HUHTIKUU
1.4. Tiistai, aamu
Aam. 3:3
“Heenok vaelsi Jumalan kanssa. Hänellä oli Jumalan mielenlaatu.
Profeetta kysyy: ‘Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenään
sopineet?’ Jos meillä on Jumalan mieli tahtomme on alistettu
Jumalan tahtoon, ja me menemme minne tahansa Jumala meitä
johtaa. Niin kuin lapsi laskee kätensä isänsä käteen ja kulkee
yhdessä hänen kanssaan täydessä luottamuksessa, on sitten
valoisaa tai pimeää. Siten Jumalan poikien ja tyttärien tulisi vaeltaa
Jeesuksen kanssa surussa ja ilossa. Kristuksen seuraajien tulee
ilmaista Herransa ominaisuuksia. He eivät saa tulla
huolimattomiksi
tai
tarkkaamattomiksi
kristillisissä
velvollisuuksissaan eikä olla välinpitämättömiä antamastaan
vaikutuksesta, sillä he ovat Kristuksen edustajia täällä maan
päällä.” R. H. 1889.
1.4. Tiistai, ilta
Joh. 8:29
”Ihminen joka ei elä täydellisessä uskossa ja puhtaudessa säikähtyy
ajatuksesta tulla lähelle Jumalaa. Hän ei rakasta ajatella Jumalaa
tai puhua Hänestä Hän sanoo sydämessään ja teoillaan: ‘Mene pois
luotani Jumala. Minä en tahdo oppia tuntemaan sinun teitäsi.’
Mutta uskon kautta Kristukseen todellinen kristitty oppii tuntemaan
Jumalan ajatukset ja tahdon. Hän ymmärtää elävästä
kokemuksesta jotain Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaiken
ymmärryksen.” Sama
2.4. Keskiviikko, aamu
Ps. 37-23
"Nuoret ihmiset joutuvat usein tilanteisiin, jolloin he ovat
epävarmoja siitä, mitä tietä lähtisivät kulkemaan. He tuntevat itse
halua lähteä jollekin tielle ja Jumalan Henki vakuuttaa heille, että
on lähdettävä toiseen suuntaan. Silloin tulee saatana kiusauksineen
ja koettaa vaikuttaa heihin lähtemään omaa tietään. Mutta joka
haluaa olla uskollinen Kristukselle hän kuuntelee sitä ääntä, joka
sanoo: 'Tässä on tie, kulkekaa sitä.’ Jes. 30:21. Heidän tulee
päättää kulkea vanhurskasten tietä, vaikka se on vaikeampi kulkea,
tuskallisempi seurata kuin heidän oman sydämensä tie.” Y.i.1895.
2.4. Keskiviikko, ilta
Ps. 37:30
"Ihminen, joka rakastaa Jumalaa, haluaa saada voimaa Häneltä
olemalla jatkuvasti yhteydessä Hänen kanssaan Kun tulee tavaksi
keskustella Jumalan, kanssa, niin pahan voima murtuu, sillä
saatana ei voi olla lähellä sellaista ihmistä, joka on Jumalan

läheisyydessä. Kun Kristus on sinun seuralaisesi sinä et ajattele
saastaisia ja turhamaisia ajatuksia, ja sinä et sano sellaista, joka
murehduttaa Häntä, jonka tehtävä on pyhittää sinun sydämesi ja
mielesi. Totuuden kautta pyhittynyt on elävä todistus totuuden
voimasta ja edustaa ylösnoussutta Herraansa. Kristuksen oppi
hienostuttaa maun, pyhittää arvostelukyvyn, kohottaa puhdistaa ja
jalostaa sydämen ja mielen ja tekee sen kautta kristityn yhä
enemmän sopivaksi seurustelemaan taivaan enkelien kanssa.”
R.H. 1889.
3.4. Torstai, aamu
Ps. 123:2
”Jumalan lapsilla tulee olla voimakas tunne syntiä kohtaan. Yksi
saatanan menestykseimmästä keksinnöstä o1i saada ihmiset
tekemään pieniä syntejä, tehdä heidät sokeaksi vaarasta pienissä
periksi antamisissa, pienistä poikkeamisista Jumalan selvästi
antamista käskyistä. Monet, jotka kauhulla kaihtaisivat suuria
rikoksia, johdetaan katselemaan pieniä syntejä aivan mitättöminä.
Mutta nämä pienet synnit voivat imeä elämän sydämen
jumalanpelosta." R.H. 1887.
3.4. Torstai, ilta
Ps. 41:13
”Jumala odottaa meidän osoittavan uskollisuutta Häntä kohtaan
ehdottomassa kuuliaisuudessa. Kun me päätämme tehdä jotakin,
meidän ei tule kysyä vain, että vahingoittaako se, vaan onko se
ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Meidän täytyy oppia
epäilemään itseämme ja täysin luottaa Jumalan johdatukseen ja
apuun, meidän täytyy oppia tuntemaan Hänen tahtonsa ja rukoilla
voimaa sen suorittamiseen. Meidän täytyy alituisesti olla yhteydessä
Jumalaan. Rukous yksinäisyydessä, rukous työn ääressä, rukous
tiellä kulkiessamme, rukous yön hetkinä, sydämen toiveet alati
suunnattuna Jumalaan - se on meidän ainoa varmuutemme. Sillä
tavalla Heenok vaelsi Jumalan kanssa. Sillä tavalla meidän
Esikuvamme sai voimaa vaeltaa orjantappuroita täynnä olevalla.” R.
H. 1887.
4.4. Perjantai, aamu
1. Kor. 15:57
“Ei ole mitään avuttomampaa, ei mitään riippuvaisempaa kuin
ihminen, joka tuntee pienuutensa ja kokonaan luottaa
ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan uhriin. Kristityn elämä on
taisteluelämää, jatkuvan taistelun. Se merkitsee: taistella ja
marssia päämäärää kohti. Mutta jokainen kuuliaisuuden teko
Kristusta kohtaan, jokainen itsekieltämys Hänen asiansa puolesta,

jokainen kärsitty koetus, jokainen voitto kiusauksesta on askel
eteenpäin tiellä lopulliseen voiton ihanuuteen.” R. H. 1895.
4.4. Perjantai, ilta
Ps. 42:6
“Jos me otamme Kristuksen oppaaksemme Hän johtaa meitä
turvallisesti kaitaa tietä. Tie on ehkä epätasainen ja kivinen, paljon
jyrkänteitä ja vaaroja, ja ehkä kuilu on sekä oikealla että
vasemmalla puolella. Meidän täytyy ehkä kestää vaikeuksia
matkallamme silloin, kun olemme väsyneitä ja kaipaamme lepoa,
mutta meidän on ehkä vain jatkettava matkaa. Tuntiessamme
itsemme voimattomaksi, meidän täytyy ehkä jatkaa taistelua, kun
toivo pettää meidät meitä ehkä kehotetaan toivomaan. Mutta
Kristuksen kanssa Johtajanamme me emme kadota tietä
iankaikkiseen elämään, me emme epäonnistu saavuttaen lopulta
turvallisen sataman.” R. H. 1895.
5.4. Sapatti, aamu
Ps. 48:3
“Jeesus, ihmeellinen Vapahtaja! Hänessä on varmuus, apu,
turvallisuus ja rauha. Hän karkottaa kaikki epäilymme ja Hän on
ainoa toivomme. Kuinka kallis onkaan ajatus, että me voimme
täällä osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja sen kautta saamme
voiton, kuten Kristuskin sai voiton! Jeesus on toiveittemme
täyttymys. Hän on meidän laulumme, kallion varjo kuivassa
maassa, Hän on elävä Vesi janoisille. Hän on pakopaikkamme
myrskyssä.
Hän
on
vanhurskautemme,
pyhityksemme,
lunastuksemme.” R.H. 1890
5.4. Sapatti, ilta
Hebr. 3:12
“Kun maailman Vapahtaja vaelsi ihmisten keskuudessa siellä oli
monia, jotka liittyivät Häneen opetuslapsina, ja sitten jättivät Hänet
sekä tulivat Hänen katkerimmiksi vihollisikseen. Vapahtaja asetti
heidän uskonsa koetukselle ja paljasti niiden luonteen, jotka olivat
innokkaimpia uskossa, sovelluttamalla hengellisiä totuuksia heihin.
Heidän täytyi olla Jeesuksen kaltaisia, nöyriä ja sävyisiä, itsensä
kieltäviä, itsensäuhraavia - heidän täytyi kulkea kaitaa tietä, jota
Golgatan Mieskin kulki, jos halusivat päästä osallisiksi elämän
lahjasta ja taivaan kirkkaudesta. Mutta koetus oli liian vaikea. He
eivät kulkeneet enää Hänen kanssaan. He eivät voineet kestää
kuulla tai ymmärtää Hänen saarnaamaansa totuutta” R. H. 1888.
6.4. Sunnuntai, aamu
Hebr. 3:13
"Synnin palkka on kuolema. Kuinka pienenä ihminen näkeekin
synnin, niin siitä kiinni pitäminen voi maksaa iankaikkisen elämän.

Aadam ja Eeva puhuivat itselleen että kun oli kyse näin pienestä
asiasta, kielletystä hedelmästä, niin siitä ei voi olla niin vaaralliset
seuraukset kuin Jumala oli sanonut. Mutta tämä pieni asia oli synti,
Jumalan muuttumattoman ja pyhän lain rikkomista, ja se avasi
kuoleman portit ja toi kuvaamattoman onnettomuuden
maailmaan.” R. H. 1888
5.4. Sunnuntai, ilta
Ps. 50:3
"Ah, jospa sekä vanhat että nuoret saisivat oikean käsityksen synnin
kauheasta luonnosta! Jumala ei anna pyhän ulkokuoren
harhaanjohtaa itseään. Hän ei tee yhtään erehdystä tuomitessaan
ihmisten
luonteita.
Ihmiset
voivat
antaa
sydämeltään
turmeltuneiden harhaanjohtaa itsensä, mutta Jumala näkee
kaikkien vaatteiden lävitse ja lukee sisimmät ajatukset. Jokaisen
ihmisen todellinen arvo punnitaan taivaan pyhäkön vaa-alla.” R. H.
1888
7.4. Maanantai, aamu
Ilm. 3:21
“Nämä sanat tulevat ainoalta edustajaltamme ja ainoalta varmalta
turvallisuudelta. Hän, joka on seurakunnan jumalallinen Pää,
mahtavin Voittaja, näyttää seuraajilleen tiensä, vaivannäkönsä, itse
kieltäymyksensä, taistelunsa ja kärsimyksensä, halveksunnan,
hylinnän, pilan kohteeksi joutumisen, pilkan, loukkauksen,
häväistyksen ja valheen - tien Golgatalle ristiinnaulittavaksi, jotta he
saisivat rohkeutta ja voimaa kiirehtimään eteenpäin voittajan
palkintoa kohti." 1888
7.4. Maanantai, ilta
Jer. 17:14
''Lunastussuunnitelmaa ei pidetä arvossa niin kuin tulisi. Uskon ja
kuuliaisuuden kautta me varmistamme voiton saamisen. Voittoa ei
ole tarkoitettu vain marttyyrien ajalle. Taistelu koskee meitä - näinä
päivinä, jolloin mitä kavalimmalla tavalla meitä kiusataan tulemaan
maailmallisiksi, itseriittoiseksi, kiusataan ylpeyteen, ahneuteen,
kateuteen, vääriin oppeihin ja epäsiveellisyyteen. Tulemmeko me
kestämään koetuksen Jumalan edessä?” R. H. 1888
8.4 Tiistai, aamu
Room. 8:28
”Kristityn toivo ei ole tunteiden löyhällä perustuksella, Ne, jotka
toimivat periaatteiden mukaisesti, näkevät Jumalan kirkkauden
varjojen takana ja luottavat lupauksen varmaan sanaan. He eivät
lakkaa kunnioittamasta Jumalaa, vaikka tie näyttäisi miten
synkältä tahansa. Vastoinkäymiset ja koetukset antavat heille vain
tilaisuuden osoittaa uskonsa ja rakkautensa vilpittömyyttä." 1888

8.4. Tiistai, ilta
Jes. 38:17
”Kaikkein koettelevimmat kokemukset kristityn elämässä voivat
tulla siunatuimmaksi. Se erikoinen apu, jota me saimme pimeiden
hetkien aikana antavat meille uutta rohkeutta vastustaa saatanan
tulevia hyökkäyksiä ja varustaa Jumalan palvelijat voimalla saada
voitto kovissa koetuksissa. Meidän uskomme koetus on kalliimpi
kuin kulta. Meillä täytyy olla pysyvä luottamus Jumalaan, joka ei
anna pettäjän kiusausten ja väitteiden häiritä itseään. Vetoa Herran
antamaan sanaan.” 1888
9.4. Keskiviikko, aamu
Luuk. 6:12
"Kun taivaan Majesteetti suoritti työtään täällä maan päällä Hän
omistautui usein hartaaseen rukoukseen. Hän suri syvästi
tuntiessaan pimeyden vallan maailmassa ja Hän jätti levottoman
kaupungin sekä meluavat ihmisjoukot löytääkseen rauhallisen
paikan, jossa voisi etsiä yhteyttä Isäänsä. Öljyvuori oli Jumalan
Pojan rakkain pakopaikka. Usein kun ihmisjoukot lähtivät pois yöksi
Hän ei levännyt siitä huolimatta, että Hän oli väsynyt päivän
vaivoista.” R. H. 1885
9.4. Keskiviikko, ilta
Mark. 11:24
"Koko yön kun Jeesuksen opetuslapset nukkuivat, heidän
jumalallinen Opettajansa vietti rukouksessa niin että kaste ja yön
kuura laskeutuivat Hänen päälleen. Kertomus Kristuksen
esimerkistä on jätetty Hänen seuraajilleen. Jeesus itse oli
siunauksen ja voiman lähde. Hän saattoi tehdä sairaat terveiksi ja
herätti ylös kuolleita. Hän käski myrskyjäkin ja ne tottelivat Häntä.
Turmelus ei tarttunut Häneen ja synti oli vieras Hänelle, ja kuitenkin
Hän kärsi tuskaa ja taistelua, joihin tarvitsi Isänsä apua ja tukea.
Usein Hän rukoili kyyneliin. Vaikka Hänellä ei ollutkaan langenneen
ihmisluonnon heikkouksia, Hän kuitenkin tunsi ne ja oli kiusattu
kaikin tavoin niin kuin nekin.” 1835.
10.4. Torstai, aamu
Ps. 27:14
"Kukaan ei ollut niin työn ja edesvastuun ylösottama kuin Jeesus oli.
Mutta kuinka usein Hänen löydettiinkään rukoilemasta. Kuinka
keskeytymätön olikaan Hänen yhteytensä Jumalaan! Kuin yksi
meistä osallinen tarpeistamme ja heikkouksistamme Hän oli täysin
riippuvainen Jumalasta, ja yksinäisinä rukoushetkinään Hän etsi
jumalallista voimaa voidakseen kohdata velvollisuutensa ja
koetuksensa. Synnin kovettamassa maailmassa Jeesus kesti
taistelua ja sieluntuskaa. Yhdessä Jumalan kanssa Hän saattoi

kestää surut, jotka olivat aivan murskata Hänet." D.A.s. 362.
10.4. Torstai, ilta
Ps. 46:11
”Kaikkien, jotka ovat Jumalan opetusten kohteina tulisi ilmaista
elämää, joka ei ole maailman tapojen ja käytäntöjen mukaista, ja
jokaisen tarvitsee saada suurempaa tietoa Jumalan tahdosta.
Meidän täytyy henkilökohtaisesti kuulla Hänen puhuvan meille. Kun
kaikki muut äänet hiljenevät ja me hiljaisuudessa odotamme
Herraa, Hänen äänensä kuullaan selvästi sisäisessä hiljaisuudessa.
Hän kehottaa meitä: 'Olkaa hiljaa ja tietäkää, että minä olen
Jumala.’ Vain siten voimme löytää todellisen levon.” D. A. 362
11.4. Perjantai, aamu
Luuk. 11:1
"Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan ja Hän muistutti heille
usein rukouksen välttämättömyydestä. Hän ei kehottanut heitä
tutkimaan kirjoja oppiakseen jonkin erikoisen rukouksen. Heidän ei
tullut rukoilla ihmisille, vaan ilmaista toivomuksensa Jumalalle. Hän
opetti heille, että rukous, jonka Jumala ottaa vastaan, on
yksinkertainen, sisäinen rukous ihmiseltä, joka tuntee Jumala
tarpeensa. Jumala kutsuu meitä tulemaan Hänen luokseen
taakkoinemme ja sydänsuruinemme. Synti täyttää meidät pelolla
Jumalan edessä. Tehtyämme syntiä me koetamme kätkeytyä
Häneltä. Mutta mitä tahansa syntimme onkin, Jumala pyytää meitä
tulemaan Hänen tykönsä Jeesuksen Kristuksen kautta.” L. 1899
11.4. Perjantai, ilta
Snl. 8:17
“Voidaksemme rukoilla oikein meidän täytyy ensiksi oppia
tunnustamaan syntimme toinen toisillemme. Jos minä olen tehnyt
syntiä lähimmäistäni kohtaan sanalla tai teolla minun täytyy
tunnustaa se hänelle, ja jos hän on tehnyt vääryyttä minulle, tulee
hänen puolestaan tunnustaa se. Niin pitkälle kuin mahdollista tulee
sen, joka on loukannut toista, oikaista se. Sen jälkeen hänen tulee
katumuksessa tunnustaa syntinsä Jumalalle, jonka lain hän on
rikkonut. Tehtyämme syntiä lähimmäistämme kohtaan teemme
syntiä Jumalaa vastaan ja tarvitsemme Häneltä anteeksiantoa." L.
1899
12.4. Sapatti, aamu
Matt. 6:9-13
“Tänä aamuna rukoukseni koskee Hänen rikasta armoaan. En
koskaan ala päivää saamatta erikoista varmuutta, että Herra Jeesus
on minun Auttajani ja että minä olen saanut sen rikkaan armon,
joka minulla on etuoikeus saada Aamuhartaudessani olen katsonut
oikeuteni olevan päättää se sillä rukouksella, jonka Kristus opetti

opetuslapsilleen. Koska on niin paljon, mitä minun tulee rukoilla
omista tarpeistani, välistä pelkään rukoilevani sopimattomasti.
Mutta kun vilpittömästi rukoilen sen mallirukouksen, jonka Kristus
opetti opetuslapsilleen, niin en voi muuta kuin tuntea, että kaikki
tarpeeni kuuluvat näihin muutamiin sanoihin. Rukoilen tämän
rukouksen päätettyäni oman henkilökohtaisen rukoukseni. Ja kun
sielulla ja sydämellä toistan Herran rukouksen voin rauhassa mennä
työhön tietäen, että en ole rukoillut mitään sopimatonta.” M. S.
1902.
12.4. Sapatti, ilta
Hebr. 2:3
”Voimakkainkaan enkeli ei olisi voinut hankkia sovitusta meidän
synnelleimme. Enkelin luonto yhdessä inhimillisen kanssa ei voinut
tulla yhtä kallisarvoiseksi, yhtä korotetuksi kuin Jumalan laki.
Ainoastaan Jumalan Poika saattoi tuoda uhrin, joka voitiin
hyväksyä. Jumala itse tuli ihmiseksi ja kantoi kaiken sen vihan, synti
oli aiheuttanut. Kysymys: Kuinka Jumala saattoi olla
oikeudenmukainen ja kuitenkin vanhurskauttaa syntisen? oli
käsittämätön rajoitetuille käsityskyvyille. Vain Yksi, joka itse oli
jumalallinen, saattoi välittää Jumalan ja ihmisen välillä.” Y. I. 1887.
13.4. Sunnuntai, aamu
Jes. 54: 10
”Meidän ei tule pitää Jumalaa yksinomaan tuomarina ja unohtaa,
että Hän on meidän rakastettava Isämme. Mikään ei voi
vahingoittaa meitä enemmän kuin sellainen asenne, sillä koko
hengellinen elämämme muodostuu siitä käsityksestä, mikä meillä
on Jumalan olemuksesta. Käyttäkäämme sen vuoksi kalliita
tilaisuuksia, joita meillä on oppiaksemme tuntemaan taivaallisen
Isämme, joka niin rakasti maailmaa, että ‘Hän antoi ainutsyntyisen
Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.” 1887.
13.4. Sunnuntai, ilta
Room. 5:8
"Miten ihmeellistä rakkautta se on, että Jumala poistaa kaikki
epäilyksen ja sekaannuksen syyt, jotka kohtaavat heikkoa ihmistä!
Hän tarttuu vapisevaan käteen, joka uskossa ojennetaan Häntä
kohti. Toistuvilla vakuutuksilla ja lupauksilla Hän auttaa meitä
luottamaan Häneen.” R. H. 1887.
14.4 Maanantai, aamu
Ps. 103:13
"Meidän tulee katsella Jumalaamme lempeänä, armollisena Isänä.
Meidän ei tule kokea palvelustamme Jumalalle surullisena,
painostavana tehtävänä. Tulee olla ilo palvella Herraa ja olla

osallisena Hänen työssä. Kun Jumalan kansa katselee
pelastussuunnitelmaa heidän sydämensä laajenee rakkaudesta ja
kiitollisuudesta. Jumala on meidän paras Ystävämme.” R.H. 1890.
14.4. Maanantai, ilta
1. Joh. 4:10
”Me häpäisemme Jumalaa, jos ajattelemme Häntä vain tuomarina,
valmiina tuomitsemaan meidät ja unohdamme, että Hän on
rakastava Isä. Koko hengellinen elämämme muodostuu siitä,
minkälainen käsitys meillä on Jumalasta, ja jos meillä on väärä
käsitys Hänen olemuksestaan me vahingoitamme hengellistä
elämäämme. Meidän tulee nähdä Jumalassa Eräs, joka säälii
ihmisiä ja haluaa heidän saavan kaikkea hyvää. Läpi koko
Raamatun Jumala esitetään kutsuvana, rakastavasti kehottavana ja
vetoavana voittaakseen eksyvien lastensa sydämet Kukaan
maallinen vanhempi ei voisi osoittaa enemmän kärsivällisyyttä
lastensa virheisiin ja erehdyksiin kuin Jumala osoittaa niille, joita
Hän koettaa pelastaa. Kukaan ei voisi olla rakastettavampi rikkojaa
kohtaan.” R. H. 1890.
15.4. Tiistai, aamu
Joh. 16:23
”Kristuksen opetuslapset, jotka olivat yhdessä Kristuksen kanssa
päivästä toiseen, eivät ymmärtäneet Hänen lähetystään. He eivät
tunteneet Hänen rajattomia apulähteitään ja voimaansa. Siitä
huolimatta, että he olivat todistaneet Hänen ihmetöitään he eivät
ymmärtäneet Hänen suhdettaan Isäänsä. Vähän ennen
kuolemaansa Hän sanoi heille: ’Tähän saakka te ette ole pyytäneet
mitään minun nimessäni.’ Yksinkertaisin sanoin Jeesus selitti
heille, että salaisuus heidän menestykseensä olisi siinä, että he
rukoilisivat Isältä voimaa ja armoa Hänen nimessään. Hän olisi
silloin Isän luona ja rukoilisi heidän edestään" Y. I.
15.4. Tiistai, ilta
Ilm. 3:5
”Vanhurskauden puku on ostettu äärettömällä hinnalla, ja mikä
loukkaus se olisikaan taivasta kohtaan, jos joku koettaisi päästä
hääjuhlaan oman vanhurskautensa arkipäiväisessä puvussaan!
Mikä häväistys Jumalaa kohtaan, että sillä lailla avoimesti osoittaa
halveksuntaa uhrille, joka annettiin Golgatalla! Ei kukaan, jolta
puuttuu häävaatteet saa ottaa osaa Karitsan hääaterialle.
Menkäämme siksi jokainen, ennen kuin se on ikuisesti liian
myöhäistä, taivaallisen Kauppiaan luo saadaksemme valkoiset
vaatteet, silmävoidetta, kultaa joka on tulessa puhdistettu ja
taivaallisen armon öljyä!” YI 1896.

16.4. Keskiviikko, aamu
Hebr.
4:16 "Kristus on esikuvamme, täydellinen ja pyhä esimerkki, jota
meidän tulee seurata. Emme voi koskaan tulla täysin tämän
esikuvan kaltaiseksi, mutta me voimme niin pitkälle kuin meille on
mahdollista jäljitellä Häntä. Kun me lankeamme ja
avuttomuudessamme näemme synnin todellisuuden, kun me
nöyryytämme itsemme Jumalan edessä ja vilpittömin sydämiin
kadumme syntejämme, kun me innokkaasti rukoilemme Jumalaa
Kristuksen nimessä, niin Isä yhtä varmasti vastaanottaa meidät kun
me vilpittömin sydämin jättäydymme kokonaan Jumalalle. Meidän
täytyy sydämemme syvyydessä ymmärtää, että kaikki
ponnistelumme meidän taholtamme ovat aivan arvottomia, sillä
ainoastaan Voittajan nimessä ja voimassa me voimme saada
voiton" RH. 1895.
16.4 Keskiviikko, ilta
Joh. 10:27
"Meidän rauhamme on siinä varmuudessa, että Hänen rakkautensa
koskee meitä. Kun me uskossa tartumme tähän varmuuteen
olemme voittaneet kaiken - jos menetämme sen olemme
menettäneet kaiken! Kun me jätämme kaiken, mitä me olemme ja
mitä meillä on Jumalalle, ja joudumme koetteleviin ja vaarallisiin
tilanteisiin ja kohtaamme saatanan niin meidän tulee muistaa, että
me voimme voittaa kohtaamalla vihollisen suuren Voittajan
nimessä ja voimassa. Kun me osoitamme kokonaan luottavamme
Kristukseen niin ennemmin lähetettäisiin jokainen enkeli
avuksenne kuin annettaisiin meidän kärsiä tappiota.” RH. 1395.
17.4. Torstai, aamu
Jes. 40:31
”Aika, jossa me elämme, on levotonta huvitusten taka-ajamista,
pelottavaa tuhlaamista ja kaiken arvovallan halveksimista. Eivät
pelkästään maailman ihmiset, vaan myös kristityiksi tunnustautuvia
seuraavat mieluummin taipumuksiaan kuin velvollisuutta.
Kristuksen sanat kuuluvat halki aikojen: Valvokaa ja rukoilkaa!"
Koskaan ennen maailman historiassa ei ole ollut niin välttämätöntä
valvoa ja olla tarkkaavainen, kuin nyt on. Meidän tulee kääntyä pois
kaikesta turhamaisuudesta. Laittomuudesta - joka on hallitseva
ajan henki - tulee meidän päättäväisesti väistyä. Kukaan ei saa
uskoa, ettei vaara uhkaa.” RH
17.4. Torstai, ilta
Ef. 6:18
“Aikamme suuri puute siveellisestä voimasta johtuu juuri siitä, että
kristillistä velvollisuutta valvoa ja rukoilla on niin surullisesti

laiminlyöty. Se on syynä siihen, että niin monilla on jumalanpelon
muoto, mutta heiltä puuttuu vastaava voima. Pelottavan laajalla
alueella vallitsee huoleton välinpitämättömyys ja maailmallinen
turvallisuus koskien hengellisiä ja ikuisia asioita. Jumalan sana
kehottaa meitä omistautumaan 'jatkuvaan rukoukseen ja
anomiseen, että valvoisitte alituisesti kestäen.’ Siinä on kristityn
suoja, hänen varmuutensa ympäröivien keskellä.” RH, 1881.
18.4. Perjantai, aamu
Ps. 25:3
”Perjantaina, 4.2.1896. Minä herään kello puoli kolme ja etsin,
tapani mukaan, Herralta viisautta ja armoa, ja vaihdan rukoukseni
kiitokseen Hänen lempeästä, rakastavasta huolenpidostaan meitä
kohtaan. Raamatun sanat tuntuvat sopivan minulle ja ne viipyvät
ajatuksissani. Rukoukseni on: Auta minua, oi taivaallinen Isä, että
aina luottaisin sinun viisauteesi enkä luottaisi omaan järkeeni.
Kuljeta minun kynääni ja johdata sanojani etten tekisi syntiä sinua
vastaan niin puheessa kuin kirjoituksessakaan. Minä tarvitsen sinun
armoasi Pyydän, opeta minulle totuutesi, etten harhaan kulkisi.
Herra, minä olen itse heikkous, mutta sinä olet voima, väkevyys ja
rohkeus kansallesi, jos he vain alati asettavat luottamuksensa
sinuun."
18.4. Perjantai, ilta
Miikan 7:18
"Olen todella iloinen, että tunteet eivät ole mikään todiste siitä, että
me olemme Jumalan lapsia. Vihollinen koettaa saada sinut
uskomaan, että olet tehnyt jotain, joka erottaa sinut Jumalasta ja
että Hän ei enää rakasta sinua, mutta meidän Herramme rakastaa
meitä kuitenkin. Älä katsele itseäsi, vaan katso Kristuksen
täydellisyyteen. Me emine itse voi hankkia itsellemme
vanhurskautta. Kristuksella on vanhurskauden puku kädessään ja
Hän on se, joka pukee sen päällemme. Hän puhuu lempeitä,
anteeksiantavia ja lupa rikkaita sanoja meille. Hän johtaa meidät
elävän veden lähteelle, missä voimme juoda pois janomme." L.
1896
19.4 Sapatti, aamu
Ps. 103:13. 14
”Sapattina, 15.2.1896. Herra on hyvä ja armollinen. Haluan alati
kiittää ja ylistää Jumalaa. Kaipaan syvempää tunnetta Hänen
hyvyydestään ja muuttumattomasta rakkaudestaan. Ikävöin
päivittäin elävää vettä. Minun täytyy aina saada voimani Jumalalta.
Riippuvaisuuteni Hänestä ei saa koskaan lakata. Kukaan ihminen ei
saa tulla minun ja Jumalani välille. Herra on ainoa toivomme.

Häneen minä luotan ja Hän ei koskaan, ei koskaan hylkää minua.
Hän on tähän asti auttanut minua, kun vaikea masennus on
kohdannut minua. Tahdon kiittää Herraa ja ylistää Hänen pyhää
nimeänsä.” MS 1896
19.4. Sapatti, ilta
Ps. 57:1
"Minusta tuntuu kipeältä, kun niin monet ihmiset, jotka haluavat
totella Jumalaa, panevat niin suuren painon ihmisten myötätuntoon
ja ihmisten apuun, joka saa heidät niin usein pettymään. Mutta
Jumala, meidän elävä Jumalamme, ei muutu. Hän on sama
ystävällinen, sääliväinen, ymmärtäväinen ja rakastavainen
Vapahtaja tänään, eilen ja iankaikkisesti. Saatana vaikuttaa nyt
kaikella voimallaan eikä jätä mitään keinoa käyttämättä
eksyttääkseen ihmisiä kiinnittämällä heidän huomionsa siihen, että
sellaisetkin tekevät erehdyksiä, joilla on pitkä kokemus. Mutta
Jeesus on virheetön. Luota kokonaan Häneen. Rukoile, rukoile,
rukoile, rukoile uskossa! Jätä sitten koko elämäsi Jumalale Hän
varjelee sen, mikä on jätetty Hänelle 'tähän päivän asti' Vaella
nöyrästi Jumalan kanssa.” L. 1895.
20.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 145:18
"Pidä kiinni Jumalasta! Suorita työsi Hänen lempeän armonsa
alaisena. Kun Jumalan totuus pyhittää ihmissydämen se tulee
ojennusnuoraksi hänen elämässään. Voimme olla turvallisin mielin
ja seisoa lujina. Jos sinä teet itsesi riippuvaiseksi ihmisistä tukeudut
’ruo'on ‘korteen‘, joka usein on murtunut kädessäsi ja joka on aina
hauras. Luota täydellisesti ja estoitta Jumalaan! ’Hänen nimensä on:
Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhanruhtinas‘. Meillä voi olla puhdas omatunto sekä rauhassa ja
turvallisuudessa levätä Jumalassa.” L. 1895.
20.4. Sunnuntai, ilta
Obadja 1:17
”Ah mikä kenttä avautuukaan eteeni! Meidän kansamme täytyy
joka päivä olla Pyhän Hengen johdon alaisena. Heillä täytyy olla
usko, joka vaikuttaa rakkaudessa, rakkaus, joka tulee Jumalalta
itseltään. Meidän elämämme kudoksessa ei saa olla ainuttakaan
itsekkyyden lankaa. Kun uskomme vaikuttaa rakkaudessa samalla
tavoin kuin Kristus ilmaisi rakkautta elämässään, niin elämämme
kudoksesta tulee hyvälaatuinen tahdon hedelmää, joka on alistunut
Jumalan tahdon alle. Mutta Kristus ei voi elää meissä ennen kuin
oma minä kuolee. Vasta kun oma minä kuolee me voimme omistaa
uskon, joka vaikuttaa rakkaudessa ja joka puhdistaa meidät.”

1898.
21.4. Maanantai, aamu
Ps. 61:2. 3
“Kun taakat painavat meitä ja kiusaukset vaivaavat, kun
sydämemme tunteet ja toiveet taistelevat voitosta, silloin meidän
tulee kestävästi ja innokkaasti Kristuksen nimessä rukoilla
taivaallista Isäämme. Silloin Jeesus tulee avuksemme, niin että me
Hänen voimakkaassa ja kaikkivaltiaassa nimessä voimme voittaa ja
ajaa saatanan pakosalle. Mutta me emme saa uskoa, että olemme
turvassa, jos teemme vain heikkoja ponnistuksia. 'Taistele
päästäksesi sisälle ahtaasta ovesta‘." BH 1895.
21.4. Maanantai, ilta
1.Tess. 5:11
”Vain Jumalalta voimme saada apua. Meidän ei tule imarrella
itseämme omalla voimallamme ja omalla ymmärryksellämme, sillä
meidän oma voimamme on heikkoa, meidän ymmärryksemme
hulluutta. Kristus voitti vihollisen meidän tähtemme siksi, että Hän
sääli heikkouksiamme ja tiesi, että meidät voitettaisiin ja me
tuhoutuisimme, ellei Hän olisi tullut avuksemme. Hän puki
jumaluuden inhimilliseen ja pystyi sen tähden saavuttamaan
ihmisen inhimillisellä käsivarrellaan samalla kuin Hänen
jumalallinen käsivartensa piti kiinni Ikuisen valtaistuimesta.” RH
1895.
22.4. Tiistai, aamu
Jaak. 5:16
”Totisen rukoilijan vilpittömät, nöyrät rukoukset nousevat
taivaaseen, ja Jeesus lisää oman ansionsa hyvän tuoksun meidän
epätäydellisiin rukouksiimme. Hänen vanhurskautensa kautta
meidät vastaanotetaan. Kristus tekee omalla vanhurskaudellaan
meidän rukouksemme vaikuttaviksi. Näinä hädän aikoina tarvitaan
ihmisiä, jotka Jaakobin tavoin taistelevat Jumalan kanssa, ja jotka
hänen tavallaan myös voittavat.” MS
22.4. Tiistai, ilta
Dan. 9:3. 4
"Me olemine saaneet ottaa osaa Danielin rukoukseen ja
esimerkkiin opiksi ja rohkaisuksi itsellemme. Daniel tiesi, että
Israelin vankeudelle määrätty aika oli melkein kulunut, mutta hän
ei tiennyt että - siksi, että Jumala oli luvannut vapauttaa heidät heidän itsensä ei tulisi tehdä mitään. Paastoten ja vilpittömällä
katumuksella hän etsi Herraa, tunnusti omansa Ja kansansa synnit.
Daniel ei vetoa hyvyyteensä, vaan huudahtaa: 'Minun Jumalani,
kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän
hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä

me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan
vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.’ Hänen
toivomuksensa voima tekee hänen rukouksensa vilpittömäksi ja
innokkaaksi.” RH 1897.
23.4. Keskiviikko, aamu
Ps. 62:9
Voimakas tietoisuus tarpeestamme ja suuri kaipaus niistä asioista,
joita me rukoilemme ovat ominaisia rukouksillemme jos tahdomme
niiden tulevan kuulluksi. Mutta me emme saa väsyä tai lakata
rukoilemasta, vaikka emme heti saa vastausta. Matt. 11:12
sanotaan, että 'taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään, ja
hyökkääjät tempaavat sen itselleen‘, Se ‘hyökkäys’, jota tässä
tarkoitetaan, on pyhää intoa, sellaista jota Jaakob ilmaisi. Ei ole
välttämätöntä, että me tahdon voimalla saamme voimakkaita,
vahvoja tunteita, vaan rauhallisesti, hiljaa ja kestävästi meidän
tulee esittää rukouksemme armoistuimelle. Meidän tarvitsee vain
nöyrästi avautua Jumalalle, tunnustaa syntiimme ja uskossa
vetäytyä Häntä lähelle.” YI 1898.
23.4. Keskiviikko, ilta
2. Kor. 3:9
”Ihminen ei tarvitse suuria kykyjä ollakseen kristitty. Vilpitön rukous,
joka tulee katuvasta mielestä, ihmiseltä, joka haluaa tehdä
Mestarin tahdon, on suurempiarvoinen Jumalan silmissä kuin suuri
kaunopuheliaisuus. Sellaisella ihmisellä ei ehkä ole mitään
sanottavaa neuvottelevissa kokouksissa eikä hänen sallita toimia
eduskunnassa tai hallituksessa, mutta hänellä on kuitenkin pääsy
Jumalan luo. Kuningasten Kuningas kumartuu alas ja kuuntelee
rukousta, joka tulee nöyrästä, katuvasta mielestä. Jumala kuulee
jokaisen rukouksen, joka lähetetään uskon suitsutuksella. Heikoin
Jumalan lapsi voi harjoittaa vaikutusta, joka on sopusoinnussa
taivaan periaatteiden kanssa.” MS 1902.
24.4. Torstai, aamu
Ps. 92:2.3
”Kun me todella arvostamme totuutta me saamme kokea Jumalan
armoa ja rakkautta. Me emme puhu pimeistä kokemuksistamme
menneisyydessä valittaaksemme, vaan korottaaksemme Jumalan
suurta armoa ja horjumatonta rakkautta ja voimaa, jota Hän ilmaisi
auttaessaan meitä vaikeuksissamme. Me puhumme silloin Jumalan
rakastavasta uskollisuudesta niin kuin totinen, säälivä ja rakastava
paimen lampaitaan kohtaan, joista Hän on sanonut, ettei kukaan
voi riistää niitä Hänen kädestään. Sydämen kieli ei silloin ilmaise
enää omahyväistä napinaa ja valitusta, vaan on pelkkää

kiitollisuutta, kuin kirkkaana solisevat virrat.” L. 1897.
24.4. Torstai, ilta
Joelin 2:12. 13
”Syrjäisissä, yksinäisissä rukouksissa ihmisen sisin avautuu
Jumalan tutkivalle katseelle. Mikä etu onkaan tämän kaltainen
rukous - ihminen yhteydessä Jumalaan. Yksityisen rukouksen
kuulee ainoastaan Jumala. Mikään utelias korva ei vastaanota näitä
rukouksia ja toivomuksia. Hiljaa ja rauhallisesti, mutta samalla
innokkaasti tulee mielen ojentautua Jumalaa kohti, ja siunattu,
pysyvä taivaallinen vaikutus virtaa Hänestä, joka näkee 'salassa' ja
jonka korva kuuntelee sydämen rukouksen. Joka yksinkertaisessa
rukouksessa on yhdistynyt Jumalaan saa jumalallisen valon säteitä,
jotka vahvistavat ja ylläpitävät ihmistä taistelussa pahaa vastaan.”
YI 1898.
25.4. Perjantaina, aamu
Ps. 35:28
"Ollessani kerran Englannissa siellä oli suuri paraati kaduilla. Oli
kuningattaren juhla. Kaikki puhuivat siitä. Liikkeiden näyteikkunat
olivat täynnä kuningattaren kuvia ja kaikki kunnioittivat Englannin
kuningatarta. Jos me olisimme voineet poistaa kuningattaren kuvat
ja hänen kunniansa vertauskuvat ja olisimme niiden sijaan panneet
kuvia Jeesuksen kunniasta ja majesteettiudesta, niin ihmiset
olisivat varmaan pitäneet meitä uskonnollisina fanaatikkoina. Mutta
eikö meidän Mestarimme riisunut kuninkaallista pukuaan ja
kirkkauden kruunuaan? Eikö Hänen jumalisuutensa pukeutunut
ihmisyyteen ja Hän tuli maailmaamme kuolemaan uhrina ihmisten
edestä? Miksi me emme omistaisi kiinnostustamme ja
puhettamme Hänen äärettömälle rakkaudelleen?” RH 1890.
25.4. Perjantai, ilta
Kol. 1:23
”Oi että meidän kielemme vapautuisi halvauksesta, niin että me
ylistäisimme Jumalaa! Ah, että hengellinen jäykkyys, joka on
rajoittanut ihmisiä, poistuisi, niin että me voisimme havaita
Jumalan kirkkauden Jeesuksen kasvoilla. Meidän tulee olla Herran
edustajia
täällä
maan
päällä.
Hän
voi
meidän
myötävaikutuksellamme välittää taivaallista valoaan niille, jotka
istuvat pimeydessä. Sinä, joka väität tuntevasi Herran, sinä, joka
sanot että olet maistanut ja nähnyt miten Herra on hyvä - kerro siitä
ihmisille ympärilläsi. Ylistä Häntä, joka on kutsunut sinut ulos
ihmeelliseen valkeuteensa.” RH 1890.
26.4. Sapatti, aamu
Jobin 15:20
"Mitä ihmisen täytyy tehdä saadakseen edun työskennellä yhdessä

Jumalan kanssa? Täytyykö hänen kieltäytyä kaikesta mitä hänellä
on ennemmin kuin kieltäytyä Kristuksesta? Täytyykö hänen kärsiä
vai totuuden tähden? Moitteet ja vainot ovat erottaneet monta
ihmistä taivaasta mutta ei koskaan Kristuksen rakkaudesta.
Mitkään vainot eivät ole koskaan ajaneet ihmistä, joka todella
rakasti Jeesusta, pois Hänestä. Kristuksen rakkaus ihmissydämessä
on kaiken käsittävä, sillä se suuri rakkaus, jolla Jumala rakasti
meitä, ilmaisi - Hänen antaessaan meille Kristuksen - vertaansa
vailla olevaa rakkautta.” L. 1895.
26.4 Sapatti, ilta
Fil. 1:6
"Elämän Ruhtinas, Hän, joka pian tulee kirkkaudessa noutamaan
väsyneet, uupuneet seuraajansa kotiin, luokseen. Hän avaa silloin
kuoleman portit ja antaa vangeille vapauden ja antaa niille
rakkaille, jotka nukkuvat, ihanan kuolemattomuuden. Me olemme
melkein kotona. Puhukaamme rohkeutta ja toivoa ristin väsyneille
taistelijoille.
Sanokaamme
maan
toiviomatkalaisille
ja
muukalaisille, että me pian pääsemme parempaan maahan,
taivaalliseen." RH 1890.
27.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 66:10
"Luonne, jota ei ole koeteltu, ei ole täysin luotettava. Meitä
koetellaan kiusauksilla, että me oppisimme etsimään Jumalan
viisautta, ja että koetuksen aikana me pakenisimme lujaan
linnoitukseen. Vain ne, jotka ottavat vastaan Jumalan apua ja
armoa onnistuvat vastustamaan kiusauksia. Me olemme jokainen
samassa tilanteessa kuin ensimmäiset vanhempamme - kasvoista
kasvoihin monien kiusausten kanssa, jotka kiusaavat meitä ja
sydäntä. Koko taivas seuraa jännittyneellä odotuksella sitä, mitä
tapahtuu, nähdäkseen katsommeko me Jeesukseen ja seuraamme
Hänen tahtoaan, vai annammeko me periksi oman mielemme
luonnollisille taipumuksille ja pahan juonille.” YI 1895.
27.4. Sunnuntai, ilta
Joh. 1:14-16
“Edustatko todella Kristusta ja ymmärrät mtä nämä sanat
merkitsevät: ’Sen kaltainen kirkkaus, joka ainokaisella Pojalla on
Isältä, joka oli täynnä Armoa. Ja Hänen täyteydestään me kaikki
olemme saaneet, ja armoa armon päälle?’ Sinä saat armoa ja sinä
osoitat armoa, ja kun sinulla on armoa sanoissasi ja elämässäsi,
niin Jumala antaa sinulle jatkuvasti suurempia määriä armoa.
Samassa laajuudessa kuin sinä jätät itsesi Pyhän Hengen johtoon,
annetaan sinulle taivaallista armoa. Sinä muodostut ’astiaksi jaloon

käyttöön’ ja tulet välikappaleeksi, jota Jumala käyttää ilmaisemaan
armoaan maailmalle." YI 1895.
28.4. Maanantai, aamu
1.Piet. 1:7
”Uskokaamme Jeesukseen ja luottakaamme ehdottomasti Häneen,
vaikka meitä ehkä koetellaan ikään kuin tulen läpi. Me voimme
rakastaa Kristusta enemmän ja kehittää kykyämme rakastaa Häntä
ajattelemalla ja puhumalla Hänen rakkaudestaan. Tee tavaksesi
puhua Vapahtajasi kanssa yksinäisyydessä, ulkona ollessasi ja
kulkiessasi ja työtä tehdessäsi. Anna kiitoksen ja ylistyksen kohota
Jumalan luo sen vuoksi, että Jeesus rakastaa sinua ja sinä rakastat
Jeesusta.“ L. 1898.
28.4. Maanantai, ilta
Room. 14:7.8
”Se tosiasia, että meidät on kutsuttu läpikäymään koettelemuksia,
todistaa että Herra Jeesus näkee meissä jotain hyvin arvokasta,
jonka Hän haluaa kehittyvän. Jos Hän ei näe meissä mitään, millä
voimme kirkastaa Hänen nimeään, Hän ei ota aikaa meidän
jalostamiseksemme. Mekään emme ryhdy työhön hoitamaan ja
huolehtimaan hedelmättömiä, piikkisiä pensaita. Kristus ei
myöskään heitä arvottomia kiviä sulatusuuniinsa. Ainoastaan jaloja
metalleja Hän koettelee. Hän näkee, että jalostusprosessi tuo
Hänen vaivansa esille. 0le luottavainen, toivorikas ja voimakas
Herrassa ja Hänen voimassaan, Hän rakastaa sinua.” L. 1898.
29.4. Tiistai, aamu
Ps. 119:71
"Kun me joudumme suruihin ja koetuksiin me emme saa uskoa,
että Herra on vihainen meille. Jumala sallii koetusten tulla
tiellemme, että me vetäytyisimme lähemmäksi Häntä. Psalmista
sanoo: ‘Herra on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän, ja Hän
pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.’ Herra ei halua nähdä meitä
masentuneina. Hän ei halua meillä olevan arkuuden hengen.
Meidän ei tule katsella orjantappuroita ja ohdakkeita, joita on
tiellämme. Menkäämme sen sijaan Jumalan puutarhaan ja
poimikaamme lupauksen liljoja ja tuoksuvia ruusuja, joita siellä on
istutettuina.” L. 1895.
29.4. Tiistai, ilta
Ps. 46:8. 9
”Pidä uskossa kiinni Jumalan lupauksista ja seiso lujana varmalla
perustuksella. Silloin sinä olet paikalla, jonne saatana ei voi tulla
sinua lähelle ja sanoa: ’Jumala ei voi auttaa sinua, koska sinä olet
tehnyt syntiä etkä voi vedota Hänen lupauksiinsa.’ Vihollinen haluaa

saada meidät uskomaan, että elämän tie on niin vaikea, että
meidän on mahdotonta saavuttaa taivaan autuus. Mutta Jumala on
asettanut meidät niihin olosuhteisiin, jossa meidän luontomme
parhaiten voi kehittyä ja parhaimmat kykymme päästä
oikeuksiinsa.” 1895.
30.4. Keskiviikko, aamu
Jaak. 1:2-4
”Raamattu ei sano, että meidän tulee iloita, kun lankeamme
kiusauksiin, vaan kun joudumme kiusauksiin. Kiusaukseen ei ole
välttämätöntä langeta, sillä kiusaus tulee meille, jotta meitä
koeteltaisiin uskossamme. Ja kun uskoamme koetellaan me
saamme enemmän kärsivällisyyttä emmekä masennu ja valita. Jos
me asetamme kaiken luottamuksemme Jeesukseen Hän tahtoo
aina olla kanssamme ja olla meidän voimamme ja suojamme.
Koetuksemme ovat antaakseen meille kalliita opetuksia. Paavali
sanoo, että meidän kerskauksemme ovat ahdistukset, sillä me
tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta
kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen
kestäminen toivoa.” L. 1895.
30.4. Keskiviikko, ilta
Hebr. 6:19
”Kun me ilmaisemme masennusta ja tyytymättömyyttä kuuntelee
saatana pahansuopaisella ilolla, sillä häntä tyydyttää tietää, että
hän on saanut meidät orjakseen. Saatana ei voi lukea
ajatuksiamme, mutta hän voi nähdä toimintamme, kuulla
sanamme ja suurella ihmistuntemuksella hän osaa muodostaa
kiusaukset sellaisiksi, että ne hyödyttävät meidän heikkoja
luonteenpiirteitämme. Kuinka usein me sallimmekaan hänen tietää
salaisuutemme, miten hän parhaiten voi voittaa meidät.” L. 1895.
TOUKOKUU
1.5. Torstai, aamu
Ps. 40:18
”Älä anna huolestuttavan tilanteen masentaa itseäsi. Syntisten
Vapahtaja, hylättyjen Ystävä, kutsuu sinua myötätunnolla, joka on
paljon suurempi kuin mitä hellä äiti tuntee rakastettua ja
erehtynyttä lastaan kohtaan. On olemassa vaara, että emme tee
Kristuksen neuvoja henkilökohtaiseksi asiaksemme. Meidän tulee
ottaa ne vastaan ikään kuin meille itsellemme osoitettuna. Tuo
neuvo on tarkoitettu minulle. Minulle kuuluvat Hänen
palveluksensa, kuolemansa, puhdistava verensä, niin täydellisesti,
aivan kuin ei olisi ketään muuta syntistä maailmassa, joiden
puolesta Kristus kuoli.” RH 1884.

1.5. Torstai, ilta
Joh. 15:18
"Vaikeudet, ristiriidat ja kieltäymykset kohtaavat meitä kaikkia.
Kukaan ei voi välttää niitä. Meidän täytyy kulkea sitä polkua, jota
Jeesus johtaa meitä. Se voi tapahtua kyynelin, vaikeuksin ja
tuskallisten menetysten kautta, synninsurujen alla tai taisteluissa
voittaaksemme
vääristyneet
halut,
tasapainottomat
luonteenpiirteet tai hillittömän temperamentin. Vaatii vakavaa
vaivannäköä asettaa itsemme eläväksi uhriksi, pyhäksi ja
hyväksyttäväksi Jumalan edessä. Se tarttuu koko olemukseemme.
Muistakaamme, että nämä koetuksemme ovat vain hetken
kestäviä, ja ne valmistavat meitä kirkkauteen, joka kestää
ikuisuuden.” 1884.
2.5. Perjantai, aamu
Hoos. 10:12
"Ajatelkaamme kaikki, että mieli - kuten maanviljelijän viljelemätön
pelto - täytyy kyntää, maa huolellisesti kitkeä ennen kuin siementä
voidaan kylvää ja mullata. Se on viljelijälle vaivalloista ja rasittavaa
työtä. Ei aina tunnu mutkavalta joutua 'kynnettäväksi’. Se tekee
hänet toisinaan onnettomaksi, koska hän ei ymmärrä Sanan
voimaa eikä halua alistua 'kynnön tapahtumaan’ hengellisessä
elämässä. Hänen tekemänsä synnit vaativat vilpitöntä kääntymystä.
Mutta
kun mielen kova maaperä on murrettu ja kovat
savenkappaleet rikottu, niin kallis siemen voidaan kylvää maahan.
Se on kuva Jumalan ankarasta kasvatuksesta, ja me kapinoimme
usein. Jumalan kasvatuksen täytyy jatkua, kunnes me olemme
alistaneet tahtomme ja tarkoitus on saavutettu.” L. 1903.
2.5. Perjantai, ilta
Joh. 16:20
”Mitä ihminen kylvää, sitä hän korjaa. Ne jotka kylvävät todellista
katumusta ja kääntymystä, tulevat korjaamaan hyviä tekoja sen
todellisessa mielessä. Joka on kestävä uskossa korjaa rauhaa. Jos
hän on pyhittynyt ja puhdistunut huonoista ja alhaisista
taipumuksistaan saa hän korjata vanhurskautta ja täydellistä
rakkautta. Jatkuvasti tuloksellinen voittaminen tekee hänet
ainaiseksi voittajaksi, sillä hän pitää Kristuksen täydellisyyttä aina
silmiensä edessä.” L. 1903.
3.5. Sapatti, aamu
Jaak. 1:12
”Kiusauksen tullessa me näytämme unohtavan, että Jumala
koettelee meitä, jotta uskomme tulisi vahvaksi ja arvolliseksi
kiitokseen ja kunniaan ja kirkkauteen Jeesuksen tullessa. Herra
antaa meidän joutua eri olosuhteisiin kehittääkseen meitä. Jos

meillä on luonteenpiirteitä, joista itse emme ole tietoisia, niin Hän
antaa meille kasvatuksen, joka paljastaa nämä puutteet meille, niin
että me voimme voittaa ne. Hänen kaitselmuksensa sallii sen." RH
1889.
3.5. Sapatti, ilta
Ps. 16:8
"Vaikeuksiin joutuessamme me saamme hengellistä voimaa ja
vahvuutta. Sinusta tulee vahva Kristuksessa jos kestät sen, mitä
Jumala lähettää sinulle. Kun koetuksen tulevat, muista, että sekä
enkelit että ihmiset tarkkaavat sinua. Joka kerta epäonnistuessasi
Herran koetuksen kestämisessä menetät jotain hengellisestä
voinastasi. 0le hiljaa valituksinesi ja esitä vaikeutesi Jeesukselle ja
avaa koko sielusi Hänelle. Älä etsi apua keneltäkään kolmannelta
henkilöltä. Älä laske taakkaasi ihmisten päälle. Laske huolesi
Jeesuksen jalkojen juureen ja tulet saamaan voimaa ylhäältä.” RH
1889.
4.5. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 12:9
”Koko pitkän sairauteni aikana viimeisinä kahdeksana kuukautena
olen unettomina hetkinäni saanut mitä kalleimman näkemyksen
Jumalan rakkaudesta ihmisiin. Se ilmenee siinä ihmeellisessä
uhrissa, joka annettiin ihmisen pelastamiseksi tuhosta. Rakastan
toistaa Jeesus- nimeä. Kuinka täynnä kauneutta, rakkautta ja valoa
se onkaan! Katsoessamme ristille niihin nöyryytyksiin ja
kärsimyksiin, joita Hän sai kestää kantaakseen syntimme, ja että
Hänen vanhurskautensa luettaisiin meille, silloin mieli pehmenee ja
täyttää sielun Hänen rakkaudellaan.” L. 1892.
4.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 12:24
”Kun tuskat ovat olleet melkein sietämättömät olen katsonut ylös
Jeesukseen ja rukoillut palavasti. Hän on seisonut vierelläni ja
pimeys on väistynyt ja kaikki tullut valoisaksi. Ilmakin tuntuu olevan
täynnä kallista hyvää tuoksua. Kuinka ihanalta totuus tuntuikaan.
Miten kohottavalta. Minä saatoin levätä Jeesuksen rakkaudessa.
Tuskat olivat olemassa koko ajan, mutta tämä lupaus: ’Minun
armossani on sinulle kyllin’ oli riittävä päästämään minut lepoon
Voimakkaimmat tuskat tuntuivat muuttuneen rauhaksi ja levoksi.
Monina yön tunteina olen ollut mitä ihanimmissa yhteyksissä
Jumalaan. Mieleni tuntuu valaistuneen. En tuntenut halua valittaa."
L. 1892.
5.5. Maanantai, aamu
Hebr. 13:5.6
"Meidän täytyy joka päivä ja joka hetki taistella uskon jalo taistelu.

Me tulemme kohtaamaan monia koetuksia, mutta jos me
kannamme ne kärsivällisesti, ne jalostavat, puhdistavat ja
kohottavat meitä hengellisesti. Suuret koetukset tulevat maailman
ylle. Vihollinen panee kaikilla mahdollisilla keinoilla pahat voimat
toimintaan luomaan kärsimystä, onnettomuuksia ja tuhoa. Hän on
ottanut tehtäväkseen tuottaa kaikki kärsimys ihmiskunnalle mikä
hänelle vain on mahdollista. Maailma on hänen työnsä näyttämönä,
mutta häntä pidetään kurissa. Hän ei voi päästä sen pitemmälle
kuin Herra sallii." L. 1899.
5.5. Maanantai, ilta
Matt. 5:14-16
”Jeesus elää! Meidän täytyy antaa uskomme tunkeutua pimeyden
lävitse ja levätä valossa sekä iloita vanhurskauden auringon
valossa. Jeesus elää rukoillakseen puolestamme. Kun pimeys ja
synkkyys ympäröi maata on meidän elämämme turvassa vain, jos
se on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Kaikella toivollamme
iankaikkisesta elämästä on keskipisteensä Hänessä. Sen tähden
meidän tulee puhua uskosta, toivosta ja rohkeudesta sekä levittää
valoa kaikkialle. Yksinkertainen, vilpitön luottamus Jumalaan
kirkastaa Hänen nimeään. Tässä luottamuksessa me kaikki
voimme tulla valoksi Herrassa. Ylistäkää Herraa! Kirkastakaa
Jumalaa Hänen kuvaamattomasta rakkaudestaan!" L. 1899.
6.5. Tiistai, aamu
Ps. 145:18.
19 "Haluan kiinnittää huomionne Jumalan sanan kalliisiin
lupauksiin. Kaikilla Jumalan lapsilla ei ole sanaa voimaa, sama
luonne, sama luottamus ja ujostelemattomuus. Minä olen todella
iloinen, että tunteet eivät ole mikään todistus siitä, että me olemme
Jumalan lapsia. Vihollinen haluaa kiusata sinua uskomaan, että olet
tehnyt asioita, jotka ovat erottaneet sinut Jumalasta ja että Hän ei
enää rakasta sinua. Mutta meidän Herramme rakastaa meitä yhä.
Me tiedämme sen Hänen sanastaan, jonka Hän on antanut
kirjoittaa juuri sellaisia varten kuin me olemme." L. 1896.
6.5. Tiistai, ilta
1. Joh. 1:9
”Älä anna huoliesi vetää sinua pois Vapahtajamme käsivarsilta,
vaan lepää luottavaisessa uskossa. Hän rakastaa sinua. Hän
huolehtii sinusta. Hän siunaa sinua ja tahtoo antaa sinulle rauhansa
ja armonsa. Hän sanoo sinulle: ’Sinun syntisi annetaan sinulle
anteeksi. Sinun täytyy ehkä taistella ruumiillisten heikkouksien
kanssa, mutta se ei ole mikään todistus, etteikö Herra työskentele
sivullasi joka päivä. Hän haluaa antaa sinulle runsaasti armoa. Anna

sielusi omistaa itselleen Jumalan hyvät lupaukset. Jeesus on aina
meidän Ystävämme, joka ei koskaan petä. Hän tahtoo sinun
luottavan Häneen. Käännä katseesi pois itsestäsi ja katsele
Kristuksen täydellisyyttä.” L. 1896.
7.5. Keskiviikko, aamu
Luuk. 22:32
“Nämä sanat, jotka osoitettiin Pietarille, osoitetaan jokaiselle
kristitylle: ’Katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen
teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi,
ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään.’ Jumalalle kiitos, ettei meitä ole
jätetty yksiksemme. Siinä on meidän varmuutemme. Vihollinen ei
voi koskaan aiheuttaa ikuista onnettomuutta ihmiselle, jonka
Kristus esirukoustensa kautta on valmistanut kiusaukseen. Kristus
on antanut armonsa jokaisen ihmisen käytettäväksi. Tie
pelastukseen on valmistettu niin, ettei kenenkään tarvitse sortua
vihollisen valtaan." YI 1899.
7.5. Keskiviikko, ilta
Room. 8:37-39
”Me emme voi ottaa askeltakaan turvallisesti ilman Kristusta. Mutta
mikä lohdutus onkaan näissä sanoissa: 'Minä olen rukoillut sinun
puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään.’ Ei saatana seulo
akanoita. Vehniä hän koettaa saada käsiensä väliin. Olkaamme sen
vuoksi rohkeita ja rukoilkaamme jokaisessa tilaisuudessa. Kristus
esittää rukouksemme Isälle ja sekoittaa siihen uhrinsa ansion. Ne
nousevat Isän eteen hyvätuoksuisina suitsukkeina. Koska tahansa
olet kiusattu tekemään syntiä, muista että Kristuksen silmät
lepäävät sinussa ja että vihollinen koettaa seuloa sinua ikään kuin
vehniä.” Yi
8.5. Torstai, aamu
Hebr. 2:10
"Kristuksen kutsu meille on kutsu rauhan ja levon elämään,
elämään vapaudessa ja rakkaudessa ja runsaaseen perintöön
tulevaisessa iankaikkisessa elämässä. Sen tähden meidän ei
tarvitse pelätä tätä vapauden tietä, joka kulkee taistelujen ja
kärsimysten läpi. Vapaus, jota me saamme nauttia, tulee meille
paljon arvokkaammaksi, koska me olemme uhranneet jotakin sen
saadaksemme. Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, maksaa
taistelua pimeyden voimien kanssa, ja kovaa taistelua itserakkautta
ja salaisia syntejä vastaan.” RH 1881.
8.5. Torstai, ilta
Joh. 17:11
”Jeesus kuolee, jotta syntinen voisi elää. Korkeimman Poika kantaa
häpeän kurjan syntisen tähden, jotta hänet lunastettaisiin ja

kruunattaisiin ikuisella kirkkaudella. Meidän täytyy kätkeä oma
minämme Jeesukseen Kristukseen, ia antaa Hänen näkyä
puheissamme ja olemuksessamme kuin ainoana, joka on
‘rakastettava kymmenen tuhannen keskellä’. Meidän elämämme ja
käytöksemme todistavat, miten korkealle me arvostamme
Kristuksen ja pelastuksen, jonka Hän niin korkealla hinnalla on
valmistanut meille. Katsoessamme aina Häneen, joka lävistettiin
meidän syntiemme tähden ja jota painoivat meidän surumme.
Alttiissa ja onnellisessa 'vankeudessa’ me kiinnitymme Jeesukseen
Kristukseen.” RE 1881.
9.5. Perjantai, aamu
Matt.
11:27 ”Jeesus tuli ilmaisemaan Jumalan luonnetta elämällä, joka
suhteessa Jumalan pyhän lain mukaisesti. Joka kerta opettaessaan
opetuslapsia ja kansaa Hän koetti selventää lain perusperiaatteita.
Tottelemalla itse lakia Hän antoi pyhän merkityksen elämän yleisille
velvollisuuksille. Hän eli ihmisenä ihmisten keskuudessa. Hän eli
kansan keskellä, jakoi heidän köyhyytensä ja surunsa. Hän kohotti
elämää kaikissa pienissä asioissa osoittamalla ihmisille Jumalan
kirkkautta ja asettamalla kaiken Isänsä tahdon alle. Hänen
elämäänsä leimasi korkein rakkaus Jumalaan ja syvä rakkaus
ihmisiin. Hänen elämänsä oli alusta loppuun saakka
itsekieltäymystä ja itsensä uhraamista. Golgatan ristillä Hän antoi
itsensä uhrina kaikille ihmisille.” Yi
9.5 Perjantai, ilta
Matt. 16:24
“Rakkaus kadonnutta maailmaa kohtaan näkyi joka päivä ja
jokaisessa teossa Jeesuksen elämässä. Ne, jotka ovat saaneet
Hengen lahjan tulevat työskentelemään samalla linjalla kuin
Kristus.
Kristuksessa ilmeni Jumalan valo
ja rakkaus
ihmismuodossa. Ei kenelläkään ihmisellä ole koskaan ollut niin
tunteellista mieltä kuin Jumalan synnittömällä pyhällä Pojalla. Hän
edustaa sitä, miksi ihmiset voivat tulla tultuaan osalliseksi
jumalallisessa luonnosta.
Sille, joka uskoo Kristukseen
henkilökohtaisena
Vapahtajanaan,
Hän
antaa
omia
ominaisuuksiaan ja voimaansa. Niille, jotka tulevat Hänen tykönsä
huolien taakkoineen, pettymyksineen ja koetuksineen, Hän antaa
levon ja rauhan.” YI 1894.
10.5. Sapatti, aamu
Matto 5:17. 18
”Jos saatanan työ olisi onnistunut taivaassa, olisi Jumalan laki
muutettu. Se ei kuitenkaan voinut tapahtua, koska laki Ilmaisee

Jumalan omaa luonnetta ja on yhtä muuttumaton kuin Hänen
olemuksensa. Jos jokin muutos olisi ollut mahdollista Jumalan
lakiin, niin se olisi tehty silloin kapinallisten pelastamiseksi
taivaassa. Mutta koska sitä ei voitu muuttaa saatanan vaatimusten
tyydyttämiseksi, niin hän menetti korkean ja pyhän asemansa
taivaassa. L. 1896.
10.5. Sapatti, ilta
Room. 3:5
”Jos Jumalan laki olisi voitu muuttaa jossain suhteessa sen jälkeen
kun saatana oli ajettu ulos taivaasta, niin hän olisi maan päällä
voinut voittaa sen, mitä hän ei voinut voittaa taivaassa ennen
lankeemustaan. Hän olisi saanut kaiken, mitä halusi. Tiedämme,
että hän ei sitä saanut. Laki jäi muuttumattomaksi kuin Jumalan
valtaistuin
ja
jokaisen
ihmisen
pelastus
ratkaista
tottelemattomuudella tai kuuliaisuudella. Jeesus kantoi meidän
syntimme ja kärsi meidän rangaistuksemme, jotta me saisimme
iankaikkisen elämän. Tahdommeko me kantaa ristiä Jeesuksen
puolesta?” L. 1896.
11.5. Sunnuntai, aamu
Snl. 16:3
”Olkaamme kiitollisia siitä, että meillä on etuoikeus saada jättää
koko elämämme Jumalalle, Muistakaamme, että me emme ole
elottomia robotteja, vaan älykkäitä olentoja, jotka osaavat valita
oikein ja hylätä väärä puhtaalla omallatunnolla ja jaloilla
tarkoituksilla. Meidän tulee pyrkiä toimimaan johdonmukaisesti
kaikessa, mitä teemme. Meidän tulee jättää elämämme Herralle ja
koetella sitä Hänen tutkivalla laillaan. ’Anna tiesi Herran haltuun ja
turvaa Häneen, kyllä Hän sen tekee.’ Me emme voi jättää
elämäämme Jumalalle, jos toimimme väärin. ’Jos minulla olisi
vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.’ Meidän tulee etsiä
Herraa rukouksessa ja alkaa tunnustamalla syntimme.” L. 1906.
11.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 55:23
"Päivittäisen elämämme kaikissa asioissa, jokaisessa sanassa ja
teossa meidän tulee osoittaa jaloa tarkoitusta ja puhdasta
omaatuntoa. Meidän tulee jättää tiemme Herran haltuun ja antaa
se kokonaan Hänen käteensä. Mitä me teemme, se meidän pitää
tehdä suurimmalla rehellisyydellä. Meidän ei pidä säilyttää mitään,
mitä emme voi ottaa mukaamme taivaan asuntoihin.
Rukoilkaamme
Jumalaita
apua
työskennellessämme
ja
huomatkaamme, että se on ainoa tapa, millä voimme pitää
tekomme vapaina itsekkyydestä. Katso ylös täysin vilpittömästi..

Meidän tulee jatkuvasti hengittää taivaan virvoittavaa ilmaa.” L.
1906.
12.5. Maanantai, aamu
Kol. 1:12. 13
”Tulevaisuutemme ikuinen onni riippuu siitä, olemmeko asettaneet
koko henkilöllisyytemme kaikkine mahdollisuuksineen ja voimineen
Jumalalle kuuliaiseksi ja Hänen ohjaukseensa. Monilta puuttuu
usko Jeesukseen Kristukseen. He sanovat: 'Kristuksen oli helppo
totella taivaallisen Isänsä tahtoa, koska Hän itse oli jumalallinen.’
Mutta sana sanoo, että ’Hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin.’
Kristus oli elämässään esikuva siitä, mitä me voimme
aikaansaada.’ L. 1897.
12.5. Maanantai, ilta
Ps. 56:11
”Jeesus tuli ihmiseksi voidakseen välittää ihmisen ja Jumalan
välillä, voidakseen asettaa paikalleen ihmisen alkuperäisen mielen,
joka katosi Eedenissä saatanan petollisten kiusausten vuoksi.
Tottelemattomuus ei sovi yhteen sen luonnon kanssa, jonka Jumala
antoi ihmiselle Eedenissä. Sillä siveellisellä voimalla, jonka Kristus
on antanut meille, me voimme tuoda kiitoksemme Jumalalle, joka
on tehnyt meidät sopiviksi perinnön saamiseen. Jeesuksen
Kristuksen kautta jokainen ihminen voi voittaa ja omaksi
parhaakseen ja omaan lukuunsa varjella oman yksilöllisen
luonteensa.” L. 1897.
13.5. Tiistai, aamu
Joh. 15:10
'Muutamat, jotka luulevat uskovansa Jeesukseen Kristukseen
Vapahtajanaan, ovat sanoneet: ’Kukaan ei voi pitää lakia.’ Tässä
kohdassa Kristuksen sana on ratkaiseva. Hän sanoo: ’Minä olen
pitänyt Isäni käskyt.’ Ja Hän on meidän esimerkkimme kaikessa.
Vuorisaarnassaan Kristus julisti selvästi tehtävänsä: ’Älkää luulko’,
Hän sanoi ‘että minä olen tullut kumoamaan lakia tai profeettoja.
En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.’ Hän tuli
kirjaimellisesti täyttämään jokaisen yksityiskohdan, mistä profeetat
olivat todistaneet." MS 1893.
13.5. Tiistai, ilta
1. Joh. 5:3
"Kristus tuli maan päälle vastustamaan saatanan valhetta, että
Jumala olisi antanut lain, jota yksikään ihminen ei pystynyt
täyttämään. Hän otti päälleen ihmismuodon, tuli maan päälle ja eli
kuuliaisuudessa. Sen kautta Hän osoitti, että Jumala ei ollut antanut
lakia, jota ihmiset eivät voisi noudattaa. Hän osoitti, että oli
mahdollista totella lain jokaista yksityiskohtaa. Jotka vastaanottavat

Kristuksen Vapahtajanaan tulevat osalliseksi Hänen jumalallisesta
luonnostaan ja voivat elää kuuliaisina lain jokaiselle käskylle MS
1893.
14.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 14:15
”Tehkäämme tämä täysin selväksi itsellemme: Jos me
vastaanotamme Kristuksen Vapahtajanamme, niin täytyy meidän
myös ottaa Hänet vastaan Hallitsijanamme. Me emme voi saada
varmuutta, täydellistä luottamusta Kristukseen Vapahtajanamme
ellemme tunnusta Häntä ja tottele Hänen käskyjään. Sillä tavalla
me todistamme uskollisuutemme Jumalaa kohtaan. Siten
uskossamme on aitouden kaiku.” L. 1898.
14.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 15:10
”Tämä on se ies, johon Kristus kutsuu meitä, kantamaan
kuuliaisuuden iestä. Emmekö me voisi sanoa; ’Herra, minä vetoan
sinun sanaasi. Minä otan vastaan sinun lupauksesi. Minä tulen
sinun tykösi, koska minä tarvitsen sinua henkilökohtaisena
Vapahtajanani. Minulla täytyy olla minussa asuva Kristus. Minä olen
sinusta riippuvainen. Sinä olet minun! Kristus sanoo: ’Jolla on
minun käskyni ja joka ne pitää‘, ei teeskennellen,
vaan
kokosydämisesti, koko sielustaan, koko voimastaan, ’hän on se,
joka minua rakastaa.’ Tämä on luonteen todellinen koe. Meidän
täytyy olla sanan tekijöitä.” L. 1898.
15.5. Torstai, aamu
Ps. 19:8
”Kuinka ihmeellinen onkaan Jumalan laki yksinkertaisuudessaan,
suuressa
laajuudessaan
ja
täydellisyydessään.
Jumalan
tarkoituksissa ja toimintatavassa on salaisuuksia, joita ihmisajatus
ei voi käsittää. Mutta Jumalan laissa ei ole mitään salaisuuksia.
Heikoinkin äly voi ymmärtää sen säädökset ja järjestää elämänsä
sen alaiseksi ja muodostamalla luonteen jumalallisen esikuvan
mukaan. Jos ihmiset parhaimman kykynsä mukaan haluaisivat
totella tätä lakia he
saisivat
älyllistä voimaa ja saisivat
rikkaamman käsityskyvyn ja ymmärtäisivät yhä enemmän Jumalan
tarkoituksia ja suunnitelmia.” RH 1888.
15.5. Torstai, ilta
Joh. 3:16
"Me asumme orjuuden ja kuoleman maassa. Monet ihmiset ovat
orjuuden kahleissa syntisten ja pahojen tapojensa vuoksi, ja sen
lenkkejä on vaikea katkoa. Vääryys tulvii maailmaan tulva-aallon
tavoin. Rikokset, jotka ovat niin kauheita, että niitä tuskin voi
mainita ovat jokapäiväisiä ilmiöitä. Voimmeko sanoa sen johtuvan

kuuliaisuudesta Jumalan tahdolle, vai riippuuko se siitä, että
julistajat ja muut ihmiset sanovat ja opettavat, että lain määräykset
eivät ole sitovia? Joka on maistanut ja havainnut, että Herra on
hyvä, ei voi sietää ajatusta, että seuraisi rikkomuksen tietä.
Hänelle tuottaa tuskaa rikkoa sitä lakia, jonka Jumala on antanut,
Jumala, joka niin korkeasti on rakastanut häntä.” RH 1886.
16.5. Perjantai, aamu
Jaak. 1:25
“Düsseldorfissa me vaihdoimme junaa ja olimme pakotetut
odottamaan asemalla pari tuntia. Siinä saimme tilaisuuden tutkia
ihmisluontoa. Naisia tuli sisälle, riisuivat päällysvaatteensa ja
katselivat itseään sitten joka puolelta nähdäkseen, jos vaatetus oli
moitteeton. Sen jälkeen täytyi heidän laittaa vähän lisäpuuteria
kasvoihin. He viipyivät kauan peilin edessä järjestääkseen
vaatteitaan
ja
saadakseen
ulkonäkönsä
parhaimmaksi
mahdolliseksi. Minä ajattelin Jumalan lakia, suurta moraalista
peiliä, jossa syntinen voi katsella itseään huomatakseen luonteensa
puutokset. Jos kaikki haluaisivat tutkia Jumalan lakia - luonteen
moraalista mittapuuta - yhtä innokkaasti ja arvostelevasti kuin
monet tutkivat ulkonäköään peilistä - tarkoituksella korjata ja
oikaista jokaista puutetta luonteessa, niin mikä muutos silloin
varmuudella nähtäisiin.” RH
16.5. Perjantai, ilta
Joh.8:31
“0n monia, jotka huomaavat puutteensa katsoessaan Jumalan
moraalipeiliin, Hänen lakiinsa. Mutta he ovat kuulleet niin monta
kertaa, että ‘ainoa, mikä merkitsee jotakin, on uskoa‘, että kun he
ovat uskaltaneet katsoa peiliin, he lähtevät heti siitä pois kaikkine
virheineen sanoen: ’Jeesus on suorittanut kaiken meidän
edestämme.’ Usko ja toiminta ovat kaksi airoa, joita täytyy käyttää
veneen pakottamiseksi maailmallisuuden, ylpeyden ja turhuuden
virta vastaan. Jollei niitä käytetä vene liukuu virtaa alaspäin tuhoon.
Jumala auttakoon meitä huolehtimaan sisäisestä kauneudesta yhtä
huolellisesti kuin järjestelemme ulkonaista olemustamme.” RH
1887.
17.5. Sapatti, aamu
Joh. 15:14
"Ne, jotka elävät läheisessä yhteydessä Kristukseen, Hän korottaa
luottamuspaikkoihin. Palvelija, joka tekee parhaansa Mestarilleen,
pääsee sydämelliseen yhteisoloon Hänen kanssaan, jonka käskyjä
hän rakastaa totella. Uskollisesti täyttäen velvollisuutemme me
voimme tulla yhdeksi Kristuksen kanssa, koska ne jotka tottelevat

Jumalan käskyjä, voivat vapaasti puhua Hänelle. Joka kuuntelee
luottamuksellisesti jumalallista Johtajaansa, saa korkeimman
käsityksen Hänen suuruudestaan ja tottelee mielellään Häntä.” MS
17.5. Sapatti, ilta
3. Moos. 20:24-26
”Jumalan tykö tuleva osoittaa persoonallisuudellaan, että Vapahtaja
on tullut hänen elämäänsä ja johtaa kaikkea, hallitsee kaikkea.
Sellainen ihminen kysyy aina: Onko tämä sinun tahtosi ja sinun
tiesi, Vapahtajani? Hän katsoo aina ylös Jeesukseen, uskon
alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Hän kysyy neuvoa jumalalliselta
Ystävältään kaikessa toiminnassaan, koska hän tietää, että hänen
voimansa riippuu tästä luottamuksesta. Hän on tehnyt säännöksi
kohottaa mielensä Jumalan puoleen jokaisessa vaikeudessa." MS
1900.
18.5. Sunnuntai, aamu
1. Joh. 5:3
”Kuuliaisuudella Jumalan käskyjä kohtaan Hänen valittunsa
kunnioittavat ja kirkastavat Häntä. Sen vuoksi jokainen ihminen,
jolle Jumala on antanut ymmärryksen lahjan, on velvollinen
tutkimaan Raamattua ja varmistua kaikesta, mitä päällemme on
pantu Jumalan ostamana omaisuutena. Meidän tulee koettaa
ymmärtää kaikki, mitä Raamattu meiltä vaatii.” L.
18.5. Sunnuntai, ilta
2. Joh. 6
"Meidän tulee tutkia ahkerasti saadaksemme paremman tiedon
Jumalan laista. Kuinka me voisimme olla kuuliaisia alamaisia,
ellemme ymmärrä niitä lakeja, joiden mukaan Jumalan valtakuntaa
hallitaan? Avatkaa sen tähden Raamattunne ja tutkikaa kaikkea,
mikä voi valaista teille Jumalan määräyksiä. Kun te huomaatte
‘Näin sanoo Herra!’ niin älkää kysykö ihmisten käsitystä, vaan
totelkaa ilolla, mitä tahansa se maksaakin. Silloin saatte Jumalan
siunaukset yllenne." L. 1895.
19.5. Maanantai, aamu
Room. 13:10
"Kaikkien meidän tärkein kysymyksemme tulee olla: Täytänkö minä
Jumalan minulle asettaman vaatimuksen? Hänen lakinsa on pyhä,
vanhurskas ja hyvä ja Jumala haluaa, että me päivittäin vertaamme
elämäämme Hänen suuntaviivoihinsa vanhurskaudesta. Vain
tutkimalla tarkasti itseämme Jumalan sanan valossa me voimme
huomata, jos me poikkeamme Hänen pyhän vanhurskautensa
säännöistä. Rakkaus on se periaate, joka on Jumalan hallituksen
perustus taivaassa. Tämän rakkauden täytyy kutoutua kristityn
elämään.” YI

19.5. Tiistai, ilta
1. Kor. 13:13
”Kristuksen rakkaus ei ole mitään oikukasta rakkautta. Se on
syvä, leveä ja rikas. Sen omistaja ei sano: ’Minä rakastan vain niitä,
jotka rakastavat minua.’ Johon tämä pyhä periaate on vaikuttanut,
hän kohoaa kaiken itsekkään luonnon yläpuolelle. Jeesuksen
Kristuksen uskonto ei ole vain valmistautumista tulevaisuuden
ikuista elämää varten. Se tekee mahdolliseksi meille elää
Kristuksen elää jo täällä maan päällä. Jeesus ei ole vain
esikuvamme, vaan Hän on myös Ystävämme ja 0ppaamme.
Pitämällä kiinni Hänen voimakkaasta kädestään ja tulemalla
osalliseksi Hänen Hengestään me voimme vaeltaa 'niin kuin Hän
vaelsi’.” YI 1897.
20.5. Tiistai, aamu
Hebr. 8:10
“Uuden Liiton siunaukset rakentuvat vain armoon vääryyksien ja
syntien anteeksiannon kautta. Herra sanoo nimenomaan: Minä teen
tämän ja tämän kaikille, jotka kääntyvät minun puoleeni, hylkäävät
pahan ja valitsevat hyvän. Kaikki, jotka sydämestään nöyryyttävät
itsensä ja tunnustavat syntinsä, löytävät armon, laupeuden ja
turvan. Jumala on uskollinen. Hän ei muutu. Pelastuksen ehdot ovat
aina samat. Elämä, iankaikkinen elämä, tulee kaikille niille, jotka
tottelevat Jumalan lakia.” 1904.
20.5. Tiistai, ilta
Room. 7:12
”Ehdot iankaikkisen elämän saamiseksi ovat samat uudessa
Liitossa kuin ne olivat Vanhassa - täydellinen kuuliaisuus. Vanhan
Liiton aikana oli monia uskallettuja, röyhkeitä syntejä, joille laissa ei
annettu mitään sovitusta. Uudessa ja paremmassa Liitossa Kristus
täytti lain lainrikkojan puolesta, jos hän uskon kautta vastaanottaa
Hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Armo ja anteeksianto on
palkka kaikille, jotka tulevat Kristuksen luo luottaen Hänen kykynsä
pyyhkiä pois heidän syntinsä. Paremmassa liitossa meidät
puhdistetaan synnistä Jeesuksen verellä. Syntisen on mahdotonta
itse sovittaa ainoatakaan syntiä.” L. 1904.
21.5. Keskiviikko, aamu
Jes. 8:20
”Jumalallinen armo on kaikkien saatavilla, jotka haluavat ottaa sen
vastaan. Kuitenkin on jotain, mitä meidän täytyy tehdä. On jotakin
meidän itsemme täytyy tehdä tullaksemme soveliaiksi
seurustelemaan enkelien kanssa. Meidän täytyy tulla Jeesuksen
kaltaisiksi, vapaaksi synnin tartunnasta. Hän oli kaikkea sitä, mitä
Hän odottaa meidänkin olevan. Hän oli täydellinen Esikuva lapsille,

nuorisolle ja aikuisille. Meidän täytyy sen tähden tutkia tätä
esikuvaa hyvin tarkasti.” RH 1885.
21.5. Keskiviikko, ilta
Joh. 10:27
"Meillä on edessämme tehtävä muuttaa mielemme jumalallisen
esikuvan mukaiseksi. Meidän täytyy hylätä kaikki huonot tavat.
Saastaisen täytyy tulla puhdassydämiseksi, itserakkaan täytyy
jättää itserakkautensa, ylpeän täytyy hylätä ylpeytensä, itseriittoisen
täytyy voittaa itseriittoisuutensa ja ymmärtää, että ilman Kristusta
hän ei ole mitään. Kenenkään ei tarvitse antaa pettää itseään.
Jumalan laki on yhtä pyhä kuin Hänen valtaistuimensa, ja jokainen
ihminen tuomitaan sen mukaan. Se on ainoa mittapuu, millä
luonne voidaan mitata.” RH 1885c
22.5. Torstai, aamu
1. Kor. 16:13
"Totella Jumalan totuutta ja elää jokaisen Jumalan sanan mukaan
on ainoa, mikä voi auttaa meitä seisomaan lujina tänä pahana
aikana. Saatana pelaa elämän peliä sieluillamme. Kaikkien
saavutettavissa on mahdollisuuksia ja etuja, jotka voivat vahvistaa
siveellisiä ja hengellisiä voimia. Mieli voi kehittyä ja jalostua ja sen
pitäisi aina viipyä taivaallisissa asioissa. Ellemme me ole suunnatut
taivasta kohden me tulemme helposti saatanan kiusausten
saaliiksi. Me omistaudumme maallisille suunnitelmille ja yrityksille,
joilla ei ole mitään erityistä yhteyttä Jumalaan. Saatanan keksimät
suunnitelmat vangitsevat sielun. Voimakkaasti petetyt ihmiset
kulkevat side silmillään tuhoa kohti.” L. 1886.
22.5. Torstai, ilta
Matt. 16:24
”Löytyy sanoja vihollisen kavaluutta ja petosta vastaan. Se on totuus
sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Mieleen istutettua totuutta
ruokkivat valvovaisuus ja rukous Kristuksen armon vahvistamina, ja
se antaa meille oikean arvostelukyvyn. Totuuden täytyy asua
sydämessä, sen voiman täytyy vaikuttaa meissä kaikista vihollisen
lumoavista houkutuksista huolimatta. Sen täytyy tulla sekä sinun
että minun kokemukseksi, että totuus voi puhdistaa, johtaa ja
siunata meitä. Vihollinen on meidän jokaisen kantapäillä. Jos me
vastustamme kiusauksia, jotka hyökkäävät päällemme sekä sisältä
että ulkoapäin, niin meidän täytyy varmistua siitä, että seisomme
Herran puolella, ja että Hänen totuutensa asuu meidän
sydämissämme ja se vartioi meidän mieltämme ja on valmis
hälyttämään ja kutsumaan meidät aseisiin jokaista vihollista
vastaan.” L. 1886.

23.5. Perjantai, aamu
Ef. 3:19
"On monia, jotka ajattelevat, että on mahdotonta paeta synnin
valtaa. Meidän päämäärämme on liian matalalla. Maali on paljon
korkeammalla. Meidän mielemme täytyy kehittyä, niin että voimme
ymmärtää Jumalan olemuksen merkityksen. Meidän tulisi olla
kiitollisia, ettei meitä ole jätetty itseksemme. Jumalan laki on
korotettu esikuva, joka meidän täytyy saavuttaa. Me emme saa elää
omien suunnitelmiemme mukaan, vaan meidän tulee seurata
Kristuksen askelissa.” RH 1892.
23.5. Perjantai, ilta
Jes. 64:6
”Me emme voi itse hankkia itsellemme vanhurskauden pukua.
Meissä ei ole mitään, millä me voimme pukea sielun niin, että
voimme peittää sen alastomuuden. Meidän tulee saada
vanhurskauden puku, joka on kudottu taivaan kangaspuissa,
Kristuksen vanhurskauden tahraton puku. Meidän tulee sanoa: ’Hän
kuoli minun edestäni. Hän kantoi minun, sieluni häpeän, että minä
Hänen nimessään voisin voittaa ja tulla korotetuksi Hänen
valtaistuimelleen‘.” RH 1892.
24.5. sapatti, aamu
Matt. 7:13.14
“Nämä tiet ovat selvästi erillään ja kulkevat vastakkaisiin suuntiin.
Toinen vie iankaikkiseen elämään ja toinen iankaikkiseen
kuolemaan. Toinen on leveä ja tasainen. Toinen on kapea ja
vaivalloinen. Samalla tavalla ne joukot, jotka kulkevat niillä, ovat
erilaisia elämänsä suuntauksessa, vaatetuksessa ja puheissaan.
Ne, jotka vaeltavat kaitaa tietä, puhuvat siitä onnesta, joka odottaa
heitä matkan päättyessä. He eivät ole puetut, kuten joukot leveällä
tiellä. He eivät myöskään puhu kuin he, eivätkä esiinny kuin he.
Heillä on esimerkki, jota seurata." RH. 1882.
24.5. Sapatti, ilta
Matt. 16:26
"Leveällä tiellä kulkijat ovat kaikki ylösotettuja omasta itsestään,
pukeutumisestaan ja huveista, joita voivat saada matkalla. He
omistautuvat ilveilyille ja irstailuille. He eivät ajattele matkan
päättymistä, varmaa tuhoa tien päässä. Jokainen päivä heidän
tuhonsa lähestyy, mutta he syöksyvät vain eteenpäin nopeammin, ja
nopeammin. Näennäinen jumalanpelon muoto ei voi pelastaa
ketään. Kaikilla täytyy olla syvä ja elävä kokemus. Vain se voi
pelastaa heidät tulevana koetuksen päivänä. Silloin koetellaan
heidän tekonsa, minkälaisia ne ovat, ovatko ne kultaa, hopeaa ja
kalliita kiviä, vai ovatko ne puuta, heiniä ja olkia.” RH 1882.

25.5. Sunnuntai, aamu
Luuk. 13:24
”Ahtaasta portista on vaikea päästä lävitse. Tällä kuvauksella
Kristus osoitti, kuinka vaikeata ihmisten on jättää maailma kaikkine
houkutuksineen ja syvällä rakkaudella totella Jumalan käskyjä.
Leveästä portista on helppo päästä läpi. Siitä kulkeminen ei aseta
rajoituksia, jotka painavat mieltä. Itsekieltäymystä ja itsensä
uhraamista ei nähdä leveällä tiellä. Siellä on paljon tilaisuuksia
antaa periksi turmiollisille taipumuksille.” MS -99
25.5. Sunnuntai, ilta
Ilm. 3:21
“Tässä taistelussa meidän on voitettava niin kuin Kristus voitti.
Hänen elämänsä kiusaukset ja koetukset ovat edessämme, ja
meidän on oltava kuin Hän oli. Voimme pyrkiä tekemään sen
omassa voimassamme, mutta se ei tule onnistumaan.
Avuttomuudessamme ja suuressa tarpeessamme meidän täytyy
langeta Kristus-kallioon. Kristus lähettää ennemmin kaikki enkelit
kirkkaudestaan pelastamaan meidät vihollisen vallasta kuin antaisi
meidän langeta. Meidän tarvitsee nähdä, että tie on kapea ja portti
ahdas. Mutta kun me olemme kulkeneet ahtaan portin lävitse
avautuu eteemme rajaton näköala.” L. 1897.
26.5. Maanantai, aamu
Joh. 17:1 5
”Kristittyjen, jotka kantavat Jumalan lippua, tulee selvästi erota
maailmasta. Elämällään heidän tulee näyttää Kristuksen muuttavan
armon vaikutusta. Heidät
on korotettu istumaan yhdessä
Kristuksen kanssa taivaassa,
jatkuvasti edustamaan ikuista
maailmaa maailman, enkeleiden ja ihmisten edessä. Jumala haluaa
palvelijoidensa seisovan korkealla tasolla. Hän haluaa heidän
tottelevan korkeampaa lakia kuin maailman laki - lakia,
joka
ilmaisee Jumalan luonteen. Hän kutsuu työntekijöitä, jotka ovat
tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta.” L. 1899.
26.5. Maanantai, ilta
1. Kor. 6:14
”Jumalan lasten tulee sekä lankeamattomien maailmojen että
langenneen maailman edessä osoittaa mielenlaatua, joka on
sopusoinnussa
jumalallisen
esikuvan
kanssa.
Kristuksen
opetuslasten tulee koettaa parantaa maailman siveellistä tasoa
vaikuttaen Jumalan Hengestä osallisena. He eivät saa astua alas
maailman tasolle ja luulla siten kohottavansa sitä. Puheessa,
pukeutumisessa, hengessä, kaikessa täytyy olla selvä ero
kristittyjen ja ei-kristittyjen ihmisten välillä. Tällä erolla on
vakuuttava voima. He näkevät, että Herran pojat ja tyttäret eroavat

maailmasta ja että Herra on heitä lähellä.” L. 1899.
27.5. Tiistai, aamu
Joh. 17:16. 17
“Meidän täytyy tulla tutuksi Jumalan sanan kanssa ja tutkia sitä ja
soveltaa se elämäämme. Me kiellämme Jeesuksen Kristuksen siinä,
joka pyyhkii pois maailman synnit, jos me emme sitten kun
olemme vastaanottaneet totuuden, ilmaise maailman edessä sen
pyhittävää vaikutusta mieleemme. Jos meistä ei tule parempia
ihmisiä, jos meistä ei tule ystävällisempiä, myötätuntoisempia,
kohteliaampia,
hellempiä ja rakastavampia,
jos me emme
toisille ilmaise sitä rakkautta,
joka toi Jeesuksen tähän
maailmaan,
niin me emme todista maailmalle Jeesuksen
voimasta.” L.
27.5. Tiistai, ilta
Snl. 14:26
"Kristus on meidän Esikuvamme. Jos me emme katso Häneen,
ellemme tarkastele Hänen olemustaan, ellemme heijasta Hänen
ominaisuuksiaan jokapäiväisessä elämässämme, niin me emme
ole oppineet Häneltä. Hän oli nöyrä ja sävyisä sydämeltään. Hän ei
koskaan tehnyt mitään hillitöntä. Hän ei koskaan sanonut
epäkohteliasta sanaa. Herra ei pidä meidän karkeasta, kovasta ja
epäystävällisestä käytöksestämme toisiamme kohtaan. Kaikki
tämä itsekkyys täytyy perata pois meidän mielistämme ja meidän
tulee kantaa Kristuksen iestä. Siten me voimme tulla sopiviksi
olemaan yhdessä taivaan enkelien kanssa. Meidän tulee elää
maailmassa, mutta ei kuulua maailmaan." L. 1894.
28.5. Keskiviikko, aamu
Kol. 3:1. 2
"Monet, joiden tulisi pystyttää telttansa lähemmäksi Kanaanin
maata, pystyttävät leirinsä lähemmäksi Egyptiä. He eivät elä
vanhurskauden auringon valossa. Monet etsivät huveja
tyydyttääkseen makuaan. Sillä he eivät voita mitään hengellistä
voimaa. He ovat pian kadotettujen puolella. Huvitteluhalun
tyydyttäminen vähentää rakkautta kristillisen elämän tekoihin. Mieli
on niin täynnä pikkuasioita sellaista, joka tyydyttää luonnollista
mieltä, niin että Jeesukselle ei jää mitään paikkaa.” RH 1890.
28.5. Keskiviikko, ilta
Luuk. 14:26
”Maailman ihmisiltä odotetaan kohtaavan kevytmielisyyttä,
ajattelemattomuutta, turhamaisuutta, siveettömyyttä, ilveilyä ja
pilantekoa, mutta älköön sellaista ilmetkö teidän keskuudessanne,
jotka olette nousseet ylös Kristukseen kanssa. Meidän täytyy

kohottaa ajatuksemme ja oppia Mestarin koulussa. Ajan lopun
lähestyessä pahuuden virta juoksee nopeammin ja nopeammin
tuhoa kohti. Voimme tuntea itsemme turvalliseksi vain pitämällä
kiinni Jeesuksen kädestä ja jatkuvasti katsomalla ylös Häneen, joka
on uskomme raivaaja ja täydelliseksi tekijä. Hän on mahtava
auttajamme.” RH 1890.
29.5. Torstai, aamu
Jaak. 4:4
”Raamattu antaa runsaasti todisteita siitä, että on turvallisempaa
liittyä Herraan ja menettää maailman suosio ja ystävyys, kuin
kääntyä maailmaa kohti voittaaksemme etuja ja apua ja unohtaa
riippuvaisuutemme Jumalasta. Herra itse on pystyttänyt eromuurin
niiden välille, jotka kuuluvat maailmaan ja niiden, jotka Hän on
valinnut maailmasta ja pyhittänyt itselleen. Maailma ei halua
tunnustaa tätä eroa. Mutta Jumala on luonut tämän erolinjan ja Hän
haluaa, että se pysyy. Sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa
Herra on suoraan käskenyt kansaansa eroamaan maailmasta, sekä
hengessä että toimintatavassa. Heidän tulee olla pyhä kansa, valittu
kansa, joka julistaa Hänen ylistystään Hänen, joka kutsui heidät
ulos pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa.” RH 1884.
29.5. Torstai, ilta
Jes. 51:4
“Itä ei ole kauempana lännestä kuin valon lapset ovat pimeyden
lapsista tavoissaan, toiminnassaan ja hengessään. Tämä ero tulee
yhä huomattavammaksi, yhä ratkaisevammaksi sitä mukaa kuin
lähestymme ajan loppua. Jos me tunnustamme olevamme Jumalan
poikia ja tyttäriä, niin meidän tulisi kohdella siten ei- kristittyjä,
ettemme tule millään lailla syyllisiksi heidän kokemaansa, kun
kohtaamme heidät viimeisenä tilinteon suurena päivänä.” RH 1884.
30.5. Perjantai, aamu
Matt.
6:24
“Sinun täytyy yksityisenä henkilönä joko pelastua tai mennä
kadotukseen. Eivät edes Job, Nooa ja Danielkaan, jos he asuisivat
maassa,
pystyisi
pelastamaan
muuta
kuin
itsensä
vanhurskaudellaan. Kun ajattelet tätä se auttaa sinua
ymmärtämään, että sinun täytyy työskennellä vakavasti päivästä
toiseen ja käyttää ajatuksiasi ja kaikkia kykyjäsi varmistaaksesi
itsellesi suotuisan tuloksen. Älä tee alhaista tasoa päämääräksesi.
Kurota korkealle. Katso, ettet koskaan työskentele yhdessä sielun
suuren vastustajan kanssa, joka koettaa vastustaa Jumalan Hengen
työtä.”

30.5. Perjantai, ilta
Sef. 3:2
“Älä ole epäröivä, vaan luja Jeesuksen Kristuksen voimassa ja
armossa. Sekä luomisen että lunastuksen voimassa sinä olet
Kristuksen omaisuutta. Jumalan kunnia on kyseessä siinä, miten
onnistut. Sinä olet näytelmä maailmalle, enkelille ja ihmisille. Ole
rohkea Jumalan avulla. Pukeudu koko Jumalan asevarustukseen ja
ole lainkuuliainen ja uskollinen kaikille Jumalan käskyille
seitsemännen päivän adventistina. Valmistusaika on kallisarvoinen.
Elä niin, että taivaan enkelit katselevat iloiten sinua.” L. 1893.
31.5. Sapatti, aamu
2. Kor. 6:17. 18
”Tahdotteko olla Jumalan poikia ja tyttäriä? Tässä annetaan ehdot
tälle suurelle etuoikeudelle. Lähteä ulos ollakseen erossa eikä
koskea mihinkään saastaiseen. Me emme voi säilyttää yhteyttä
maailmaan ja ottaa osaa heidän huvituksiinsa, tehdä heidän
kiinnostuksensa omiksemme ja silti olla Jumalan poikia ja tyttäriä.
Johannes sanoo: ’Sen tähden maailma ei meitä tunne, koska se ei
ole oppinut tuntemaan Häntä.’ Mutta annammeko me toivomuksen
voittaa Herran vihollisten suosio painaa enemmän, kuin hyväksyä
pelastuksen ehdot?" RH 1888
31.5. Sapatti, ilta
Snl. 19:23
”Maailma ei tiedä mitään korotuksesta, joka odottaa Korkeimman
poikia ja tyttäriä. Heidän ympäristönsä ei näe, että nöyrä
itsekieltäymyksen henki, sydämen kärsivällinen lempeys olisi
minkään arvoista. He eivät tunne eivätkä arvosta Kristusta. He eivät
voi ymmärtää Häntä. Mitä enemmän me tulemme Herramme
kaltaiseksi jumalisissa ominaisuuksissa, sitä vähemmän maailma
ymmärtää meitä, koska me emme ole maailmasta.” RH 1888
KESÄKUU
1.6. Sunnuntai, aamu
1. Joh. 2:15
”Todellinen kristitty ei halua ottaa osaa mihinkään huvituksiin tai
tilaisuuksiin, johon hän ei voi pyytää Jumalan siunausta. Hän ei
halua näyttäytyä teatterissa, elokuvissa tai huvikentillä. Hän ei
näyttäydy tanssisaleissa eikä ota osaa muihin houkutteleviin
huveihin, jotka sulkevat Kristuksen pois ajatuksista. Niille, jotka
haluavat meitä mukaansa sellaisiin huveihin meidän täytyy sanoa:
’Me emme voi ottaa niihin osaa Jeesuksen nimessä.” RH 1882.
1.6. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:8
”Kristus ei kuollut vain meidän syntiuhrinamme vaan Hän eli myös
meidän esikuvanamme. Ihmisolemuksessaan Hän seisoo

täydellisenä ja tahrattomana. 0lla kristitty merkitsee olla Kristuksen
kaltainen. Meidän koko olemuksemme - ruumis, sielu ja henki täytyy puhdistua, jalostua ja pyhittyä niin, että me heijastamme
Hänen kuvaansa ja olemme Hänen esimerkkinsä kaltaisia. Meidän
ei tarvitse pelätä ottaa osaa johonkin huvitukseen, joka voi olla
avuksi tässä työssä. Mutta velvollisuutemme on pysyä poissa
kaikesta, mikä voi johtaa huomiomme, harhaan, tai vähentää
intoamme.” RH 1882.
2.6. Maanantai, aamu
1. Piet. 3:3.4
"Sellainen koristus, joka koostuu yksinomaan vaateistamme ja
ulkonaisesta on pinnallista ja muuttuvaista. Se koristus, jota Kristus
kehotti opetuslapsiaan käyttämään ei koskaan häviä. Jos puolet
siitä ajasta, mitä nuoret käyttävät tehdäkseen ulkonäkönsä
puoleensavetäväksi, käytettäisiin kehittämään sisäistä kaunistusta,
niin mikä ero näkyisikään heidän käytöksessään, puheessaan ja
toiminnassaan.” YI 1896.
2.6. Maanantai, ilta
1. Joh. 4:4
"Meidän täytyy osoittaa uskomme hyvillä teoillamme ja tehdä
erolinja leveäksi meidän ja maailman välille. Sanojen pukeutumisen
ja tekojen täytyy todistaa Jumalasta. Silloin kaikki näkevät, että
olemme olleet Jeesuksen kanssa. Epäilevät huomaavat, että usko
Kristuksen takaisintuloon vaikuttaa luonteeseen. Meidän
pukeutumisemme ja käytöksemme kertoo jotakin mielestä. Jos
mieli on totuuden vaikutuksen alaisena, se merkitsee kuolemaa
maailmalle. Ja ne, jotka ovat kuolleet maailmalle eivät anna eikristittyjen naurun, pilkan ja ivan vaikuttaa itseensä. He haluavat
olla Mestarinsa kaltaisia tietäen, että eivät ole maailmasta.” RH
1884.
3.6. Tiistai, aamu
Room. 12:1
“Miksi nuoret eivät halua oppia mitään Aadamin esimerkistä? Kun
hän epäonnistui Jumalan antamassa pienessä kokeessa, sitä
seurasi kauhea rangaistus. Ja kuitenkin vihollisella on niin suuri
valta johtaa mieli harhaan, että tämäkin varoittava esimerkki
silmien edessä monet puhuvat, että meidän tulee olla vapaita eikä
niin tarkkoja Jumalan käskyistä. Parhaimmassakin tapauksessa me
voimme tarjota vain hyvin halvan uhrin taivaalliselle Isällemme.” MS
1878.
3.6. Tiistai, ilta
Ps. 15:1, 2
“Ne jotka ovat saaneet erikoisia lahjoja menettävät iankaikkisen

elämän, elleivät he näe päivittäisen itsekieltäymyksen
välttämättömyyttä ja kuinka paljon se merkitsee voittamiseen.
Monilla ei ole puoltakaan siitä voimasta, mikä heillä voisi olla,
sairauden johdosta, jonka he ovat vetäneet päällensä antaessaan
periksi taipumuksilleen ja perityille tavoilleen. Minkä selvän
käsityskyvyn nuoret voisivatkaan omistaa, jos he pysyisivät
ankarasti totuuden määräyksissä, kuten Daniel ja hänen kolme
ystäväänsä tekivät. Minkä vapautuksen ruumiin himoista he
saisivatkaan ja kuinka paljon helpompi heidän olisi suorittaa
velvollisuuksiaan. Kuinka paljon suurempi olisikaan heidän
hengellinen intonsa." MS
4.6. Keskiviikko, aamu
Snl. 20:1
”Kristittyinä meidän tulisi seistä lujina raittiuden puolustamisessa.
Ketkään ihmiset eivät voi paremmin ja tehokkaammin vaikuttaa
raittiuden puolesta kuin nuoret kristityt. Meidän aikanamme tulisi
nuorten miestämme kaupungeissa liittyä yhteen lujana joukkona,
joka raudanlujalla tahdolla asettuu vastustamaan itsekästä,
terveyden tuhoavaa pahetta. Kuinka paljon he voisivatkaan
vaikuttaa hyvään. Kohtuuttomuus, hillittömyys ja jumalattomuus
ovat sisaruksia.” EH 1887
4.6. Keskiviikko, ilta
Snl. 21:17
"Hillitsemättömän himonsa vuoksi Aadam ja Eeva menettivät
Eedenin puutarhan. Jos me haluamme voittaa Jumalan paratiisin
täytyy meidän olla kohtuulliset kaikessa. Tarvitseeko jonkun
punastua häpeästä sanoessaan ei viinille tai kuohuavalle
oluttuopille? Sen sijaan, että toimivat arvottomasti he palvelevat
Jumalaa
kieltäytymällä
seuraamasta
taipumuksiaan
ja
vastustamalla kiusausta. Jos on epämiehekästä tehdä syntiä, niin
himojen tyydyttäminen on heikkoa, raukkamaista ja alentavaa, kun
taasen on kunniakasta vastustaa himoja.” EH 1887.
5.6. Torstai, aamu
1. Kor. 9:24, 25
”Tässä Paavali esittää vertauksen saadakseen ne, jotka sanovat
olevansa kristittyjä, häpeämään omia heikkoja ponnistelujaan
samalla kuin puolustavat itsekästä perään antamistaan
nautinnonhalulle. He kieltäytyvät itsekieltäymyksen ja ankaran
pidättäytymisen kautta tehdä mahdolliseksi voittaa. Kaikki
juoksevat kilparadalla, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Toisten
laakeriseppelettä tavoittelevien täytyi hävitä, vaikka olisivat miten
perusteellisesti valmistautuneet ja kuinka vakavasti ja

määrätietoisesti ponnistelleet. Näin ei ole kristittyjen kilparadalla.
Niin heikoin kuin voimakkainkin voi voittaa kuolemattoman ihanan
voittoseppeleen, jos kokonaan omistautuu tehtävään ja alistuu
kieltäymykseen ja menetyksiin Kristuksen tähden.” RH 1881.
5.6. Torstai, ilta
Matt. 6:12
“Herra odottaa, että me kohtelemme Hänen seuraajiaan samalla
tavalla kuin Herra kohtelee meitä. Meidän tulee osoittaa
kärsivällisyyttä ja olla ystävällisiä, vaikka toiset eivät kaikissa
kohdin täytäkään odotuksiamme. Viimeiset kuusi käskyä puhuvat
ihmisen velvollisuudesta kanssaihmisiään kohtaan. Kristus ei
sanonut: Sinun tulee sietää lähimmäistäsi, vaan: ‘Sinun tulee
rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Jos sinä rakastat Häntä,
joka kuoli pelastaakseen ihmiset, sinä rakastat niitäkin, joiden
puolesta Hän kuoli.” RH 1886.
6.6. Perjantai, aamu
Tiit. 2:11.12
“Meillä on suuri työ tehtävänä jos tahdomme periä iankaikkisen
elämän. Meidän tulee hylätä jumalattomuus ja maailmalliset
taipumukset ja elää vanhurskauden elämää. Meille ei ole mitään
muuta pelastusta kuin Kristuksen kautta, sillä uskon kautta Häneen
me saamme voiman tulla Jumalan lapsiksi. Mutta kyseessä ei ole
mikään ohimenevä usko, vaan usko joka vaikuttaa Kristuksessa.
Elävä usko ilmenee uhrivalmiudessa ja antaumuksessa Jumalan
asialle. Jolla se on hän seisoo Immanuelin lipun alla ja taistelee
menestyksekkäästi pimeyden voimia vastaan. He ovat valmiit
tekemään kaiken, mitä heidän Johtajansa käskee.” RH 1888.
6.6. Perjantai, ilta
Luuk. 12:48
”Niillä on suuri edesvastuu, jotka ovat vastaanottaneet sanoman
tälle ajalle, Heidän tulee harjoittaa vaikutusta, joka voi viedä toisia
Jumalan sanan valoon. Meidän täytyy ottaa vaarin veljestämme. Jos
todella uskomme Jeesukseen me vangitsemme kirkkauden säteitä
ja levitämme valoa ympärillämme olevien pimeälle tielle. Meidän
täytyy ilmaista Vapahtajamme lempeätä mielenlaatua. Monet
tulevat meidän vaikutuksemme kautta näkemään ’Jumalan
Karitsan, joka pois ottaa maailman synnin’.” RH 1888.
7.6. Sapatti, aamu
Tiit. 2:14
"Kaikkein olennaisin ero Jumalan kansan ja nimikristittyjen välillä ei
ole vain Jumalan kansan tunnustus, vaan heidän esimerkillinen
luonteensa ja epäitsekäs rakkautensa. Jumalan Hengen voimakas
ja puhdistava vaikutus mieleen, mikä näkyy sanoissa ja

toiminnassa, erottaa heidät maailmasta ja osoittaa heidät Jumalan
omaisuuskansaksi. Kristuksen opetuslasten luonne ja mielenlaatu
täytyy olla samanlainen kuin Mestarilla." RH 1886.
7.6. Sapatti, ilta
1. Piet. 2:9
"Meidän ruumiimme kuuluu Hänelle, joka on luonut sen. Meidän on
hankittava valaistusta, miten parhaiten voimme säilyttää sen
asunnon, jonka Hän on antanut meille. Jos me heikennämme
ruumiimme nautinnoilla, liiallisella syömisellä ja juomisella ja
pukeutumalla terveydelle vaarallisiin muotisuuntauksiin, ettemme
poikkeaisi ympäristöstämme, niin meistä tulee Jumalan vihollisia.”
RH 1886.
8.6. Sunnuntai, aamu
Fil. 2:15
”Välttäköön jokainen Kristuksen tähden ja oman itsensä tähden
samankaltaisuutta maailman kanssa, sen tapojen, tyhjyyden ja
käytöksen kanssa. Varokaa ihmisten käskyjä, jotka ovat ristiriidassa
Jumalan pyhien käskyjen kanssa. Huvituksia rakastava ei ole
koskaan tyytyväinen, vaan kaipaa aina uutta teattereissa,
tanssisaleissa tai muissa huvitusten kiihotuksessa. Ajan, jonka
Jumala on antanut meille valmistuaksemme ikuisuutta varten,
monet käyttävät epäilyttävän kirjallisuuden lukemiseen. Jumalan
antama arvostelukyky tylsistyy ja raamatunluku laimenee.” L.
8.6. Sunnuntai, ilta
Joh. 15:5
”Tahtovatko Kristuksen tunnustajat katsoa korkealle ja saavuttaa
pyhityksen esikuvan? On parempi olla maailman lapsi kuin
tavallinen, sileä nimikristitty. Ota rohkeutta ja eroa maailmasta!
Uskalla, että sinua pidetään merkillisenä, siksi että rakastat
Jeesusta enemmän kuin maailmaa ja vanhurskautta vainoineen
enemmän kuin tottelemattomuutta aineellisen hyvinvoinnin
kanssa.“ L. 1895.
9.6. Maanantai, aamu
Ps. 1:1
“Jumalan siunausten alla elävällä on suuria etuja. Katso sen tähden,
ettet valitse ei-kristittyjä tovereiksesi, koska ne tulevat
vaikuttamaan sinuun tekemään sellaista, mikä ei miellytä Jumalaa
ja riistää sinulta Hänen siunauksensa. Kun me avaamme
mielemme sydämemme sellaisille, jotka neuvovat meitä toimimaan
virheellisesti yhdellä tai toisella tavalla, niin me seuraamme
‘jumalattomien neuvoa’. Me kuljemme ‘syntisten tietä’. Ja
seuraavalla askeleella me huomaamme ’istuvamme siellä, missä
pilkkaajat istuvat‘ ilman, että se huolestuttaa meitä" YI 1886.

9.6. Maanantai, ilta
Ps. 1:2. 3
“On hämmästyttävää nähdä, miten pitkälle nuoren jumalattoman
ihmisen vaikutus ulottuu; miksikä voimaksi hän tulee vihollisen
käsissä pahaan ja kuinka suuressa määrin hänen neuvonsa otetaan
varteen ja miten paljon surua ja tuskaa hän voi aiheuttaa. Pieninkin
palvelus, mikä tehdään Jeesukselle, on korkein kunnia, mitä ihmiset
voivat saavuttaa. Enkelit jotka ovat puhtaita ja pyhiä, tottelevat
Hänen sanaansa. Tulisiko meidän silloin antaa johtaa itsemme
palvelemaan saatanaa? Tulisiko meidän kieltäytyä pitämästä
arvossa Jumalan vaatimuksia?" YI 1886.
10.6. Tiistai, aamu
1. Moos. 5:24
“Eenok eli turmeltuneena aikana, jolloin siveellinen voima oli hyvin
heikkoa. Saastaisuus levisi kaikkialla hänen ympärillään. Mutta
kuitenkin hän vaelsi Jumalan kanssa. Hän kasvatti mielensä
hurskauteen - ajattelemaan puhtaita ja pyhiä asioita. Hänen
puheensa liikkui siinä, mikä on pyhää ja jumalallista. Jumala valitsi
hänet ystäväkseen. Hän eli Jumalan kanssa ja otti vastaan Hänen
neuvonsa. Hänen täytyi taistella samoja kiusauksia vastaan kuin
meidänkin. Häntä ympäröivät ihmiset eivät olleet sen
ystävällisempiä vanhurskauteen nähden kuin nykyäänkään meidän
ympärillämme olevat. Hänen hengittämänsä ilma oli yhtä synnin
saastuttamaa ja turmiollista kuin meidänkin, mutta hän ei antanut
niiden liata itseään”
10.6. Tiistai, ilta
Ps. 119:105
”Jeesus on puoleensavetävä. Hän on täynnä rakkautta, laupeutta ja
sääliä. Hän tarjoutuu olemaan ystävämme, kulkemaan kanssamme
elämän kaikilla vaivalloisilla teillä. Jeesus, itse taivaan Majesteetti,
tarjoaa meille, jos tulemme Hänen tykönsä taakkoinemme,
heikkouksinemme ja huolinemme, kohottaa meidät ystäväkseen.
Hän haluaa tehdä meidät rakkaiksi lapsikseen ja lopuksi antaa
meille perinnön, joka on suurempiarvoinen kuin kuningaskunnat,
kirkkauden kruunun, joka on kalliimpi kuin mikä koskaan on
koristanut maallisen hallitsijan otsaa.” RH 1881.
11.6. Keskiviikko, aamu
Mark. 3:35-37
”Sairaus ja kuolema hallitsee meidän maailmaamme. Kuinka
vähän me tiedämmekään siitä, koska meidän henkilökohtainen
koetusaikamme päättyy. Kuinka moni tuleekaan, jos heidät nyt
kutsuttaisiin tekemään tiliä elämästään, tekemään sen surulla,
katumuksella ja omantunnon syytöksillä siksi, että Jumalan heille

antama koetusaika on niin suuresti käytetty omien etujen
palvelemiseen. Sielun ikuinen hyvinvointi laiminlyötiin kauheasti
arvottomien asioiden vuoksi.”
11.6. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:24
n0n elämän ratkaiseva kysymys, johon meidän kaikkien tulisi
vastata itsellemme: tahdommeko voittaa iankaikkisen elämän
aarteet tai menettää kaiken siksi, että olemme laiminlyöneet tehdä
Jumala ja Hänen vanhurskautensa ensimmäiseksi ja ainoaksi?
Jeesus, maailman Vapahtaja, katselee surulla kuinka monet niistä,
jotka luulevat olevansa kristittyjä, eivät palvele Häntä, vaan itseään.
He ajattelevat harvoin iankaikkisuuden todellisuutta, vaikka Jumala
kiinnittää heidän huomionsa rikkaaseen palkkaan, joka odottaa
uskollisia, jotka tahtovat palvella Häntä jakamattomalla
rakkaudella.” MS 1890.
12.6. Torstai, aamu
Matt. 4:10
”’Älä pidä muita jumalia minun rinnallani’ Ensimmäistä käskyä ei
rikota vain kieltämällä Jumalan olemassaolo tai kumartamalla
kivisiä tai puisia epäjumalia. Sen merkityksen rikkovat monet, jotka
luuleva olevansa Kristuksen opetuslapsia. Herra ei kuitenkaan
tunnusta heitä lapsikseen, jotka sydämessään paIvelevat jotain,
joka ottaa sen paikan, mikä kuuluu yksinomaan Jumalalle. Monia
hallitsee nautinnonhalu, toisilla vaatteet ja rakkaus maailmaan
ottaa ensinmmäisen sijan heidän sydämissään" YI 1896.
12.6. Torstai, ilta
Joh. 4:24
“Jumala on antanut meille paljon tässä elämässä, jolle voimme
omistaa rakkautemme. Mutta kun me liioittelemme sitä, mikä
itsessään on sallittua, niin mistä tulee epäjumalan palvelijoita.
Kaikki, mikä erottaa meidän rakkautemme Jumalasta ja vähentää
kiinnostustamme iankaikkisiin asioihin, on epäjumala. Ne, jotka
käyttävät Jumalan antamaa kallista aikaa - aikaa, joka on ostettu
äärettömän suurella hinnalla - koristellakseen kotiaan, jotta voisivat
kerskua sillä, tai jotka seuraavat maailman muoteja ja tapoja, eivät
riistä hengellistä ravintoa vain omilta sieluiltaan, vaan jättävät
antamasta Jumalalle sen, mikä Hänelle kuuluu. Jumala ei halua
vain pelkkää osaa sydämestämme.” YI 1896.
13.6. Perjantai, aamu
Mark. 13:34
”Kun Jumala käski rakentaa ilmestysmajan erämaahan, joka
miehelle osoitettiin hänen työnsä. Annettiin tarkat ohjeet, millä
paikalla kukin työskentelisi ilmestysmajaa pystytettäessä ja taas

purettaessa, muutettiin paikasta toiseen. Tarvittiin järjestystä,
nopeutta ja tarkkuutta jokaiselta sillä paikalla, mikä kullekin oli
osoitettu velvollisuutensa suorittamiseksi. Tässä on tärkeä opetus
seurakunnalle ja jokaiselle yksityiselle, jonka Jumala on valinnut
näyttelemään osaa Hänen suuressa työssään. Kenenkään ei tarvitse
tehdä toiselle määrättyä työtä.”
13.6. Perjantai, ilta
Ef. 4:11, 12
"Jokaisen täytyy suorittaa se työ, joka on uskottu hänelle ja tehdä se
uskollisesti ja huolellisesti. Herralla on käyttöä kaikenlaisille
taitaville työn tekijöille. Jokaisen, joka työskentelee jossain
työnhaarassa Herran viinitarhassa, täytyy ajatuksessa ja mielessä
olla pyhittynyt totuuden kautta, niin että hän ei näe vain sitä osaa
työstä, joka on uskottu hänelle, vaan että se on osa suuresta
kokonaisuudesta. Kun kaikki ovat pyhitettyjä Jumalalle he
ilmaisevat Jumalan rakkautta keskenään.” L. 1893.
14.6. Sapatti, aamu
Matt. 25:15
"Vertaus talenteista on henkilökohtainen ja yksilöllinen sovellutus
jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, joka on saanut
ymmärryksen lahjan. Sinun velvoituksesi ja edesvastuusi on
suhteessa lahjoihin, joita Jumala on antanut sinulle. Koko Jumalan
perhe on vastuussa Herransa omaisuuden käytöstä. Jokainen
ihminen, mitättömimmästä ja halvimmasta suurimpaan ja korkeaarvoisimpaan, on moraalinen varastonhoitaja, joka on varustettu
kyvyillä, joista hänet pannaan edesvastuuseen Jumalan edessä.
Hengelliset, sielulliset ja fyysiset lahjat, vaikutus-asema, rahat,
ystävyys, myötätunto - kaikki ovat kalliita lahjoja, jotka tulisi käyttää
Mestarin palveluksessa." RH 1888.
14.6. Sapatti, ilta
Ps. 139:2, 3
”Ne joita on siunattu suuremmilla lahjoilla, eivät saisi aliarvioida
vähemmän lahjakkaiden palveluksen arvoa. Pieninkin asia, joka
jollekin on uskottu, on Jumalan antama. Yksi ainoakin lahja voidaan
kaksinkertaistaa ahkeralla käytöllä Jumalan siunauksen alaisena,
ja ne kaksi voivat lisääntyä neljäksi, kun niitä käytetään Kristuksen
palveluksessa. Siten heikoinkin välikappale voi kasvaa voimassa ja
käyttökelpoisuudessa. Vain Jumala voi arvostella heidän
palveluksiensa arvot ja nähdä niiden laajan vaikutuksen, jotka
työskentelevät Luojansa kirkastamiseksi.”
15.6. Sunnuntai, aamu
Matt. 25:23
”Jeesus sanoi: ‘Joka on uskollinen vähimmässä, hän on uskollinen

enemmässäkin.’ Muutamat luulevat, että ei ole niin välttämätöntä
olla tarkka pikkuasioissa, mutta se on saatanan eksytystä.
Itsekkäät vaikuttavat epäkunniallisesti kunniallisuuden puutteessa.
Monissa, jotka luulevat uskovansa totuuteen, on turhamaisuutta,
ylpeyttä, paheita ja välinpitämättömyyttä, joka tekee heidät
röyhkeiksi ja sopimattomiksi elämään jaloa ja puhdasta elämää
täällä eivätkä myös ole hyväksyttäviä tulevaiseen elämään tämän
jälkeen.” MS 1878.
15.6. Sunnuntai, ilta
Ps. 53:7
”Käytännöllinen jumalanpalvelus täytyy sovittaa päivittäisen elämän
pienimpiinkin asioihin, Näiden velvollisuuksien täyttämisessä
kehittyvät sellaiset ominaisuudet, jotka tulevat kestämään
koetuksen tuo päivänä. Mihin olosuhteisiin te olettekin asetetut, ja
mitä velvollisuuksia teillä onkin suoritettavana - niin tehkää ne hyvin
ja uskollisesti, ja tehkää selväksi itsellenne, että koko taivas
katselee teidän työntekoanne.” YI 1897.
16.6. Maanantai, aamu
Matt. 25:29
“Jos meidän lahjamme käytetään oikein, niin tuloksena on
lisääntynyt lahjakkuus. ’Sillä jokaiselle, jolla on, hänelle annetaan.’
Ellei taivaan meille antamia lahoja pidetä arvossa ja käytetä
Jumalan
uskomana
omaisuutena,
jos
se
haudataan
maailmallisuuteen ja itsekkyyteen, niin vähenevät ne voimat, jotka
olisivat voineet tulla siunaukseksi ihmiskunnalle. Ellei taivaan
Jumalaa etsitä ja kunnioiteta kaikkien ihanien lahjojen Lähteenä,
Hän tullee häväistyksi ja Hän pysäyttää toimituksen.
Kasvaaksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen viisaudessa
meidän täytyy käyttää ruumiillisia ja henkisiä voimiamme.“ RH
1887.
16.6. Maanantai, ilta
Room. 12:11
“Jokaisen Jumalan lahjojen hoitajan tulee harkita vakavaa
tilannetta tilinteon päivänä, joka on lähellä ja että me päivittäin
ratkaisemme iankaikkisen kohtalomme. Herra tutkii jokaisen
yksityisen tapauksen ja katselee henkilökohtaisesti niitä lahjoja,
joita hänelle on uskottu. Oi, sitä vakavaa tilinteonpäivää. Se päivä
saa monet kalpenemaan, päivä, jolloin monille lausutaan nämä
sanat: ’Sinut on vaa’alla punnittu, mutta liian kevyeksi havaittu!’ On
hirveätä tulla havaituksi liian kevyeksi, kun tilikirjat avataan suurena
päivänä." MS 1895.
17.6. Tiistai, aamu
1.Kor. 7:7

“Jumala uskoo tilanhoitajalle erilaisia lahjoja. Kyky jakaa toisille on
lahja. Minkä Jumalan lahjoista sinä jaat toisille, sanoillasi vai
rakastavalla myötätunnolla? Totuuden tieto on armolahja. On monia
jotka vaeltavat pimeydessä, jotka voisivat tulla valoon, jos sinä
puhut totisia ja rehellisiä sanoja heille. Herra tarvitsee sinun
sanojasi, Hänen Pyhän Henkensä sanelemia." RH 1898.
17.6. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:23
”Puhelahja, tieto, myötätunnon ja rakkauden armolahjat antavat
toisille tietoa Kristuksesta. Kaikki nämä lahjat tulee antaa Jumalan
käyttöön. Herralla on käyttöä niille. Hän tarvitsee niitä. Meidän tulee
työskennellä yhdessä Jumalan kanssa pelastaen ihmisiä. Se lahja,
joka sinulla on, sen olet saanut Jumalalta tullaksesi kunnolliseksi
Kristuksen työtoveriksi. On ihmisiä, jotka janoavat myötätuntoa,
jotka ovat tuhoutumassa sen avun puutteessa, minkä Jumala on
antanut sinelle antaaksesi heille.” RH
18.6. Keskiviikko, aamu
Room. 6:13
”Herra on antanut meille lahoja, jotta niitä käytettäisiin. Käyttämällä
näitä lahjoja siten kuin Hän on ajatellut, tulet kunnollisemmaksi ja
omaat suuremman arvostelukyvyn ja selvän hengellisen
näkemyksen, niin että ymmärrät Hänen työtään. Ajatuksesi ja
katseesi täytyy etsiä Häntä ja täytyy tottella Hänen heikointakin
kuiskaustaan. Hän on luonut sinulle polvet. Käytä niitä taivuttamaan
ne rukouksessa. Hän on voimanlähteesi. Pidä kiinni
näkymättömästä. Pane kenkinä jalkoihisi se alttius, minkä rauhan
evankeliumi antaa, niin että vaellat kuuliaisuuden teitä." L. 1896.
18.6. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:51
”Opettele ajattelemaan, ettet ole yksin. Herra valvoo sinun jokaista
askeltasi. Sinua ympäröivät vartioivat enkelit. Niin kuin enkelit
varjelivat Jaakobia tulevat he vartioimaan kaikkia Herran nöyriä,
katuvaisia lapsia. Pyri korkeammalle ja korkeammalle. Lisää
uskoasi askel askeleelta. Elä ja työskentele Jumalan rakkaudessa
sorrettujen hyväksi, ja Herra on oleva Auttajasi. Jeesus,
Vapahtajamme, elävä Jumalan Poika, on tikapuut, joka yhdistää
taivaallisen maahan. Kiitos Herralle Hänen hyvyydestään.” L.
19.6. Torstai, aamu
2.Tim. 2:20, 21
"Jumala on antanut jokaiselle tehtävän suoritettavaksi kykyjensä
mukaan ja hänen tehtävänsä on suhteessa hänen kykyihinsä.
Kenenkään ei tule surra sitä, ettei ole saanut suurempia lahjoja
asetettavaksi Mestarinsa käyttöön. Tee sinä työsi rauhallisesti,

parhaiten välittämättä siitä, mitä toiset tekevät. Älä ajattele äläkä
sano: 'Kunpa minä olisin saanut suuremman tehtävän.’ Tee
velvollisuutesi siinä, mihin olet asetettu. Tee paras mahdollinen siitä
armolahjasta, joka on uskottu sinulle.” RH 1888
19.6. Torstai, ilta
Room. 14:12
“Älä ole kateellinen toisten lahjoista, sillä se ei lisää sinun
mahdollisuuksiasi suorittaa arvokasta ja suurta työtä. Käytä lahjasi
nöyrästi ja vaatimattomasti ja luottavaisessa uskossa ja odota
tilinteonpäivää - silloin sinulla ei ole mitään suremisen tai
häpeämisen syytä. Jumalan seurakunta koostuu erilaisia lahjoja
omaavista ihmisistä. Kukaan ei odota, että kaikkien tulee suorittaa
yhtä paljon. Kun uskollisesti suoritat velvollisuutesi, niin tulet
arvokkaaksi työntekijäksi, 'astiaksi jaloon käyttöön’.” RH 1888.
20.6. Perjantai, aamu
Matt. 20:4
“Täytyy löytyä sellaisia, jotka ottavat osaa sadonkorjuuseen ja jotka
tekevät työtä odottamatta kiitosta tässä maailmassa. Toisessa
maailmassa he tulevat runsaasti palkituksi. On ihmisiä, jotka ovat
antaneet lahjojensa ruostua käytön puutteesta, jotka olisivat
voineet suorittaa paljon arvokasta työtä ja kasvaa armossa ja
käyttökelpoisuudessa tekemällä parhaansa ja ottamalla vastaan
juuri ne tehtävät siellä, mihin ne on pantu. Jumala tulee tutkimaan,
kuinka olemme käyttäneet Hänen meille uskomiaan lahjoja. Hän on
maksanut hinnan omalla verellään, itsekieItäymyksellään ja
uhrillaan ja kärsimyksillään, odottaen jokaisen halukkaasti olevan
Jumalan työtoverina.” L. 1897.
20.6. Perjantai, ilta
Matt. 8:11, 12
“Nyt on suotuisin aika tehdä työtä. Henkilökohtaiset vierailut ovat
hyvin arvokkaita. Rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen ja
rakkaudesta ihmisiin tulee totuutta julistaa joka perheelle,
keskustella joka kodissa minne vain on mahdollisuus päästä sisälle
unohda, että se on Pyhä Henki, joka työskentelee. Ihminen, joka
tekee työtä Jumalalle, ei ole yksin. Työskentele kestävästi,
lempeästi, myötätuntoisesti rukouksessa ja rakkaudessa, ja saat
enemmän aikaiseksi kuin saarnat.” L. 1897.
21.4. Sapatti, aamu
Luuk. 16:10
”Aktiivinen palvelu Jumalalle on suoranaisessa yhteydessä
tavallisen elämän velvollisuuksiin, kaikkein pienimpiinkin
askareihin. Meidän tulee palvella Jumalaa juuri siellä, minne Hän on
asettanut meidät. Hän, emmekä me itse, antaa jokaiselle hänen

paikkansa elämässä. Ehkä se on työtä kotona, jota jonkin aikaa osa
meistä tulee tekemään. Siksi meidän tulee valmistautua tähän
työhön, niin että voimme palvella Herraa parhaimmalla tavalla.
Herra koettelee meitä kerta kerralta nähdäkseen, minkälaista
ainesta ja mitä ominaisuuksia me käytämme luonteen
rakentamiseen. Jos me olemme laiskoja ja välinpitämättömiä,
laiminlyöviä ja huolimattomia arkipäivän pikku tehtävissä, niin
meitä ei koskaan voida panna mihinkään muuhun palvelukseen
Jumalalle.”
21.6. Sapatti, ilta
Jes. 56:1
"Meidän Vapahtajamme tekee täydelliseksi koko ihmisen. Hän ei
ole Jumala vain osalle ihmistä. Kristuksen armo kasvattaa ja
muovaa koko ihmisen. Hän on luonut kaikki. Hän on lunastanut
kaikki. Hän on luonut ajatuksen, älykkyyden sekä ruumiin. Kaikki
on Hänen hankkimaansa omaisuutta. Häntä tulee palvella koko
sydämestä, koko sielusta, koko ymmärryksestä ja koko voimasta.
Silloin kunnioitetaan Herraa Hänen pyhiensä pienimmissäkin joka
päivän asioissa, mihin he ryhtyvät. He ovat pyhitetyt Herralle.” YI
1898.
22.6. Sunnuntai, aamu
Tuom. 5:23
"Eikö sen ajan pitäisi olla nyt, jolloin kaikki, jotka ovat yhdistyneet
Herraan, tulevat esiin ja tunnstavat värinsä? Täytyykö todella nähdä
ihmisten pysyvän piilossa eikä osoittavan mitään kiinnostusta,
mitään intoa, eikä tehdä mitään vakavia ponnistuksia, kun apua
tarvittaisiin? Kun vaunut ovat raskaat vetää on aika kaikkien
työntää niitä, asettaa olkapäät vaunua vasten, eikä seistä takana ja
antaa käskyjä tai syyttää niitä, jotka yrittävät työntää vaunuja, eikä
arvostella heidän tekemisiään, jos sitä ei ole tehty heidän tavallaan
ja heidän aatteittensa mukaisesti. Jokaisen täytyy tehdä kaikkensa,
minkä voi, jotta vaunu menisi eteenpäin voimalla.” L. 1888.
22.6. Sunnuntai, ilta
Luuk. 10:2
“Meillä kaikilla on tehtävä suoritettavana mestarille. Tahdommeko
me suorittaa tämän tehtävän? Tahdommeko me työskennellä
epäitsekkäästi, itsensä uhraavalla kiinnostuksella ja rakentaa
Hänen asiaansa sekä edistää Hänen työtään? Minä tahdon tehdä
Jumalan tahdon, tehdä polut tasaisiksi jaloilleni, niin että horjuvat
eivät lankeaisi tiellä. Jumala auttakoon, ettei kukaan, jolla on tietoa
ja kokemusta Jumalan työstä, itse tulisi horjuvaksi ja tarvitsisi
kantamista. Heidän tulee auttaa toisia.
Heidän pitää tulla

hengellisesti voimakkaiksi tekemällä taivaallisen Isämme tahdon.
Sillä tavalla he voivat auttaa horjuvia ja sairaita.” L. 1888.
23.6. Maanantai, aamu
Kol. 3:23, 24
“Herra vaatii meidän ruumiillisia voimiamme. Me voimme osoittaa
rakkauttamme Häneen käyttämällä oikein ruumiinvoimiamme ja
tekemällä juuri sitä työtä joka tarvitsee tehdä. Jumala ei katso
henkilöön. Kakkein halvimmassakin työssä on tiedettä. Jos kaikki
haluaisivat nähdä yksinkertaiset työt sillä tavalla niin he
ymmärtäisivät työn jalostavan vaikutuksen, heidän tulee tehdä
innolla yksinkertaisimmatkin tehtävät. Silloin se antaa iloa ja
tehoa. Kaikenlainen työ on kunniakasta, jos sen suorittaminen on
välttämätön.” BC.
23.6. Maanantai, ilta
Mark. 12:30
“Jumala haluaa rakkauden ilmenevän sydämen palveluksessa,
sielun palveluksessa ja ruumiin voimien palveluksessa. Mitä
tahansa lahjoja Hän onkin antanut meille, niin ne tulee käyttää
ymmärryksellä Hänen palveluksessaan. Tarvitaan myös älykkyyttä
ja valaistua ammattitietoisuutta miettimään parhaita menetelmiä
kaikilla työaloilla, niin että työtä ei tarvitse turhaan tehdä.
Jokaisen velvollisuus on antaa ei vain voimansa, vaan myös
ajatuksensa ja ymmärryksensä siihen, mitä hän tekee.” Bibel Com.
24.6. Tiistai, aamu
Jaak. 2:15, 16
“Jokaisen
velvollisuuden
laiminlyöminen
tarvitsevien
ja
hätääkärsivien kohdalla on velvollisuutemme laiminlyömistä
Kristusta kohtaan Hänen pyhissään. Kun kaikkien asiat esitetään
Jumalalle, niin ei tulla kysymään: Mitä oppia he tunnustivat?’ vaan:
‘Mitä he tekivät?’ ’Ovatko he olleet Sanan tekijöitä?‘ ’Ovatko he
eläneet itselleen?’ Tai: ’Ovatko he suosittaneet laupeuden tekoja ja
hyviä töitä rakkaudesta, joka on antanut toisten mennä itsensä
edelle ja kieltäneet itsensä voidakseen olla siunaukseksi toisille?’
Jos tilinteko osoittaa, että heidän elämänsä on ollut sellaista, että
heidän mieltänsä on leimannut lempeys, itsekieltäymys ja laupeus,
niin he tulevat kuulemaan tämän siunauksen Kristukselta: ’Hyvin
tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.’ Hengellinen voimamme ja
siunauksemme on suhteessa niihin rakkauden tekoihin ja hyviin
töihin, joita olemme suorittaneet." RH 1886.
24.6. Tiistai, ilta
Luuk. 3:11
"Kaikkialla ympärillämme on ihmisiä, jotka isoavat ja kaipaavat
sanoissa ja teoissa ilmenevää rakkautta. Ystävällinen osanotto, aito

rakastavan kiinnostuksen tunne toisia kohtaan antaa meille
itsellemme siunauksia, joita emme koskaan ennen ole kokeneet.
Se tulee viemään meidät läheiseen yhteyteen Vapahtajan kanssa,
joka tuli maailmaan tekemään hyvää ja jonka elämää meidän tulisi
heijastaa. Mitä me silloin suoritamme Kristukselle?” HB 1886.
25.6. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:40
"Rukoukset, kehotukset ja kaunis puhe ovat halpoja hedelmiä, joita
me usein ripustamme yllemme, mutta hedelmät, jotka näkyvät
hyvissä teoissa, huolenpidossa tarvitsevia kohtaan, isättömiä ja
yksinäisiä kohtaan, ovat aitoja hedelmiä ja ne kasvavat
luonnollisesti terveessä puussa. Kun me tunnemme osanottoa
jollekin masennuksen ja surun painamalle, kun me jaamme
itseämme hätääkärsiville, kun alastomat saavat vaatteita, kun
vieraita kutsutaan asumaan kotiisi ja saavat paikan sydämessäsi,
silloin enkelit ovat lähellä ja vastaavat äänet kaikuvat vastauksena
taivaasta." RH 1886.
25.6. Keskiviikko, ilta
Gal. 5:6
"Taivaallinen Isämme laskee tiellemme kätkettyjä siunauksia, joita
muutamat eivät uskalla koskettaa, pelosta että ne estäisivät heitä
heidän huvituksissaan. Enkelit odottavat nähdäkseen käytämmekö
me niitä mahdollisuuksia, joita meidän on mahdollisuus saada
tehdäksemme hyvää. He odottavat nähdäkseen, haluammeko me
tehdä toisia onnellisiksi, niin että he sitten vuorostaan voivat tehdä
meidät onnellisiksi. Herra ei tartu asioihin estääkseen joitakin
meistä tulemasta köyhiksi, toisia rikkaiksi ja muutamia sairaiksi.
Sen kautta me kaikki saamme tilaisuuden kehittää luonnettamme.
Meidän asenteemme köyhiin tulee arvosteluperusteeksi, joka
osoittaa mitä meidän sydämissämme on.” RH 1886
26.6. Torstai, aamu
Apt. 4:13
“Maailma ei voi nähdä jumalallisen totuuden kauneutta,
rakastettavuutta, hyvyyttä ja pyhyyttä. Ja jotta ihmiset
ymmärtäisivät sen täytyy Jumalan löytää tapa, jolla se voi ulottua
maailmaan. Vapahtaja on määrännyt, että seurakunnan tulee olla
se tie. Kristus on ilmaissut itsensä meille, jotta me ilmaisisimme
Häntä toisille. Jos kristityiksi tunnustautuvat haluaisivat noudattaa
Kristuksen sanaa, niin jokainen, joka joutuu kosketuksiin heidän
kanssaan tuntee, että he ovat olleet Jeesuksen seurassa ja oppineet
Hänestä.” RH 1891.
26.6. Torstai, ilta
Room. 5:20

“Kristus, Lunastaja, antaa uuden periaatteen mieliimme. Kristuksen
armo antaa anteeksi, puhdistaa ja tekee ihmiset soveliaiksi pyhään
taivaaseen. Meidän tulee kasvaa armossa ja tiedossa
Herrastamme, Jeesuksesta Kristuksesta, kunnes me saavutamme
Kristuksen täyteyden mitan. Oi että me saavuttaisimme sen
korkean tason, jonka Jumala on asettanut meille emmekä enää
olisi 'kääpiöitä’ hengellisessä elämässä.” RH 1891.
27.6. Perjantai, aamu
Ilm. 22:17
“Jolla on katuva mieli hän ottaa vastaan taivaan sanoman ja yhtyy
enkeleiden sanoihin. Kristuksen sanoja tulee toistaa niiden, jotka
uskovat niihin. Ne jotka todella uskovat, osoittavat sen
työskentelemällä pimeydessä vaeltavien ihmisten hyväksi. He
puhuvat varoittavasti ja vakuuttavasti ja osoittavat libanonin
raikkaita vesiä janoisille, jotka yrittävät sammuttaa janoaan tämän
maailman sameista vesistä.” L. 1895.
27.6. Perjantai, ilta
Jes. 41:18
"Jumala odottaa, että ne jotka ovat sotilaina Hänen verellä sivellyn
lippunsa alaisena, ryhtyisivät työskentelemään. Hän haluaa pukea
lähettiläänsä jumalallisella voimalla, niin että he voivat saavuttaa
ne, jotka ovat kulkemassa turmiota kohti. Kristus on avannut
lähteen synnin painamalle, kärsivälle maailmalle. Sieltä kuuluu
taivaallista armoa täynnä oleva ääni: ’Te saatte elämän vettä
ilmaiseksi. Tulkaa kaikki janoiset, tulkaa ja juokaa!’ Elävien sanansaattajien ketjun tulee viedä tätä kutsua eteenpäin maailmaan.
Haluatko sinä ottaa osaa tähän suureen tehtävään?” T. 6, 86.
28.6. Sapatti, aamu
Kol. 2:2, 3
”Jeesus sanoi: 'Kaikki, mikä on Isän, on myös minun.’ ’Minä ja Isä
olemme yhtä.’ Niin kuin Isäni on antanut kuninkaan vallan minulle,
niin minä annan sen samoin teille.’ Herramme Jeesus laskee
kätensä Jumalan ikuiselle valtaistuimelle sillä itsestään selvällä
asialla ja varmuudella, joka kuuluu hallitsijalle ja Hän asettaa
jumaluuden kruunun päähänsä. Hän istuu Jumalan oikealla puolella
Jumalan vertaisena ja ottaa vastaan korkeinta kunnianosoitusta,
nimittäin sen kirkkauden, joka Hänellä oli ennen kuin Hän tuli
maailmaan, Hän jakaa lahjojaan kaikille, jotka uskossa anovat
niitä.” L.1895.
28.6. Sapatti, ilta
1. Joh. 3:1
"Meillä on tyhjentymätön varastokammio, rakkauden meri
pelastuksemme Jumalassa. Hän on laskenut kaikki taivaan

varastojen aarteet Kristuksen käsiin ja sanoo: ’Kaikki tämä
annetaan ihmisille todistaaksemme kadonneelle, syntiselle
ihmiselle minun rakkauteni, ja hänen onnensa takia minä teen
työtä ja jatkan työskentelyä.’ Ihmisen onni on tuntea Jumala ja
Jeesus Kristus, Hänet, jonka Hän lähetti. Maailmalle annettu lahja,
Jeesus, on Hänen armonsa ilmestys. Ei edes Jumala voi mennä sen
pidemmälle, Vain yksi asia on mahdotonta Jumalalle: Himmentää
antamansa
lahjan
suuruutta,
osoittaessaan
rakkauttaan
langenneelle ihmiselle.” L. 1895.
29.6. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 2:2
“Painopiste sanomassamme tulisi olla Jeesuksen lähetys ja elämä.
Viipykäämme Kristuksen nöyryydessä, itsensä kieltämisessä,
sävyisyydessä ja yksinkertaisuudessa, niin että ylpeät ja itsekkäät
voivat nähdä ja ymmärtää eron itsensä ja esikuvansa välillä ja siten
nöyrtyisivät. Kuvaile niin pitkälle kuin ihmiskieli voi Jumalan Pojan
nöyryyttä. Älä luule saavuttaneesi kohokohtaa kertoessasi, kuinka
Hän vaihtoi valon ja kirkkauden valtaistuimen, joka Hänellä oli
Isänsä luona, tullakseen ihmiseksi. Hän tuli taivaasta alas maan
päälle. Maan päällä ollessaan Hän kantoi Jumalan kirousta kuin se,
joka oli takuumiehenä langenneen ihmissuvun puolesta. Hän ei
ollut pakotettu sitä tekemään. Hän valitsi itse kestää Jumalan vihan,
jonka ihmiset olivat vetäneet päälleen. Hän valitsi kestää julman
pilanteon, häväistykset, ruoskaniskut ja ristiinnaulitsemisen. Hän oli
kuuliainen kuolemaan saakka, mutta tapa, jolla Hän kuoli,
hämmästytti maailmankaikkeutta, koska se oli kuolema ristillä."
RH 1888
29.6. Sunnuntai, ilta
Jes. 55:5
“Jeesus ei ollut tunteeton pilkalle ja häpeälle. Hän tunsi kaiken hyvin
katkerasti. Hän tunsi sen niin paljon syvemmin ja voimakkaammin
kuin me voimme tuntea kärsimystä, koska Hänen luontonsa oli niin
paljon korkeampi, puhtaampi ja pyhempi kuin syntisen ihmisen,
joiden puolesta Hän kärsi. Hän oli taivaan Majesteetti. Hän oli yhtä
Isän kanssa, Hän käski enkelijoukkoja. Kuitenkin Hän kuoli ihmisen
tähden kuoleman, joka ennen kaikkea oli häpeän ja häväistyksen
merkki. Jospa ihmisten kovat sydämet voisivat käsittää sen! Jospa
he voisivat käsittää pelastuksen merkityksen ja oppia nöyryyttä ja
sävyisyyttä Jeesukselta! Jumalan lapsia odottavat lahjat Häneltä,
jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja joka odottaa
Jumalan lapsia.” RH 1888.

30.6. Maanantai, aamu
Ilm. 5:13
“Patmoksen saarella Johannes näki ne näyt, jotka Jumala halusi
hänen välittävän kansalle. Tämä aihe on tutkistelumme arvoinen.
Siinä on suuria ja laajoja opetuksia, joita kaikki enkelijoukot
koettavat nyt ilmoittaa meille. Ääretöntä viisautta, ääretöntä
rakkautta, ääretöntä vanhurskautta, ääretöntä laupeutta - syvää,
korkeaa, pitkää ja leveätä. Lukemattomat kirjailijat ovat yrittäneet
kuvata Jeesuksen elämää, luonnetta ja sovitustyötä. Ja kuitenkin
jokaiselle ihmiselle, joka antaa Pyhän Hengen vaikuttaa itseensä,
nämä aiheet esiintyvät raikkaina ja uusina, sopusoinnussa ihmisen
hengellisen vastaanottokyvyn kanssa. Herramme Jeesus lupasi, että
Hänen lähettämänsä Henki muistuttaisi heille kaikille Hänen
sanojaan, jotka vain olisivat halukkaat vastaanottamaan niitä.” MS
1898.
30.6. Maanantai, ilta
Kol. 1:14
"Kun totuus tunnustetaan, se voi antaa jatkuvasti suurempia
näkemyksiä ja uutta kehitystä. Jumalan edustajina ja todistajina
meidän täytyy täysin ymmärtää se pelastava totuus, jonka me
opimme tuntemaan kokemuksesta. Pyri korkeimpaan tulokseen ja
anna Jeesuksen Kristuksen innoittaa sinua. Älkää tyytykö
mihinkään helposti ostettavaan ja alhaiseen. Jeesuksen lempeyden
tulee kasvaa teissä. Hän on teidän Ystävänne. Voitte aina luottaa
Häneen, ja tulette huomaamaan, että Hän on uskollinen ja totinen.
Ollessanne
suurimmissa
vaikeuksissa,
haavoitettuina
ja
murskattuina ja tarvitsette Hänen myötätuntoaan, niin Hän ei kulje
teidän ohitsenne. Hänen tykönsä voitte tulla lapsenomaisella
luottamuksella. Kirjoita Kristuksen nimi lippuusi ja älä koskaan
häpäise sitä!” L. 1896.

