eripuraiseksi.
Jeesus sanoo: »Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.» Veljet ja sisaret,
monet teistä puolustelevat työhön lähtemättömyyttään sillä, etteivät kykene
työskentelemään toisten hyväksi. Mutta onko Jumala todella tehnyt teidät niin
kykenemättömiksi? Eikö tämä kykenemättömyys ole aiheutunut omasta
toimettomuudestanne ja jatkunut oman valintanne perusteella? Eikö Jumala ole
antanut teille ainakin yhtä leiviskää asioitavaksi ja käytettäväksi hänen
hyväkseen eikä mielin määrin omaksi hyväksenne?” 111.
20.1. Maanantai, aamu
Hebr. 10:24
“Käsitättekö, että olette hänen palkkalaisinaan velvolliset hyödyttämään häntä
käyttämällä tätä teille uskottua pääomaa viisaasti ja taitavasti? Ettekö ole
laiminlyöneet tilaisuuksia, joita teille on tarjoutunut kykyjenne kehittämiseen
tätä silmälläpitäen? On liiankin totta, että vain harvat ovat todella tajunneet
vastuunsa Jumalaa kohtaan. Monilla on se käsitys, että jos heidän elämänsä on
työntäyteistä liiketoimintaa, he eivät voi tehdä mitään pelastaakseen sieluja tai
edistääkseen Lunastajansa asiaa. He sanovat, etteivät voi palvella puolinaisesti,
ja niin he jättäytyvät syrjään uskonnollisista tehtävistä ja riennoista ja
uppoutuvat kokonaan maailmaan. He antavat liikeasioilleen etusijan ja
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unohtavat Jumalan, mutta se ei miellytä häntä. Jos jotkut antautuvat sellaisiin
liiketoimiin, missä he eivät voi edistää jumalallista elämää ja täyttä pyhyyttä
Jumalan pelossa, heidän pitäisi muuttaa sellaiselle liikealalle, missä he voivat
pitää Jeesuksen mukanaan joka hetki.” E. u. 111.
20.1. Maanantai, ilta
Dan. 12:3
“Emme saa uupua emmekä tulla aroiksi. Ikuisen kirkkauden vaihtaminen
helppoon, mukavaan ja nautinnolliseen elämään tai lihallisiin mielitekoihin olisi
hirvittävä tappio. Voittaja tulee saamaan lahjan Jumalan kädestä. Kukaan
meistä ei ansaitse sitä; hän antaa sen ilmaisena lahjana. Tämä lahja on oleva
ihmeen ihana, mutta muistakaamme, että »toinen tähti voittaa toisen
kirkkaudessa». Mutta kun meitä kehotetaan rientämään kohti päämäärää,
tavoitelkaamme Jeesuksen voimassa sellaista kruunua, joka on raskas tähtien
painosta… Palattuaan Herramme tutkii tarkoin jokaisen leiviskän; hän tulee
vaatimaan
koron
asioitavaksi
uskomastaan
pääomasta.
Omalla
nöyryytyksellään ja tuskallaan, elämänsä raadannalla ja häpeällisellä
kuolemallaan Kristus on suorittanut maksun kaikkien palveluksesta, jotka ovat
omaksuneet hänen nimensä ja tunnustautuvat hänen palvelijoikseen.” E. u.
112.
21.1. Tiistai, aamu
Hebr. 12:13
“Kaikkien vakavana velvoituksena on kehittää kaikkia kykyjään ja pyrkiä
voittamaan sieluja hänelle. »Ettekö tiedä», hän sanoo, »ettette ole itsenne
omat? Sillä te olette kalliisti ostetut.» Kirkastakaa siis Jumalaa voittamalla
palvelevalla elämällänne miehiä ja naisia synnistä vanhurskauteen. Meidät on
ostettu Kristuksen oman elämän hinnalla — ostettu, jotta palauttaisimme
Jumalalle hänen omansa palvelemalla häntä uskollisesti. Jumala on antanut
minulle sanoman välitettäväksi kansalleen. Sen täytyy herätä, levittää telttansa
ja avartaa rajansa. Veljeni ja sisareni, teidät on kalliisti ostettu, ja kaikki mitä
teillä on ja mitä olette, on käytettävä Jumalan kunniaksi ja lähimmäistenne
hyväksi. Kristus kuoli ristillä pelastaakseen maailman hukkumasta syntiin. Hän
pyytää teitä yhtymään kanssaan tähän työhön. Teidän tulee toimia hänen
auttavana kätenään. Vakavin, väsymättömin ponnistuksin teidän tulee koettaa
pelastaa kadotettuja. Muistakaa, että teidän syntinne tekivät ristin
välttämättömäksi.” E. u. 112, 113.
21.1. Tiistai, ilta
Mal. 3:18
“Kristuksen seuraajat on lunastettu palvelemaan. Herramme opettaa, että
elämän todellisena tarkoituksena on palveleminen. Kristus itse oli työntekijä, ja
kaikille seuraajilleen hän säätää palveluksen lain — Jumalan ja heidän
lähimmäistensä palvelemisen. Palveluksen laista tulee yhdyslenkki, mikä liittää
meidät Jumalaan ja lähimmäisiimme. Usein kristityn elämää uhkaavat vaarat,
ja velvollisuuden täyttäminen tuntuu vaikealta. Mielikuvitus ennakoi tuhoa ja
muistelee vankeutta ja kuolemaa. Kuitenkin Jumalan ääni lausuu selvästi:
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Käykää eteenpäin. Totelkaamme käskyä, vaikkei katseemme pystyisikään
läpäisemään pimeyttä. Ontuva, epäilevä mieli ei koskaan kykene poistamaan
etenemistä haittaavia esteitä. Ne, jotka aikovat olla kuuliaisia vasta sitten kun
kaikki epävarmuus hälvenee eikä enää ole mitään epäonnistumisen tai tappion
uhkaa, eivät koskaan tottele. Usko katsoo vaikeuksien ohi ja tarttuu
näkymättömään, itseensä Kaikkivaltiaaseen, ja siksi se ei voi joutua häpeään.
Usko merkitsee Kristuksen kädenpuristusta jokaisessa hätätilanteessa.” E. u.
113.
22.1. Keskiviikko, aamu
Room. 1:9
“Aatteemme ovat aivan liian ahtaita. Jumala kehottaa jatkuvasti edistämään
valoa levittävää työtä. Meidän on tutkittava, miten entistä paremmin voisimme
tavoittaa kansan. Uskon korvin meidän tulee kuulla Herran sotajoukon
mahtavan päämiehen sanovan: »Käykää eteenpäin.» Meidän täytyy toimia, eikä
Jumala jätä meitä pulaan. Hän tekee oman osansa, kun me vain uskossa
suontamme omamme. Veljet ja sisaret, jotka olette olleet kauan totuudessa, te
ette ole tehneet sitä työtä, jonka suorittamiseen Jumala kehottaa teitä. Missä
on rakkautenne sieluja kohtaan? Kristuksen ilona oli sielujen pelastaminen.
Olkoon tämä myös sinun työnäsi ja ilonasi. Suorita kaikki tehtävät ja tee kaikki
uhraukset Kristuksen tähden, ja hän on alati auttava sinua. Käy suoraan
eteenpäin, minne velvollisuus kutsuu sinua, äläkä anna minkään ilmaantuvan
vaikeuden estää sinua. Käy käsiksi Jumalalta saamiisi tehtäviin äläkä toisinaan
raskaita taakkoja kantaessasi kysele: »Miks' veljeni on jouten vain ja minä yksin
ikeen sain?» Täytä lähin velvollisuutesi ja tee se perusteellisesti ja hyvin; älä
tavoittele kiitosta, vaan tee työsi Mestarille, koska kuulut hänelle.” E. u. 113,
114.
22.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 16:33
“Jumalan kansan tulisi suunnata kulkunsa ylöspäin ja eteenpäin voittoa kohti.
Joosuaa suurempi johtaa Israelin joukkoja. Keskellämme on itse
pelastuksemme Päämies, joka on rohkaissut meitä sanomalla: »Katso, minä
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.»… Hän johtaa meidät
varmaan voittoon. Jumala kykenee täyttämään lupauksensa milloin tahansa. Ja
kansalleen antamansa työn hän pystyy suorittamaan sen välityksellä. Miksi
Kristuksen Henki ei kykene innostamaan meitä? Miksi kärsivän maailman
hätähuudot
liikuttavat
meitä
niin
vähän?
Pidämmekö
ylevänä
etuoikeutenamme tähden lisäämistä Kristuksen kruunuun — sielun irrottamista
kahleista, joilla saatana on sitonut hänet, sielun pelastamista Jumalan
valtakuntaan? Seurakunnan täytyy tajuta, että sen velvollisuutena on nykyisen
totuuden sanoman vieminen jokaiselle luodulle.” E. u. 114.
23.1. Torstai, aamu
Hebr. 8:1
“Kehotan teitä lukemaan Sakarian kirjan 3. ja 4. luvun. Jos nämä luvut
ymmärretään ja niitä noudatetaan, tulee vanhurskautta isoavien ja janoavien
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hyväksi tehdyksi työ, mikä merkitsee seurakunnalle: »Käykää eteenpäin ja
ylöspäin. Tämän maan asukkaiden suuri enemmistö on liittoutunut vihollisen
kanssa. Mutta meitä ei ole petetty. Saatanan näennäisestä voitosta huolimatta
Kristus jatkaa työtään taivaallisessa pyhäkössä ja maan päällä. Jumalan sana
kuvailee viimeisinä päivinä vallitsevaa jumalattomuutta ja turmelusta.
Nähdessämme profetian täyttyvän meidän uskomme Kristuksen valtakunnan
lopulliseen riemuvoittoon pitäisi vahvistua, ja meidän pitäisi rohkaistuneina
jatkaa saamamme tehtävän suorittamista.” E. u. 114, 115.
23.1. Torstai, ilta
Matt. 5:13-16
“Yöllisissä näyissä kulki editseni vaikuttava näkymä. Näin miten valtava
tulipallo putosi joidenkin kauniiden rakennusten keskelle ja hävitti ne heti.
Kuulin jonkun sanovan: »Tiesimme Jumalan tuomioiden kohtaavan maata,
mutta emme tienneet, että ne tulisivat niin pian.» Toiset sanoivat tuskaisesti:
»Te tiesitte! Miksette sitten kertoneet siitä meille? Me emme tienneet!» Joka
taholta kuulin samanlaisia moitteita. Heräsin kovin ahdistuneena. Nukahdin
uudelleen, ja olin olevinani suuressa kokouksessa. Joku arvovaltainen esiintyjä
puhui joukolle, jonka eteen oli levitetty maailman kartta. Hän sanoi kartan
kuvaavan Jumalan viinitarhaa, jota täytyi viljellä. Sitä mukaa kuin valo taivaasta
loisti jonkun ylle, tämän tuli heijastaa valoa toisille. Valoja tuli sytyttää moniin
paikkoihin, ja näistä valoista tuli sytyttää yhä uusia valoja… Näin valon säteiden
loistavan kaupungeista ja kylistä sekä maan korkeilta ja alhaisilta paikoilta.
Jumalan sanaa toteltiin, ja sen seurauksena hänen muistomerkkejään oli
jokaisessa kaupungissa ja kylässä. Hänen totuuttaan julistettiin koko
maailmassa. E. u. 115.
24.1. Perjantai, aamu
Matt. 28:19, 20
“Yhtä tärkeää kuin yleiset kokoussarjat on kodeissa suoritettava talosta taloon
-työ. Suurissa kaupungeissa on tiettyjä ihmisluokkia, joita ei voida tavoittaa
yleisillä kokouksilla. Nämä on haettava esiin niin kuin paimen etsii kadonneita
lampaitaan.
Heidän
hyväkseen
on
työskenneltävä uutterasti
ja
henkilökohtaisesti. Kun henkilökohtainen työ laiminlyödään, menetetään
kalliita tilaisuuksia, jotka hyvin käytettyinä edistäisivät työtä ratkaisevasti.
Tekoja tarvitaan yhtä hyvin kuin myötätuntoisia sanoja. Kristus julisti
sanomaansa mieluimmin rakkauden ja laupeuden teoilla. Menkööt nämä
työntekijät talosta taloon, auttakoot missä apua tarvitaan, ja tilaisuuden
tullessa esittäkööt ristin sanomaa. Kristuksen tulee olla heidän tekstinään.
Heidän ei tarvitse paneutua opillisiin aiheisiin; puhukoot he Kristuksen
toiminnasta ja uhrista. Edustakoot he hänen vanhurskauttaan ja ilmentäkööt
hänen puhtauttaan.” E. u. 116.
24.1. Perjantai, ilta
1. Piet. 4:11
“Jumala ei katso henkilöön. Hän käyttää nöyriä ja antautuneita kristittyjä,
vaikka he eivät olisikaan saaneet niin perusteellista kasvatusta kuin toiset.

Hartauskalenteri

18

Tammi-Maaliskuu 2014

Ryhtykööt sellaiset palvelemaan häntä osallistumalla talosta-taloon -työhön.
Kotilieden ääressä viivähtäessään he voivat — jos ovat nöyriä, tahdikkaita ja
jumalisia — täyttää perheiden todellisia tarpeita paremmin kuin konsanaan
vihitty saarnaaja. Seurakuntiemme jäsenten keskuudessa pitäisi olla enemmän
talosta-taloon -toimintaa, Raamatun tutkistelujen pitämistä ja kirjallisuuden
levittämistä. Talosta-taloon -työhön ryhtyville tarjoutuu tilaisuuksia
monenlaiseen palvelukseen. Heidän tulisi rukoilla sairaiden puolesta ja
parhaansa mukaan lievittää heidän vaivojaan. Heidän tulisi työskennellä
vähäosaisten, köyhien ja raskautettujen parissa. Meidän pitäisi rukoilla niiden
avuttomien puolesta ja kanssa, joilla ei ole tahdonvoimaa hallitakseen
intohimon turmelemia halujaan.” E. u. 116.
25.1. Sapatti, aamu
Matt. 20:28
“On ponnisteltava vakavasti ja kestävästi niiden pelastamiseksi, joiden
mielenkiinto on herännyt. Monet voidaan tavoittaa vain epäitsekkäiden ja
ystävällisten tekojen avulla. Ensinnä täytyy lieventää heidän fyysisiä puutteitaan.
Kun he näkevät todeksi epäitsekkään rakkautemme, heidän on helpompi uskoa
Kristuksen rakkauteen. Käykööt työntekijät talosta taloon avaamassa
Raamattua ihmisille, levittämässä kirjallisuutta ja kertomassa toisille siitä
valosta, joka on siunannut heidän omaa sieluaan. Vapahtajamme kulki talosta
taloon ja paransi sairaita, lohdutti surevia, huojensi ahdistettuja ja julisti rauhaa
lohduttomille. Hän otti pienet lapset käsivarsilleen ja siunasi heitä. Hän puhui
uupuneille äideille rohkaisevasti ja lohduttavasti. Hän kohdisti hellän ja
lempeän huomionsa kaikenlaiseen inhimilliseen vastoinkäymiseen ja
ahdistukseen. Hän ei työskennellyt itsensä, vaan toisten hyväksi. Hän oli
kaikkien palvelija. Hänen ruokansa ja juomansa oli rohkaista ja vahvistaa
kaikkia, joiden kanssa hän joutui kosketukseen.” E. u. 117.
25.1. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:20
“Totuuden esittäminen rakastavasti ja yksinkertaisesti talosta taloon on sen
opetuksen mukaista, jota Kristus antoi opetuslapsilleen, kun hän lähetti heidät
ensimmäiselle lähetysmatkalleen. Monet tullaan tavoittamaan kiitoslaulujen ja
nöyrien, sydämellisten rukousten avulla. Jumalallinen Työntekijä on oleva läsnä
saattamassa sydämet vakuuttumaan. »Minä olen teidän kanssanne joka päivä»,
kuuluu hänen lupauksensa. Sellaisen auttajan vakuuttaessa meille jatkuvaa
läsnäoloaan saamme työskennellä täynnä uskoa ja toivoa ja rohkeutta. Talostataloon -työntekijöitä tarvitaan. Herra kehottaa toimimaan päättävästi sellaisissa
paikoissa, missä ihmiset eivät tiedä mitään Raamatun totuudesta. Ihmisten
kodeissa tarvitaan laulua ja rukousta ja raamatuntutkisteluja. Nyt, juuri nyt on
aika noudattaa käskyä: »Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää.» Tätä työtä tekevillä täytyy olla hyvä Raamatun tuntemus.
Heidän puolustusaseenaan tulee olla: »Kirjoitettu on.» E. u. 118.
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26.1. Sunnuntai, aamu
Jes. 52:7
“Veljeni ja sisareni, käykää tapaamassa naapureitanne ja koettakaa
myötätuntoisesti ja ystävällisesti tavoittaa heidän sydämensä. Pitäkää huoli
siitä, että toimitte ennakkoluuloja poistavasti ettekä niitä herättävästi. Ja
muistakaa, että ne jotka tuntevat tälle ajalle tarkoitetun totuuden, mutta jotka
rajoittavat toimintansa oman seurakuntansa piiriin ja kieltäytyvät
työskentelemästä kääntymättömien lähimmäistensä hyväksi, joutuvat
vastaamaan
velvollisuuksiensa
laiminlyönnistä.
Tällä
ensimmäisellä
matkallaan opetuslasten tuli mennä vain sinne, missä Jeesus oli aikaisemmin
käynyt ja saanut ystäviä. Heidän matkavalmistustensa tuli olla mitä
yksinkertaisimpia. Mikään ei saisi kääntää heidän mieltään pois heidän
suuresta työstään tai millään tavalla herättää vastustusta ja estää työn
jatkumista. Heidän ei tullut käyttää uskonnollisten opettajien pukua eikä
minkäänlaista vaatepartta, joka erottaisi heidät vaatimattomista talonpojista.
Heidän ei tullut mennä synagoogiin ja kutsua kansaa koolle
jumalanpalvelukseen, vaan heidän tuli suorittaa työnsä kulkien talosta taloon.
Heidän ei pitänyt tuhlata aikaa tarpeettomiin tervehdyksiin tai kulkea talosta
taloon vain huvin vuoksi.” E. u. 118.
26.1. Sunnuntai, ilta
Luuk. 10:5
“Mutta joka paikassa heidän tuli käyttää hyväkseen niiden vieraanvaraisuutta,
jotka olivat arvolliset ja jotka lausuisivat heidät tervetulleiksi yhtä
sydämellisesti, kuin jos he vastaanottaisivat Kristuksen itsensä… Tuo talo saisi
siunauksia
heidän
rukouksistaan,
heidän
kiitoslauluistaan
ja
raamatunselityksistään perheen piirissä. Vierailkaa naapureittenne luona
ystävälliseen tapaan ja tutustukaa heihin. Ne, jotka eivät ryhdy tähän työhön
vaan osoittavat sellaista välinpitämättömyyttä, jota jotkut jo ovat ilmentäneet,
menettävät pian ensimmäisen rakkautensa ja alkavat arvostella, moittia ja
tuomita omia veljiään. Apostoli ei rajoittanut työskentelyään vain julkiseen
puhumiseen; oli monia, joita ei sillä tavoin olisi voitu tavoittaa. Hän käytti paljon
aikaa talosta taloon -työskentelyyn ja antautui siten tuttavalliseen keskusteluun
kotipiirissä.” E. u. 119.
27.1. Maanantai, aamu
Room. 15:17, 18
“Hän kävi tapaamassa sairaita ja surevia, lohdutti ahdistettuja ja rohkaisi
raskautettuja. Ja kaikessa, mitä hän sanoi ja teki, hän korotti Jeesuksen nimeä.
Näin hän työskenteli »heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa
vavistuksessa». Aivan vavisten hän varoi, ettei hänen opetuksellaan olisi
inhimillinen, vaan jumalallinen leima. Käy tapaamassa naapureitasi yksitellen
ja lähesty heitä niin, että epäitsekäs harrastuksesi ja rakkautesi saa heidän
sydämensä lämpenemään. Osoita heille myötätuntoa, rukoile heidän kanssaan,
tarkkaa milloin voit tehdä heille hyvää. Tilaisuuden tullen kokoa muutamia
yhteen ja selitä Jumalan sanaa heidän synkentyneelle mielelleen. Pysy
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valppaana niin kuin se, jonka on tehtävä tili ihmissieluista, ja tee parhaasi aina
kun Jumala antaa sinulle tilaisuuden työskennellä hänen kanssaan hänen
sisäisessä viinitarhassaan.” E. u. 119.
27.1. Maanantai, ilta
Jes. 48:10
“Puhu naapureillesi ja osoita heille kaikkea mahdollista ystävyyttä,
pelastaaksesi »edes muutamia». Meidän tulee tavoitella sitä henkeä, joka sai
apostoli Paavalin työskentelemään talosta taloon, rukoilemaan monin kyynelin
ja opettamaan »parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän
Herraamme Jeesukseen Kristukseen». Herra on esittänyt minulle työn, jota tulee
tehdä kaupungeissamme. Näiden kaupunkien uskovaisten tulee tehdä Jumalan
työtä kotinsa naapuristossa. Heidän tulee työskennellä hiljaisesti ja nöyrästi ja
viedä mukanaan taivaan ilmapiiri kaikkialle, minne menevätkin. Kristuksen työ
oli suureksi osaksi henkilökohtaisia keskusteluja. Hän antoi jatkuvasti suuren
arvon yhden sielun kuulijakunnalle. Tuo yksi sielu levitti vuorostaan saamaansa
tietoa tuhansille.“ E. u. 119.
28.1. Tiistai, aamu
Hebr. 12:28
“Hän oli uupunut ja nääntynyt, eikä hän kuitenkaan laiminlyönyt tilaisuutta
puhua tälle naiselle, vaikka tämä olikin muukalainen, vieläpä eli julkisesti
synnissä. Jeesus ei odottanut, kunnes suuret joukot kokoontuisivat. Usein hän
aloitti opetuksensa vain muutamia harvoja ihmisiä ympärillään, mutta
vähitellen yksi ja toinen ohikulkijoista pysähtyi kuuntelemaan, kunnes suuri
kansanjoukko oli kuuntelemassa ihmetyksen ja kunnioituksen valtaamana
tämän taivaasta lähetetyn opettajan julistamia Jumalan sanoja. Kristuksen
työntekijän ei tule ajatella, etteikö hän voisi yhtä innokkaasti puhua muutamille
harvoille kuulijoille kuin suurelle joukolle. Ehkäpä vain yksi ainoa kuulija
kuuntelee hänen sanomaansa, mutta kuka tietää, kuinka kauaskantoiset
vaikutukset sillä voi olla?
28.1. Tiistai, ilta
Joh. 4:5, 6
“Opetuslapsistakin näytti liian pieneltä seikalta se, että Vapahtaja tuhlasi
aikaansa samarialaiselle naiselle. Mutta hän puhui hänelle vakavammin ja
kaunopuheisemmin kuin kuninkaille, neuvosherroille tai ylipapeille. Hänen tälle
naiselle lausumansa opetukset ovat kaikuneet kaukaisimpiin seutuihin. Meidän
tulee henkilökohtaisesti yrittää lähestyä ihmisiä. Jos uhrattaisiin vähemmän
aikaa saarnaamiseen ja enemmän henkilökohtaiseen työhön, saavutettaisiin
parempia tuloksia. Herra toivoo, että hänen armonsa sana tulee julistetuksi
jokaiselle sielulle. Tämän täytyy toteutua suureksi osaksi henkilökohtaisen työn
avulla. Se oli Kristuksen menetelmä. Ne jotka ovat parhaiten menestyneet
sieluja voittavassa työssä, ovat olleet niitä miehiä ja naisia, jotka eivät ole
ylpeilleet kyvyillään, vaan jotka nöyryyttä ja uskoa osoittaen ovat koettaneet
auttaa ympärillään olevia. Jeesus menetteli juuri näin. Hän lähestyi niitä, joita
hän halusi tavoittaa.” E. u. 120.
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29.1. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 4:10, 11
“Kristuksen kaltaista myötätuntoa osoittaen meidän tulisi lähestyä ihmisiä
henkilökohtaisesti ja koettaa saada heidät kiinnostumaan iankaikkisen elämän
suuriin asioihin. Heidän sydämensä voi olla kova kuin maantie, ja Vapahtajan
esittäminen heille saattaa näyttää hyödyttömältä; mutta vaikka
johdonmukaisuus ei ehkä vaikuta heihin eivätkä todistelut saa heitä
vakuuttumaan, henkilökohtaisessa palveluksessa ilmenevä Kristuksen rakkaus
voi pehmentää kovettuneen sydämen niin että totuuden siemen pääsee
juurtumaan. Tavoittakaa ympärillänne olevat henkilökohtaisen työn avulla.
Tutustukaa heihin. Saarnaaminen ei suorita sitä työtä, mikä on tehtävä.
Jumalan enkelit ovat mukananne, kun käytte tapaamassa ihmisiä. Tätä työtä ei
voida tehdä valtakirjalla. Lainattu tai lahjoitettu raha ei suorita sitä.” E. u. 121.
29.1. Keskiviikko, ilta
Mark. 1:17
“Saarnat eivät tee sitä. Mutta käymällä ihmisten luona, puhumalla,
rukoilemalla ja olemalla heille myötätuntoisia tulette voittamaan sydämiä.
Tämä on ylevintä lähetystyötä, mitä voitte tehdä. Sitä varten tarvitsette
päättävää, kestävää uskoa, uupumatonta kärsivällisyyttä ja syvää rakkautta
sieluihin. Johanneksen, Andreaan ja Simonin sekä Filippuksen ja Natanaelin
kutsuminen oli kristillisen seurakunnan perustamisen alku. Johannes Kastaja
ohjasi kaksi opetuslapsistaan Kristuksen luo. Sitten toinen näistä, Andreas,
tapasi veljensä ja kutsui hänet Vapahtajan luo. Sen jälkeen kutsuttiin Filippus,
ja hän meni etsimään Natanaelia. Näiden esimerkkien tulisi opettaa meille,
miten tärkeätä on tehdä henkilökohtaista työtä, suoraan vedota sukulaisiimme,
ystäviimme ja tuttaviimme. On henkilöitä, jotka koko elinikänsä ovat
tunnustaneet tuntevansa Kristuksen, eivätkä kuitenkaan koskaan ole tehneet
yhtään henkilökohtaista yritystä saattaakseen yhdenkään sielun Vapahtajan
luo.” E. u. 121.
30.1. Torstai, aamu
Luuk. 8:39
“He jättävät kaiken työn saarnaajalle. Hän saattaa olla hyvin taitava
tehtävässään, mutta hän ei voi tehdä sitä, minkä Jumala on jättänyt
seurakunnan jäsenten tehtäväksi. On monia, jotka tarvitsevat rakastavan
kristityn sydämen apua. Monet perikatoon joutuneet olisi voitu pelastaa, jos
heidän naapurinsa, tavalliset miehet ja naiset, olisivat tehneet henkilökohtaisia
ponnistuksia heidän hyväkseen. Monet odottavat, että heitä lähestytään
henkilökohtaisesti. Juuri siinä perheessä, ympäristössä, kaupungissa, missä
asumme, meillä on työ tehtävänä Kristuksen työntekijöinä. Jos olemme
kristittyjä, on tämä työ oleva ilomme. Niin pian kuin joku kääntyy, hänessä
herää halu tehdä toisille tiettäväksi, miten kalliin ystävän hän on Jeesuksesta
saanut. Hän ei voi sulkea pelastavaa ja pyhittävää totuutta sydämeensä.” E. u.
121.
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30.1. Torstai, ilta
Ps. 119:140
“Yksityinen henkilökohtainen toiminta on valon levittämisen tehokkaimpia
keinoja. Kotipiirissä, naapurisi kotilieden ääressä tai sairasvuoteen vierellä voit
hiljaisella tavalla lukea Raamattua ja lausua muutaman sanan Jeesuksen ja
totuuden puolesta. Näin voit kylvää kallista siementä, mikä nousee oraalle ja
tuottaa sadon. Suola on sekoitettava siihen aineeseen, johon se lisätään, sen on
tunkeuduttava tuon aineen lävitse ja imeydyttävä siihen, jotta se säilyisi.
Samoin saavuttaa evankeliumin pelastava voima ihmiset henkilökohtaisessa
kosketuksessa ja seurustelussa. Heitä ei pelasteta joukkoina vaan yksilöinä.
Henkilökohtainen vaikutus on suuri mahti. Meidän on päästävä lähelle niitä,
joita haluamme auttaa.” E. u. 122.
31.1. Perjantai, aamu
Matt. 11:28-30
“Jeesus käsitti, että jokaiselle sielulle tuli lähettää kutsu saapua hänen
valtakuntaansa. Hän löysi tien ihmisten sydämeen vaeltaen heidän
keskuudessaan ja toivoen heidän parastansa. Hän etsi heitä avoimilla kaduilla,
yksityisasunnoissa, venheissä, synagoogassa, järven rannoilla ja hääjuhlassa.
Hän kohtasi heidät heidän jokapäiväisissä tehtävissään ja osoitti mielenkiintoa
heidän maallisia asioitaan kohtaan. Hän opetti heitä heidän kodeissaan ja näin
kokonaiset perheet tulivat hänen jumalallisen läsnäolonsa vaikutuksen
alaisiksi. Hänen voimakas henkilökohtainen myötätuntonsa voitti sydämet.
Kristuksen tapa lähestyä ihmisiä on ainoa, jota noudattaen voidaan saavuttaa
todellisia tuloksia. Pyrkiessään kosketuksiin ihmisten kanssa Vapahtaja etsi
heidän parastaan. Hän osoitti myötätuntoa heitä kohtaan, auttoi heitä
tarvittaessa ja voitti siten heidän luottamuksensa. Sitten hän sanoi heille:
»Seuraa minua.»” E. u. 122.
31.1. Perjantai, ilta
1. Kor. 4:4, 5
“Meidän tulisi tehdä samoin kuin Kristus. Missä hän olikin, synagoogassa, tien
ohessa, veneessä, joka oli sysätty irti rannasta, fariseuksen juhlassa tai
publikaanin pöydässä, hän puhui ihmisille jalomman elämän asioista.
Luonnosta ja arkielämän tapahtumista hän liitti kuvauksia totuuden
julistukseensa. Hän sai kuulijansa kiintymään häneen, sillä hän oli parantanut
heidän sairaansa, lohduttanut heidän sureviaan ja ottanut heidän lapsiaan
käsivarsilleen ja siunannut näitä. Kun hän avasi suunsa puhuakseen, heidän
huomionsa kiintyi häneen, ja jokainen sana oli jollekin sielulle elämän tuoksu
elämäksi. Näin tulisi olla meidänkin laitamme. Missä olemmekin, meidän
pitäisi tarkata tilaisuuksia puhuaksemme toisille Vapahtajasta.” E. u. 123.
HELMIKUU
1.2. Sapatti, aamu
Joh. 5:6-8
“Jos Kristuksen esimerkin mukaan teemme hyvää, avautuvat sydämet meille
niin kuin hänellekin. Ei äkisti, vaan jumalallisen rakkauden herättämällä
tahdikkuudella voimme kertoa heille hänestä, joka on »kymmentä tuhatta
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jalompi» ja »pelkkää suloisuutta». Tämä on ylevintä työtä, johon voimme käyttää
puhekykyä. Tämä talentti on annettu meille, jotta esittäisimme Kristusta
syntejä anteeksiantavana Vapahtajana. Hänen läsnäolonsa teki kodin ilmapiirin
puhtaammaksi, ja hänen elämänsä vaikutti hapatuksen tavoin yhteiskunnassa.
Hän vaelsi vahingoittumattomana ja nuhteettomana välinpitämättömien,
raakojen ja epähienojen ihmisten keskellä: väärämielisten publikaanien,
hillittömien irstailijoitten, jumalattomien samarialaisten, pakanallisten
sotilaitten, sivistymättömien talonpoikien ja sekalaisen joukon keskellä. Hän
lausui myötätunnon sanoja siellä ja täällä nähdessään väsyneitten ihmisten
olevan pakotettuja kantamaan raskaita taakkoja.” E. u. 123.
1.2. Sapatti, ilta
Matt. 25:14, 15
“Hän kantoi heidän taakkojaan ja kertoi heille luonnosta oppimiaan opetuksia
Jumalan rakkaudesta, laupeudesta ja hyvyydestä. Hän opetti kaikkia
ymmärtämään, että heille oli uskottu kallisarvoisia talentteja, jotka oikein
käytettyinä tuottaisivat heille ikuisia rikkauksia. Hän poisti elämästä kaiken
turhuuden ja opetti omalla esimerkillään, että jokaisella ajan rahdullakin voi
olla iankaikkisuuteen kantavat seuraukset, ja siksi sitä on vaalittava kalliina
aarteena ja käytettävä pyhiin tarkoituksiin. Hän ei sivuuttanut arvottomana
ainoatakaan ihmisolentoa, vaan koetti pelastaa jokaisen sielun. Millaisessa
seurassa hän olikin, hän esitti opetuksia, jotka soveltuivat siihen ajankohtaan ja
vallitseviin olosuhteisiin. Hän koetti rohkaista kaikkein yksinkertaisimpia ja
mahdottomimpiakin vakuuttaen heille, että heistä voi tulla moitteettomia ja
kunnollisia, ja että he voivat saada luonteen, joka ilmaisee heidän olevan
Jumalan lapsia.” E. u. 123, 124.
2.2. Sunnuntai, aamu
Snl. 11:25
“Usein hän kohtasi sellaisia, jotka olivat joutuneet saatanan valtaan ja joilta
puuttui voimaa päästä irti hänen pauloistaan. Tällaiselle masentuneelle,
sairaalle, kiusatulle ja langenneelle Jeesuksen oli tapana puhua helliä ja
sääliviä sanoja, sellaisia, joita tarvittiin ja joita voitiin ymmärtää. Sellaisiakin
hän tapasi, jotka taistelivat käsikähmässä sielunvihollisen kanssa. Hän kehotti
heitä kestämään ja vakuutti heidän voittavan, sillä Jumalan enkelit olivat
heidän puolellaan ja antaisivat heille voiton. Hengellisen herätyksen ja
henkilökohtaisen työn välinen yhteys Kun seurakunnissa tapahtuu elpymistä, se
johtuu siitä, että joku yksilö tavoittelee hartaasti Jumalan siunausta. Hän isoaa
ja janoaa Jumalaa, anoo uskossa ja saa sen mukaisesti. Vakavin mielin hän
ryhtyy työhön tuntien syvästi olevansa riippuvainen Herrasta. Toiset heräävät
tavoittelemaan samanlaista siunausta, ja niin virvoituksen aika koittaa
ihmissydämille. Yleistä työtäkään ei laiminlyödä. Laajennussuunnitelmia
laaditaan oikeaan aikaan, mutta henkilökohtainen, yksilöllinen toiminta
ystävienne ja naapureittenne hyväksi aikaansaa enemmän kuin luullaankaan.”
E. u. 124.
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2.2. Sunnuntai, ilta
Joh. 19:17
Sielut, joiden puolesta Kristus kuoli, ovat menehtymässä tämänkaltaisen työn
puutteeseen. Yksikin sielu on äärettömän arvokas, sillä Golgata ilmaisee sen
arvon. Totuudelle voitettuna tuo yksi sielu voittaa vuorostaan toisia, ja näin
siunauksen ja pelastuksen seuraukset jatkuvasti kasvavat. Sinun työsi voi
aikaansaada enemmän todellista hyvää kuin laajatkaan kokoukset, ellei niihin
liity henkilökohtaista toimintaa. Kun nämä molemmat yhdistetään, voidaan
Jumalan siunauksen avulla saada työ täydellisemmäksi ja perusteellisemmaksi.
Mutta jos voimme suorittaa näistä vain toista työtä, niin valittakoon
mieluummin henkilökohtainen toiminta, perhepiirin raamatuntutkistelut,
henkilökohtaiset vetoomukset ja tuttavalliset keskustelut perheenjäsenten
kanssa, ei vähämerkityksisistä asioista, vaan suurista lunastuksen aiheista.
Saakoot he havaita, että tunnet sydämessäsi vastuuta sielujen pelastuksesta.”
E. u. 124, 125.
3.2. Maanantai, aamu
Matt. 20:1
“Meidän ei tule odottaa, että sielut tulisivat meidän luoksemme; meidän täytyy
tavoittaa heidät siellä missä he ovat. Sanan saarnaaminen puhujapöydän takaa
on vasta aloittanut työn. On väkijoukkoja, joita evankeliumi ei koskaan tavoita
ellei sitä viedä niille. Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on
Kristuksen valtakunnan lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli
työskennellä vakavasti sielujen hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille. Heidän
ei tullut odottaa ihmisten tulevan heidän luokseen, vaan heidän tuli viedä
sanomansa ihmisten luo.” E. u. 125
3.2. Maanantai, ilta
1. Kor. 3:6
“Kutsu naapureitasi kotiisi ja lue heille Pyhää Raamattua ja kirjoja, jotka
selittävät sen totuuksia. Kehota heitä laulamaan ja rukoilemaan kanssasi.
Näissä pienissä kokouksissa on Kristus itse lupauksensa mukaisesti oleva läsnä
ja hänen armonsa on koskettava sydämiä. Efesossa ollessaan Apollos »rupesi
rohkeasti puhumaan synagoogassa». Hänen kuulijoidensa joukossa olivat myös
Akylas ja Priskilla ja kun nämä huomasivat, ettei hän ollut vielä päässyt
osalliseksi kaikesta evankeliumin valosta, »ottivat he hänet luokseen ja
selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien». Heidän opetuksensa selvensi
hänen raamatuntuntemustaan, ja hänestä tuli eräs kristinuskon
kykenevimmistä julistajista.” E. u. 126.
4.2. Tiistai, aamu
Apt. 16:13
“Kaikille Kristuksen työtovereille tahtoisin sanoa: käyttäkää hyväksenne kaikki
tarjoutuvat tilaisuudet päästäksenne ihmisten kotipiiriin. Ottakaa mukaan
Raamattunne ja selittäkää heille sen suuria totuuksia. Menestyksenne ei ole
niinkään riippuvainen tiedostanne ja suorituksistanne kuin siitä, miten pystytte
tavoittamaan ihmisten sydämen. Olemalla seurallisia ja tulemalla lähelle
ihmisiä voitte kääntää heidän ajatustensa suunnan helpommin kuin
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taidokkaimmallakaan keskustelulla. Kristuksen esittäminen perhepiirissä
kotilieden ääressä ja pienissä kotikokouksissa voittaa usein sieluja Jeesukselle
menestyksellisemmin kuin liikehtivälle väkijoukolle pidetyt ulkoilmakokoukset
tai vaikkapa kokoussaleissa ja kirkoissa esitetyt saarnat.” E. u. 126.
4.2. Tiistai, ilta
Apt. 16:14, 15
“Kaikkien, jotka saarnaavat Jumalan sanaa ja kaikkien, jotka ovat
vastaanottaneet hänen armonsa evankeliumin, tulisi seurata Kristuksen
esimerkkiä hänen osallistuessaan ihmisten harrastuksiin. Me emme saa
kieltäytyä seurustelemasta ihmisten kanssa. Meidän ei tule eristäytyä toisista.
Saavuttaaksemme kaikki ihmisluokat meidän tulee kohdata heidät siellä,
missä he ovat. Harvoin he omasta aloitteestaan tulevat etsimään meitä.
Jumalallinen totuus ei kosketa ihmissydämiä vain saarnatuolista julistettuna.
On toinenkin työkenttä, joka on ehkä vaatimattomampi, mutta aivan yhtä
lupaava. Se on alhaisten majoissa ja suurten palatseissa, vieraanvaraisen
pöydän ääressä ja siellä, missä kokoonnutaan nauttimaan viattomasta ilosta
toisten seurassa.” E. u. 126.
5.2. Kesiviikko, aamu
Luuk. 19:5, 6
“Kristus ei eristäytynyt muista, ja hän oli erityisesti loukannut fariseuksia
poikkeamalla tässä suhteessa heidän tarkoista säännöistään. Hän huomasi
uskonnon alan aidatuksi korkeilla erottavilla muureilla, ikään kuin se olisi liian
pyhä jokapäiväistä elämää varten. Nämä raja-aidat hän kaatoi kumoon.
Joutuessaan tekemisiin ihmisten kanssa hän ei kysynyt: Mikä on sinun
uskontunnustuksesi? Mihin seurakuntaan sinä kuulut? Hän jakoi parantavaa
voimaansa kaikille apua tarvitseville. Sen sijaan että olisi sulkeutunut
erakkomajaan osoittaakseen taivaallista luonnettaan hän työskenteli
innokkaasti ihmiskunnan hyväksi. Hän teroitti sitä periaatetta, ettei Raamatun
uskonto ole ruumiin kuolettamista. Hän opetti, ettei puhdas ja tahraton uskonto
ole tarkoitettu vain määrättyjä aikoja tai erikoisia tilaisuuksia varten. Aina ja
kaikkialla hän osoitti hellää kiinnostusta ihmisiä kohtaan ja levitti ympärilleen
valoisan hurskauden elvyttävää valoa.“ E. u. 127.
5.2. Keskiviikko, ilta
Luuk. 19:7-9
“Heidän ennakkoluuloistaan välittämättä hän nautti tämän halveksitun kansan
vieraanvaraisuutta. Hän nukkui heidän kattonsa alla, söi heidän kanssaan
heidän pöydässään nauttien heidän käsiensä valmistamaa ja tarjoamaa
ruokaa, opetti heidän kaduillaan ja kohteli heitä hyvin ystävällisesti ja
huomaavaisesti. Niitä, jotka käyvät elämän ankaraa taistelua, voidaan
virvoittaa ja vahvistaa pienillä huomaavaisuuksilla, jotka eivät maksa mitään.
Vaatimattomat, ystävälliset sanat ja yksinkertaiset pikku huomaavaisuudet
hälventävät sielun ylle kerääntyvät kiusauksen ja epäilyksen pilvet.
Sydämellisen aidosti ilmaistu Kristuksen kaltainen osanotto saa kaikessa
yksinkertaisuudessaan avatuksi oven sydämeen, joka tarvitsee Kristuksen
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Hengen yksinkertaista ja hellää kosketusta.” E. u. 127.
6.2. Torstai, aamu
Room. 9:8
“Tuhansia sydämiä voidaan tavoittaa yksinkertaisella ja nöyrällä tavalla.
Älykkäimmätkin, joita pidetään ja kiitetään maailman lahjakkaimmiksi
miehiksi ja naisiksi, virkistyvät usein yksinkertaisista sanoista, kun ne lähtevät
Jumalaa rakastavan sydämestä ja puhuvat tästä rakkaudesta yhtä luonnollisesti
kuin maailmallinen puhuu hänen mieltään askarruttavista ja ruokkivista
asioista. Usein on hyvin valmistetuilla ja tutkituilla sanoilla vähän vaikutusta.
Mutta Jumalan pojan tai tyttären todet ja vilpittömät sanat luonnollisen
yksinkertaisesti lausuttuina avaavat kauan suljettuina olevien sydänten oven.”
E. u. 127.
6.2. Torstai, ilta
Room. 13:13, 14
“Ne jotka ovat pukeneet päälleen Kristuksen, kertovat omasta
kokemuksestaan, miten Pyhä Henki johti askel askeleelta, miten he isosivat ja
janosivat Jumalan ja hänen lähettämänsä Jeesuksen Kristuksen tuntemusta, ja
mitä seurauksia oli heidän Raamatun tutkimisestaan, rukouksistaan,
ahdistuksestaan ja Kristuksen heille lausumista sanoista: »Sinun syntisi
annetaan sinulle anteeksi.» Kenen tahansa on luonnotonta pitää näitä asioita
salassa, eivätkä Kristuksen rakkauden täyttämät peitäkään niitä. Siinä määrin
kuin Herra on uskonut heille pyhää totuuttaan, herää heissä halu saattaa
toisetkin kokemaan samaa siunausta. Ja kun he julistavat Jumalan armon
aarteita, sitä enemmän heidän osakseen tulee Kristuksen armoa. Vireytä koko
hengellinen tarmokkuutesi toimintaan. Kerro niille, joiden luona käyt, että
kaiken loppu on käsillä. Herra Jeesus Kristus avaa heidän sydämensä oven ja
jättää heidän mieleensä pysyviä vaikutteita.” E. u. 128.
7.2. Perjantai, aamu
Joh. 1:45
“Pyri herättämään ihmiset hengellisestä tunnottomuudestaan. Kerro heille,
miten löysit Jeesuksen ja miten siunattua sinun on ollut osallistua hänen
palvelukseensa. Kerro heille, miten Jeesus siunaa sinua viipyessäsi hänen
jalkojensa juuressa saamassa kalliita opetuksia hänen sanastaan. Kerro heille
kristillisen elämän viihtyisyydestä ja ilosta. Lämpimät, palavat sanasi saavat
heidät vakuuttumaan siitä, että olet löytänyt kallisarvoisen helmen. Ilmaiskoot
ilahduttavat ja rohkaisevat sanasi, että todellakin olet löytänyt verrattoman tien.
Tämä on aitoa lähetystyötä, ja sen seurauksena monet heräävät kuin unesta.
Jotkut saattavat pitää saamattomina niitä, jotka Jumala ottaa käyttöönsä,
mutta jos he osaavat rukoilla ja vaatimattomasti kertoa totuudesta, koska he
rakastavat sitä, he voivat tavoittaa ihmiset Pyhän Hengen voiman avulla. Heidän
esittäessään totuutta yksinkertaisesti lukemalla sanaa tai kertomalla
kokemuksistaan Pyhä Henki vaikuttaa mieleen ja luonteeseen. Tahto alistuu
Jumalan tahtoon, tähän asti käsittämätön totuus painuu elävästi vakuuttavana
sydämeen ja tulee hengelliseksi todellisuudeksi.” E. u. 128.
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7.2. Perjantai, ilta
Jes. 61:1-3
“Hänen sanomansa vaihteli hänen kuulijakuntansa mukaan. Hän osasi »sanalla
virvoittaa väsynyttä» (Jes. 50: 4), sillä hänelle oli suotu armo välittää ihmisille
totuuden aarteita mitä viehättävimmällä tavalla. Hän osasi tahdikkaasti
suhtautua ennakkoluuloisiin ja saattoi heidät ihmeisiinsä kuvauksilla, jotka
heitä kiinnostivat. Mielikuvituksen välityksellä hän saavutti sydämet. Hänen
kuvauksensa olivat otetut jokapäiväisestä elämästä, ja vaikka ne olivatkin
yksinkertaisia, niissä oli ihmeen syvä merkitys. Taivaan linnut, kedon liljat,
kylväminen, paimen ja lampaat, — tällaisilla vertauksilla Kristus valaisi
kuolemattomia totuuksia, ja joka kerta, kun hänen kuulijansa myöhemmin
sattuivat näkemään näitä asioita luonnossa, he muistivat hänen sanansa.
Kristuksen vertauksissa toistuivat hänen opetuksensa lakkaamatta. Apostolit
koettivat jakaa näille epäjumalanpalvelijoille tietoa Jumalasta luojana ja hänen
Pojastaan ihmiskunnan vapahtajana.” E. u. 129.
8.2. Sapatti, aamu
1. Kor. 2:2
“He kiinnittivät ensiksi huomiota Jumalan ihmeellisiin tekoihin —aurinkoon,
kuuhun ja tähtiin, toisiaan seuraavien vuodenaikojen kauniiseen järjestykseen,
valtaviin lumipeitteisiin vuoriin, mahtaviin puihin ja muihin luonnon ihmeisiin,
jotka ilmaisivat inhimillisen käsityskyvyn ylittävää taitoa. Näiden Kaikkivaltiaan
tekojen välityksellä apostolit johtivat pakanain mielen mietiskelemään
kaikkeuden suurta Hallitsijaa. Paavali oli loistava puhuja. Ennen kääntymystään
hän oli usein koettanut vaikuttaa kuulijoissa kaunopuheisuudellaan. Mutta nyt
hän luopui tästä kaikesta. Antautumatta runollisiin kuvauksiin ja
mielikuvituksellisiin esityksiin, niin viehättäviä ja lennokkaita kuin ne ehkä
olisivatkin olleet, Paavali hylkäsi ne arkielämälle vieraina ja pyrki mieluummin
yksinkertaista kieltä käyttämällä selvittämään ihmisille elintärkeitä totuuksia.
Totuuden mielikuvitukselliset esitykset saattavat haltioittaa tunnetta, mutta
aivan liian usein tällä tavoin esitetyt totuudet jättävät uskovaisen vaille sitä
vahvistavaa ja lujittavaa ravintoa, jota hän välttämättä tarvitsee kestääkseen
elämän taisteluissa.” E. u. 129, 130.
8.2. Sapatti, ilta
Ef. 6:12
“Kamppailevien sielujen välittämät tarpeet ja nykyiset koettelemukset on
otettava huomioon, ja niitä varten on kristinuskon perusperiaatteita opetettava
terveesti ja käytännöllisesti. Koettaessanne esittää totuutta herää usein
vastustusta, mutta jos pyritte torjumaan sitä väittelemällä, se vain
moninkertaistuu, eikä teillä ole varaa siihen. Pysytelkää myönteisessä. Jumalan
enkelit tarkkaavat teitä, ja he tietävät, miten voidaan vaikuttaa niihin, joiden
vastustusta te kieltäydytte torjumasta väittelemällä. Älkää viipykö esiin tulevien
kysymysten kielteisissä kohdissa, vaan kootkaa mieleenne myönteisiä
totuuksia ja painakaa ne sinne runsaan ja hartaan rukouksen sekä
sydämentutkistelun avulla.” E. u. 130.
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9.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 4:13-16
“Niiden, jotka tämän hetken kutsua noudattaen ovat ryhtyneet Mestari
työntekijäin palvelukseen, on syytä tutkia hänen työmenetelmiään. Maisen
toimintansa aikana Vapahtaja käytti hyväkseen tilaisuuksia, joita hänelle
tarjoutui suurten liikenneväylien varrella. Eri tahoille suuntautuvien matkojensa
väliaikoina Jeesus oleskeli Kapernaumissa, ja se tuli tunnetuksi »hänen omana
kaupunkinaan». Tämä kaupunki soveltui mainiosti Vapahtajan toiminnan
keskukseksi. Sen kautta kulki valtatie Damaskosta Jerusalemiin, Egyptiin ja
Välimerelle, ja se oli tärkeä kauttakulkukeskus. Monien maiden väkeä kulki
kaupungin läpi tai levähti siellä matkallaan eri suuntiin. Siellä Jeesus saattoi
tavata kaikkien kansakuntien ja yhteiskuntaluokkien edustajia, rikkaita ja
ylhäisiä samoin kuin köyhiä ja alhaisia. Sieltä hänen opetuksensa levisivät
muihin maihin ja moniin perhekuntiin. Tämä antoi virikkeitä ennustusten
tutkimiselle; näin huomio kiinnittyisi Vapahtajaan, ja hänen tehtävänsä tulisi
maailman tietoon.“ E. u. 130.
9.2. Sunnuntai, ilta
Matt. 3:2
“Monien tuhansien terveyttään ja virkistystään hakevien kansoittamissa
maailmankuuluissa parantolapaikoissa ja matkailukeskuksissa pitäisi olla
saarnaajia ja kirjaevankelistoja, jotka kykenevät saamaan väkijoukkojen
huomion heräämään. Tarkatkoot nämä työntekijät, milloin heille tarjoutuu
tilaisuus esittää tälle ajalle kuuluvaa sanomaa, ja pitäkööt he tällöin myös
kokouksia. Olkoot he valmiit heti tilaisuuden sattuessa puhumaan kansalle.
Julistakoot he kansalle Pyhän Hengen voiman rohkaisemina Johannes Kastajan
sanomaa… Jumalan sanaa on esitettävä selvästi ja voimakkaasti, niin että ne,
joilla on korvat kuulla, voivat kuulla totuuden. Näin nykyisen totuuden
evankeliumi tavoittaa ne, jotka eivät tunne sitä, ja monet ottavat sen vastaan ja
vievät sen mukanaan kotiinsa kaikkialle maailmaan.” E. u. 131.
10.2. Maanantai, aamu
Jes. 34:16
“»Kodin Suuri Lääkäri» ja »Kristuksen vertaukset» sopivat erinomaisesti
käytettäviksi matkailukeskuksissa, ja kaikki voitava tulisi tehdä, jotta nämä
kirjat saataisiin niiden käsiin, joilla on joutoaikaa ja lukuhalua. Pitäisi perustaa
terveysravintoloita ja hoitoloita. Suurten merikylpylöiden pitäisi kuulua tämän
alan toimintapiiriimme. Kuten Johannes Kastajan kuultiin huutavan erämaassa:
»Valmistakaa Herralle tie», niin on myös Herran sanansaattajien äänen
kuuluttava suurissa merenranta- ja matkailukeskuksissa. Kutsuen kaksitoista
opetuslastaan ympärilleen Jeesus käski heidän kaksittain mennä kyliin ja
kaupunkeihin. Ketään ei lähetetty yksin, vaan veli veljen, ystävä ystävän kanssa.
Näin he voivat auttaa ja rohkaista toisiaan, neuvotella ja rukoilla yhdessä, ja
toisen voima täydensi toisen heikkoutta. Samalla tavalla hän myöhemmin
lähetti ne seitsemänkymmentä. Vapahtajan tarkoitus oli, että evankeliumin
sanansaattajat tällä tavoin työskentelisivät yhdessä. Meidän aikanamme
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evankeliumi työ olisi paljon menestyksellisempää, jos tätä esimerkkiä
tarkemmin seurattaisiin.” E. u. 131.
10.2. Maanantai, ilta
Matt. 10:8
“Ajan mittaan Herralta saamani opetuksen perusteella tiedän, että tulisi olla
työntekijöitä, jotka lähtevät lääkintäevankelioimiskiertueille kaupunkeihin ja
kyliin. Tätä työtä tekevät saavat runsaan sielusadon sekä ylemmistä että
alemmista luokista. Uskollinen kirjaevankelista valmistaa toiminnallaan
parhaiten tietä tälle työlle. Nyt tarvitaan työntekijöitä — evankelisia
lääkintälähetystyöntekijöitä.
Teillä
ei
ole
varaa
käyttää
vuosia
valmistautumiseen. Pian sulkeutuvat iäksi ovet, jotka nyt ovat avoinna
totuudelle. Levittäkää sanomaa nyt. Älkää viivytelkö niin että vihollinen pääsee
valtaamaan kentät, jotka nyt ovat avoinna edessänne. Lähtekööt pienet ryhmät
suorittamaan työtä, jonka Kristus antoi opetuslapsilleen. Toimikoot he
evankelistoina, levittäkööt kirjallisuuttamme ja puhukoot totuudesta niille, joita
tapaavat. Rukoilkoot he sairaiden puolesta ja antakoot heille välttämätöntä
apua, ei lääkkeiden, vaan luonnon hoitokeinojen avulla ja opettamalla heitä,
miten he voivat tulla jälleen terveiksi ja välttyä sairastumasta.” E. u. 132.
11.2. Tiistai, aamu
Mark. 6:13
“Veljeni ja sisareni, antautukaa Herran palvelukseen. Älkää jättäkö mitään
tilaisuutta käyttämättä. Käykää sairaiden ja kärsivien luona ja osoittakaa heille
ystävällistä myötätuntoanne. Mikäli mahdollista, tehkää jotakin saadaksenne
heidän olonsa viihtyisämmäksi. Tällä tavoin voitte tavoittaa heidän sydämensä
ja puhua heille Kristuksesta. Vasta iäisyydessä nähdään, miten kauaskantoista
tällainen työ voi olla. Niille, jotka ovat valmiit täyttämään lähimmän
velvollisuutensa, avautuu tilaisuuksia moneen muuhunkin hyödylliseen
toimintaan. On lukemattomia köyhiä perheitä, joiden hyväksi ei voida tehdä
parempaa lähetystyötä kuin auttaa heitä siirtymään maaseudulle ja opettaa
heitä itse hankkimaan elatuksensa. Sellaista apua ja ohjausta ei tarvita
ainoastaan kaupungeissa. Maaseudullakin, huolimatta siellä tarjolla olevista
paremmista elämän mahdollisuuksista, on lukemattomia köyhiä, jotka kärsivät
suurta puutetta. Siellä on kokonaisia yhteiskuntia, jotka kaipaavat valistusta
käytännöllisissä ammateissa ja terveydenhoidossa.” E. u. 132, 133.
11.2. Tiistai, ilta
3. Moos. 19:10
“Perheet asuvat kurjasti kalustetuissa hökkeleissä, heillä on niukanlaisesti
vaatteita ja työkaluja. Kirjoja heillä ei ole lainkaan, ja heidän kotinsa ovat
kaikkea muuta kuin viihtyisiä, ilman mukavuuksia ja sivistysvälineitä. Perittyjen
pahojen taipumuksien ja tapojen seuraukset näkyvät raaistuneissa sieluissa ja
heikoissa, vaivaisissa ruumiissa. Tällaiset ihmiset ovat perusteellisen
kasvatuksen tarpeessa. He ovat viettäneet epäkäytännöllistä joutilasta elämää
turmeluksessa ja synneissä, ja heille on opetettava oikeita elämäntapoja. Olisi
kiinnitettävä huomiota kaikkiin sellaisiin teollisuusyrityksiin, jotka voivat antaa
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työtä köyhille perheille. Puuseppien ja seppien sekä yleensä kaikkien niiden,
jotka kykenevät johonkin hyödylliseen työhön, tulisi tuntea velvollisuudekseen
opettaa ja auttaa taitamattomia ja työttömiä.” E. u. 133.
12.2. Keskiviikko, aamu
5. Moos. 24:14, 15
“Kristillismieliset maanviljelijät voivat tehdä todellista lähetystyötä auttamalla
köyhiä saamaan oman kodin maalta ja opettamalla heille, miten maata on
viljeltävä ja miten se saadaan tuottamaan. Maanviljelijät voivat opettaa uusille
asukkaille maanviljelyskalujen käyttöä, miten kutakin laihoa on viljeltävä ja
miten puutarhoja on hoidettava. Köyhien auttamisessa aukenee sekä naisille
että miehillekin laaja työkenttä. Taitavia keittäjiä, taloudenhoitajia, ompelijoita,
sairaanhoitajia — kaikkia tarvitaan. Opetettakoon köyhien perheiden jäseniä
keittämään, ompelemaan ja korjaamaan omat vaatteensa, hoitamaan sairaita
ja hoitamaan kotiaan oikein. Poikien ja tyttöjen tulisi saada perinpohjainen
koulutus johonkin hyödylliseen ammattiin tai toimeen. On monenlaista
tehtävää, jos vain halutaan toimia. Paljon on niitä, jotka eivät kutsumatta tule
kirkkoon kuulemaan totuuden saarnaa. Mutta kun heitä vaatimattomasti ja
viisaasti käydään henkilökohtaisesti kutsumassa, heidät ehkä saadaan
tulemaan Jumalan huoneeseen. Ja he saattavat vakuuttua jo kuullessaan
ensimmäisen kerran, miten nykyistä totuutta esitetään. Jos taas kutsujanne ei
noudateta, niin älkää masentuko. Jatkakaa sitkeästi siihen asti, kunnes
ponnistuksenne tuottavat tuloksia.” E. u. 133, 134.
12.2. Kaskiviikko, ilta
1. Tim. 4:12
“Toinen työ, johon kaikki voivat ryhtyä, on lasten ja nuorten kokoaminen
sapattikouluun. Nuoret voivat tällä tavalla työskennellä tehokkaasti rakkaan
Vapahtajan hyväksi. He saattavat ohjata sielujen kohtaloa. He voivat suorittaa
seurakunnan ja maailman hyväksi työtä, jonka laajuutta ja suuruutta ei tunneta
ennen kuin lopullisen tilinteon päivänä, jolloin hyville ja uskollisille lausutaan
sanat: »Hyvä on.» Julistakaa kynänne ja äänenne avulla, että Jeesus elää ja
toimii välimiehenämme. Toimikaa yhdessä suuren Mestarityöntekijän kanssa,
seuratkaa itsensäkieltävää Lunastajaa hänen rakkautensa maisella
pyhiinvaeliusretkellä.“ E. u. 134.
13.2. Torstai, aamu
1. Piet. 2:21
“Jotkut työskentelevät yhdellä tavalla ja toiset toisella tavalla sen mukaan kuin
Herra kutsuu ja johtaa heitä. Mutta heidän kaikkien tulee ponnistella yhdessä ja
koettaa tehdä työstä täydellinen kokonaisuus. Kirjoittamalla ja puhumalla
heidän on työskenneltävä hänen hyväkseen. Kristus ristiinnaulittuna — puhukaa
siitä, rukoilkaa siitä, laulakaa siitä, ja se on murtava ja voittava sydämiä. Kynä
on voimakas ase niiden kädessä, jotka tuntevat totuuden palavana sydämensä
alttarilla ja jotka tahtovat pyhittää terveen arvostelukykynsä ohjaaman älynsä
innon Jumalan palvelukseen. Kynä, joka on kastettu puhtaan totuuden
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lähteeseen, voi lähettää valonsäteitä maan pimeisiin kolkkiin, mistä sen säteet
heijastuvat takaisin entistä voimakkaampina ja antavat lisävaloa levitettäväksi
kaikkialle.” E. u. 134.
13.2. Torstai, ilta
1. Kor. 3:8
“Saarnaajiemme ei pitäisi kuluttaa kaikkia voimiaan saarnaamiseen ja
rajoittaa työtään siihen. Heidän tulisi opettaa seurakunnan jäsenille, miten he
voivat
menestyksellisesti
ryhtyä
hoitamaan
tätä
työmuotoa
(lähetyskirjeenvaihtoa), mikä on traktaatti- ja lähetysseurallemme kuin ratas
rattaassa. Tämän sisärattaan pyörintä pitää ulkorattaan terveessä,
voimakkaassa liikkeessä. Jos tämä sisäratas pysähtyy, on seurauksena
traktaatti- ja lähetysseuran elämän ja toiminnan väheneminen. Älkää väsykö
tekemästä valppaasti lähetystyötä. Tätä työtä te kaikki voitte suorittaa
menestyksellisesti, jos vain tahdotte pysyä Jumalan yhteydessä. Ennen kuin
kirjoitatte tiedustelukirjeitä, rukoilkaa aina Jumalaa, että voisitte onnistua
kokoamaan joitakin villioksia, jotka voitaisiin oksastaa tosi viinipuuhun ja
saada tuottamaan hedelmää Jumalan kunniaksi. Kaikki jotka nöyrin mielin
osallistuvat tähän työhön, harjaantuvat jatkuvasti Herran viinitarhan
työntekijöinä.“ E. u. 135.
14.2. Perjantai, aamu
Matt. 4:24
“Toimintansa aikana Jeesus uhrasi enemmän aikaa sairaiden parantamiseen
kuin saarnaamiseen. Tosi uskonpuhdistajan edelläkävijänä lääkintälähetystyö
avaa monia ovia. Aito lääkintälähetystyö on käytäntöön sovellettua
evankeliumia. Lääkintälähetystyö raivaa tietä evankeliumin julistamiselle.
Evankeliumia on siis julistettava ja käytännössä toteutettava sekä lääkintä- että
opetustyötäkin suoritettaessa. Maailman Vapahtaja käytti toiminnassaan
enemmän aikaa sairaiden parantamiseen kuin saarnaamiseen. Aivan lopuksi
hän kehotti apostoleitaan, jotka jäivät edustamaan häntä maailmassa,
panemaan kätensä sairaiden päälle, että he parantuisivat. Kun Mestari tulee,
hän kiittää niitä, jotka ovat käyneet katsomassa sairaita ja huojentaneet
ahdistettujen tarpeita.” E. u. 136.
14.2. Perjantai, ilta
Matt. 9:35
“Hänen tarkoituksensa mukaan lääkintälähetystyön tulee valmistaa tietä tälle
ajalle tarkoitetun pelastavan totuuden esittämiselle — kolmannen enkelin
sanoman julistukselle. Jos tämä tarkoitus toteutuu, ei sanoma jää varjoon eikä
sen edistyminen esty. Täyttäkää ensin puutteenalaisten ajalliset tarpeet ja
huojentakaa heidän fyysiset puutteensa ja vaivansa, niin sen jälkeen teille
avautuu pääsy sydämeen, jonne voitte kylvää hyveen ja uskonnon hyvää
siementä. Hengellinen voima ja tunteen aitous ja syvyys eivät mistään niin
lisäänny ja vahvistu kuin siitä, että käydään tapaamassa ja palvelemassa
sairaita ja masentuneita, autetaan heitä pääsemään valoon ja kiinnittämään
uskonsa Jeesukseen.” E. u. 136.
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15.2. Sapatti, aamu
Luuk 9:6
“Kristus, suuri lääkintälähetystyön teki ja, on esimerkkimme. Hän paransi
sairaita ja saarnasi evankeliumia. Hänen palveluksessaan parantaminen ja
opettaminen liittyivät läheisesti toisiinsa. Niitä ei nykyäänkään pidä erottaa
toisistaan. Kristuksen palvelijoiden tulee seurata hänen esimerkkiään.
Kulkiessaan paikasta toiseen hän lohdutti kärsiviä ja paransi sairaita. Sitten hän
esitti heille valtakuntaansa koskevat suuret totuudet. Tämä on myös hänen
seuraajiensa työtä. Niiden, jotka sanovat olevansa Kristuksen lapsia, täytyy
seurata hänen esimerkkiään. Kun huojennatte lähimmäistenne fyysisiä tarpeita,
niin heidän kiitollisuutensa murtaa esteet ja avaa teille pääsyn heidän
sydämeensä. Kiinnittäkää tähän asiaan vakavaa huomiota.” E. u. 137.
15.2. Sapatti, ilta
Apt. 4:13, 14
“Varsinkin lääkintälähetystyöhön osallistuvien pitäisi mielenlaadullaan,
sanoillaan ja luonteellaan ilmaista seuraavansa Kristusta Jeesusta,
lääkintälähetystyön jumalallista esikuvaa. Evankeliumin ja lääkintälähetystyön
tulee edetä yhdessä. Evankeliumin tulee liittyä tosi terveysuudistuksen
periaatteisiin. Kristinusko on sovellettava käytännölliseen elämään. Syvällinen
ja perusteellinen uudistustyö on suoritettava. Meidän tulee esittää ihmisille
terveysuudistuksen periaatteet ja koettaa kaikin voiminemme saada heidät
ymmärtämään näiden periaatteiden välttämättömyys ja soveltamaan ne
käytäntöön. Jumalan suunnitelmiin kuuluu, että me työskentelisimme niin kuin
opetuslapset työskentelivät. Lääkintätyö liittyy läheisesti evankeliseen
julistustyöhön. Evankeliumityössä ei opetus- ja parannustyötä saa koskaan
erottaa toisistaan.” E. u. 137.
16.2. Sunnuntai, aamu
Apt. 5:16
“Lääkintälähetystyö ja evankeliumin julistustyö ovat ne kanavat, joita pitkin
Jumala pyrkii jatkuvasti vuodattamaan hyvyyttään. Elämän virtana niiden tulee
kostuttaa hänen seurakuntaansa. Opetelkoot saarnaajamme, jotka ovat
saaneet sanan saarnaamisen kokemusta, antamaan yksinkertaisia hoitoja ja
ryhtykööt
sitten
järkevästi
toimimaan
lääkintälähetysevankelistoina.
Kulkiessaan paikasta toiseen kirjaevankelista tapaa monia sairaita. Hänellä
pitäisi olla käytännöllistä tietoa sairauden syistä ja hänen pitäisi osata antaa
yksinkertaisia hoitoja voidakseen lievittää kärsivien vaivoja. Tämän lisäksi
hänen pitäisi rukoilla uskossa ja yksinkertaisesti sairaiden puolesta ja ohjata
heitä suuren Lääkärin luo. Kun hän näin vaeltaa ja työskentelee Jumalan
yhteydessä, palvelevat enkelit ovat hänen vierellään ja auttavat häntä
tavoittamaan sydämiä. Miten laaja lähetystoiminnan kenttä avautuukaan
uskolliselle, pyhittyneelle kirjaevankelistalle; mikä siunaus tuleekaan hänen
osakseen, kun hän ahkerasti suorittaa työtään!” E. u. 137, 138.
16.2. Sunnuntai, ilta
Luuk. 17:15
“Jokaisen evankeliumin julistajan tulisi tuntea, että terveysperiaatteiden
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opettaminen on osa hänelle uskotusta työstä. Tällaista työtä kaivataan kipeästi,
ja koko maailma on sille avoinna. Minulle on moneen kertaan opetettu, että
lääkintälähetystyön tulee olla kolmannen enkelin sanoman julistukseen
samassa suhteessa kuin käsivarsi ja käsi ruumiiseen. Jumalallisen Pään johdon
alaisina niiden tulee toimia yhdessä ja valmistaa tietä Kristuksen tulolle.
Totuuden ruumiin oikean käsivarren tulee olla alati toimivana jatkuvasti työssä,
ja Jumala on vahvistava sitä. Mutta sitä ei pidä tehdä ruumiiksi. Mutta ei
myöskään ruumis saa sanoa kädelle: »En tarvitse sinua.» Ruumis tarvitsee
kättä uuraaseen, toimekkaaseen työhön. Molemmilla on tehtävänsä, ja
kumpikin kärsii suuresti, jos joutuu toimimaan erillään toisista.” E. u. 138.
17.2. Maanantai, aamu
Ps. 107:20
“Lääkintälähetystyötä tulee tehdä. Sen tulee olla Jumalan työlle samaa kuin
käsi ruumiille. Kristus tuntee jokaisen kärsivän tuskat. Kun pahat henget
raastavat ihmisruumista, Kristus tuntee tuon kirouksen. Kun kuume jäytää
elinjuuria, Kristus tuntee tuskan. Ja hän on aivan yhtä halukas parantamaan
sairaita, kuin hän oli ollessaan henkilökohtaisesti maan päällä. Kristuksen
palvelijat ovat hänen edustajiaan, hänen apulaisiaan. Hän toivoo heidän
välityksellään voivansa käyttää parantavaa voimaansa. Palvelijansa välityksellä
Jumala ilmoittaa itsensä, heidän välityksellään sairaat, onnettomat ja pahojen
henkien riivaamat kuulevat hänen äänensä. Lastensa välityksellä hän haluaa
olla sellainen kärsivien lohduttaja, jonka veroista maailma ei tunne.” E. u. 138,
139.
17.2. Maanantai, ilta
Apt. 28:9
“Kristus on yhteistyössä niiden kanssa, jotka ryhtyvät lääkintälähetystyöhön.
Herra vaikutti heidän kauttaan. Minne tahansa he menivät, sairaita parannettiin
ja köyhille saarnattiin evankeliumia. Kristus ei enää henkilökohtaisesti ole
tässä maailmassa eikä käyskentele kaupungeissamme ja kylissämme sairaita
parantamassa; mutta hän on käskenyt meidän jatkaa alkamaansa
lääkintälähetystyötä. Terveysuudistusta koskevaa sanomaa tulee julistaa joka
seurakunnassa. Lääkintälähetystyön tulisi kuulua maassamme jokaisen
seurakunnan työhön. Olemme tulleet aikaan, jolloin jokaisen seurakunnan
jäsenen pitäisi ryhtyä lääkintälähetystyöhön.” E. u. 139.
18.2. Tiistai, aamu
1. Moos. 20:17
“Terveysuudistustyön avulla Herra vähentää kärsimystä maailmassamme ja
puhdistaa seurakuntaansa. Opettakaa ihmisille, että he voivat toimia Jumalan
auttavana kätenä palauttamalla fyysistä ja hengellistä terveyttä yhteistyössä
Mestarityöntekijän kanssa. Tämä työ on peräisin taivaasta, ja se avaa
sisäänpääsyn muille kalliille totuuksille. Tässä työssä on tilaa kaikille, jotka
tahtovat järkevästi käydä siihen käsiksi. Myrskyiset ajat ovat tulossa, mutta
älkäämme lausuko yhtään epäuskoista tai masentavaa sanaa. Muistakaamme,
että julistamme paranemisen sanomaa maailmalle, joka on täynnä
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synninsairaita sieluja.” E. u. 139.
18.2. Tiistai, ilta
Hagg. 2:4
“Oikein suoritettuna tämä työ pelastaa monen syntisparan, jonka seurakunnat
ovat laiminlyöneet. Monet uskoomme kuulumattomat kaipaavat juuri sitä apua,
jota kristittyjen velvollisuutena on antaa. Jos Jumalan kansa osoittaisi tosi
kiinnostusta lähimmäisiinsä, tälle ajalle kuuluvat erikoistotuudet tavoittaisivat
monet. Työn maineelle ei mikään ole eikä koskaan voi olla niin hyväksi kuin
ihmisten auttaminen juuri siellä missä he ovat. Tuhannet voisivat nykyään iloita
sanoman vastaanottaneina, jos ne, jotka väittävät rakastavansa Jumalaa ja
pitävänsä hänen käskynsä, työskentelisivät Kristuksen tavalla. Kun
lääkintälähetystyö näin saattaa ihmisiä Kristuksen ja hänen totuutensa
pelastavaan tuntemukseen, voidaan siihen turvallisesti sijoittaa rahaa ja
uutteraa työtä, sillä se on työtä, joka tulee kestämään.” E. u. 140.
19.2. Keskiviikko, aamu
Jer. 33:6
“Osoittakoon
kansamme,
että
se
on
elävästi
kiinnostunut
lääkintälähetystyöhön. Lisätkööt sen jäsenet käyttökelpoisuuttaan tutkimalla
kirjoja, joita on kirjoitettu, oppiaksemme niistä näitä asioita. Nämä kirjat
ansaitsevat tähänastista paljon suurempaa huomiota ja arvostusta.
Nimenomaan terveysperiaatteiden opetukseksi on kirjoitettu paljon sellaista,
mitä kaikkien on hyödyllistä ymmärtää. Ne, jotka tutkivat ja soveltavat
käytäntöön näitä periaatteita, tulevat runsaasti siunatuiksi sekä fyysisesti että
hengellisesti. Terveyden elämänviisauden ymmärtäminen varjelee monelta alati
lisääntyvältä pahalta.” E. u. 140.
19.2. Keskiviikko, ilta
Matt. 22:4
“Minulle on opetettu, että lääkintälähetystyö tavoittaa syvään alennustilaan
vajonneita ihmisiä, jotka hillittömien tapojensa uhreinakin suhtautuvat
suopeasti oikeanlaatuiseen työhön. Mutta he tarvitsevat tunnustusta ja
rohkaisua. Heidän kohottamisensa vaatii lujaa, kärsivällistä ja vakavaa
ponnistelua. He eivät voi parantaa itseään entiselleen. He saattavat kuulla
Kristuksen kutsun, mutta heidän korvansa ovat liian huonokuuloiset
käsittääkseen sen merkityksen, ja heidän silmänsä ovat liian huononäköiset
havaitakseen, että heille on mitään hyvää varattuna. He ovat kuolleet rikoksiin
ja synteihin. Kuitenkaan ei näitäkään ole pidettävä evankeliumin juhlaan
kuulumattomina. Heidänkin tulee saada kutsu: »Tulkaa.» Vaikka he tuntisivatkin
itsensä arvottomiksi, Herra sanoo: »Pakota heitä tulemaan sisälle.» Älä kuuntele
mitään estelyitä. Tartu heihin rakkauden ja ystävällisyyden oikealla otteella.” E.
u. 140, 141.
20.2. Torstai, aamu
Luuk. 5:5, 6
“Niiden jotka ryhtyvät tähän työhön [levittämään julkaisuja] tulee käydä siihen
valmiina suorittamaan myös lääkintälähetystyötä. Sairaita ja kärsiviä tulee
auttaa. Monet, joiden hyväksi tätä laupeudentyötä tehdään, kuulevat ja
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vastaanottavat elämän sanat. Kuka valmistautuu suorittamaan taitavasti
lääkintälähetystyötä? Jokaisen työntekijän pitäisi olla taitava ja tehokas. Silloin
hän voi ylevästi ja avarasti esittää totuutta sellaisena kuin se on Jeesuksessa.
Edistyköön Herran työ. Edistykööt lääkintälähetystyö ja koulutyö. Olen varma
siitä, että tämä on suuri puutteemme — vilpittömien, auttautuneiden,
älykkäiden ja kyvykkäiden työntekijöiden puute. Viekööt he terveysuudistuksen
elävän periaatteen yhteisöihin, joille nämä periaatteet suureksi osaksi ovat
tuntemattomia. ” E. u. 141.
20.2. Torstai, ilta
Ilm. 14:6
“Minua on neuvottu sanomaan terveysuudistuksen kasvattajille: Käykää
eteenpäin. Maailma tarvitsee aivan kaiken vaikutuksenne, jolla voitte torjua
hyökyaaltona etenevää siveellistä turmelusta. Pysykööt ne jotka opettavat
kolmannen enkelin sanomaa uskollisina periaatteilleen. Herra tarjoaa niille
parantoloillemme, joiden työ on jo vakiintunutta, tilaisuuden työskennellä
yhdessä hänen kanssaan tukemalla vastaperustettuja laitoksia. Jokaista uutta
laitosta tulee pitää rinnakkaisapuna kolmannen enkelin sanoman julistamisen
suuressa työssä. Jumala on antanut parantoloillemme tilaisuuden panna alulle
sellaista elämää uhkuvaa kiveä muistuttavan työn, joka kasvaa näkymättömän
käden vierittämänä. Sysättäköön tämä salaperäinen kivi liikkeelle.” E. u. 141,
142.
21.2. Perjantai, aamu
Matt. 3:1
“Pitäisi perustaa terveysravintoloita ja hoitoloita. Suurten merikylpylöiden pitäisi
kuulua tämän alan toimintapiiriimme. Kuten Johannes Kastajan kuultiin
huutavan erämaassa: »Valmistakaa Herralle tie», niin on myös Herran
sanansaattajien
äänen
kuuluttava
suurissa
merenrantaja
matkailukeskuksissa. Minun on annettu ymmärtää, että monissa kaupungeissa
on suositeltavaa liittää ravintola hoitohuoneiden yhteyteen. Nämä kaksi voivat
yhteistoiminnassa tähdentää oikeita periaatteita. Näiden yhteyteen on
toisinaan suositeltavaa järjestää sairaita varten joitakin majoitushuoneita.
Näistä paikoista voivat maassa toimivat parantolat saada potilaita.” E. u. 142.
21.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 20:8-11
“Syntinen ihminen on syrjäyttänyt Jumalan muistomerkin, seitsemännen päivän
sapatin, joka on merkkinä siitä, että hän on luonut maailman. Jumalan kansan
erikoisena tehtävänä on hänen lakiinsa tehdyn halkeaman umpeen
muuraaminen; ja mitä lähemmäksi loppua lähestymme, sitä tärkeämmäksi
tämä työ tulee. Kaikki jotka rakastavat Jumalaa, osoittavat omaavansa hänen
merkkinsä pitämällä hänen käskynsä. He ovat teitten korjaajia maan
asuttamiseksi. Aito lääkintälähetystyö liittyy erottamattomasti Jumalan
käskyjen pitämiseen, joista sapatti mainitaan erikoisesti, koska se on Jumalan
luomistyön suuri muistomerkki. Sen noudattaminen liittyy siihen työhön, jolla
Jumalan siveellinen kuva palautuu ihmiseen. Tätä toimintaa Jumalan kansan

Hartauskalenteri

36

Tammi-Maaliskuu 2014

tulee edistää tänä aikana, ja oikein suoritettuna seurakunta saa siitä runsaita
siunauksia.” E. u. 144.
22.2. Sapatti, aamu
Jes. 58:11
“En voi liian voimakkaasti kehottaa kaikkia seurakunnan jäseniämme, kaikkia,
jotka ovat tosi lähetystyöntekijöitä, kaikkia, jotka uskovat kolmannen enkelin
sanoman ja kaikkia, jotka pidättävät jalkansa sapattia rikkomasta, miettimään
Jesajan 58. luvun sanomaa. Tässä luvussa tähdennetty hyväntekeväisyystyö on
juuri sitä työtä, jota Jumala vaatii kansaansa tekemään tänä aikana. Se on
hänen itse määräämäänsä työtä. Sanoman sovellutus ja sen täyttymyksen
ajankohta eivät jää meille epäselviksi, sillä luemme: »Sinun jälkeläisesi
rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten
polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: 'halkeamain umpeen muuraaja' ja
'teitten korjaaja maan asuttamiseksi'.»” E. u. 143, 144.
22.2. Sapatti, ilta
Hebr. 9:4
“Minua on neuvottu rohkaisemaan keittokurssien järjestämistä kaikissa
paikoissa, missä lääkintälähetystyötä tehdään. Ihmisille tulee esittää kaikkea,
mikä johtaa heitä uudistukseen. Antakaa mahdollisimman runsaan valon
loistaa heille. Opettakaa heitä parhaansa mukaan parantamaan
ruuanlaittotaitoaan, ja rohkaiskaa heitä jakamaan oppimaansa myös muille.
Keittokursseja tulee pitää. Ihmisiä tulee opettaa valmistamaan terveellistä
ruokaa. Heille tulee osoittaa, miten tarpeellista on hylätä epäterveelliset ruuat.
Mutta suosittelemamme ruokavalion ei milloinkaan pitäisi olla mikään
nälkäkuuri. Ruokavalio voi olla terveellinen ja ravitseva ilman teen, kahvin ja
liharuuan käyttöä. Terveellisen ja samalla maittavan ruokavalion laatimisen
opettaminen ihmisille on tavattoman tärkeää.“ E. u. 143.
23.2. Sunnuntai, aamu
2. Moos. 16:31
“Minulle on osoitettu erääksi pääsyyksi siihen, että raittiusravintoloita ja
hoitoloita pitäisi perustaa suurten kaupunkien keskuksiin, se että tällä keinoin
johtohenkilöiden huomio kiintyy kolmannen enkelin sanomaan. Huomatessaan
näitä ravintoloita hoidettavan aivan toisella tavalla kuin niitä yleensä hoidetaan,
sivistyneet henkilöt alkavat kysellä liikemenetelmiemme erilaisuuden syitä, ja
he tutkivat niitä periaatteita, jotka saavat meidät tarjoilemaan parempaa
ruokaa kuin muut. Näin he tulevat tietämään tälle ajalle kuuluvan sanoman.” E.
u. 143.
23.2. Sunnuntai, ilta
Saarn. 11:1
“Herralla on sanoma kaupungeillemme, ja tätä sanomaa meidän tulee julistaa
vuosikokouksissamme, yleisissä kokouksissamme ja kirjallisuutemme
välityksellä. Tämän lisäksi tulee perustaa terveysravintoloita kaupunkeihin, ja
niiden tulee julistaa raittiussanomaa. Ravintoloidemme yhteydessä tulisi pitää
kokouksia. Niihin tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää huone, jonne
asiakkaita voidaan kutsua kuulemaan terveysopillisia ja kristillistä raittiutta
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koskevia esitelmiä ja missä heille voidaan muiden tärkeiden aiheiden lisäksi
opettaa terveellistä ruuanlaittoa. Ravintoloihimme tuleville pitäisi antaa
luettavaa. Heidät tulisi saada kiinnittämään huomionsa raittiutta ja
ravintouudistusta koskevaan kirjallisuuteemme, ja heille pitäisi antaa myös
Kristuksen opetuksia käsitteleviä lehtisiä. Tällaisen kirjallisuuspalvelun
kustannuksiin pitäisi koko kansamme osallistua. Kaikille jotka tulevat, pitäisi
antaa jotakin lukemista. Voi olla että monet jättävät kirjasen lukematta, mutta
jotkut niistä joille annatte niitä, saattavat etsiä valoa. He lukevat ja tutkivat sitä
mitä annatte heille ja antavat sitä sitten edelleen toisille.” E. u. 142, 143.
24.2. Maanantai, aamu
Ps. 119:105
“Raamatuntutkistelujen pitämisen suunnitelma oli taivassyntyinen aate. On
monia, sekä miehiä että naisia, jotka voivat osallistua tähän lähetystyön
haaraan. Näin kehittyy työntekijöitä, joista tulee Jumalan sankareita. Tällä
tavoin Jumalan sanaa on viety tuhansille; ja työntekijät pääsevät
henkilökohtaiseen kosketukseen kaikkia kansakuntia ja kieliä edustavien
ihmisten kanssa. Raamattu pääsee perheisiin, ja sen pyhät totuudet selviävät
omalletunnolle. Ihmiset saatetaan itse lukemaan, tutkimaan ja päättelemään,
ja näin he joutuvat vastuuseen jumalallisen valistuksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä. Jumala ei jätä palkitsematta tätä hänen hyväkseen tehtävää
arvokasta työtä. Hän kruunaa menestyksellä jokaisen hänen nimessään tehdyn
vaatimattomankin yrityksen.” E. u. 145.
24.2. Maanantai, ilta
Luuk. 8:39
“Olemme saaneet tehtävämme taivaalliselta Isältämme. Meidän tulee ottaa
Raamattumme ja lähteä varoittamaan maailmaa. Meidän tulee Jumalan
apulaisina osallistua sielujen pelastamiseen ja toimia kanavina, joiden kautta
hänen rakkautensa päivä päivältä vuotaa hukkuville. Monet kutsutaan
työskentelemään talosta taloon, pitämään raamatuntutkisteluja ja
rukoilemaan kiinnostuneiden kanssa. Monien työntekijöiden tulee osallistua
talosta taloon -toimintaan ja pitää raamatuntutkisteluja kodeissa.
Pyhittyneiden naisten pitäisi ryhtyä suorittamaan raamattulähetyksen työtä
talosta taloon.” E. u. 145.
25.2. Tiistai, aamu
Matt. 21:28-31
“Jos mielimme seurata Kristuksen jalanjälkiä, meidän täytyy lähestyä niitä,
jotka tarvitsevat palvelustamme. Meidän täytyy selittää Raamattua
ymmärtäville, esittää Jumalan lain vaatimukset, lukea lupauksia epäröiville,
herättää suruttomia ja vahvistaa heikkoja. Filippuksen ja etiopialaisen
hoviherran tapaus esittelee sen työn, johon Herra kutsuu kansaansa. Hoviherra
edustaa suurta luokkaa, joka tarvitsee Filippuksen kaltaisia työntekijöitä, jotka
ovat valmiita kuulemaan Jumalan ääntä ja menemään sinne minne hän
lähettää heidät. Maailmassa on niitä, jotka lukevat Raamattua mutta jotka
eivät voi ymmärtää sen merkitystä. Niitä, joilla on Jumalan tuntemusta,
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tarvitaan selittämään sanaa näille henkilöille. Seurakuntiemme jäsenten tulisi
enemmän osallistua 'talosta taloon'- työhön ja pitää raamatuntutkisteluja.” E. u.
146.
25.2. Tiistai, ilta
1. Tess. 1:5
“Käykööt työntekijät talosta taloon ja selittäkööt Raamattua ihmisille. Monissa
[Yhdysvaltain] valtioissa on uutterien, vauraiden maanviljelijöiden asujaimistoja,
jotka eivät ole vielä koskaan kuulleet tälle ajalle tarkoitettua totuutta. Sellaisilla
alueilla pitäisi työskennellä. Ryhtykööt maallikkojäsenemme tämänkaltaiseen
palvelukseen. Lainaamalla tai myymällä kirjoja, levittämällä lehtiä ja pitämällä
raamatuntutkisteluja maallikkojäsenemme voisivat toimia tuloksellisesti
omassa naapuristossaan. Täynnä rakkautta sieluihin he voisivat julistaa
sanomaa niin voimakkaasti, että monet kääntyisivät. Satojen ja tuhansien
nähtiin käyvän kodeissa ja selittävän ihmisille Jumalan sanaa. Pyhä Henki sai
heidän mielensä vakuuttumaan, ja ilmeni aitoa kääntymyksen henkeä.” E. u.
146.
26.2. Keskiviikko, aamu
Joh. 5:39
“Kaksi raamattutyöntekijää vieraili eräässä kodissa. Pitäen esillä avointa
Raamattua he julistivat Herraa Jeesusta Kristusta syntejä anteeksiantavana
Vapahtajana. He rukoilivat hartaasti Jumalaa, ja hänen Henkensä vaikutus
pehmitti ja sai valtaansa sydämet. Heidän rukouksissaan oli tuoreutta ja
voimaa. Kun Jumalan sanaa selitettiin, näin leppeästi sädehtivän valon
lankeavan Raamatulle ja sanoin hiljaa: »Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä
tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi.» Monet lukevat Raamattua
voimatta ymmärtää sen tosi merkitystä. Kaikkialla maailmassa ihmiset
katsovat kaihoisasti taivaaseen. Sinne ylenee rukouksia, kyyneleitä ja kyselyjä
sieluilta, jotka ikävöivät valoa, armoa ja Pyhää Henkeä. Monet ovat aivan
valtakunnan rajalla ja odottavat vain sisälle noutamista.” E. u. 146, 147.
26.2. Keskiviikko, ilta
Apt. 17:11
“Jeesuksen seuraajat eivät menettele Jumalan mielen ja tahdon mukaisesti, jos
he tyytyvät jäämään tietämättömiksi hänen sanastaan. Kaikista pitäisi tulla
Raamatun opiskelijoita. Kristus sanoi seuraajilleen: »Te tutkitte kirjoituksia, sillä
teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta.»
Ja Pietari kehottaa meitä: »Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina
valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka
teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla.» Tosi kääntyneiden täytyy yhä
paremmin oppia ymmärtämään Raamattua voidakseen julistaa valoa ja
pelastusta niille, jotka ovat pimeydessä ja hukkuvat synteihinsä.” E. u. 147.
27.2. Torstai, aamu
Saarn. 11:6
“Meidän on julistettava Jumalan viimeistä varoitusta ihmisille, ja miten hartaasti
meidän tulisikaan tutkia Raamattua ja miten innokkaasti levittää valoa!
Koettakoon jokainen taivaallista valoa saanut levittää sitä edelleen. Käykööt
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työntekijät talosta taloon selittämässä Raamattua ihmisille, levittämässä
kirjallisuutta ja kertomalla toisille siitä valosta, joka on siunannut heidän omaa
sieluaan. Hyvin tasapainotettua työtä voidaan parhaiten suorittaa silloin kun
raamattutyöntekijöiden harjoituskurssi on parhaillaan käynnissä. Kun pidetään
yleisiä kokouksia, tulisi tämä harjoituskurssi eli kaupunkilähetys olla
hengellisesti hyvin perehtyneiden ja kokeneiden työntekijöiden hoidossa, jotka
voivat antaa raamattutyöntekijöille päivittäistä opetusta ja lisäksi osallistua
koko sydämisesti käynnissä olevaan yleiseen työhön.” E. u. 147, 148.
27.2. Torstai, ilta
1. Piet. 1:10, 11
“Rukoilkaa, pitäkää raamatuntutkisteluja ja saarnatkaa hartaasti ja palavasti
voidaksenne jättää sen vaikutelman, että toisille julistamanne pyhät totuudet
ovat teille elävää todellisuutta. Mitä sitten teettekin Jeesukselle, koettakaa
tehdä se hartaasti kaikin voiminenne. Älkää katsoko koskaan saavuttaneenne
korkeinta tasoa, jolta ette enää voisi kohota ylemmäksi. Keskittykää
tehtäväänne voidaksenne esittää totuuden sillä tavoin, että se kiinnostaa
ihmisiä. Hakekaa esille Raamatun mielenkiintoisimmat kohdat, jotka voitte
esittää heille, käykää suoraan asian ytimeen, koettakaa kiinnittää heidän
huomionsa ja opettakaa heille Herran teitä. Paljon voidaan aikaansaada
esittämällä ihmisille Raamattua aivan sananmukaisesti. Viekää Jumalan sanaa
joka miehen ovelle, tähdentäkää sen selviä esityksiä jokaisen omalletunnolle ja
toistakaa kaikille Vapahtajan kehotusta: »Tutkikaa kirjoituksia». Kehottakaa
heitä omaksumaan Raamattu sellaisenaan, anomaan Jumalalta valistusta ja
sitten valon loistaessa ilomielin vastaanottamaan jokaisen kalliin säteen ja
kantamaan rohkeasti seuraukset.” E. u. 148.
28.2. Perjantai, aamu
Ef. 5:10
“Raamatun selittäminen toisille on riemukasta työtä. Selitä Raamattua
jollekulle pimeydessä olevalle, niin et enää valita olevasi väsyksissä ja vailla
mielenkiintoa totuuden asiaan. Sydämesi herää tuntemaan huolta sieluista, ilo
uskon todistajista täyttää sydämesi ja saat kokea, että »joka muita virvoittaa,
se itse kostuu». Jos jokin työ on toista tärkeämpi, niin sitä on julkaisujemme
levittäminen ihmisille, sillä siten heitä johdetaan tutkimaan Raamattua.
Lähetystyö — julkaisujemme vieminen ihmisille, keskustelu heidän kanssaan ja
rukoileminen sekä heidän kanssaan että heidän puolestaan — on hyvää työtä.”
E. u. 148, 149.
28.2. Perjantai, ilta
Ilm. 18:1-4
“Kysyköön jokainen seitsemännen päivän adventisti itseltään; »Mitä voin tehdä
julistaakseni kolmannen enkelin sanomaa?» Kristus tuli tähän maailmaan
antaakseen tämän sanoman palvelijalleen julistettavaksi seurakunnille. Sitä on
julistettava kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
Miten meidän tulee julistaa sitä? Kirjallisuutemme levittäminen on eräs keino,
jolla sanomaa tulee julistaa. Levittäköön jokainen uskovainen laajalti kirjasia ja
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lehtisiä ja kirjoja, jotka sisältävät tälle ajalle tarkoitetun sanoman. Nyt tarvitaan
kirjaevankelistoja, jotka lähtevät levittämään julkaisujamme kaikkialle. Lehtien
ja kirjojen avulla Herra pitää tätä aikaa koskevan sanoman alati ihmisten
saatavilla. Paljon enemmän kuin pelkällä suusanaisella julistuksella saadaan
ihmiset julkaisuilla valistumaan ja vakuuttumaan totuudesta. Hiljaiset
sanansaattajat, jotka kirjaevankelista jättää koteihin, vahvistavat evankeliumin
julistusta kaikin tavoin, sillä Pyhä Henki vaikuttaa kirjoja lukevien mieleen aivan
samoin kuin hän vaikuttaa niiden mieleen, jotka kuuntelevat sanan saarnaa.
Totuutta sisältäviä kirjoja seuraa sama enkelien palvelus kuin saarnaajan
työtäkin.” E. u. 149.
MAALISKUU
1.3. Sapatti, aamu
Jes. 60:1, 2
“Älköön kirjallisuuden levitystyötä jätettäkö riutumaan. Esitettäköön nykyisen
totuuden valoa sisältävät kirjat niin monille kuin mahdollista. Piirikuntiemme
esimiehillä ja muilla vastuullisilla paikoilla olevilla on velvollisuutensa tässä
yhteydessä. Maailman on saatava totuuden valo sen evankeliumia saarnaavan
sanan kautta, joka on esitetty kirjoissamme ja aikakauslehdissämme.
Julkaisujemme on osoitettava, että kaiken loppu on käsillä. Jumala kutsuu
kansaansa toimimaan vireästi eikä olemaan veltto, kuhnaileva ja
välinpitämätön. Meidän tulee viedä kirjallisuutta ihmisille ja kehottaa heitä
vastaanottamaan sen. Julkaisumme kylvävät nyt evankeliumin siementä ja
saavat johdetuksi Kristuksen luo yhtä monta sielua kuin saarnattu sanakin.
Kokonaisia seurakuntia on syntynyt niiden levittämisen seurauksena. Jokainen
Kristuksen opetuslapsi voi osallistua tähän työhön.” E. u. 149, 150.
1.3. Sapatti, ilta
Tiit. 3:8
“Taivaasta tullut sanansaattaja seisoi keskellämme, ja hän puhui varoittavasti ja
opettavasti. Hän selvitti meille, että valtakunnan evankeliumi on se sanoma,
jota vailla maailma joutuu häviöön, ja että tätä sanomaa, sellaisena kuin se on
jo painetuissa ja vielä painettavissa julkaisuissamme, pitäisi levittää lähellä ja
kaukana olevien keskuuteen. Kirjallisuustyötä pitäisi käyttää nopeasti
levittämään nykyisen totuuden pyhää valoa maailmaan. Saatana on vilkkaassa
toiminnassa tässä työnsä haarassa ja levittää kirjallisuutta, joka turmelee hyvät
tavat ja myrkyttää nuorten mielen. Jumalattomat julkaisut leviävät laajalti yli
maan. Miksei jokainen seurakunnan jäsen olisi yhtä syvästi kiinnostunut
lähettämään julkaisuja, jotka jalostavat ihmisten mielen ja vievät totuuden
suoraan heidän ulottuvilleen? Nämä lehdet ja kirjaset valaisevat maailmaa ja
ovat usein johtaneet sieluja kääntymykseen.” E. u. 150.
2.3. Sunnuntai, aamu
Room. 13:11
“Olemme olleet ikään kuin nukuksissa siihen työhön nähden, joka voidaan
suorittaa levittämällä hyvin valmistettua kirjallisuutta. Sen tähden
saarnatkaamme nyt sanaa järkähtämättömällä tarmolla ja viisaasti
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käyttämällä välikappaleina kirjojamme ja aikakauslehtiämme, niin että
maailma ymmärtäisi sanoman, jonka Kristus antoi Johannekselle Patmos saarella. Seurakunnan jäsenet, herätkää huomaamaan kirjallisuutemme
levittämisen tärkeys ja käyttäkää enemmän aikaa tähän työhön. Viekää
ihmisten koteihin lehtiä, kirjasia ja kirjoja, jotka saarnaavat evankeliumia sen
eri puolilta. Nyt ei saa hukata aikaa vähääkään. Ryhtykööt monet auliisti ja
epäitsekkäästi kirjallisuustyöhön ja auttakoot siten kaiuttamaan perin
tarpeellista varoitusta. Kun seurakunta ryhtyy suorittamaan saamaansa
tehtävää, se käy eteenpäin »kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste,
peljättävänä kuin sotajoukot».” E. u. 150, 151.
2.3. Sunnuntai, ilta
Ilm. 3:10
“Totuuden kirkkaat valonsäteet lankeavat maailmaan lähetystyön välityksellä.
Kirjapainon avulla tavoitetaan monet, joita olisi mahdoton tavoittaa
saarnatoiminnalla. Koetuksen yö on miltei päättynyt. Saatana käyttää
tenhovoimaansa, sillä hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä.
Herran kuritus kohtaa maailmaa ja kutsuu kaikkia totuuden tuntevia
kätkeytymään Kallion suojaan ja katselemaan Jumalan kirkkautta. Nyt ei
totuutta saa kätkeä. On esitettävä selviä lausuntoja. Korutonta totuutta on
puhuttava kirjasissa ja lehtisissä, ja näitä on levitettävä niin kuin syksyn lehtiä.
Nyt tarvitaan kirjaevankelistoja, jotka lähtevät viemään näitä totuuden hiljaisia
sanansaattajia ihmisille — kirjaevankelistoja, jotka tuntevat huolta sieluista ja
jotka taitavat sanalla virvoittaa valoa etsiviä. Jotkut saattavat sanoa: »En ole
mikään saarnaaja enkä osaa saarnata ihmisille.» Ehkä et pysty saarnaamaan,
mutta voit olla evankelista ja täyttää niiden tarpeita, joiden kanssa pääset
kosketuksiin. Voit olla Jumalan apulainen ja työskennellä opetuslasten tavoin;
voit kysyä tapaamiltasi henkilöiltä, rakastavatko he Herraa Jeesusta.” E. u. 151.
3.3. Maanantai, aamu
1. Piet. 2:9
“Jumala on valinnut seitsemännen päivän adventistit omaisuuskansakseen,
joka on erillään maailmasta. Suurella totuuden leikkurillaan hän on irrottanut
heidät maailmasta ja saattanut heidät yhteyteensä. Hän on tehnyt heidät
edustajikseen ja nimittänyt heidät viimeisen pelastustyön lähettiläikseen.
Heidän tehtäväkseen on annettu julistaa maailmalle kalleinta totuutta, mikä
koskaan on uskottu kuolevaisille, ja vakavimpia ja pelottavimpia varoituksia,
mitä Jumala koskaan on antanut ihmisille; ja kustannusliikkeemme kuuluvat
tehokkaimpiin välikappaleisiin, kun on kysymys tämän tehtävän täyttämisestä.
Kustannustoimintamme sai alkunsa Jumalan johdatuksen ja erikoisen
valvonnan alaisena.” E. u. 151, 152.
3.3. Maanantai, ilta
2. Tim. 4:2
“Suureksi osaksi kustannusliikkeidemme välityksellä tulee suoritetuksi sen
taivaasta alas tulevan enkelin työ, jolla on suuri valta ja jonka kirkkaudesta
maa valkenee.
Minua kehotetaan sanomaan kustannusliikkeillemme:
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»Kohottakaa lippu, kohottakaa sen ylemmäksi. Julistakaa kolmannen enkelin
sanomaa, niin että koko maailma voi kuulla sen. Tulkoon selväksi, että tässä
ovat ne, 'jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon' (Ilm. 14: 12).
Vieköön kirjallisuutemme sanoman todistukseksi kaikkeen maailmaan.»
Herätkää te, jotka uskotte tätä aikaa koskevan totuuden. Teidän
velvollisuutenne on nyt kaikin mahdollisin keinoin auttaa niitä, jotka
ymmärtävät totuuden, julistamaan sitä. Osa siitä rahasta, mikä saadaan
julkaisujemme myynnistä, pitäisi käyttää lisäämään mahdollisuuksiamme sen
kirjallisuuden lisätuotantoon, mikä avaa sokeat silmät ja raivaa sydämen
uudispellon.” E. u. 152.
4.3. Tiistai, aamu
Tiit. 1:9
“Vuosia sitten Herra antoi minulle erikoisohjeita, joiden mukaan Amerikan,
Euroopan ja muiden maiden eri osiin pitäisi pystyttää rakennuksia, joissa
julkaistaisiin nykyisen totuuden valoa sisältävää kirjallisuutta. Hän neuvoi
ponnistelemaan kaikin voimin, jotta painosta saataisiin lähetetyksi maailmalle
kutsuvia ja varoittavia sanomia. Kirjallisuutemme tavoittaa muutamia, joita ei
voitaisi tavoittaa millään muulla tavalla. Kirjoistamme ja lehdistämme tulee
loistaa kirkkaita valonsäteitä, jotka valistavat maailmaa nykyisellä totuudella.
Minulle on näytetty, että julkaisujamme pitäisi painaa eri kielillä ja lähettää
jokaiseen sivistysmaahan mihin hintaan tahansa. Mitä arvoa on rahalla tänä
aikana, kun sitä verrataan sielujen arvoon? Meidän tulisi pitää varojemme
jokaista markkaa Herralle kuuluvana eikä omanamme, Jumalalta saatuna
arvokkaana luottona, ei tuhlattavaksi tarpeettomiin mielitekoihin, vaan
huolellisesti käytettäväksi Jumalan asiaan ja pelastamaan ihmisiä perikadosta.”
E. u. 152, 153.
4.3. Tiistai, ilta
Ps. 119:9-11
“Painoasuun saatettu totuus on käännettävä eri kielille ja vietävä maan ääriin.
Nämä julkaisut on käännettävä joka kielelle, sillä evankeliumia tulee saarnata
koko maailmalle. Kristus lupaa jokaiselle työntekijälle jumalallista tehokkuutta,
joka saa hänen työnsä menestymään. Julkaisujemme tulisi levitä kaikkialle.
Julkaistakoon niitä monilla kielillä. Sekä elävän opettajan että tämän
välikappaleen on julistettava kolmannen enkelin sanomaa. Herätkää te jotka
uskotte tälle ajalle annetun totuuden. Jumalan kansasta tulee monien mennä ja
viedä muassaan kirjallisuuttamme sellaisiin paikkoihin, missä kolmannen
enkelin sanomaa ei koskaan ole julistettu. Kirjojamme tulee julkaista monilla
eri kielillä. Nöyrien, uskollisten miesten tulee ottaa näitä kirjoja mukaansa ja
lähteä kirjaevankelistoina viemään totuutta niille, jotka eivät muutoin koskaan
saisi valistusta.” E. u. 153.
5.3. Keskiviikko, aamu
119:114
“Kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan heidän tulee viedä julkaisuja, jotka
sisältävät lupauksia Vapahtajan pikaisesta tulosta. Minulle on näytetty, että
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julkaisut ovat jo toisissa maissa vaikuttaneet joidenkin mieleen ennakkoluuloa
ja taikauskoa poistavasti. Minulle näytettiin miehiä ja naisia tutkimassa
tavattoman kiinnostuneesti lehtiä ja nykyistä totuutta käsittelevien kirjasten
sivuja. He lukivat todisteita, jotka olivat heille niin ihmeellisiä ja uusia.
Avatessaan Raamattunsa he tunsivat syvää ja uutta mielenkiintoa, kun heille
selvisi ennen tuntemattomia totuuden kohtia, varsinkin neljännen käskyn
sapatti. Tutkiessaan Raamattua nähdäkseen oliko tämä asia niin, he saivat
uutta ymmärrystä, sillä heidän yläpuolellaan liikkui enkeleitä ja nämä painoivat
heidän mieleensä totuuksia, joita heidän lukemansa julkaisut sisälsivät. Näin
heidän pitävän toisessa kädessään lehtiä ja kirjasia ja toisessa Raamattua.” E.
u. 153, 154.
5.3. Keskiviikko, ilta
Ps. 40:11
“Heidän poskensa olivat kyynelien kostuttamat, ja he kumartuivat hartaasti ja
nöyrästi rukoilemaan, että Jumala opastaisi heidät koko totuuteen — jota hän
juuri oli tekemässä heille ennen kuin he rukoilivat häntä. Ja kun he omaksuivat
totuuden ja näkivät sen sopusointuisuuden, tuli Raamattu heille aivan uudeksi
kirjaksi; kiitollisina ja iloissaan he puristivat sitä rintaansa vasten, ja heidän
kasvonsa kuvastivat pelkkää onnea ja pyhää iloa. Mutta nämä henkilöt eivät
tyytyneet vain itse iloitsemaan valosta, vaan alkoivat työskennellä toistenkin
hyväksi. Jotkut tekivät suuria uhrauksia totuuden hyväksi ja auttaakseen
pimeydessä olevia veljiään. Näin pääsevät kirjaset ja lehdet leviämään laajalti
myös muun kelisinä.” E. u. 154.
6.3. Torstai, aamu
Ps. 119:160
“Tilaisuuksia kirjallisuuden laajaan levittämiseen Levitettäköön kirjallisuutta
harkitsevasti junissa, kaduilla, metahalkovissa suurissa laivoissa ja postin
välityksellä. Näinä matkailun päivinä voidaan päästä kosketuksiin kaikkiin
yhteiskuntaluokkiin ja moniin kansallisuuksiin kuuluvien ihmisten kanssa
paljon paremmin kuin Israelin aikoina. Kulkuyhteydet ovat lisääntyneet
tuhatkertaisesti.
Jumala
on
valmistanut
tietä
suurenmoisesti.
Käytettävissämme on kirjapaino monine välineineen. Hallussamme on
Raamattuja ja monen kielisiä julkaisuja, jotka käsittelevät tätä aikaa varten
ilmoitettua totuutta, ja niitä voidaan nopeasti viedä maailman kaikkiin osiin.
Vietäköön lehtisiä ja kirjasia, lehtiä ja kirjoja joka taholle. Pidä mukanasi,
minne menetkin, paketti valikoituja kirjasia, joita voit jakaa tilaisuuden tullen.
Myy mitä voit ja lainaa tai lahjoita niitä aina tilanteen mukaan. Seuraukset
tulevat olemaan antoisia.” E. u. 154.
6.3. Torstai, ilta
Luuk. 11:35
“Minulle on osoitettu, ettemme levitä pikku julkaisuja ilmaiseksi niin kuin
velvollisuutemme olisi. On monia vilpittömiä sieluja, jotka voidaan vain tällä
tavoin saattaa totuuden tuntemiseen. Näitä pieniä neljä-, kahdeksan- tai
kuusitoistasivuisia lehtisiä voidaan julkaista vähin kustannuksin sellaisen
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rahaston varoilla, joka on syntynyt asiaa rakastavien lahjoituksista. Kun kirjoitat
ystävällesi, voit liittää mukaan lehtisen tai pari postimaksun siitä lisääntymättä.
Kun tapaat autoissa, laivassa tai laiturilla henkilöitä, jotka näyttävät halukkailta
kuuntelemaan, voit ojentaa heille kirjasen. Sisaret voivat työskennellä
tehokkaasti hankkimalla tilauksia aikakauslehdillemme, ja näin he levittävät
valoa monille.” E. u. 155.
7.3. Perjantai, aamu
Jes. 61:1
“Meillä on nyt suuria mahdollisuuksia levittää totuutta, mutta kansamme ei
käytä hyväksi saamiaan tilaisuuksia. Jäsenemme eivät joka seurakunnassa
tajua, miten välttämätöntä heidän on käyttää kykyjään sielujen pelastamiseen.
He eivät käsitä, että heidän velvollisuutensa on hankkia tilauksia
aikakauslehdillemme, myös terveyslehdelle, ja tarjota ihmisille kirjojamme ja
kirjasiamme. Monet ovat murheellisia ja masentuneita, heikkoja uskossa ja
luottamuksessa. Tehkööt sellaiset jotakin niiden hyväksi, jotka ovat vielä
huonommassa asemassa kuin he, ja he kasvavat voimakkaiksi Jumalan
väkevyydessä. Ryhtykööt he kirjojemme myymisen hyvään työhön. Siten he
auttavat toisia, ja heidän työssä saavuttamansa kokemukset antavat heille
varmuuden että he ovat Jumalan apulaisia. Kun he pyytävät Herraa auttamaan
heitä, hän johtaa heidät sellaisten luo, jotka etsivät valoa. Kristus on oleva
heidän rinnallaan ja opettava heille, mitä heidän tulee sanoa ja tehdä.
Lohduttamalla toisia he tulevat itse lohdutetuiksi.” E. u. 155.
7.3. Perjantai, ilta
Ps. 43:3
“Elämme aikana, jolloin suuri työ on suoritettavana. Maassa vallitsee
nälänhädän kaltainen puute puhtaasta evankeliumista, ja elämän leipää tulee
jakaa nälkäisille sieluille. Paras tilaisuus tämän työn tekemiseen tarjoutuu
pyhittyneelle kirjaevankelistalle. Tuhansia kirjoja, jotka sisältävät nykyisen
totuuden arvokasta valoa, pitäisi levittää koteihin suurissa kaupungeissamme.
Lehdissämme julkaistaan siunattuja, sieluja pelastavia Raamatun totuuksia.
Monet voivat osallistua aikakauslehtiemme myyntiin. Herra kehottaa meitä
kaikkia koettamaan pelastaa hukkuvia sieluja. Saatana pyrkii eksyttämään
valitutkin, ja nyt on meidän aikamme työskennellä valppaasti. Kirjamme ja
lehtemme on saatettava ihmisten huomioon; nykyisen totuuden evankeliumia
on julistettava kaupungeissamme viipymättä. Emmekö ryhdy täyttämään
velvollisuuttamme?” E. u. 156.
8.3. Sapatti, aamu
Ps. 57:4
“Kirjaevankelistojen tulisi kiinnittää niiden huomio, joiden luona he käyvät,
terveysjulkaisuihimme ja selostaa heille, miten arvokasta neuvontaa nämä
aikakauslehdet sisältävät sairaiden hoidosta ja tautien käsittelystä. Sanokaa
heille, että tämä opetus tutkittuna ja käytäntöön sovellettuna vahvistaa perheen
terveyttä. Selittäkää miten tärkeää jokaisen perheen on ymmärtää elämän
tiedettä. Johtakaa heidät ajattelemaan häntä, joka muodosti ihmisruumiin
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ihmeellisen koneiston ja pitää sen käynnissä. Kertokaa heille, että meidän
tulee yhteistyössä Jumalan kanssa hoitaa viisaasti kaikkia kykyjämme ja
elimiämme.” E. u. 156.
8.3. Sapatti, ilta
3. Joh. 1:2
“Ruumiin asianmukainen hoito merkitsee suurta vastuuta ja vaatii sen osien
tarkkaa tuntemusta. Sanokaa heille, että ihminen häpäisee Jumalaa käyttämällä
elimistöään väärin nautinnonhalun ja intohimon tyydyttämiseen, niin että se vain
heikosti ja vaivoin pystyy tekemään työnsä. Kertokaa heille, että esittelemänne
kirjat sisältävät runsaasti arvokasta terveysneuvontaa ja että soveltamalla tätä
opetusta käytäntöön he voivat välttyä paljolta kärsimykseltä ja monilta
lääkärinkuluilta. Kertokaa heille, että näissä kirjoissa on neuvoja, joita he eivät
mitenkään voisi saada lääkäriltään hänen lyhyiden sairaskäyntiensä aikana.” E. u.
156.
9.3. Sunnuntai, aamu
Jes. 50:4
“Kun nuoret miehet ryhtyvät kirjallisuustyöhön palavasti toivoen lähimmäistensä
pelastusta, he saavat nähdä sielujen kääntyvän. Heidän työstään saadaan koota
satoa Herralle. Lähtekööt he sen tähden lähetystyöntekijöinä levittämään nykyistä
totuutta rukoillen jatkuvasti lisää valoa ja tietoa, jotta taitaisivat sanalla virvoittaa
väsyneitä. Heidän tulisi käyttää hyväksi jokainen tilaisuus, joka tarjoutuu
ystävällisen teon suorittamiseen, ja muistaa näin liikkuvansa Herransa asioilla.
Työssään heidän tulisi aina pitää mukanaan joitakin terveyskirjoja, sillä
terveysuudistus on sanoman oikea käsi.” E. u. 157.
9.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 119:89
“On monia paikkoja, jonne saarnaajan ääni ei voi yltää ja jotka voidaan tavoittaa
vain kirjallisuuden välityksellä — kirjojen, lehtien ja kirjasten avulla, jotka sisältävät
ihmisten tarvitsemaa Raamatun totuutta. Kirjallisuuttamme on levitettävä
kaikkialle. Totuutta tulee kylvää kaikkien vetten vierille, sillä emme tiedä, tuoko
onnistuu vai tämä. Erehtyvä harkintamme voi saada meidät pitämään epäviisaana
kirjallisuuden antamista juuri niille, jotka kaikkein auliimmin ottaisivat vastaan
totuuden. Emme tiedä, mitä hyviä seurauksia saattaa koitua yhdenkin nykyistä
totuutta sisältävän lehtisen antamisesta jollekulle. Sen ihmeen yhteydessä, jolloin
väkijoukko ruokittiin muutamalla leivällä ja kalalla, ruoka lisääntyi siirtyessään
Kristukselta aterioiville. Samoin käy kirjallisuuttamme levitettäessä. Jumalan
totuus lisääntyy tarjoiltaessa moninkertaisesti. Ja kuten opetuslapset Kristuksen
käskystä kokosivat tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan, tulisi
meidänkin arvostaa jokaista kirjallisuuden palastakin, joka sisältää tätä aikaa
koskevaa totuutta. Ei kukaan voi arvioida, miten kolmannen enkelin sanoman
totuuksia sisältävä revitty sivukin saattaa vaikuttaa jonkun totuutta etsivän
sydämeen.” E. u. 157, 158.
10.3. Maanantai, aamu
Sanl. 27:14
“Jokaisessa tärkeässä paikassa pitäisi olla julkaisuvarasto. Ja jonkun, joka todella
antaa arvoa totuudelle, pitäisi osoittaa sellaista kiinnostusta, että nämä kirjat
saadaan kaikkien lukuhaluisten käsiin. Näin että kaikkien pitäisi kiinnostua

Hartauskalenteri

46

Tammi-Maaliskuu 2014

nykyisen totuuden työhön. Suunnitelmansa mukaan Jumala tarkoittaa, että totuus
painoasussaan varoittaa, lohduttaa, nuhtelee, kehottaa tai todistaa syyllisiksi
kaikki, joiden huomioon nämä hiljaiset, äänettömät sanansaattajat viettäneekin.
Jumalan enkelit osaltaan valmistavat sydämiä julkaistujen totuuksien pyhitettäviksi,
jotta asianomaiset olisivat valmiit kohtaamaan tulevia vakavia tapahtumia.” E. u.
158.
10.3. Maanantai, ilta
Ps. 119:150-152
“Daavid rukoili: »On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.»
Tämä rukous on nykyään yhtä ajankohtainen. Maailma on loitonnut Jumalasta, ja
sen laittoman tilan pitäisi herättää kauhua sydämessä ja saada kaikki suurelle
Kuninkaalle uskolliset ryhtymään uskonpuhdistustyöhön. Paavinvalta on pyrkinyt
muuttamaan Jumalan lain asettamalla Herran sapatin tilalle väärän sapatin ja
kautta koko uskonnollisen maailman kunnioitetaan väärää sapattia, epäpyhien
polkiessa oikean sapatin jalkoihinsa. Kristuksen ja hänen enkeleidensä ja saatanan
ja hänen enkeleidensä välisen kamppailun viimeinen suuri taistelu tullaan käymään
Jumalan laista, ja se tulee ratkaisemaan koko maailman kohtalon.” E. u. 159.
11.3. Tiistai, aamu
Matt. 24:7-13
“Vastuullisissa asemissa olevat miehet eivät vain itse ole välittämättä sapatista ja
halveksi sitä, vaan kehottavat pyhältä puhujan paikalta kansaa viettämään viikon
ensimmäistä päivää ja esittävät perimätiedon ja pitkäaikaisen käytännön tämän
ihmisen säädöksen tueksi. He tulevat selittämään, että onnettomuudet maalla ja
merellä — myrskyt, tulvat, maanjäristykset ja tulipalot — ovat Jumalan
rangaistustuomioita ja osoittavat hänen olevan vihoissaan siitä, ettei sunnuntaita
pidetä pyhänä. Nämä onnettomuudet lisääntyvät yhä enemmän, ja niitä tapahtuu
aivan toinen toisensa kannoilla. Jumalan lain rikkojat selittävät vihan kohtaavan
maailmaa niiden muutamien tähden, jotka pitävät neljännen käskyn sapatin. Tällä
vääryydellään saatana koettaa kietoa varomattomat pauloihinsa.” E. u. 159.
11.3. Tiistai, ilta
Luuk. 21:28-33
“Kansaamme on pidetty liian merkityksettömänä ansaitakseen huomiota; mutta
muutos on tapahtuva. Kristillisessä maailmassa tapahtuu nyt sellaista liikehdintää,
mikä pakostakin tekee käskyjä pitävän kansan huomatuksi. Ihmisten teoriat ja
väärät opit syrjäyttävät jatkuvasti Jumalan totuuden. Jumalalle kuuliaisten
omantunnonvapautta ryhdytään riistämään. Lainsäätäjät tulevat vastustamaan
Jumalan kansaa. Jokainen sielu joutuu koetteelle. Ihmiset tähdentävät selvästi
Jumalan lain vastaisia lakeja ja vaativat jyrkästi niiden tarkkaa noudattamista.
Kiivaasti he pakottavat noudattamaan omia käskyjään, mutta hylkäävät selvän
Herran sanan: »Näin sanoo Herra.» Korostamalla väärää lepopäivää he koettavat
pakottaa ihmiset häpäisemään Herran lakia, joka on hänen luonteensa ilmaus.
Vaikkeivät Jumalan palvelijat olekaan tehneet mitään väärää, he joutuvat
kärsimään niiden loukkauksia ja väkivaltaa, jotka saatana on yllyttänyt täyteen
kateuteen ja uskonnolliseen kiihkoon.” E. u. 159, 160.
12.3. Keskiviikko, aamu
Ilm. 12:17
Uskonnolliset vallat, joiden tunnustus liittää ne taivaan yhteyteen ja jotka väittävät
omaavansa karitsan luonteenpiirteitä, tulevat osoittamaan teoillaan, että niillä on
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lohikäärmeen sydän ja että saatana yllyttää ja valvoo niitä. Tulossa on aika, jolloin
Jumalan kansa joutuu kokemaan vainoa sen tähden, että se pitää pyhänä
seitsemättä päivää. Mutta Jumalan kansan tulee pysyä uskollisena hänelle. Ja
Herra auttaa sitä ja osoittaa selvästi olevansa jumalien Jumala. Jeesuksen
seuraajat ovat saaneet osakseen kaikkia loukkauksia, moitteita ja julmuuksia, joita
saatana voi yllyttää ihmismielen keksimään. Ja tätä tulee ilmenemään vieläkin
huomattavalla tavalla, sillä lihan mieli uhkuu yhä vihollisuutta Jumalan lakia
vastaan eikä tahdo alistua noudattamaan sen käskyjä.” E. u. 160.
12.3. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:32-40
“Maailma ei ole yhtään sen paremmin nyt kuin apostolien aikomakaan
sopusoinnussa Kristuksen periaatteiden kanssa. Sama viha, joka purkautui
huudoksi: »Ristiinnaulitse hänet! Ristiinnaulitse hänet!" ja johti opetuslasten
vainoon, vaikuttaa yhä tottelemattomuuden lapsissa. Sama henki, joka keskiajalla
ajoi miehiä ja naisia vankeuteen, maanpakoon ja kuolemaan, joka laati
äärimmäisen tuskalliset kidutukset, joka suunnitteli ja toimeenpani Pärttylin yön
verilöylyn ja joka sytytti Smithfieldin palot, vaikuttaa yhä ilkeän tarmokkaasti
uudestisyntymättömien sydämessä. Totuuden historia on aina ollut kerrontaa
oikean ja väärän välisestä taistelusta. Evankeliumia on tässä maailmassa aina
julistettu vastustuksen, vaarojen, tappion ja kärsimyksen uhan alaisena.” E. u. 160,
161.
13.3. Torstai, aamu
Ilm. 14:12
“Jäännösseurakunta joutuu suureen koetukseen ja ahdinkoon. Ne, jotka pitävät
Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, joutuvat kokemaan lohikäärmeen ja hänen
joukkojensa vihaa. Saatana pitää maailmaa alamaisenaan; hän on saanut
valtaansa luopiokirkot, mutta tässä on pieni joukko, joka vastustaa hänen
ylivaltaansa. Jos hari saisi pyyhkäistyksi heidät pois maan päältä, hänen
riemuvoittonsa olisi täydellinen. Samoin kuin hän yllytti pakanakansat hävittämään
Israelin, hän lähitulevaisuudessa kiihottaa maan jumalattomat vallat tuhoamaan
Jumalan kansan. Kaikkia vaaditaan tottelemaan ihmisten määräyksiä Jumalan lain
vastaisesti. »Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät» tulevat
antamaan alttiiksi ne, jotka tahtovat pysyä uskollisina Jumalalle ja täyttää
velvollisuutensa.” E. u. 161.
13.3. Torstai, ilta
1. Piet. 4:12-14
“Ei ole kaukana se aika, jolloin jokaista sielua koetellaan. Meitä vaaditaan
viettämään väärää sapattia. Taistelu käydään Jumalan käskyjen ja ihmisten
käskyjen välillä. Ne, jotka ovat vähitellen taipuneet maailmallisiin vaatimuksiin ja
omaksuneet maailmallisia tapoja, suostuvat silloin vallanpitäjien vaatimuksiin
mieluummin kuin jättäytyvät pilkan, loukkausten, vankeuden ja kuoleman uhan
alaisiksi. Sinä aikana kulta erotetaan kuonasta. Silloin sammuu moni tähti, jonka
kirkkautta olemme ihastelleet. Ne, jotka ovat ottaneet ylleen pyhäkkökaunistukset,
mutta joita ei ole puettu Kristuksen vanhurskaudella, tulevat silloin näyttäytymään
oman alastomuutensa häpeässä. Joudumme vastaisuudessa käymään jatkuvaa
taistelua vankeuden, omaisuuden menetyksen ja jopa kuoleman uhalla,
puolustaaksemme Jumalan lakia, jonka ihmisten lait ovat rikkoneet.” E. u. 161.
Hartauskalenteri

48

Tammi-Maaliskuu 2014

14.3. Perjantai, aamu
Ilm. 12:12
“Aika joutuu, jolloin totuuden puolustajat tietävät kokemuksesta, mitä merkitsee,
että ollaan osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Suuri sortaja näkee, että hänellä on
vain vähän toiminnan aikaa, että hän pian menettää otteensa ihmisestä ja että
hänen valtansa otetaan häneltä pois; siksi hän vaikuttaa kaikilla vääryyden
viettelyksillä niissä, jotka joutuvat kadotukseen. Taikausko ja valhe polkevat
totuutta, oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Jokainen totuuden vastainen valta
voimistuu. Sen työn, minkä seurakunta on laiminlyönyt rauhan ja menestyksen
aikana, se joutuu suorittamaan pelottavassa ahdinkotilassa ja mitä
masentavimmissa ja epäsuotuisimmissa olosuhteissa. Varoitukset, jotka
maailmaan mukautuminen on vaimentanut ja estänyt, täytyy antaa uskon
vihollisten ankarimman vastustuksen vallitessa. Ja siihen aikaan pinnallinen ja
taantumuksellinen luokka, jonka vaikutus on alati ollut esteenä työn edistymiselle,
luopuu uskostaan ja liittyy sen vannoutuneisiin vastustajiin, joita kohtaan he jo
kauan ovat olleet myötätuntoisia.” E. u. 162.
14.3. Perjantai, ilta
Jaak. 1:2, 3
“Nämä luopiot ilmaisevat silloin mitä katkerinta vihollisuutta, ja he tekevät
kaikkensa sortaakseen ja solvatakseen entisiä veljiään sekä herättääkseen vihaa
heitä kohtaan. Tämä aika on juuri edessämme. Seurakunnan jäsenet joutuvat
yksilöllisesti kokeeseen ja koetukseen. He joutuvat oloihin, joissa heidän on pakko
todistaa totuudesta. Monet kutsutaan puhumaan neuvostojen kokouksissa ja
oikeudenistunnoissa, kenties erossa muista ja yksin. He ovat jättäneet hankkimatta
sen kokemuksen, josta olisi ollut apua heille tässä hätätilanteessa, ja heidän
mieltään raskauttavat menetettyjen tilaisuuksien ja laiminlyötyjen etuoikeuksien
aiheuttamat tunnonvaivat.” E. u. 162.
15.3. Sapatti, aamu
Ilm. 2:10
“Aikamme protestanttinen maailma pitää pientä sapatinpitäjien joukkoa portissa
istuskelevana Mordokaina. Sen luonne ja Jumalan lakia kunnioittava käytös
nuhtelevat jatkuvasti niitä, jotka ovat hyljänneet Herran pelon ja polkevat hänen
sapattinsa; vastenmielinen tunkeilija täytyy jotenkin poistaa tieltä. Saatana lietsoo
vihaa vaatimatonta vähemmistöä vastaan, joka omantunnon vaatimuksesta
kieltäytyy hyväksymästä suosittuja tapoja ja perinteitä. Hyvässä yhteiskunnallisessa
asemassa olevat ja arvossapidetyt miehet ryhtyvät lakeja tottelemattoman ja
hillittömän rahvaan kanssa vehkeilemään Jumalan kansaa vastaan. Varakkaat,
lahjakkaat ja oppineet pyrkivät yhdessä saattamaan heidät halveksituiksi.” E. u.
162, 163.
15.3. Sapatti, ilta
2. Tim. 2:15
“Vainoavat hallitusmiehet, papit ja seurakuntalaiset juonittelevat heitä vastaan.
Puhein ja kirjoituksin, kerskailuin, uhkauksin ja pilkkahuudoin he koettavat kumota
heidän uskonsa. Valheellisilla esityksillään ja raivoisilla vetoomuksillaan he
vimmastuttavat kansan. Kun he eivät voi vastustaa Raamatun sapatin puoltajia
sanomalla »kirjoitettu on», he koettavat korvata tämän puutteensa turvautumalla
sortoasetuksiin. Säilyttääkseen kansansuosionsa ja asemansa lainsäätäjät taipuvat
sunnuntailain saamista koskeviin vaatimuksiin. Tällä taistelukentällä käydään
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totuuden ja valheen välisen kamppailun viimeinen suuri taistelu.” E. u. 163.
16.3. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 13:6
“Vainon hajottamina he etenivät lähetysintoa uhoten. He tajusivat tehtäväänsä
liittyvän vastuun. He tiesivät omistavansa elämän leipää nälkään nääntyvälle
maailmalle, ja Kristuksen rakkaus pakotti heitä murtamaan tätä leipää kaikille
tarvitseville. Jumalan tarkoitus on, että koetteleva totuus tehdään vaikka
halveksittunakin julkiseksi, tutkimuksen ja keskustelun alaiseksi. Ihmisten mieli
täytyy ravistaa liikkeelle. Jumala tulee käyttämään jokaista riitaa, moitetta ja
solvaustakin herätteenä kyselyihin ja havahduttamaan ihmisten muutoin uneliaan
mielen valveille.” E. u. 163.
16.3. Sunnuntai, ilta
2 Tim. 3:12
“Mistä sitten johtuu, että vainon tulet näyttävät suurelta osin sammuneen? Ainoana
syynä on se, että seurakunta on mukautunut maailman tasolle eikä sen tähden
herätä mitään vastustusta. Meidän päiviemme yleiselle uskonnolle ei ole
luonteenomaista se pyhyys ja puhtaus, mikä oli ominaista kristilliselle uskolle
Jeesuksen ja apostolien päivinä. Kristinusko on maailman suosiossa, koska se on
tehnyt kompromisseja synnin kanssa, koska Jumalan sanan suuriin totuuksiin
suhtaudutaan niin välinpitämättömästi, koska kirkossa on niin vähän elävää
jumalisuutta. Herätköön varhaisen seurakunnan usko ja voima uuteen eloon —
silloin herää myös vainon henki, ja vainon tulet syttyvät jälleen.” E. u. 163, 164.
17.3. Maanantai, aamu
2. Tess. 2:11, 12
“Kahden suuren erheen avulla, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden,
saatana kietoo ihmiset petoksiinsa. Edellinen laskee spiritualismin perustuksen, ja
jälkimmäinen muodostaa Roomaan yhdistävän myötätunnon siteen. Yhdysvaltain
protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli tarttuakseen
spiritualismin käteen; samoin he kurottautuvat Roomasta erottavan kuilun yli
puristaakseen tuon vallan kättä; ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa
seuraa katolisen kirkon jälkiä omantunnon oikeuksien polkemisessa. Ihmisten
lakien asettaminen Jumalan lain tilalle ja sunnuntain korottaminen pelkästään
inhimillisellä arvovallalla Raamatun sapatin paikalle on näytelmän viimeinen
kuvaelma. Tämän vaihdoksen tultua yleispäteväksi Jumala ilmaisee itsensä. Hän
nousee vallassaan maata kauhistuttamaan. Hän lähtee asuinsijastaan kostamaan
maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä
surmattujansa enää peitä.” E. u. 164.
17.3. Maanantai, ilta
1. Tess. 5:3
“Kun kansakuntamme [Yhdysvallat] hylkää hallitusperiaatteensa siinä määrin, että
se säätää sunnuntailain, silloin protestanttisuus liittyy tässä kohdin
paavilaisuuteen; se ei ole mitään muuta kuin sen sortovallan herättämistä eloon,
joka jo kauan on innokkaasti odottanut pääsevänsä jälleen puhkeamaan täydeksi
hirmuvallaksi. Määräyksellään, joka pakottaa omaksumaan paavinvallan
säännöksen Jumalan lain vastaisesti, kansakuntamme irrottautuu kokonaan
vanhurskaudesta. Kun protestanttisuus ojentaa kätensä kuilun yli tarttuakseen
Rooman vallan käteen, kun se kurottautuu yli syvyyden kuilun lyödäkseen kättä
spiritualismin kanssa ja kun maamme tämän kolmiliiton vaikutuksesta hylkää
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protestanttisen ja tasavaltaisen hallitusmuotonsa perustuslain jokaisen periaatteen
ja päästää paavilliset vääryydet ja eksytykset vapaasti leviämään, silloin voimme
tietää, että saatanan ihmeellisen toiminnan aika on tullut ja että loppu on lähellä.”
E. u. 164, 165.
18.3. Tiistai, aamu
1. Joh. 4:6
“Ei ole kaukana aika, jolloin meidän on varhaisten opetuslasten tavoin
hakeuduttava turvaan autioihin ja yksinäisiin paikkoihin. Samoin kuin Jerusalemin
joutuminen Rooman sotajoukkojen piirittämäksi oli pakenemisen merkkinä
Juudean kristityille, on myös kansakuntamme ryhtyminen voimatoimiin antaessaan
säädöksen, jolla se pakottaa omaksumaan paavillisen sapatin, varoituksena meille.
Silloin on aika lähteä suurista kaupungeista ennen kuin sitten poistutaan
pienemmistäkin yksinäisten vuoriseutujen syrjäisiin koteihin. Tähän sunnuntaita
pakottavaan liikkeeseen osallistuvien joukossakin on monia, jotka eivät tajua, mitä
seurauksia tällä toiminnalla on. He eivät huomaa hyökkäävänsä suoraan
uskonnonvapautta vastaan. Monet eivät koskaan ole ymmärtäneet Raamatun
sapatin vaatimuksia eikä sunnuntain säännöksen väärää perustetta.” E. u. 165.
18.3. Tiistai, ilta
Juuda 1:11
“Totuuden ja uskonnonvapauden lippu, jota evankelisen seurakunnan perustajat
sekä Jumalan todistajat sen jälkeisinä vuosisatoina ovat pitäneet korkealla, on
tässä viimeisessä taistelussa uskottu meidän käsiimme. Ne, joita Jumala on
siunannut sanansa tuntemuksella, ovat vastuussa tästä suuresta lahjasta. Meidän
tulee vastaanottaa tämä sana ylimpänä auktoriteettina. Meidän tulee tunnustaa
inhimillinen hallitus jumalallisesti valtuutetuksi ja opettaa, että kuuliaisuus sille on
pyhä velvollisuus sen laillisella toimialueella. Mutta milloin sen vaatimukset ovat
ristiriidassa Jumalan vaatimusten kanssa, meidän täytyy totella enemmän Jumalaa
kuin ihmisiä. Jumalan sana on tunnustettava kaikkea inhimillistä lainsäädäntöä
ylemmäksi. »Näin sanoo kirkko» tai »näin sanoo valtio» eivät saa syrjäyttää sanaa
»näin sanoo Herra». Kristuksen kruunua on pidettävä maallisten vallanpitäjien
arvomerkkejä ylhäisempänä.” E. u. 165, 166.
19.3. Keskiviikko, aamu
Jos. 24:15
“Kansana emme ole suorittaneet Jumalan meille uskomaa tehtävää. Emme ole
valmiit selvittämään sitä tilannetta, mihin sunnuntailain täytäntöönpano johtaa
meidät. Velvollisuutemme on ryhtyä toimimaan nähdessämme lähestyvän vaaran
merkit. Älköön kukaan odottako pahan tuloa kaikessa rauhassa ja
lohduttautumalla sillä luulolla, että tämän työn täytyy jatkua, koska profetia on
ennustanut sen ja että Herra kyllä varjelee kansaansa. Emme täytä Jumalan tahtoa,
jos pysymme hiljaa alallamme emmekä tee mitään omantunnon vapauden
pysyttämiseksi voimassa. Meidän tulisi rukoilla palavasti ja vaikuttavasti, että taivas
viivyttäisi tätä onnettomuutta siihen asti, että saamme täytetyksi niin kauan
laiminlyödyn työn. Rukoiltakoon enemmän ja hartaasti; ja sitten
työskennelkäämme rukoustemme mukaisesti.” E. u. 166.
19.3. Keskiviikko, ilta
Hes. 13:10
“Velvollisuutemme on tehdä kaikkemme torjuaksemme uhkaavan vaaran. Meidän
tulisi pyrkiä poistamaan ennakkoluuloja esittäytymällä ihmisille oikeassa valossa.
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Meidän pitäisi selvittää heille, mistä tässä asiassa todella on kysymys, ja siten
esittää mitä painokkain vastalause omantunnonvapautta rajoittavia toimenpiteitä
vastaan. Kun Jumala on ilmoittanut meille tulevista vaaroista, kuinka voimme
vapautua vastuustamme hänelle, ellemme parhaamme mukaan tiedota asiasta
kansalle? Voimmeko tyytyä siihen, että jätämme heidät kohtaamaan tämän
kohtalokkaan asian ennalta varoittamatta? Kun National Reformers
[amerikkalainen kansallinen uudistusliike] alkoi vaatia uskonnonvapautta
rajoittavia toimenpiteitä, johtavien miestemme olisi pitänyt puuttua asiaan ja
pyrkiä vakavasti ehkäisemään näitä pyrkimyksiä.
20.3. Torstai, aamu
Ps. 119:142
“Ei ole Jumalan mielen mukaista, että kansallemme ei ole ilmoitettu juuri sitä
nykyistä totuutta, jota se tarvitsi tänä aikana. Eivät kaikki saarnaajammekaan,
jotka julistavat kolmannen enkelin sanomaa, todella ymmärrä tämän sanoman
koko sisältöä. Jotkut ovat pitäneet tätä kansallista uudistusliikettä niin
vähämerkityksisenä, etteivät ole katsoneet tarpeelliseksi kiinnittää siihen
paljonkaan huomiota, jo senkin vuoksi, etteivät tulisi käyttäneeksi aikaa
kolmannen enkelin sanomaan kuulumattomiin kysymyksiin. Antakoon Herra
anteeksi veljillemme sen, että he näin tulkitsevat juuri tälle ajalle kuuluvan
sanoman. Olemme monia vuosia odottaneet sunnuntailain säätämistä
maassamme, ja kun tämä liike toimii meitä vastaan, kysymme, tahtooko
kansamme täyttää velvollisuutensa tässä asiassa?” E. u. 166, 167.
20.3. Torstai, ilta
Ps. 145:18
“Emmekö voi olla mukana kohottamassa lippua ja kutsumassa eturintaan niitä,
jotka pitävät arvossa uskonnollisia oikeuksiaan ja etujaan? Lähestymme nopeasti
aikaa, jolloin ne, jotka tahtovat totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä, joutuvat
kokemaan sortoa. Häpäisemmekö sitten Jumalaa pysymällä hiljaa silloin, kun
hänen pyhiä käskyjään poljetaan maahan? Kun protestanttinen maailma omaksuu
Roomalle myönnytyksiä tekevän asenteen, nouskaamme tilanteen tasalle ja
nahkaamme edessämme oleva taistelu oikeissa mittasuhteissaan. Korottakoot
vartijat nyt äänensä ja julistakoot sanoman, joka on ajankohtaista totuutta.
Osoittakaamme ihmisille paikkamme profeetallisessa historiassa, koettakaamme
elvyttää tosi protestanttisuuden henki ja herättää maailma tajuamaan niin kauan
nautitun uskonnonvapauden etujen arvo.” E. u. 167.
21.3. Perjantai, aamu
Matt. 10:28
“Maamme kansa tarvitsee tulla herätetyksi vastustamaan tämän kansalais- ja
uskonnonvapauden vaarallisimman vihollisen hyökkäyksiä. Istummeko kädet
ristissä tekemättä mitään tässä kriisitilanteessa? Jumala auttakoon meitä
heräämään siitä horrostilasta, johon olemme olleet vaipuneina vuosikausia.
Sunnuntailakien uhmaaminen vain lisää niiden uskonnollisten intoilijoiden
vainonhalua, jotka koettavat vahvistaa niitä. Älkää antako heille mitään tilaisuutta
kutsua teitä lainrikkojiksi. Jos heidät jätetään painostamaan niitä, jotka eivät
pelkää Jumalaa eivätkä ihmistä, niin he pian kyllästyvät ruohon kurinpitämiseensä
ja huomaavat, ettei heidän maksa liian jyrkästi vaatia sunnuntain viettämistä.
Jatkakaa vain lähetystyötänne Raamattu kädessä, niin ennen pitkää vihollinen
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huomaa, että hän on pilannut oman asiansa. Ei kukaan sillä tavoin ota vastaan
pedon merkkiä, että hän osoittaa tajuavansa, miten viisasta on säilyttää rauha
pidättymällä loukkaavasta työstä, mutta suorittaa samalla kaikkein tärkeintä
työtä.” E. u. 167, 168.
21.3. Perjantai, ilta
1. Piet. 3:14
“Kun omistamme sunnuntain lähetystyöhön, putoaa ruoska niiden huimapäisten
intoilijoiden käsistä, jotka niin mielellään nöyryyttäisivät seitsemännen päivän
adventisteja. Kun he näkevät meidän käyvän sunnuntaina tapaamassa ihmisiä ja
selittämässä heille Raamattua, he tietävät, että heidän on hyödytöntä koettaa
estää toimintaamme laatimalla sunnuntailakeja. Sunnuntai voidaan käyttää
monenlaiseen toimintaan, mikä edistää suuresti Herran asiaa. Sinä päivänä
voidaan pitää ulkoilmakokouksia ja kotikokouksia. Talosta taloon -työtä voidaan
niin ikään suorittaa. Ne, jotka kirjoittavat, voivat omistaa tämän päivän
artikkeleidensa kirjoittamiseen. Missä vain on mahdollista, pidettäköön
sunnuntaina uskonnollisia tilaisuuksia. Tehkää nämä kokoukset erittäin
mielenkiintoisiksi. Laulakaa aitoja herätyslauluja ja puhukaa voimakkaasti ja
vakuuttavasti Vapahtajan rakkaudesta. Puhukaa raittiudesta ja tosi uskonnollisesta
kokemuksesta.” E. u. 168.
22.3. Sapatti, aamu
2. Tim. 2:2
“Omistakoot koulujemme opettajat sunnuntain lähetystoimintaan. Minulle
osoitettiin, että he pystyisivät näin tekemään tyhjiksi vihollisen aikomukset.
Ottakoot opettajat oppilaita mukaansa pitämään kokouksia niille, jotka eivät tunne
totuutta. Näin he aikaansaavat paljon enemmän kuin voisivat tehdä millään muulla
tavalla. Skeptisyys voi suhtautua Jumalan lakiin leikkisästi, pilkkaavasti tai
kielteisesti. Maailmallisuuden mieli voi tartuttaa monet ja saada valtaansa
muutamat, ja Jumalan asia voi pitää puolensa vain suurin ponnistuksin ja jatkuvin
uhrauksin, mutta lopulta totuus saa loistavan riemuvoiton.” E. u. 168, 169.
22.3. Sapatti, ilta
Ps. 119:174
“Jumalan työn lähestyessä loppuaan maan päällä hänen lakinsa tulee jälleen
kohotetuksi arvoonsa. Väärä uskonto saattaa olla voitolla, jumalattomuus voi vallita,
monien rakkaus saattaa kylmetä, Golgatan risti voi kadota näkyvistä ja pimeys voi
kuoleman vaipan tavoin levittäytyä yli maailman; yleinen mielipide saattaa koko
voimallaan kääntyä totuutta vastaan, ja Jumalan kansan kukistamiseksi voidaan
punoa juonia ja salahankkeita, mutta suurimman vaaran hetkenä Elian Jumala on
herättävä sanoman julistajia, joita ei vaienneta. Maan väkirikkaissa kaupungeissa
ja niissä paikoissa, joissa ihmiset ovat pahimmin puhuneet Korkeinta vastaan,
kuuluu ankarasti nuhteleva ääni. Jumalan lähettämät miehet arvostelevat rohkeasti
kirkon ja maailman välistä liittoa. Vakavasti he kehottavat ihmisiä siirtymään
ihmisen tekemän säännöksen noudattamisesta oikean sapatin viettämiseen.” E. u.
169.
23.3. Sunnuntai, aamu
Jes. 43:12
“Maan asukasten joukossa on kaikkiin maihin levinneinä niitä, jotka eivät ole
notkistaneet polvia Baalille. Taivaan tähtien lailla, jotka näkyvät vain öisin, nämä
uskolliset loistavat, kun pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Pakanallisessa
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Afrikassa, Euroopan ja Etelä-Amerikan katolisissa maissa, Kiinassa, Intiassa,
merensaarilla ja maan kaikilla pimeillä kulmilla Jumalalla on varalla valittujen
taivaankansi, joka on vielä loistava pimeyden keskellä ja ilmaiseva selvästi
luopiomaailmalle hänen lakinsa noudattamisen muuttavan voiman. Nytkin heitä jo
näyttäytyy kaikkien kansakuntien, kielten ja kansojen keskuudessa, ja syvimmän
luopumuksen hetkenä, jolloin saatana kaikkensa ponnistaen yrittää saada »kaikki,
pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat» ottamaan
kuoleman rangaistuksen uhalla väärän lepopäivän kuuliaisen noudattamisen
merkin, nämä uskolliset, »moitteettomat ja puhtaat tahrattomat Jumalan lapset»
tulevat loistamaan »niin kuin tähdet maailmassa». Mitä synkempi yö on, sitä
kirkkaammin he loistavat.” E. u. 169, 170.
23.3. Sunnuntai, ilta
Matt. 10:23
“Kun vainon myrsky todella syöksyy meitä vastaan, silloin tosi lampaat kuulevat
tosi Paimenen äänen. Uhrautuvasti yritetään pelastaa kadonneita, ja monet
laumasta eksyneet palaavat seuraamaan suurta Paimenta. Mutta vaikka taistelu
jatkuukin herkeämättömänä, ei ketään jätetä kamppailemaan yksin. Enkelit
auttavat ja varjelevat niitä, jotka vaeltavat nöyrästi Jumalan edessä. Herramme ei
koskaan petä sellaista, joka luottaa häneen. Kun hänen lapsensa hakevat hänen
luotaan turvaa pahaa vastaan, niin säälivänä ja rakastavana hän kohottaa heidän
suojakseen lipun vihollista vastaan. Älä koske heihin, hän sanoo, sillä he ovat
minun. Olen piirtänyt heidät kätteni hipiään. Taivas on hyvin lähellä niitä, jotka
kärsivät vanhurskauden tähden. Kristus samastaa etunsa uskollisen kansansa
etujen kanssa; hän kärsii pyhiensä persoonassa, ja kuka ikinä koskee hänen
valittuihinsa, koskee häneen. Voima, joka on valmiina vapauttamaan ruumiillisesta
vaivasta tai ahdistuksesta, on lähellä myös päästämään suuremmasta pahasta ja
tekemään mahdolliseksi Jumalan palvelijan säilymisen turmeltumattomana
kaikissa olosuhteissa.” E. u. 170.
24.3. Maanantai, aamu
Jes. 49:15, 16
“Aika ajoin Herra saattaa näyttää unohtaneen seurakuntansa vaarat ja vihollisen
sille aiheuttaman vahingon. Mutta Jumala ei ole unohtanut. Jumalan sydämelle ei
tässä maailmassa ole mikään niin rakas kuin hänen seurakuntansa. Hänen
tahtonsa ei ole, että maailmallinen toiminta pääsee turmelemaan sen mainetta.
Hän ei jätä kansaansa lankeamaan saatanan kiusauksiin. Hän rankaisee niitä,
jotka edustavat häntä väärin, mutta on armollinen kaikille, jotka vilpittömästi
katuvat. Vuosikausia on huolestuttavana kysymyksenämme ollut: Miten voimme
koota varoja riittävästi niiden lähetysten ylläpitoon, joita Herra on käynyt
edellämme avaamaan meille? Luemme evankeliumin selvät käskyt, ja sekä
kotimaan että ulkomaiden lähetykset esittävät kipeät tarpeensa. Kaitselmuksen
viittaukset ja suoranaiset ilmoitukset kehottavat meitä ripeästi tekemään työn,
joka odottaa suoritustaan.” E. u. 171.
24.3. Maanantai, ilta
Ps. 106:8
“Yksi epäuskoisten tavoittamiseksi laadituista uusista suunnitelmista on lähetysten
hyväksi suoritettava sympatiarynnistys. Monissa paikoissa tämä on viime vuosina
osoittautunut menestykseksi. Se on tuottanut siunausta monille ja lisännyt
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lähetysrahaston tuloja. Kun uskoomme kuulumattomille on selostettu kolmannen
enkelin sanoman edistymistä pakanamaissa, heidän myötätuntonsa on herännyt, ja
jotkut ovat halunneet kuulla lisää siitä totuudesta, jolla on sellainen sydämiä ja
elämää muuttava voima. Kaikkiin luokkiin kuuluvia on tavoitettu, ja Jumalan nimeä
on ylistetty.” E. u. 171.
25.3. Tiistai, aamu
Jes. 12:5
“Joidenkin mielestä saattaa olla sopimatonta ottaa lahjoja epäuskoisilta. Kysykööt
sellaiset itseltään: »Kuka on maailmamme todellinen omistaja? Kenelle kuuluvat
sen talot ja maat ja sen kulta ja hopea-aarteet? Jumalalla on yltäkyllin rikkautta
maailmassamme, ja hän on jakanut tavaraansa kaikille, sekä kuuliaisille että
tottelemattomille. Hän on valmis herättämään maailmallisissa ihmisissä,
epäjumalanpalvelijoissakin, halun antaa rikkaudestaan hänen työnsä ylläpidoksi, ja
hän tekee tämän heti, kun hänen kansansa oppii lähestymään näitä ihmisiä
viisaasti ja kiinnittämään heidän huomionsa siihen, mitä heidän etuoikeutensa on
tehdä. Jos Herran työn tarpeet esitettäisiin oikeassa valossaan varakkaille ja
vaikutusvaltaisille henkilöille, he voisivat huomattavasti edistää nykyisen totuuden
asiaa. Jumalan lapset ovat menettäneet monia etuja, joista heillä olisi voinut olla
hyötyä, elleivät he olisi halunneet pysyä maailmasta riippumattomina.” E. u. 171,
172.
25.3. Tiistai, ilta
Jes. 44:28; 45:1
“Herra vaikuttaa yhä kuningasten ja hallitusmiesten mieleen saattaakseen heidät
suopeiksi Jumalan kansaa kohtaan. Hänen työtään tekevien tulee käyttää
hyväkseen sitä apua, jota hän herättää ihmiset antamaan hänen asiansa
edistämiseksi. Ne, joiden välityksellä nämä lahjat saadaan, saattavat helpottaa
totuuden valon pääsyä moniin pimeydessä oleviin maihin. Nämä miehet eivät ehkä
ole myötämielisiä Jumalan työlle, eivät usko Kristukseen eivätkä tunne hänen
sanaansa, mutta heidän lahjojaan ei siitä syystä pidä torjua. Herra on antanut
tavaraansa niin epäuskoisten kuin uskovaistenkin hoitoon, ja kaikki voivat
palauttaa hänelle hänen omaansa tukeakseen työtä, jota on tehtävä langenneen
maailman hyväksi. Niin kauan kuin olemme tässä maailmassa ja niin kauan kuin
Jumalan Henki toimii ihmislasten keskuudessa, niin kauan saamme osaksemme
suosiota, ja meidän tulee sitä myös jakaa toisille. Meidän tulee levittää maailmaan
totuuden valoa sellaisena kuin Raamattu sen ilmaisee, ja meidän tulee
vastaanottaa maailmalta se, minkä Jumala herättää sen antamaan asiansa
edistämiseksi.” E. u. 172.
26.3. Keskiviikko, aamu
Ps. 48:10
“Vaikka maailma onkin nyt miltei kokonaan jumalattomien hallussa, se kuuluu
kaikkine rikkauksineen ja aarteineen Jumalalle. »Herran on maa ja kaikki, mitä
siinä on.» »Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot.» »Minun ovat
kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuorten
linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, en
minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on.» Oi, että
kristityt tajuaisivat yhä täydemmin, että heidän etuoikeutensa ja velvollisuutensa on
oikeiden periaatteiden vaalimisen ohella käyttää jokainen taivaan tarjoama
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tilaisuus Jumalan valtakunnan asian edistämiseksi tässä maailmassa.” E. u. 172.
26.3. Keskiviikko, ilta
Ps. 67:2, 3
“Kaikille, jotka ovat lähdössä erikoiseen lähetystyöhön ja levittämään lehteä, joka
on valmistettu käytettäväksi sympatiatyössä, tahtoisin sanoa: Olkaa ahkeria
työssänne ja eläkää Pyhän Hengen ohjauksessa. Lisätkää joka päivä kristillistä
kokemustanne. Työskennelkööt ne, joilla on siihen erikoista kykyä, sekä
huomattavassa että vaatimattomassa asemassa olevien epäuskoisten hyväksi.
Etsikää hukkuvia sieluja uutterasti. Oi, ajatelkaa, miten Kristus ikävöikään saada
eksyneet takaisin laumaansa! Huolehtikaa sieluista niin kuin ne, jotka joutuvat siitä
tilille. Antakaa valonne loistaa seurakunnassanne ja naapuristossa tekemässänne
lähetystyössä niin selkeästi ja jatkuvasti, ettei kukaan voi tuomiolla nousta
sanomaan: »Miksi ette kertoneet minulle tästä totuudesta? Miksi ette välittäneet
sielustani?» Levittäkäämme siis ahkerasti kirjallisuutta, jota on huolellisesti
valmistettu
käytettäväksi
uskoomme
kuulumattomien
keskuudessa.
Käyttäkäämme parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi jokaista tilaisuutta
herättääksenne epäuskoisten huomion. Antakaamme kirjallisuutta jokaisen sitä
haluavan käteen. Pyhittäytykäämme julistamaan sanomaa: »Valmistakaa Herralle
tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.»” E. k. 173.
27.3. Torstai, aamu
Sananl. 22:20, 21
“Ennen kuin lähdemme minkä suunnitelman mukaan tahansa kertomaan toisille
nykyisestä totuudesta ja tämän etenevän liikkeen yhteydessä koetusta Jumalan
ihmeellisestä johdatuksesta, pyhittäytykäämme ensin itse täysin hänelle, jonka
nimeä haluamme kirkastaa. Rukoilkaamme myös hartaasti niiden puolesta, joiden
luona aiomme käydä, ja tuokaamme heidät elävässä uskossa yksi kerrallaan
Jumalan luo. Herra tuntee ihmisen ajatukset ja aikomukset, ja miten helposti hän
voikaan sulattaa meidät! Miten hän voikaan Henkensä palolla kukistaa kivikovan
sydämen! Miten hän voikaan täyttää sielun rakkaudella ja hellyydellä! Miten hän
voikaan antaa meidän nauttia Pyhän Henkensä runsasta suosiota ja tehdä meidät
kykeneviksi toimimaan ja työskentelemään sielujen hyväksi! Herran työ voisi saada
osakseen paljon suurempaa suopeutta kuin nyt, jos lähestyisimme ihmisiä
viisaasti, tutustuttaisimme heidät työhön ja antaisimme heille tilaisuuden tehdä
sen, mitä etuoikeutemme on saattaa heidät tekemään sen edistämiseksi. Jos me
Jumalan palvelijoina toimisimme viisaasti ja harkitsevasti, hän johtaisi
yrityksemme hyvällä kädellään menestykseen.” E. u. 173, 174.
27.3. Torstai, ilta
Mark. 16:20
“Jos kaikki Herran työhön osallistuvat käsittäisivät, miten paljon riippuu heidän
uskollisuudestaan ja viisaasta harkinnastaan, heidän yrityksensä menestyisivät
paljon paremmin. Arkuutemme ja takapajuisuutemme estää meitä usein
saamasta sitäkään, mikä on saatavissa esivallalta oikeuden mukaan. Jumala
toimii hyväksemme, kun olemme valmiit tekemään, mitä voimme ja mitä meidän
osaltamme pitäisi tehdä. Kotilähetystyö edistyy kaikin tavoin paremmin, kun
ulkolähetysten hyvinvoinnista huolehditaan anteliaammin, itse kieltäytyvämmin ja
uhrautuvammin, sillä kotimaan työn menestys riippuu suureksi osaksi, Jumalan
johtamana,
kaukaisissa
maissa
suoritettavan
evankelisen
työn
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heijastusvaikutuksesta. Kun toimimme tehokkaasti Jumalan asian välttämättömien
tarpeiden täyttämiseksi, pääsee sielumme kosketuksiin kaiken voiman lähteen
kanssa.” E. u. 174.
28.3. Perjantai, aamu
Joh. 9:4
“Muuan amerikkalainen liikemies, joka oli harras kristitty, keskusteli kerran erään
työtoverinsa kanssa ja mainitsi työskentelevänsä Kristuksen hyväksi 24 tuntia
päivässä. »Kaikissa liikesuhteissani», hän sanoi, »koetan edustaa Mestariani.
Tilaisuuden tullen koetan voittaa toisia hänelle. Kaiken päivää työskentelen
Kristuksen hyväksi. Ja yöllä nukkuessani työskentelee mieheni hänen hyväkseen
Kiinassa.» Ja selitykseksi hän lisäsi: »Nuorena päätin lähteä lähetyssaarnaajaksi
pakanamaihin. Mutta isäni kuoltua jouduin ottamaan hoitooni hänen liikkeensä
turvatakseni perheeni toimeentulon. Nyt, kun en itse päässyt lähtemään, kustannan
yhden lähetyssaarnaajan. Hän toimii nyt Kiinassa erään maakunnan eräässä
kaupungissa. Ja niin, nukkuessanikin, työskentelen edustajani välityksellä
Kristuksen hyväksi.»” E. u. 174, 175.
28.3. Perjantai, ilta
Gal. 6:9
“Eikö ole seitsemännen päivän adventisteja, jotka tahtovat tehdä samoin? Sen
sijaan, että seurakuntien jäsenet pitäisivät saarnaajat työskentelemässä niissä
seurakunnissa, jotka jo tuntevat totuuden, sanokoot he näille työntekijöille:
»Lähtekää työskentelemään niiden sielujen hyväksi, jotka hukkuvat pimeydessä. Me
koetamme puolestamme jatkaa seurakunnan palveluksia. Me pidämme jatkuvasti
kokouksia ja pysymällä Kristuksessa tahdomme ylläpitää hengellistä elämää.
Tahdomme toimia lähistöllä olevien sielujen hyväksi ja tukea rukouksillamme ja
lahjoillamme sellaisten kenttien työntekijöitä, missä tarpeet ja puutteet ovat
suuremmat.» Seuraamisen arvoinen esimerkki Köyhä leski, joka pani kaksi ropoaan
Herran uhriarkkuun, ei aavistanut tekonsa seurauksia. Hänen esimerkkinsä
uhrimielestä on moneen kertaan toistuvasti vaikuttanut tuhansiin sydämiin kaikissa
maissa ja kaikkina aikoina. Se on tuottanut Jumalan uhriarkkuun lahjoja ylhäisiltä
ja alhaisilta, rikkailta ja köyhiltä. Se on auttanut ylläpitämään lähetysasemia,
perustamaan sairaaloita, ruokkimaan nälkäisiä, vaatettamaan alastomia,
parantamaan sairaita ja saarnaamaan evankeliumia köyhille. Kansanjoukot ovat
tulleet siunatuiksi hänen epäitsekkään tekonsa vaikutuksesta.” E. u. 175.
29.3. Sapatti, aamu
Neh. 12:47
“Menneinä vuosina olen puhunut sen suunnitelman puolesta, jonka mukaan
lähetystyötämme ja sen edistystä tulisi esittää ystävillemme ja naapureille, ja olen
tällöin viitannut Nehemian esimerkkiin. Ja nyt haluan kehottaa veljiämme ja
sisariamme tutkimaan uudelleen tämän rukouksen ja uskon ja terveen järjen
miehen kokemusta. Miehen, joka rohkeni pyytää ystävältään kuningas
Artakserkseeltä apua hankkeisiin, joilla hän tahtoi edistää Jumalan asiaa. Varojen
pyytammen miltä, jotka pystyvät antamaan. — Rukouksen miesten tulisi olla myös
toiminnan miehiä. Ne, jotka ovat valmiit ja halukkaat, löytävät kyllä keinoja, joilla
voivat työskennellä. Nehemia ei toiminut epävarmoin takein. Hän anoi puuttuvat
varat niiltä, jotka pystyivät antamaan.” E. u. 175, 176.
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29.3. Sapatti, ilta
Neh. 2:7, 8
“Nehemia ja Artakserkses seisoivat kasvotusten — toinen poljettuun heimoon
kuuluvana palvelijana, toinen mahtavan maailmanvallan hallitsijana. Mutta niin
jyrkästi kuin he asemaltaan poikkesivatkin toisistaan, oli heidän siveellinen
erilaisuutensa sentään valtavan paljon suurempi. Nehemia oli tehnyt rauhan
kuningasten Kuninkaan kanssa tietäen, että »kaikki, jotka eivät antaudu minun
turviini, eivät tee rauhaa minun kanssani», joutuvat turmioon. Jo monia viikkoja hän
oli rukoillut, että Jumala antaisi hänen hankkeensa menestyä. Ja nyt tämä Jumalan
mies siitä ajatuksesta rohkaistuneena, että häntä auttoi kaikkitietävä ja
kaikkivoipa Ystävä, pyysi kuningasta joksikin ajaksi vapauttamaan hänet hovi
tehtävästään ja antamaan hänelle luvan rakentaa autioitunut Jerusalem uudestaan
vahvaksi ja varustetuksi kaupungiksi. Tämän anomuksen ratkaisu vaikutti
ratkaisevasti juutalaisten oman kaupungin ja koko kansakunnan vastaisiin
vaiheisiin.” E. u. 176.
30.3. Sunnuntai, aamu
Neh. 2:18
“Kun kuningas oli niin auliisti suostunut Nehemian anomukseen, hän rohkaistui
pyytämään lisäksi suunnitelmiensa toteuttamiseen tarvittavaa apua. Hän sai
sotilassaattueen lisäämään retkikuntansa arvokkuutta ja virallisuutta sekä
turvaamaan sitä matkalla. Kuninkaalta hän sai lisäksi mukaansa kirjeet Eufratvirran takaisten maakuntien käskynhaltijoille, joiden alueen kautta hänen täytyi
kulkea päästäkseen Juudeaan. Samoin hän sai kirjeen Libanonin vuoriston
kuninkaallisten metsien hoitajalle, jonka tuli antaa Jerusalemin muuriin ja muihin
Nehemian suunnittelemiin rakennuksiin tarvittavaa puutavaraa. Jottei jäisi mitään
perustetta sellaiselle väitteelle, että hän olisi ylittänyt valtuutensa, Nehemia halusi
saada hänelle myönnetyt edut ja käskyvallan tarkoin määritellyksi. Matkan varrella
olevien maakuntien käskynhaltijoille osoitettujen kuninkaallisten kirjeiden
perusteella Nehemia sai arvokkaan vastaanoton ja nopeaa apua. Eikä yksikään
vihollinen uskaltanut hätyyttää virkamiestä, jota Persian kuninkaan valta suojeli ja
jota maakuntien käskynhaltijat kohtelivat huomattavan kunnioittavasti. Nehemian
matka sujui turvallisesti ja menestyksellisesti.” E. u. 176, 177.
30.3. Sunnuntai, ilta
Neh. 4:1
“Hänen tulonsa Jerusalemiin sotilassaattueen seurassa, mikä osoitti hänen olevan
tärkeällä asialla, herätti kuitenkin Israelin vihollisten kateuden ja vihan.
Jerusalemin lähistölle sijoittuneet pakanaheimot olivat jo ennenkin purkaneet
vihansa juutalaisia vastaan solvaten heitä kaikin tavoin ja aiheuttaen kaikkea
vahinkoa, mitä suinkin uskalsivat. Näissä ilkitöissä kunnostautuivat ennen muita
eräät heimopäälliköt, kuten hooronilainen Sanballat, ammonilainen Tobia ja
arabialainen Gesem, ja tästedes nämä johtajat tarkkasivat kateellisina Nehemian
liikkeitä ja koettivat kaikin tavoin häiritä hänen suunnitelmiaan ja estää hänen
työtään. He koettivat aikaansaada eripuraisuutta työmiesten kesken herättämällä
epäilyjä ja epäuskoa heidän menestykseensä. Niinikään he pilkkasivat rakentajien
ponnisteluja, julistivat koko hankkeen mahdottomaksi ja ennustivat sille
häpeällistä loppua. Muurilla työskenteleviä ruvettiin kohta ahdistamaan yhä
kiivaammin. Heidän oli pakko olla jatkuvasti varuillaan yön virkkujen vastustajiensa
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vehkeilyjä vastaan. Vihollisen salaiset lähettiläät koettivat masentaa heitä
levittämällä vääriä huhuja, monenlaisin verukkein he koettivat juonitella Nehemiaa
vastaan ja saada hänet satimeen, ja petollisten juutalaisten havaittiin auliisti
avustavan heidän salahankkeitaan. Vihollisen salaiset lähettiläät tekeytyivät
ystävällisiksi ja lyöttäytyivät rakentajien joukkoon ehdottamaan muutoksia
suunnitelmaan, suuntaamaan monin tavoin työntekijöiden huomion muualle,
aiheuttamaan hämminkiä ja sekaannusta ja herättämään epäluottamusta ja
epäluuloa.” E. u. 177, 178.
31.3. Maanantai, aamu
Neh. 9:26
“Nehemian kokemus toistuu Jumalan kansan historiassa tänä aikana. Ne, jotka
työskentelevät totuuden asian yhteydessä, huomaavat, etteivät he voi edistää sitä
herättämättä sen vihollisten vihaa. Vaikka Jumala on kutsunut heidät siihen työhön,
jossa he ovat, ja hyväksyy heidän toimintansa, he eivät voi välttyä moitteilta ja
pilkalta. Heitä kutsutaan haaveilijoiksi, epäluotettaviksi, juonittelijoiksi, tekopyhiksi
ja miksi tahansa, mikä vain sopii heidän vihamiestensä tarkoituksiin. Kaikkein
pyhimmätkin asiat esitetään naurettavassa valossa jumalattomien huviksi.
Hiukkanen purevaa ivaa ja alhaista nokkeluutta riittää kateuden, ennakkoluulojen,
jumalattomuuden ja vihan ohessa herättämään hilpeyttä rienaavassa pilkkaajassa.
Ja nämä julkeat kujeilijat hiovat toistensa kekseliäisyyttä ja yllyttävät toisiaan yhä
pahempaan herjaamiseen. Ylenkatse ja pilkka loukkaavat todella kovin
ihmisluontoa, mutta niitä on kaikkien Jumalalle uskollisten kestettävä. Saatanan
tarkoitus on siten vieroittaa sieluja siitä työstä, jonka Herra on uskonut heille.” E. u.
178.
31.3. Maanantai, ilta
Nah. 5:19
“Vaivihkaa ja hiljakseen Nehemia kierteli tarkastamassa muureja. Hän kertoo siitä:
»Esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut
vielä ilmaissut mitään kenellekään, en juutalaisille, en papeille, ylimyksille,
esimiehille enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä.» Hän ei toivonut
tämän tuskallisen tarkastelun herättävän sen enempää ystävien kuin
vihollistenkaan huomiota, jottei syntyisi kiihtymystä ja lähtisi liikkeelle huhuja, jotka
estäisivät tai ainakin haittaisivat hänen työtään. Lopun yötä Nehemia rukoili;
aamulla täytyi vakavasti yrittää herättää ja koota yhteen masentuneet ja eripuraiset
maanmiehet. Vaikka Nehemia oli saanut kuninkaalta luvan vaatia seudun väkeä
tulemaan mukaan rakentamaan uudestaan kaupungin muureja, hän ei halunnut
turvautua pelkkään käskyvaltaan. Hän koetti mieluummin saada puolelleen kansan
luottamuksen ja myötätunnon hyvin tietäen, että sisäinen yhteys oli yhtä tärkeää
kuin työyhteyskin, jotta hänen suuri hankkeensa menestyisi.” E. u. 178, 179.
*****
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