TAMMIKUU

1. 1. Tiistai, aamu
Matt. 11:28
"Herra lähettää erikoisen kutsun kaikille eksyneille, heikoille ja
pelkääväisille ja jopa heille, jotka ovat langenneet pois totuudesta, saapua
takaisin lauman keskuuteen. Mutta kaikki eivät ole oppineet, joiden
hartioilla lepää erikoinen tehtävä mennä ulos maailmaan ja etsiä näitä
eksyneitä lampaita." L. u. W. 214.
1.1. Tiistai, ilta,
Luuk. 15:4-7
"Kun eksynyt lammas löytyi, kannettiin se ilolla kotiin ja iloittiin yhdessä.
Tämä kuvaa onnellista, altista työtä harhaan joutuneen puolesta. Se
seurakunta on onnellinen, joka työskentelee tässä tehtävässä
menestyksellisesti. Tuo mies ja tuo nainen, joiden sielu on täynnä sääliä ja
rakkautta eksyviä kohtaan ja jotka näkevät vaivaa tuoda heidät takaisin
suuren Paimenen laumaan, ymmärtää tämän onnellisen tehtävän. Ja oi,
mikä ihana ajatus, kun syntinen tällä tavoin löydetään takaisin, niin
taivaassa vallitsee suurempi ilo kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä
vanhurskaasta henkilöstä! Itsekkäät, eristäytyneet, ankarat henkilöt, jotka
näyttävät pelkäävän auttaa eksyneitä sieluja, kuin että he saastuisivat näin
tehdessään, eivät tule maistamaan, kuinka suloista tuollainen lähetystyö on;
he eivät tunne tuota onnea kadonneen pelastamisesta, josta koko taivas
täyttyy suurella ilolla." L. u. W. , 215.
2.1. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:6
"Ylpeys, itserakkaus, itsekkyys, viha, kateus ja mustasukkaisuus ovat
sumentaneet tuntemiskykymme, ja totuus, joka meidät pelastaa, on
menettänyt voimansa, lumotakseen ja hallitakseen mieliämme. Hurskauden
olennaisia periaatteita ei ymmärretä, koska emme isoa emmekä janoa
raamatullista tietoa, sydämen puhtautta ja elämän pyhyyttä. Todistusten ei
tule tehdä Raamattua halpa-arvoisemmaksi, vaan nostaa sitä ja kohottaa
mieliä ylöspäin, jotta kaikki näkisivät totuuden kauniin ja selvän
yksinkertaisuuden. L. u. W., 227.
2.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:16
"Kuten Nooan saarna varoitti, tutki ja koetteli sen aikaisia maailman
asukkaita, ennen kuin vedenpaisumus hävitti heidät, samalla tavalla
Jumalan totuus suorittaa nyt samankaltaista työtä varoittaakseen
maailmaa, sekä tutkiakseen ja koetellakseen sitä. Kustannusliikkeistämme
lähtevissä lähetyslehdissä on ikuisen Jumalan sinetti. Niitä levitetään yli
koko maan ja ratkaisevat sielujen kohtalon. Tarvitsemme nyt kipeästi
henkilöitä, jotka osaavat kääntää näitä lehtiä toisille kielille, jotta tämä
varoitussanoma menisi kaikille kansoille ja tällä totuuden valolla voitaisiin

koetella miehiä ja naisia ja käännyttää heitä pois synnistä Jumalan lain
kuuliaisuuteen." L. u. W., 235.
3.1. Torstai, aamu
Hes. 2:7
”Me olemme Jumalan edessä vastuussa niistä sieluista, joiden kanssa olemme joutuneet
kosketuksiin ja niitä läheisempi on meidän suhteemme lähimmäisiimme, sitä suurempi
on vastuumme. Me muodostamme yhdessä aivan kuin suuren veljeskunnan, ja meidän
tulisi olla hyvin kiinnostuneita lähimmäisemme menestyksestä ja hyvinvoinnista. Emme
saa yhtään hetkeä hukata. Jos olemme olleet huolettomia tässä kohdin, niin nyt on
korkein aika tehdä vakavasti muutoksia ja ottaa ajasta vaari, jottei näiden sielujen verta
löydettäisi meidän vaatteissamme. Ei kukaan meistä Jumalan lapsina voi puolustautua
olla ottamatta osaa, mitä tulee lähimmäisemme pelastukseen tässä Kristuksen suuressa
työssä.” L. u. W., 236.
3.1. Torstai, ilta
Joh. 15:7
”Meidän tulisi olla siitä kiitollisia, että Jumala alentuu ottamaan muutamia meistä
työtovereikseen. Jokainen vakava rukous, joka lähetetään uskossa, saa vastauksen. Ne
eivät saata tulla heti, kuten me odotimme, mutta me saamme vastauksen, ei ehkä
suunnitellulla tavalla, mutta juuri sillä hetkellä jolloin me sitä eniten tarvitsemme.” L. u.
W., 237.
4.1. Perjantai, aamu
Joh. 5:17
”Emme ole saaneet kansana kylliksi opetusta ajan lyhyyteen nähden, minä aikana meidän
tulee työskennellä ja emme ymmärrä työn suuruutta tänä aikana. Jumala kutsuu miehiä ja
naisia, jotka antautuvat hänelle ja valmistautuvat Pyhän Raamatun vakavalla tutkistelulla
työskentelemään tänä viimeisenä aikana tässä erikoisessa työssä. Hän kutsuu nyt miehiä,
jotka osaavat tehdä työtä. Sinä aikana, kun he antautuvat vilpittömästi ja nöyrästi työhön
tehdäkseen kaikkensa minkä he voivat, saavat he perusteellisempia kokemuksia." L. u.
W. 242.
4.1. Perjantai, ilta
Joh. 9:4
”Aika on lyhyt, ja kaikkien, jotka uskovat tähän sanomaan, jotka tuntevat
tämän juhlallisen vastuun lepäävän päällään tulisi työskennellä
epäitsekkäästi käyttäen oikealla tavalla vaikutusvaltaansa ja eikä
milloinkaan vastustaa sanoin ja teoin niitä, jotka yrittävät edistää Jumalan
työn etuja. Veljiemme käsitykset ovat aivan liian suppeat. He odottavat niin
vähän.” L. u. W. 240.
5.1. Sapatti, aamu
Apt. 13:41
”Me emme pysy Jumalan tarkoituksien mukana. Jeesus ja enkelit
työskentelevät parhaillaan. Työ menee eteenpäin sillä aikaa kun me
seisomme paikallamme. Jos me seuraisimme Jumalan tarkoitusta, niin me
huomaisimme nopeasti jokaisen tilaisuuden ja käyttäisimme saatavissa
olevat etuisuudet hyväksemme viimeiseen asti ja kiirehtisimme levittämään
valoa toisille kansoille.” L. u. W. 243.

5.1. Sapatti, ilta
Room. 12:17
”Ihminen, joka on vilpitön Jumalan edessä, menettelee sopivasti ja
rehellisesti lähimmäisensä kanssa riippumatta siitä, onko se hänen omaksi
eduksi vai ei. Ulkonainen menettely on hyvä jäljennös sisäisistä
periaatteista. Monia, joita Jumala on kutsunut työhönsä, on jo koeteltu ja
tutkittu ja toisia koetellaan ja tutkitaan juuri parhaillaan.” L. u. W. 279, 280.
6.1. Sunnuntai, aamu
2. Moos. 34:30
”Mooseksella oli läheinen yhteys Jumalaan ja hänelle annettujen ihanien
ilmestyksien seurauksena oli, että hänen kasvonsa loistivat niin taivaallista
kirkkautta, ettei Israelin kansa pystynyt katsomaan häneen. Hän oli
loistavan enkelin näköinen. Tämä hänen henkilökohtainen kokemuksensa
Jumalan läsnäolosta oli tällaiselle miehelle, kuten hänelle, joka kantoi
johtajan vastuuta, mitä suuremmasta merkityksestä kuin ulos viinitarhaan
työskentelemään Mestarinne hyväksi.” L. u. W. 317.
6.1. Sunnuntai, ilta
Joh. 16:33
”Avun saamiseen Jumala on varannut ihmistä varten kaikki toimenpiteet,
jonka Hän ainoastaan voi antaa. Jos ihminen sallii antaa työnsä itseänsä
hoputtaa ja hämmennyttää, ettei jää aikaa rukoukseen, tapahtuu varmasti
virheitä. Jos emme kohota saatanaa vastaan Jeesuksen lippua, niin
paholainen saa voiton heistä, jotka työskentelevät tärkeissä tehtävissä
nykyajallamme.” L. u. W. 281.
7.1. Maanantai, aamu
Joh. 14:1-3
”Oppikaamme Kristuksen viimeisestä keskustelusta apostoliensa kanssa
rohkeutta ja lujuutta. He olivat juuri eroamaisillaan. Vapahtajamme astui
verentahraamalle tielle, joka johtaisi hänet Golgatalle. Ei mikään kokemus
ollut raskaampaa kuin tämä, jonka Hän pian tulisi kokemaan. Apostolit
kuulivat nämä Kristuksen sanat, jotka ennustivat hänen kärsimyksistään ja
kuolemastaan tuottivat surua heidän sydämilleen ja heidän mielensä oli
täynnä epäilyä ja pelkoa. Mutta he eivät itkeneet ääneen eivätkä
antautuneet tuskan valtaan. Nuo viimeiset juhlalliset mutta vaikeat hetket
Vapahtaja vietti yhdessä opetuslapsiensa kanssa puhuakseen heille lohdunja lupauksensanoja, ja sitten he lauloivat yhdessä ylistyslaulun.” L. u. W.
295.
7.1. Maanantai, ilta
Ilm. 7:14
”Kaikki ne käyvät vakavaa taistelua, jotka pysyvät puhtaina ja tahrattomina
tämän ajan hallitsivilta hengiltä ja vaikutuksilta. He joutuvat käymään
suuren ahdingon läpi; he pesevät luonteensa puvun ja valkaisevat ne
Karitsan veressä. Nämä laulavat kerran voittajanlaulua kirkkauden
valtakunnassa. Ne, jotka kärsivät yhdessä Kristuksen kanssa, tulevat
osallisiksi Hänen kirkkaudestaan.” L. u. W. 311.

8.1. Tiistai, aamu
Ps. 126:5,6
”Nämä todelliset ja uskolliset valmistautuvat eloa varten kuin kypsyneet
siemenet. Heidän työnsä on melkein suoritettu. Heidän sallitaan jäädä,
kunnes Kristus ilmestyy taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. He
saattavat jonakin aikana lähteä pois riveistämme ja nukkuvat pois
Jeesuksessa. Mutta sillä aikaa, kun pimeys peittää maan ja synkkyys
kansat, kohottavat nämä valon lapset päänsä ja iloitsevat siitä
tietoisuudesta, että heidän vapautuksensa hetki lähestyy.” L. u. W. 312.
8.1. Tiistai, ilta
Neh. 4:12
”Ei ainoastaan ne, jotka työskentelevät sanoin ja opetuksin ole vastuussa
sieluista. Jokaisen miehen ja jokaisen naisen, jotka omistavat ja tuntevat
totuuden, tulisi olla Kristuksen kanssatyöntekijöitä. … Hän vaatii sekä
seurakuntalaisien että lähetyssaarnaajien taholta toimintaa. Veljet, ottakaa
Raamattunne ja vierailkaa ihmisten kodeissa ja lukekaa perheenjäsenille ja
kaikille heille, jotka tulevat taloon, Jumalan Sanaa. Lähtekää nöyrin sydämin
ja pysyvällä luottamuksella Jumalan armoon ja laupeuteen ja tehkää, minkä
voitte.” L. u. W. 312, 314.
9.1. Keskiviikko, aamu
Luuk. 14:17-21
”Kuka käyttää Jumalalta saatuja talentteja hyödyllisellä tavalla, olkoonpa ne
suuria tai pieniä, työskentelemällä nöyrästi oppiakseen päivittäin Kristuksen
koulussa ja sitten levittää näitä kallisarvoisia asioita toisille? Kuka panee
merkille, mitä täytyy tehdä ja suorittaa sen sitten? Ja miten monet esittävät
puolustuksiaan ja ovat takertuneet maailmallisiin harrastuksiin? Katkaiskaa
nuo köydet, jotka teitä sitovat, ja lähtekää ulos viinitarhaan
työskentelemään Mestarinne hyväksi.” L. u. W. 317.
9.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 5:39
”Jumala on ilmoittanut Sanassaan pelastustotuuksia. Kansana meidän tulisi
olla ahkeria ennustuksien tutkijoita; meidän ei tulisi ennen tyytyä, kunnes
meille on selvillä pyhäkön esineet, joita käsitellään Danielin ja Johanneksen
näyssä. Tämä aihe luo suurta valoa nykyiseen kantaamme ja työhömme ja
antaa meille erehtymättömän todistuksen siitä, että Jumala on johtanut
meitä menneissä kokemuksissa.” L. u. W. s. 318.
10.1. Torstai, aamu
Matt. 11:12
”Työ saattaa nyt näyttää pieneltä, mutta sillä täytyy olla alku, ennen kuin se
voi edistyä. ’Ensiksi siksi ruoho, sitten tähkä, sitten täydet jyvät tähkässä.’
Työ voi alkaa heikosti ja edistyä jonkin aikaa hitaasti, mutta jos se on
alkanut terveellisellä tavalla, niin se näyttää pian jatkuvaa ja hyvää kasvua.
Niille, jotka ovat vasta tulleet uskoon, tulisi asettaa korkea päämäärä. Heitä
tulisi kasvattaa olemaan huolellisia puheissaan ja harkitsevia
vaelluksessaan, ja näyttää toteen, mitä totuus on saanut heissä aikaan, ja

näin esimerkillään heidän tulisi levittää valoa niille, jotka vaeltavat
pimeydessä.” L. u. W. 342.
10.1. Torstai, ilta
1. Kor. 1:26
”Ne, jotka ovat ottaneet totuuden vastaan, saattavat olla köyhiä, mutta
heidän ei tule pysyä tietämättöminä eikä luonteen puutteellisuudessa
painaen leimansa toisiin omalla vaikutusvallallaan. Jos seurakunta ottaa
valon täydellisesti vastaan, haihduttaa se pimeyden ja jos pyhä luonne on
totuuden seurauksena, niin seurakunnan valo kirkastuu kirkastumistaan.
Totuus suorittaa puhdistavan työn ja Jumalan siveellinen kuva palautuu
takaisin ihmisiin, ja pimeys, sekaannus ja kieliriitely, jotka ovat monien
seurakuntien kirouksena, tulevat loppumaan.” L. u. W. 342.
11.1. Perjantai, aamu
Mark. 6:7
”Ne, vihkiytyvät totuuden julistamisen suureen työhön, eivät ole henkilöitä,
joita on lahjottu rikkauksilla tai jotka pelkäävät köyhyyttä. Mutta Jumala
toivoo, että Häntä edustavien palvelijoiden tulisi alinomaa muuttua
paremmaksi. Jotta heidän työnsä menisi kunnolla eteenpäin, Herra lähetti
opetuslapsensa kaksittain. … Ei yhden ainoan miehen aatteiden, eikä yhden
ainoan miehen suunnitelmien tule valvoa työn eteenpäinmenoa. … Ei tule
erota toinen toisestaan eikä määrätä toiselle omia suunnitelmiaan, sillä hän
on ehkä saanut määrätynlaisen kasvatuksen omistaen sellaisia
luonteenpiirteitä, jotka voivat aiheuttaa työlle vahinkoa.” L. u. W. 347.
11.1. Perjantai, ilta
Joh. 2:17
”Meidän ei tule toimia maailman tapojen ja tottumuksien mukaan. Meidän
tulee antaa maailmalle jalompaa esimerkkiä ja näyttää, että meidän
uskomme on korkeampaa ja ylevämpää. Tehkää toisille kuten tekin toivotte
toisten teille tekevän. Suorittakaa jokainen teko totuuden arvon mukaan.
Pysykää totuudelle uskollisina, silloin te olette myös Jumalalle uskollisia.
Tulkaa sanan ääreen oppimaan, mitkä hänen vaatimuksensa ovat
todellisuudessa. Kun Jumala puhuu, niin meidän velvollisuutemme on
kuunnella.” L. u. W. 348.
12.1. Sapatti, aamu
1. Piet. 5:7
”Olkaamme toivorikkaalla mielellä ja aina rohkeat. Masennuksen tila
Jumalan palvelemisessa on synnillistä ja järjetöntä. Hän tietää kaikki
meidän tarpeemme. Hänellä on kaikki valta. Hänen loppumaton
rakkautensa ja laupeutensa ei koskaan väsy. Hän yhdistää majesteetillisen
Kaikkivaltiutensa hellän Paimenen rakastavaan huolenpitoon. Meidän ei
tarvitsee pelätä, etteivätkö hänen lupauksensa täyttyisi. Hän on tuo ikuinen
totuus.” L. u. W. 353.
12.1. Sapatti, ilta
Fil. 4:12,13
”Veljeni, liittykää mitä lähempään yhteyteen Herran ja Jumalan kanssa.

Peljätkää häntä. On tullut aika, että työtä on laajennettava. Edessämme
ovat vaikeat ajat; mutta jos olemme toistemme kanssa kristillisessä
yhteydessä ja eikä kukaan pyri korkeimmalle paikalle, niin Herra toimii
valtavalla tavalla meidän puolestamme.” L. u. W. 353.
13.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 39:6,12
”Yhä uudelleen ja uudelleen minulle näytettiin, että näinä viimeisinä päivinä
Jumalan kansa ei ole turvassa, jos se luottaa ihmisiin ja lihan käsivarteen.
Valtava totuuden halkoja otti heidät maailmasta kuten epätasaiset kivet,
hakattu taivaallista rakennusta varten, jotka täytyi tasoittaa ja kiillottaa.
Heitä täytyy hioa profeettain nuhtelulla, varoituksella, kehotuksella sekä
neuvoilla sillä tavalla, että he tulevat jumalallisen esikuvan kaltaiseksi; tämä
on Puolustajan, Pyhän Hengen, tehtävä, muuttaa täydellisesti sekä sydän
että luonne, jotta ihmiset vaeltaisivat Herran tiellä.” L. u. W. 369, 370.
13.1. Sunnuntai, ilta
2. Piet. 2:9,10
”Moittimishalua, pilkkailua ja väärää edustamista voidaan ainoastaan
harjoittaa oman sielun alentamisen vaaralla. Tällaisilla aseilla te ette saa
ihania voittoja, vaan alennatte itsenne halpa-arvoiselle tasolle, ja tällainen
tilanne johtaa olosuhteisiin, joka miellyttää pimeyden ruhtinasta ja
karkottaa pois Jumalan Hengen. Moitiskelu ja arvosteleminen jättävät sielun
armon kasteesta niin paljaaksi kuten Gilboan vuoret sateen puuttuessa.” L.
u. W. 371, 372.
14.1. Maanantai, aamu
Jes. 62:6
”Sanoma, jota me viemme eteenpäin, ei ole sanoma, jonka julistamista
ihmisten ei tarvitse pelätä. Heidän ei tule yrittää sitä peitellä eikä yrittää
salata sen alkuperää ja tarkoitusta. Sen puolustajat täytyy olla sellaisia,
jotka ovat antaneet pyhän lupauksen Jumalalle ja jotka on valittu Kristuksen
sanansaattajiksi, Jumalan armon salaisuuden taloudenhoitajiksi, heillä on
velvollisuus julistaa uskollisesti kaikkia Jumalan neuvoja. Meidän tulisi
korostaa erikoisia totuuksia, jotka ovat erottaneet meidät maailmasta ja
tehneet meistä niitä, joita me olemme; sillä niihin sisältyy ikuinen elämä.” L.
u. W. 376.
14.1. Maanantai, ilta
Ilm. 12:17
”Pian tullaan päättämään taistelu kahden vallan välillä, hyvän ja pahan
välillä; mutta ennen sen päättymistä käydään jatkuvaa ja kiivasta taistelua.
Kuten Daniel ja hänen toverinsa Babyloniassa, tulisi meidänkin nyt olla
päättäväisiä, jotta me olisimme uskollisia periaatteillemme, tulee mitä
tulee. Seitsemän kertaa kuumemmaksi lämmitetty pätsi ei saanut noita
uskollisia Jumalan palvelijoita luopumaan kiintymyksestään totuuteen. He
seisoivat lujina koettelemusten keskellä ja heitettiin pätsiin, mutta Jumala ei
heitä jättänyt. Nähtiin, kuinka neljäs olento käyskenteli heidän kanssaan

liekeissä ja tullessaan sieltä pois ei havaittu heidän vaatteissaan edes tulen
käryä.” L. u. W. 376, 377.
15.1. Tiistai, aamu
2. Tim. 2:19
”Nyt ei ole enää aikaa asettua Jumalan lain rikkojien puolelle
katsoaksemme heidän silmillään ja kuullaksemme heidän korvillaan ja
ymmärtääksemme heidän väärillä mielipiteillään. Meidän tulee ponnistella,
että meistä tulisi kerran pyhiä ja puhtaita, mitä tulee elämään ja
luonteeseen. Älköön olko ne, jotka väittävät olevansa elävän Jumalan
palvelijoita, enää kauempaa jonkun vahingoittavan himon orjana, ettei
heidän tarvitsisi uhrata sieluansa.” L. u. W. 377.
15.1. Tiistai, ilta
Joh. 17:15
”Ne, jotka sanovat tuntevansa totuuden ja ymmärtävänsä tänä aikana
suoritetun suuren työn, heidän tulisi vihkiytyä Jumalalle koko sielullaan,
ruumiillaan ja hengellään. Sydämeltään, vaatetukseltaan, puheiltaan,
jokaisessa kohdassa heidän tulee olla erossa maailman tavoista ja teoista
Heidän tulee olla erikoinen ja pyhä kansa. Ei se ole heidän vaatetuksensa,
joka tekee heistä erikoisia ihmisiä, vaan koska he ovat erikoinen ja pyhä
kansa, eivät he voi olla maailman kaltaisia.” L. u. W. 399, 400.
16.1. Keskiviikko, aamu
Room. 12:16
”Kaikkein alhaisinkin työ voidaan suorittaa tieteellisesti, ja jos kaikki
tarkastelisivat sitä tässä valossa, niin he ymmärtäisivät työn jalouden.
Työhön tulee antautua koko sydämellä ja sielulla, silloin koemme iloa ja
tunnemme pystyvämme siihen. Maalaiselämän tehtävissä ja koneellisissa
töissä ihmiset voivat antaa todistuksen Jumalalle, siitä he arvostavat heille
lahjoitettuja ruumiillisia voimia ja henkisiä kykyjä. Koulutettuja kykyjä tulisi
käyttää parempien työmenetelmien keksimiseksi. Tämä on juuri se, mitä
Herra vaatii. Jokainen työ on kunniallista.” L. u. W. 402.
16.1. Keskiviikko, ilta
Luuk. 15:7
Kannattaa työskennellä heidän edestä, joiden puolesta Kristus on kuollut.
Emme voi käyttää voimiamme ja varojamme millään muulla paremmalla
tavalla. Jos me Jumalan hengen avulla voimme auttaa rakennuksen
pystyttämisessä, joka kestää läpi ikuisuuden, niin minkä suurenmoisen työn
olemme suorittaneetkaan! Jos me teemme tätä työtä yhdessä Jumalan
kanssa, saamme miettiä Kristuksen sanoja, jotka ovat täynnä luottamusta:
’Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen! Jumala pitää huolen niistä sieluista, joiden edestä hän antoi
ainokaisen Poikansa, ja meidän tulee katsella kaikkia ihmisiä jumalallisen
laupeuden silmillä.” L. u. W. 413, 414.
17.1. Torstai, aamu
Ef. 6:14-17
”Jos jokainen Kristuksen sotilas olisi tehnyt velvollisuutensa, jos jokainen

vartija Siionin muureilla olisi antanut pasuunalla selvän äänen, niin maailma
olisi jo tätä ennen kuullut varoituksen sanoman. Mutta työ on vuosia
jäljessä. Ihmisten nukkuessa saatana on salaa marssittanut joukkonsa
meitä vastaan. Jumalaan luottaen meidän tulee kulkea vakaasti eteenpäin,
tehden hänen työtään epäitsekkäästi, turvaten nöyrästi häneen, uskoen
itsemme sekä nykyisyytemme ja tulevaisuutemme hänen viisaaseen
kaitselmukseensa, pysyen luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina
loppuun asti, muistaen, ettemme saa taivaan siunauksia suinkaan sen
tähden että olemme itse kelvollisia, vaan sen tähden että Kristus on
kelvollinen ja uskossa hänen olemme vastaanottaneet Jumalan
ylenpalttisen armon.” T. a. III, 288.
17.1. Torstai, ilta
2. Tim. 3:1-5
”Laittomuuden henki tunkeutuu joka maahan ja aivan erikoisesti nähtävällä
tavalla maailman suurkaupunkeihin. Nuo synnit ja rikollisuudet, joita
meidän kaupungeissamme nähdään, ovat hirvittäviä. Jumala ei voi enää
kauempaa osoittaa heille laupeutta. Hänen tuomionsa lankeavat jo nyt
moniin paikkoihin ja hänen erikoinen epäsuosionsa nähdään toisissa
paikoissa. Monet tapahtumat osoittavat, että Jumala on asioitten herra.
Totuus julistetaan selvällä kielellä, kielellä, jota ei voi ymmärtää väärin.
Pyhän Hengen hallitsevan johdon alaisena meidän tulee seurakuntana
valmistaa tietä Herralle.” L. u. W. 473.
18.1. Perjantai, aamu
Matt. 20:6
”Sydämeni on usein raskas sen vuoksi, että niin kovin monet, jotka voisivat
tehdä työtä, eivät tee mitään. He ovat alttiina saatanan viettelyksille.
Jokaisen seurakuntalaisen, jolla on tieto totuudesta, odotetaan
työskentelevän niin kauan kuin päivä on, sillä tulee yö, jolloin ei kukaan voi
tehdä työtä. Ennen pitkää ymmärrämme, mitä se yö merkitsee. Jumalan
henki kaikkoaa murheellisena pois maan päältä. Kansat ovat vihastuneet
toisiinsa. Sotaa varten suoritetaan laajoja valmisteluja. Yö on käsissä.
Herätköön seurakunta ja tarttukoon sille määrättyyn työhön. Jokainen
uskova, olipa hän oppinut tahi ei, voi viedä sanomaa.” T. a. III, 285, 286.
18.1. Perjantai, ilta
Matt. 13:25
”Itämailla kylvettiin toisinaan vihamiesten pelloille sellaisen vahingollisen
rikkaruohon siementä, joka kasvuaikanaan oli hyvin vehnän näköistä.
Orastaessaan vehnän seassa se haittaisi laihoa ja aiheutti vaivaa ja tappiota
pellon omistajalle. Samoin saatana Kristuksen vihamiehenä kylvää pahaa
siementään valtakunnan hyvän laihon sekaan. Oman kylvönsä satoa hän
väittää Jumalan Pojan tuottamaksi. Tuomalla seurakuntaan niitä, jotka
tunnustavat Kristuksen nimeä vaikka kieltävät hänen luonteensa, vihollinen
aiheuttaa häpeää Jumalalle, saa pelastustyön väärin tulkituksi ja vaarantaa

sielut.” K. v. 44, 45.
19.1. Sapatti, aamu
Matt. 12:30
”Muutamat henkilöt epäonnistuvat hengellisessä elämässään sen johdosta
että he aina ovat horjuvalla kannalla omaamatta mitään päätöstä. He
vakuuttuvat usein ja pääsevät melkein siihen, että uhraavat kaiken
Jumalalle, mutta kun he eivät saavuta tavoitettaan, he peräytyvät jälleen.
Siinä tilassa omatunto paatuu ja sen vastaanottokyky Jumalan Hengen
vaikutuksille vähenee vähenemistään. Hänen Henkensä on varottanut,
vakuuttanut ja sitä on halveksittu, kunnes se on melkein tehty niin
murheelliseksi, että se on poistunut. Jumalan kanssa ei voi laskea leikkiä.
Selvästi Hän osoittaa velvollisuuden, ja ellei pysytä valossa, se muuttuu
pimeydeksi.” T. a. I, 224, 225.
19.1. Sapatti, ilta
1. Tim. 6:16
”Älä anna pettää itseäsi. Jumala ei salli pilkata itseään. Mikään muu kuin
pyhyys ei valmista sinua taivasta varten. Vilpitön, kokemusperäinen
hurskaus on ainoa, joka voi antaa sinulle puhtaan, jalon luonteen ja joka voi
tehdä sinut kykeneväksi pääsemään Jumalan kasvojen eteen, Hänen, joka
asuu valkeudessa, ja jota ei kukaan voi lähestyä. Taivaallinen luonne on
hankittava maan päällä, sillä muutoin se ei ole hankittavissa enää
milloinkaan. Ryhdy sen vuoksi heti työhön. Älä kuvittele, että joskus
myöhemmin tulee soveliaampi aika…” Ta. I, 229.
20.1. Sunnuntai, aamu
Matt. 22:37
”Kristus vaatii kaiken. Jos Hän vaatisi vähemmän, niin Hänen uhrinsa olisi
liian kallis ja liian suuri saattamaan meidät vain sellaiselle tasolle. Pyhä
uskomme huudahtaa: Erotkaa! Meidän ei tulisi mukautua maailman tai
hengettömien, sydämettömien tunnustajien mukaiseksi: ’Muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta.’ Room. 12:2. Tämä on itsekieltäymyksen tie.
Ja kun pidätte tietä liian kaitana ja tämän kaidan polun itsekieltäymystä
liian paljona, kun sanotte: Miten vaikeaa on luopua kaikesta, kysykää silloin
itseltänne: Mistä Kristus luopui minun tähteni? Tämä kysymys saattaa
varjoon kaiken muun, mitä voimme kutsua itsekieltämykseksi.” Ta. I, 74.
20.1. Sunnuntai, ilta
Jes. 52:11
”Aika on tullut, jolloin niiden, jotka valitsevat Herran nykyiseksi ja tulevaksi
osuudeksi, täytyy luottaa yksin Häneen. Jokaisella jumalisuutta
tunnustavalla täytyy olla oma kokemuksensa. Muistiin merkitsevä enkeli
tekee tarkat merkinnät Jumalan kansan sanoista ja teoista. Enkelit
tarkkaavat luonteen kehitystä ja punnitsevat sen siveelliseen arvon. Niiden,
jotka tunnustavat uskovansa totuuden, tulisi olla itse vilpittömiä ja
parhaansa mukaan vaikuttaa toisten valistamiseksi ja voittamiseksi
totuuteen.” Ta. I, 81.

21.1. Maanantai, aamu
Jaak. 1:5-7
”Mitään puolustuksia ei löydy epäilyksille ja epäuskolle. Jumala on tehnyt
hyviä ennalta valmisteluja laskeakseen perustuksen kaikkien ihmisten
uskolle, mikäli he todisteiden perusteella tahtovat tehdä ratkaisunsa. Mutta
jos he jäävät odottamaan, kunnes kaikki näkyväiset esteet poistetaan
heidän tieltään, ennen kuin he voivat uskoa, eivät he milloinkaan vakaannu,
juurru eivätkä perustu totuuteen. Jumala ei tule milloinkaan poistamaan
kaikkia näkyväisiä vaikeuksia tieltämme, kun taas ne, jotka tahtovat uskoa,
tulevat löytämään yltäkyllin todisteita, joihin perustaa uskonsa.” Ta. I, 559.
21.1. Maanantai, ilta
Hebr. 4:7
”Sellainen viivästely antaa sijaa epäilyksille. Epäusko voittaa alaa,
arvostelukyky kasvaa kieroon ja ymmärrys pimenee. Lopulta Jumalan
Hengen nuhteet eivät enää saavuta petetyn henkilön sydäntä, joka on tullut
niin sokeaksi, että hän ajattelee, etteivät ne mitenkään voi tarkoittaa häntä
eivätkä soveltua häneen.” Ta. I, 466.
22.1. Tiistai, aamu
Joh. 15:5
”Jumala on halukas tekemään paljon hyväksenne, jos vain tunnette
tarvitsevanne Häntä. Jeesus rakastaa teitä. Pyrkikää aina vaeltamaan
Jumalan viisauden valossa, älkääkä missään elämän muuttelevissa
kokemuksissa hellittäkö, ennen kuin tiedätte, että tahtonne on
sopusoinnussa Luojanne tahdon kanssa. Uskon kautta Häneen te voitte
saada voimaa saatanan jokaisen kiusauksen voittamiseen ja siten
vahvistumistaan jokaisen Jumalan salliman koetuksen jälkeen.”
22.1. Tiistai, ilta
Joh. 7:17
”Sanon teille Jeesus Nasaretilaisen nimessä: teidän tahtonne on kuoltava,
sen on yhdyttävä Jumalan tahtoon. Hän haluaa sulattaa teidät ja puhdistaa
teidät kaikesta saastaisesta. Teidän hyväksenne on tehtävä paljon ennen
kuin te voitte täyttyä Jumalan voimalla.” Ta. III, 370.
23.1. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 15:57
”Jotkut ovat halukkaat hyväksymään jonkin kohdan, mutta sitten Jumala
johtaa heidät toiseen koetuskohtaan, jolloin he kavahtavat sitä ja vetäytyvät
takaisin, koska se heidän mielestään iskee suoraan johonkin heidän
hellimäänsä epäjumalaan. Tässä heillä on tilaisuus nähdä, mikä heidän
sydämessään sulkee pois Jeesuksen. He pitävät jotakin muuta
arvokkaampana kuin totuutta, eikä heidän sydämensä ole valmistunut
vastaanottamaan Jeesusta. Yksilöitä koetellaan kauan aikaa, jotta
nähtäisiin, haluavatko he luopua epäjumalistaan ja ottaa varteen Totisen
Todistajan neuvon.” Ta. I, 57, 58.
23.1. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 32:27
”Me voimme voittaa. Niin, täysin, kokonaan. Jeesus kuoli valmistaakseen

meille
pääsyn,
jotta
voisimme
voittaa
jokaisen
huonon
luonteenominaisuuden, jokaisen synnin ja kiusauksen, ja päästä lopulta
Hänen luokseen. Etuoikeutemme on päästä omistamaan usko ja pelastus.
Jumalan voima ei ole vähentynyt. Näin, että Hän on valmis antamaan
voimaansa yhtä runsaasti nyt kuin ennenkin.” Ta. I, 37.
24.1. Torstai, aamu
Ilm. 14:12
”Älkää tehkö asioita toivottomiksi katkaisemalla kärsimättömänä
vaikeuksien solmussa olevia lankoja. Antakaa Jumalan selvittää
sotkeutunut vyyhti puolestanne. Hän on kyllin viisas käsittelemään
elämänne pulmia, sillä hänellä on taitoa ja tahdikkuutta. Emme aina
ymmärrä hänen suunnitelmiaan. Sen vuoksi meidän tulee kärsivällisesti
odottaa niiden kehittymistä vaikeuttamatta niiden toteutumista tai
tekemättä niitä tyhjiksi. Omana hyvänä aikanaan hän tulee paljastamaan ne
meille.” Ta. II, 114.
24.1. Torstai, ilta
Hebr. 12:13
”Ei ole liian myöhäistä oikaista virheitä. Teidän ei tule kuitenkaan ajatella
olevanne terveitä niin ettette tarvitse lääkäriä. Te olette avun tarpeessa. Kun
tulette Jeesuksen tykö murtunein sydämin hän on auttava ja siunaava teitä.
Silloin tulette etenemään Mestarin työssä rohkeasti ja tarmokkaasti.
Hedelmiä, jota kannatte, on paras todistus siitä, että olette Kristuksessa.
Ellette ole todella liittyneet häneen, omistamanne valo je etuoikeudet
tulevat tuomitsemaan teidät ja viemään teidät perikatoon.” Ta. II, 115.
25.1. Perjantai, aamu
2. Kor. 6:14-18
”Muista, että sinulla on taivas saavutettavana samoin kuin kadotuksen lavea
tie kartettavana. Jumala tarkoittaa mitä hän sanoo. Hän kielsi
esivanhempiamme
syömästä
tiedon
puun
hedelmää.
Heidän
tottelemattomuutensa aukaisi kärsimysten padot koko maailmalle. Jos me
toimimme Jumalaa vastaan, hänkin toimii meitä vastaan. Ainoa turvallinen
tiemme on osoittaa kuuliaisuutta kaikille hänen vaatimuksilleen, maksoi
mikä maksoi, sillä ne kaikki perustuvat rajattomaan rakkauteen ja
viisauteen.” Ta. II, 120.
25.1. Perjantai, ilta
Fil. 3:20
”Hurskautesi täytyy olla sellaista että jokainen vaikutuspiiriisi joutuva tuntee
sen. Jumala vaatii sinua kaikissa teoissasi karttamaan kaikkea, mikä
pahalta näyttää. Teetkö sinä niin? Pyhin velvollisuutesi on olla halveksimatta
pyhää uskoasi tai olla tinkimättä siitä ja näin olla liittoutumatta Herran
vihollisten kanssa. Jos sinulla on kiusaus hylätä hänen sanansa kehotukset
koska toiset ovat menetelleet niin, muista, että sinunkin esikuvasi vaikuttaa
toisiin. Toiset tulevat tekemään samalla tavalla kuin sinä, ja siten paha
laajenee. Tunnustautuessasi Jumalan lapseksi sinun poikkeamisesi hänen

vaatimuksistaan aiheuttaa rajattoman vahingon niille, jotka seuraavat sinun
esimerkkiäsi.” Ta. II, 123.
26.1. Sapatti, aamu
1. Tess. 1:2,3
Jumalan rakkauden ilmetessä lähetystoiminnassa moni havahtuu
huomaamaan oman tiensä synnillisyyden. Nämä tajuavat, että aikaisemmin
heidän itsekkyytensä on tehnyt heidät kelvottomiksi olemaan Jumalan
työtovereita.
Jumalan
rakkauden
ilmeneminen
epäitsekkäässä
lähimmäisten palvelemisessa saa monet sielut uskomaan Jumalan sanaan
sellaisenaan.” Ta. III, 295, 296.
26.1. Sapatti, ilta
Kol. 3:14
”Rakkaus on kultainen ketju, joka auliin ystävyyden, hellyyden ja kestävän
uskollisuuden siteillä yhdistää uskovaisten sydämet toisiinsa ja Jumalaan.”
Ta. I, 303.
27.1. Sunnuntai, aamu
1. Tess. 5:15
”Rakkaus ei voi elää ilman toimintaa, ja jokainen teko lisää, vahvistaa ja
avartaa sitä. Rakkaus vie voittoon silloin kun todisteet ja asiantuntemus ovat
voimattomat. Rakkaus ei toimii hyödyn ja palkan vuoksi. Jumala on
kuitenkin säätänyt suuren palkan varmana tuloksena jokaisesta rakkauden
teosta.” Ta. I, 195.
27.1. Sunnuntai, ilta
Room. 9:12
”Rakkaus toimii yksinkertaisesti, ja se eroaa kaikista muista toiminnan
periaatteista. Rakkaus vaikutusvaltaan ja halu päästä toisten arvoon
saattaa aikaansaada hyvin järjestetyn elämän ja usein moitteettoman
käytökseen. Itsekunnioitus voi saada meidät karttamaan sitä, mikä pahalta
näyttää. Itsekäs sydän voi suorittaa jaloja tekoja, hyväksyä nykyisen
totuuden ja ilmaista ulkonaista nöyryyttä ja rakkautta, vaikka vaikuttimet
saattavat olla petolliset ja saastaiset.” Ta. I, 196.
28.1. Maanantai, aamu
Ef. 4:15
”Totinen rakkaus ei ole mikään voimakas, tulinen eikä kiihkeä intohimo.
Päinvastoin se on rauhallinen ja syvällinen. Se ei katso ainoastaan
ulkonaisiin, sillä vain sisällisillä ominaisuuksillaan se vetää puoleensa. Se on
viisas ja tarkkanäköinen, ja sen hartaus on todellinen ja kestävä. Jumala
koettelee ja tutkii meitä jokapäiväisen elämämme tapahtumien avulla.” Ta.
I, 193.
28.1. Maanantai, ilta
Matt. 12:24
”Tänä aikana - ylenmääräisen pahuuden aikana - on uusi elämä, joka tulee
kaiken elämän lähteestä, täyttäen ne joiden tulee lähteä voimallisesti
julistamaan sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Vapahtajasta.
Heidän tulee ponnistella innokkaasti ja uupumatta sielujen pelastuksen
hyväksi. Heidän esimerkkinsä tulee olla sellainen, että se tehokkaasti ohjaa

hyvään heidän lähimmäisiään.” Ta. III, 298.
29.1. Tiistai, aamu
Room. 5:5
”Eläkää Vapahtajan rakkauden auringonpaisteessa. Silloin te vaikutatte
siunauksellisesti maailmaan. Antakaa Kristuksen Hengen hallita teitä.
Antakaa lempeyden lain olla alati huulillanne. Pitkämielisyys ja epäitsekkyys
ovat tunnusmerkillisiä niiden sanoille, jotka ovat syntyneet uudelleen,
elämään uutta elämää Kristuksessa.” Ta. III, 95.
29.1. Tiistai, ilta
Ilm. 2:4
”Vielä ei ole liian myöhäistä korjata menneitä laiminlyöntejä. Saakoon
ensimmäinen rakkaus ja palavuus elpyä. Etsikää ne, jotka olette
karkottaneet, ja sitokaa iskemänne haavat tunnistukseen sanoilla.
Lähestykää suurta, säälivän rakkauden täyttämää sydäntä, ja antakaa tuon
jumalallisenmyötätunnon virrata omaan sydämeenne ja siitä toisten sydämeen." Ta. II, s.
256.
30.1. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 1:22
"Älkää antako minkään rikkoa teidän ja veljienne välejä. Jos, ikinä voitte jotenkin
uhrautua siivotaksenne pois epäluulon roskat, uhrautukaa. Jumala haluaa meidän
rakastavan toisiamme veljinä. Hän haluaa meidän olevan sääliväisiä ja kohteliaita. Hän
haluaa meidän kasvattavan itseämme uskomaan, että Kristus rakastaa meitä, ja
uskomaan, että veljemme rakastavat meitä. Rakkaus synnyttää rakkautta.” TA III, s. 379.
30.1. Keskiviikko, ilta
Ps. 122:1-6
”Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua hänen huoneeseensa kehittääksemme
täydelliseen rakkauteen kuuluvia ominaisuuksia. Tämä tekee maan asujaiset kelvollisiksi
niille asuinsijoille, joita Kristus on mennyt valmistamaan kaikille häntä rakastaville. Siellä
he kokoontuvat pyhäkössä sapatista toiseen ja kuukausittain uudenkuun päivänä,
virittääkseen yhdessä kiitos- ja ylistyslaulun hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja
Karitsalle, iankaikkisesta iankaikkiseen.” TA III, 30.
31.1. Torstai, aamu
Room 8:28
"Meidän tulee jättää niin pienet kuin suuretkin asiamme Jumalalle. Meidän moninaiset
murheemme eivät masenna häntä, eikä taakkojemme paino käy hänelle liian raskaaksi.
Hänen huolenpitonsa ulottuu jokaiseen perheeseen, ja se käsittää jokaisen yksilön. Hän
ottaa osaa kaikkiin asioihimme ja suruihimme. Hän huomaa jokaisen kyyneleemme, ja
häntä liikuttaa tunne meidän heikkouksistamme. Kaikki kohtaamaamme ahdistukset ja
koettelemukset sallitaan meille, jotta hänen rakkautensa tarkoitukset meissä
täyttyisivät." TA. II, 338.
31.1. Torstai, ilta
Hebr. 4:9
”Kääntykäämme pois elämän pölyisiltä, kuumilta valtateiltä levätäksemme Kristuksen
rakkauden siimeksessä. Siellä me saamme voimaa taisteluun. Sillä me opimme
vähentämään raadantaa ja huolta sekä julistamaan ja veisaamaan Jumalan ylistystä.

Uupuneet ja raskautetut oppikoot Kristukselta tyynen luottavaisuuden läksyn. Heidän on
istuttava hänen varjossaan, jos he haluavat saada hänen rauhan ja leponsa." TA. III, 103.
HELMIKUU
1.2. Perjantai, aamu
1. Piet. 4:8
"Ettekö ole sulkeneet elämästänne pois Kristusta ja hänen rakkauttaan, kunnes
kaavamainen muodollisuus on päässyt sydämen hartauden tilalle? Missä on se sielun tuli,
jota joskus tunsitte Jeesuksen nimeä mainittaessa? Miten palava olikaan rakkautenne
ihmis-sieluihin, kun ensi kertaa pyhititte itsenne hänelle! Miten hartaasti koetittekaan
esittää heille Vapahtajan rakkautta!" TA. II, 255.
1.2. Perjantai, ilta,
1. Joh. 4:7
“Odotammeko kohtaavamme veljemme taivaassa? Jos osaamme elää heidän kanssaan
täällä rauhassa ja sovussa, voimme elää heidän kanssaan siellä. Mutta kuinka voisimme
elää heidän kanssaan taivaassa, jos emme osaa elää heidän kanssaan täällä ilman
alituista riitaa ja kiistaa? Ne, jotka noudattavat menettelytapaa, joka erottaa heidät
veljistään ja synnyttää epäsopua ja erimielisyyttä ovat perusteellisen kääntymyksen
tarpeessa." Ta III, 379.
2.2. Sapatti, aamu,
Ps. 141:2
"Muistakaa, että rukous on teidän voimanne lähde. Työntekijä ei voi menestyä, jos hän
latelee kiireesti rukouksensa ja ryntää sitten huolehtimaan jostain, minkä hän pelkää
tulevan laiminlyödyksi tai unohdetuksi. Hän omistaa Jumalalle vain muutaman kiireisen
ajatuksen, hän ei pysähdy ajattelemaan, rukoilemaan, odottamaan Herralta uutta
ruumiillista ja hengellistä voimaa. Hän uupuu pian." Ta. III, 187.
2.2. Sapatti, ilta
Luuk. 18:1
”Jumala tahtoo meidän harrastavan paljon enemmän rukousta ja paljon vähemmän
puhetta. Taivaan portti on tulvillaan Hänen kirkauttensa valoa, ja Hän antaa sen valon
loistaa kaikkien sydämiin, jotka ovat oikeassa suhteessa Häneen.”
3.2. Sunnuntai, aamu
Ps. 102:18
”Rukous saa Kaikkivaltiaan käden liikkeelle. Sama ääretön Luoja, joka pitää taivaan
tähdet radoillaan ja joka sanoillaan hallitsee suuren syvyyden aaltoja - sama ääretön
Luoja toimii kansansa hyväksi, jos se uskossa huutaa Hänen puoleensa. Hän pidättää
pimeyden voimia, kunnes maailma on saanut kuulla varoituksen ja kaikki jotka ottavat
siitä vaarin ovat valmiita taisteluun.” Ta. II, 152, 153.
3.2. Sunnuntai, ilta
Juud. 20
”Kaikki, minkä ihminen omistaa, hän on saanut Jumalalta, ja jokainen joka käyttää
lahjojaan Jumalan kunniaksi, on välikappale hyvän palveluksessa. Mutta me emme voi
elää hengellistä elämää rukoilematta alituisesti ja suorittamatta velvollisuuksiamme, yhtä
vähän kuin voimme saada voimia nauttimatta ajallista ruokaa. Meidän täytyy joka päivä
istua Jumalan pöydän ääressä ja vastaanottaa voimia elävästä viinipuusta tullaksemme
ravituiksi.” Ta. I, 557.

4.2. Manantai, aamu
Apt. 6:4
”Ajatus, ettei rukous ole välttämätöntä, kuuluu keinoihin, joilla saatana tehokkaimmin
tuhoaa sieluja. Rukous on yhteyttä Jumalaan, rukous on viisauden, voiman, rauhan ja
onnen lähde. Jeesus rukoili Isää ’väkevällä huudolla ja kyynelillä’ (Hebr. 5:7). Paavali
kehottaa uskovaisia rukoilemaan lakkaamatta, joka tilassa, saattamaan pyyntönsä
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi (1. Tess. 5:17).
’Rukoilkaa toistenne puolesta’, Jaakob sanoo. ’Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on
harras.”
4.2. Maanantai, ilta
Ef. 6:18
”Ilmoita tarpeesi, ilosi, surusi, huolesi ja pelkosi Jumalalle. Sinä et voi rasittaa etkä
väsyttää Häntä. Hän, joka lukee pääsi hiukset, ei ole välinpitämätön lastensa tarpeista.
’Herra on laupias ja armahtavainen’ (Jaak. 5:11). Surumme liikuttavat Hänen säälivää
sydäntään, kun me vain ilmaisemme ne.” T.K.l. 85.
5.2. Tiistai, aamu
Ps. 5:3,4
”Aloittakaa päivänne rukouksella. Toimikaa ikään kuin olisitte Jumalan kasvojen edessä.
Hänen enkelinsä ovat alati vierellänne merkitsemässä muistiin sananne, käytöksenne ja
miten olette suorittaneet työnne.” Ta. I, 564.
5.2. Tiistai, ilta
Fil.
4:6
”Sielu voi kiitollisuuden siivillä kohota lähemmäksi taivasta. Taivaan saleissa palvellaan
Jumalaa laululla ja soitolla, ja kun vuodatamme sydämemme kiitoksen Hänelle, me
yhdymme taivaallisten joukkojen palvelukseen.” T.K.l. 89.
6.2. Keskiviikko, aamu
Jaak. 5:16
”Saatana ei kestä sitä, että käännytään hänen voimakkaan kilpailijansa puoleen, sillä hän
pelkää vavisten tämän voimaa ja majesteettiutta. Palavan rukouksen ääni vapisuttaa koko
saatanan joukkoa. Jatkuvasti hän kehottaa pahoja enkelilegiooniaan täyttämään hänen
tehtäväänsä. Ja kun kaikkivoivat, taivaan varusteisiin pukeutuneet enkelit tulevat
nääntyvän, vainotun sielun avuksi, niin saatana ja hänen väkensä perääntyvät tietäen
hävinneensä taistelun.” Ta. I, 111.
6.2. Keskiviikko, ilta
Kol. 1:9
”Miksi eivät uskovaiset tunne syvällisempää, vakavampaa huolta niistä, jotka ovat vailla
Kristusta? Miksi kaksi tai kolme ei kokoonnu yhteen ja rukoile Jumalaa pelastamaan
jotakuta ja tämän jälkeen taas jotakuta toista? Seurakunnissamme tulee muodostaa
palvelusryhmiä. Erilaisten ihmisten tulee työskennellä yhdessä ihmisten kalastajina.
Heidän tulee pyrkiä kokoamaan sieluja maailman turmeluksesta Kristuksen rakkauden
pelastavaan puhtauteen.” Ta. III, 80.
7.2. Torstai, aamu
Matt. 26:41
”Jumalan Poika meni pois toisen kerran, rukoili ja sanoi: ’Isäni, jos tämä malja ei voi
mennä ohitseni , minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi.’ Matt. 26:42.
Jälleen Hän tuli opetuslastensa tykö ja tapasi heidät nukkumasta. Heidän silmänsä olivat

käyneet raukeiksi.” Ta. I, 208.
7.2. Torstai, ilta
Ps. 6:10
”Rukous on sydämen avaamista Jumalalle aivan kuin jollekulle ystävälle, ei sen tähden
että se olisi välttämätöntä, jotta Jumala saisi tietää, millaisia me olemme, vaan
tullaksemme mahdollisiksi ottamaan Hänet vastaan. Rukous ei vedä Jumalaa meidän
tykömme, vaan vie meidät Jumalan tykö.” T.K.l. 79.
8.2. Perjantai, aamu
1. Tess. 5:17
”Kestävyys on yksi rukouksen kuulemisen ehto. Meidän tulee rukoilla alinomaa, jos
tahdomme kasvaa uskossa ja kokemuksissa. ’Olkaa kestävät rukouksessa ja siinä kiitäen
valvokaa’ (Room. 12:12; Kol. 4:7). Paavali neuvoo: ’Kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietäväksi’ (Fil. 4:6). ’Mutta te,
rakkaani’, sanoo Juudas, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle,
rukoilkaa Pyhässä Hengessä, ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rkkaudessa’ (Juud.
20:21). Lakkaamaton rukous on katkeamaton side Jumalan ja ihmisen välillä, niin että
Jumalan elämä virtaa sieluunne, ja puhtaus ja pyhyys virtaa meidän elämästämme
takaisin Jumalaan.” T.K.l. 83.
8.2. Perjantai, ilta
1. Tim. 2:8
”Etsi tilaisuuksia rukoillaksesi toisten kanssa. Ne, jotka todella etsivät Jumalan yhteyttä,
nähdään rukouskokouksissa, he tekevät uskollisesti velvollisuutensa ja ovat vakaita ja
innokkaita ottamaan vastaan kaikki siunaukset, mitä vain voivat saada.” T.K.l. 84.
9.2. Sapatti, aamu
Matt. 6:6
”Älä laiminlyö sellaista rukousta, sillä se on uskonnon ydin. Ano sydämen puhtautta
rukoillen hartaasti ja innokkaasti kuin jos ajallinen elämäsi olisi kysymyksessä. Viivy
Jumalan edessä siihen asti, että sinussa herää sanoinkuvaamaton pelastuksen kaipuu ja
että saat suloisen varmuuden syntiesi anteeksisaamisesta.” Ta. I, 49.
9.2. Sapatti, ilta
1. Tim. 2:1,2
”Nähdessämme lähestyvän vaaran merkit meidän velvollisuutemme on ryhtyä toimintaan.
Älköön kukaan jääkö toimettomana odottamaan pahan päivän tuloa lohduttaen itseään
sillä, että tämä työ etenee pakostakin, koska profetia on sen ennustanut, että Herra on
suojaava kansansa. Emme tee Jumalan tahton jos istumme rauhassa tekemättä mitään
omantunnon vapauden säilyttämiseksi. Meidän tulee esittää palavia, tehokkaita
rukouksia taivaan puoleen anoen, että tämä onnettomuus lykättäisiin, kunnes voimme
suorittaa sen työn, jota niin kauan on laiminlyöty.” Ta. II, 319, 320.
10.2. Sunnuntai, aamu
Jaak.
2:17
”Ollessaan toisille siunaukseksi he tulevat itse siunatuiksi. Jumala antaa meille
tilaisuuksia armon välittämiseksi, jotta Hän voisi uudelleen täyttää meidät lisääntyvällä
armolla. Toivo ja usko tulevat vahvistumaan sitä mukaa kuin Jumalan välikappale toimii
Jumalan hänelle varaamien talenttien ja mahdollisuuksien mukaan. Taivaan voimat
tulevat toimimaan yhdessä hänen kanssaan.” Ta. II, 379.

10.2. Sunnuntai, ilta
1. Piet. 1:21
”Herran ääni, joka uskollisilleen sanoo ’menkää eteenpäin’, koettelee usein meidän
uskoaan äärimmilleen. Mutta jos he kieltäytyisivät tottelemasta, ennen kuin jokainen
varjo ja kaikki epävarmuus on poistettu, sumentumasta heidän ymmärrystään, niin ettei
enää olisi mitään epäonnistumisen tai tappion mahdollisuutta, eivät he milloinkaan
lähtisi eteenpäin askeltakaan. Ne, joista on mahdotonta antautua Jumalan tahtoon ja
uskoa Hänen lupauksiinsa, ennen kuin kaikki on heille selvinnyt, eivät milloinkaan voi
antautua kokonaan.” Ta. I, 430.
11.2. Maanantai, aamu
Gal. 5:6
”Jokapäiväisessä työssäänkin Jumalan lapset voivat johdattaa muita Kristuksen tykö. Ja
näin tehdessään heillä on kallisarvoinen varmuus siitä, että Vapahtaja on heidän
lähellään. Heidän ei tarvitsee ajatella jääneensä omien heiveröisten voimiensa varaan.
Kristus antaa heille puhuttavaksi sanoja, jotka virvoittavat, rohkaisevat ja vahvistavat
onnettomia, kamppailevia sieluja, jotka ovat pimeydessä. Heidän oma uskonsa vahvistuu,
kun he huomaavat lunastajan lupauksen olevan täyttymässä.” Ta. I, 294, 295.
11.2. Maanantai, ilta
Hebr. 11:1
”Epäilijät kieltäytyvät uskomasta Jumalaan, koska heidän rajallinen mielensä ei kykene
käsittämään sitä rajatonta voimaa, jolla Hän ilmoittaa itsensä ihmisille. Mutta Jumala on
tunnustettava ennen hänkin sen perusteella, mitä Hän ei ilmoita itsestään, kuin sen, mikä
on rajallisen käsityskykymme tavoitettavissa. Sekä jumalallisessa ilmoituksessa että
luonnossa Jumala on säätänyt ihmisille salaisuuksia, jotka vaativat heiltä uskoa. Näin on
oltava.” Ta. III, 253.
12.2. Tiistai, aamu
1. Tim. 1:5
”Meidän tulee osoittaa uskomme teoillamme. Meidän tulee ilmaista suurempaa halua
saada runsain määrin Kristuksen henkeä, sillä siinä on seurakunnan voima. Saatana
koettaa saada Jeesuksen lapset vetämään eri köyttä. Miten vähän meillä onkaan
rakkautta Jumalaan ja toinen toisiimme. Kun totuuden sana ja Henki asuvat
sydämissämme, ne erottavat meidät maailmasta.” Ta. II, 210.
12.2. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:7-9
”Uskomme täytyy olla enemmän kuin mitä se on tähän asti ollut, sillä muutoin teidät
vaa’alla punnitaan ja köykäiseksi havaitaan. Viimeisenä päivänä kaiken maan Tuomarin
ratkaiseva sana riippuu siitä, olemmeko osoittaneet mielenkiintoa puutteenalaisia,
ahdistettuja ja kiusattuja kohtaan ja työskennelleet heidän hyväkseen. Te ette pysty
kaukaa kulkemaan näiden ohi ja silti itse pääsemään lunastettuina syntisinä Jumalan
kaupunkiin.” Ta. II, 256.
13.2. Keskiviikko, aamu
Hebr. 11:6
”Pelkkä oppikappaleiden tunnustaminen ei riitä. Tarvitaan rakkauden kautta vaikuttavaa
uskoa, joka puhdistaa sydämen. Nöyryys, sävyisyys ja kuuliaisuus eivät ole uskoa; ne ovat
uskon seurauksia, sen hedelmiä. Näitä avuja teidän on kuitenkin tavoiteltava
opiskellessanne Kristuksen koulussa.” Ta. II, 139.

13.2. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 4:12
”Ei tule antaa mitään aihetta uskottomille moittia meidän uskoamme. Meitä pidetään
outoina ja omituisina, siksi meidän ei tule käyttäytyä sillä tavalla, että se saa maailman
lapset pitämään meitä omituisempina kuin uskomme vaatiikaan.” Ta. I, 156.
14.2. Torstai, aamu
Ef. 6:16
Jos vihollisen onnistuu kääntää heikkojen katseen pois Jeesuksesta, niin että he
katselevat itseään ja ajattelevat omaa arvottomuuttaan, sen sijaan että ajattelisivat
Jeesuksen arvollisuutta, Hänen rakkauttaan, Hänen ansioitaan ja suurta armoaan, saa
hän temmatuksi heiltä uskon kilven päästen tarkoitustensa perille. He ovat silloin aivan
suojattomia vihollisen tulisia kiusauksia vastaan. Heikkojen tulisi sen vuoksi katsoa
Jeesukseen ja uskoa Häneen. Siten he harjoittaisivat uskoa.” K. k. 82.
14.2. Torstai, ilta
2. Kor. 13:5
”Tunne ei ole samaa kuin usko; ne ovat kaksi eri asiaa. Meidän tulee uskoa, mutta
riemullinen tunne ja siunaus ovat Jumalan annettavina. Jumalan armo virtaa sielun elävän
uskon kanavaa myöten, mutta tuon uskon harjoittaminen on meidän omassa
valassamme.” H. k. 83.
15.2. Perjantai, aamu
Matt. 21:21,22
”Kysyttyäni enkeliltä, miksi ei Israelissa enää ole uskoa eikä voimaa, hän vastasi: ’Te
päästätte Herran käden liian pian irti. Antakaa anomuksenne tunkeutua aina
valtaistuimelle saakka ja kestäkää loppuun asti vahvassa uskossa. Lupaukset ovat
luotettavia. Uskokaa saavanne, mitä anotte, ja te saatte.” H. k. 83.
15.2. Perjantai, ilta
Henr. 4:3
”Olemme matkalla kotiin. Hän, joka rakasti meitä niin suuresti, että kuoli meidän
tähtemme, on rakentanut meille kaupungin. Uusi Jerusalem on meidän lepopaikkamme.
Jumalan kaupungissa ei ole oleva murhetta. Enää ei ole kuuluva valitushuutoa, ei
murskaantuneiden toiveiden ja tukahdettujen tunteiden surulaulua. Pian on
alakuloisuuden vaippa vaihtuva hääpukuun. Pian saamme olla todistamassa
Kuninkaamme kruunajaisia. Ne, joiden elämä on kätketty Kristuksen kanssa, ne, jotka
täällä maan päällä ovat taistelleet hyvän uskontaistelun, loistavat Lunastajan
kirkkaudella Jumalan valtakunnassa.” T a. III, 423.
16.2. Sapatti, aamu
1. Tim. 6:12
”Ei kaikkia, jotka tunnustavat pitävänsä sapattia, sinetöidä. Monet niistäkään, jotka
opettavat totuutta toisille, eivät tule saamaan Jumalan sinettiä otsaansa. He omistivat
totuuden valon, he tunsivat Mestarinsa tahdon ja käsittivät uskonsa jokaisen kohdan,
mutta heillä ei ollut vastaavia tekoja. Niiden, jotka olivat niin perehtyneitä profetioihin ja
jumalallisen viisauden aarteisiin, olisi tullut toimia uskonsa mukaisesti.” Ta. II, 64.
16.2. Sapatti, iltaa
Joh.
20:29
”Usko merkitsee Jumaalan luottamista - uskoa, että Hän rakastaa meitä ja tietää
parhaiten, mikä on meille hyvää. Sellainen usko saa valitsemaan Hänen tiensä omamme

sijasta.” Erz. 261.
17.2. Sunnuntai, aamu
1. Tim. 6:11
”Missä Jumalan Henki on, siellä on nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Totinen
Kristuksen opetuslapsi tahtoo jäljitellä Esikuvansa ja tehdä Jumalan tahdon maan päällä
niin kuin se tehdään taivaassa. Ne, joiden sydän on vielä synnin saastuttama, eivät voi olla
innokkaita hyvissä teoissa.” Ta. II, 258.
17.2. Sunnuntai, ilta
2. Piet. 3:9
”Jumala koettelee kansaansa. Jeesus suhtautuu heihin kärsivällisesti eikä oksenna heitä
suustaan heti kohta. Enkeli sanoi: ’Jumala punnitsee kansaansa’. Jos sanoma olisi ollut
niin lyhytaikainen kuin monet meistä otaksuivat, ei heillä olisi ollut aikaa luonteen
kehittämiseen. Monia liikutti tunne eikä periaate eikä usko.” Ta. I, 57.
18.2. Maanantai, aamu
Room. 12:12
”Valon loistaessa polullemme ei ole mitään suurta olla vahva armon voimassa. Mutta
toivossa kärsivällisesti odottaminen silloin, kun pilvet peittävät meidät ja kaikki on
pimeää, vaatii uskoa ja alistumista, mikä saa meidän tahtomme sulautumaan Jumalan
tahtoon. Me masennumme liian nopeasti ja sanomme hartaasti koetusta otettavaksi
meiltä pois, vaikka meidän pitäisi pyytää kärsivällisyyttä kestämään ja armoa
voittamaan.” Ta. I, 98.
18.2. Maanantai, ilta
Fil. 2:5-7
Tarkkaa Jumalan Pojan nöyrää elämää, Hänen, joka oli ’kipujen mies ja sairauden tuttava’.
(Jes. 53:3.) Katselkaa Hänen häväistystään, Hänen tuskaansa Getsemanessa ja oppikaa,
mitä itsensä kieltäminen on. Kärsimmekö puutetta? Kristus, taivaan Majesteetti, kärsi.
Mutta Hän tuli meidän tähtemme köyhäksi. Luetaanko meidät varakkaisiin? Kristus
luettiin. Mutta meidän tähtemme Hän alistui tulemaan köyhäksi, että me Hänen
köyhyydestään rikastuisimme. Kristus on meille itsekieltäymyksen esikuva.” Ta. I, 367.
19.2. Tiistai, aamu
1. Piet. 5:5
”Rakas sisareni, Herra on ollut hyvin armollinen sinulle ja perheellesi. Velvollisuutesi
taivaallista Isää kohtaan on ylistää ja kirkastaa hänen nimeään maan päällä. Pysyäksesi
jatkuvasti Hänen rakkaudessaan sinun tulee alati tehdä työtä, jotta saisit sen nyörän
mielen ja hiljaisen ja rauhaisan hengen, joka on kallis Jumalan silmissä.” Ta. I, 235.
19.2. Tiistai, ilta
Hebr. 10:36
”Jos me kukistamme kiivaan luonteenlaatumme ja hillitsemme sanamme, me
saavutamme suuria voittoja tällä alalla. Mutta niin kauan kun me emme hillitse
sanojamme ja olemustamme, olemme saatanan orjia. Olemme hänestä riippuvaisia, ja
hän vie meidät vankeuteen. Kaikki riitaiset, epäystävälliset, kärsimättömät ja kärttyisät
sanat valmistavat tietä hänen saatanalliselle majesteetilleen.” Ta. I, 99.
20.2. Keskiviikko, aamu
Saarn. 7:9,10
”Suuri työ ja ankarat taistelut eivät ole ainoat, jotka koettelevat sielua ja kysyvät
rohkeutta. Jokapäiväinen elämä tuo myös mukanaan pulmia, koettelemuksia ja
pettymyksiä. Vaatimaton, alhainen työ usein koettelee kärsivällisyyttä, ja kestävyyttä.

Tarvitaan itseluottamusta ja päättäväisyyttä, jotta kaikki vaikeudet voitaisiin kohdata ja
voittaa. Hanki varmuus siitä, että Jumala on kanssasi joka paikassa lohduttamassa ja
rohkaisemassa sinua. Suurimpia tarpeitasi ovat nöyrä ja hiljainen henki, etkä sinä ilman
niitä voi tulla onnelliseksi. Sisareni, Jumala auttakoon sinua etsimään nöyryyttä ja
vanhurskautta. Jumalan Henkeä sinä tarvitset.” Ta. I, 280.
20.2. Keskiviikko, ilta
Ef. 4:1,2
”Miten huolellisesti tuleekaan veljien ja sisarien valvoa jokaista sanaansa ja tekoaan
seurakunnassa, etteivät he turmelisi öljyä eikä viiniä. Miten kärsivällisesti, ystävällisesti ja
hellästi heidän tulisikaan käsitellä Kristuksen verellä lunastettuja. Miten uskollisesti ja
vakavasti heidän tulisikaan työskennellä masentuneitten ja alaspainettujen
nostamiseksi.” Ta. II, 259.
21.2. Torstai, aamu
Miika 6:8
”Kristillinen into ei uuvuta itseään puhumisella, vaan se tuntee ja toimii voimalla ja
tarmolla. Kuitenkaan se ei tapahdu siinä tarkoituksessa, että saisi huomiota osakseen.
Vaatimattomuus olkoon jokaisen ponnistelun ja toiminnan koristus. Kristillinen into
johtaa hartaaseen rukoukseen, syvään nöyryyteen ja uskollisuuteen kotitehtävissä.” Ta. I,
220.
21.2. Torstai, ilta
Kol. 3:12
”Sydämiltään nöyriä Herra käyttää niiden sielujen saavuttamiseksi, joita vihitty saarnaaja
ei voi lähestyä. Heidät johdetaan puhumaan sanoja, jotka ilmaisevat Kristuksen
pelastavaa armoa.” Ta. II, 378.
22.2. Perjantai, aamu
Ps. 65:5
”Nöyrälle, uskovalle sielulle Jumalan huone on taivaan portti maan päällä. Ylistyslaulut,
rukoukset ja Kristuksen edustajien sanat ovat Jumalan määräämiä välikappaleita, joiden
tehtävänä on kansan valmistaminen taivaan temppeliä ja sen ylevämpää
jumalanpalvelusta varten, johon ei voi päästää mitään epäpyhää.” Ta. II, 195.
22.2. Perjantai, ilta
Jaak. 4:10
”Kukaan ei voi olla liian korkeasti oppinut tullakseen Kristuksen nöyräksi opetuslapseksi.
Ne, jotka katsovat etuoikeudekseen antaa elämänsä parhaan sanoin kuin opintiellä
hankimansa saavutukset Hänelle, jolta he ovat saaneet kaiken, eivät pakene mitään työtä
eivätkä uhrausta, jonka avulla he voivat palauttaa Jumalalle parhaimpana palveluksenaan
heille uskotut talentit.” Ta. II, 230.
23.2. Sapatti, aamu
Jes. 2:11
”Itsekkyydessä, itsekorostuksessa ja ylpeydessä on ilmeistä ihmisheikkoutta, mutta
nöyryydessä on suuri voima. Todellinen sisäinen arvokkuutemme ei osoittaudu sillä, että
ajattelemme etupäässä itseämme, vaan kun Jumala täyttää kaiken ajattelumme ja
sydämemme palaa rakkaudesta Lunastajaamme ja lähimmäisiimme. Vaatimaton luonne
ja nöyrä sydän jatkavat onnea, kun sitä vastoin omahyväisyys tuo tyytymättömyyttä,
napinaa ja jatkuvaa mielipahaa.” Ta. I, 382.
23.2. Sapatti, ilta
Matt. 11:28,29

”Erossa Jumalasta, ylpeydessä ja pimeydessä pyrimme jatkuvasti korottamaan itseämme
unohtaen sen, että nöyryys on voimaa. Vapahtajamme voima ei ollut voimakkaissa ja
terävissä sanoissa, jotka saattoivat tunkeutua sielun lävitse, vaan se oli Hänen
lempeydessään ja Hänen yksinkertaisessa ja vaatimattomassa käytöksessään. Sillä Hän
voitti ihmissydämiä. Ylpeys ja oman arvonsa tunteminen verrattuina nöyryyteen ja
vaatimattomuuteen ovat vain heikkoutta.” Ta. I, 382.
24.2. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 3:15
”Minulle on näytetty, että monet, jotka sanovat tuntevansa nykyisen totuuden, eivät tiedä,
mitä uskovat. He eivät ole selvillä uskonsa perusteista. He eivät osaa oikein arvostaa tänä
aikana suoritettavaa työtä. Koetusajan tullessa monet, jotka nyt saarnaavat toisille,
tulevat omaa näkemystään tutkiessaan huomaamaan, että on paljon asioita, joita he eivät
pysty pätevästi perustelemaan.” Ta. II, 311, 312.
24.2. Sunnuntai, ilta
Snl. 16:9
”Usko merkitsee Jumalaan luottamista - uskoa, että Hän rakastaa meitä ja tietää
parhaiten, mikä on hyvää meille. Sellainen usko saa meidät valitsemaan Hänen tiensä
omamme sijasta. … Inhimillisesti katsottuna elämä on kaikille tuntematonta polkua. Se
on polku, jota sisäisiin kokemuksiimme nähden kuljemme yksin. Sisäiseen elämäämme ei
yksikään ihmisolento voi täysin nähdä.” Erz. 261, 263.
25.2. Maanantai, aamu
Sef. 1:14-17
”Olemme lähellä ajan loppua. Nyt jo nähdään Jumalan rangaistustuomioita maailmassa.
Herra on antanut meille edessä olevia tapahtumia koskevia varoituksia. Hänen sanastaan
säteilee valoa, vaikka pimeys peittää maanpiirin ja synkeys kansat.” Ba. 322.
25.2. Maanantai, ilta
Sef. 2:1-3
”Velvollisuutemme on tutkia tämän kauhean pimeyden syytä, ettemme valitsisi samaa
tietä, jolla ihmiset ovat saattaneet päällensä tämän valtavan pettymyksen. Jumala on
antanut maailmalle tilaisuuden oppia tuntemaan Hänen tahtonsa ja totella sitä. Hän on
sanassaan antanut heille totuuden valon, varoittanut, neuvonut ja kehottanut; mutta vain
harvat tahtovat totelle Hänen ääntään. Kristityiksi tunnustavienkin enemmistö kerskuu,
kuten Juudan kansa muinoin, suurilla eduilla, mutta he eivät anna Jumalalle mitään
takaisin näiden suurien siunausten johdosta.” Ba. 323.
26.2. Tiistai, aamu
1. Tess. 5:3
”Äärettömässä laupeudessa maailmalle on lähetetty viimeinen sanoma, joka julistaa, että
Kristus on oven edessä, ja suuntaa kansan huomion Jumalan rikottuun lakiin. Mutta niin
kuin ihmiset ennen vedenpaisumusta hylkäsivät Nooan varoituksen, niin myös nykyajan
hekumalliset maailmalliset hylkäävät Jumalan uskollisten palvelijoiten sanoman.
Maailma jatkaa järkkymättä kulkuaan, kuten aina kokonaan liiketoimiensa ja
huvitustensa valtaamana, samalla kun Jumalan viha pian rankaisee Hänen lakinsa
rikkojia.” Ba. 323.
26.2. Tiistai, ilta
Luuk. 21:34-36
”Jos tunnustamme omistavamme enemmän totuutta kuin mikään muu kansa

maailmassa, niin elämämme ja luonteemme pitäisi olla sopusoinnussa sellaisen uskon
kanssa. Se päivä on aivan edessämme, jolloin vanhurskaat kootaan yhteen kalliina
viljalyhteinä taivaalliseen vilja-aitaan, kun taas jumalattomat kootaan rikkaruohoina
viimeisen suuren päivän tuleen.” Ba. 324.
27.2. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 2:9
”Samankaltaiset vetävät toisiaan puoleensa. Ne, jotka juovat samasta siunauksen
lähteestä, liittyvät läheisemmin yhteen. Uskovien sydämissä asuva totuus johtaa
siunattuun ja onnelliseen yhteyteen. Siten vastataan Herran rukoukseen, että Hänen
opetuslapsensa olisivat yhtä, niin kuin Hän on yhtä Isän kanssa. Jokainen todella
kääntynyt sielu pyrkii tähän yhteyteen.” Ba. 325.
27.2. Keskiviikko, ilta
2. Kor. 13:5
”Jumala on antanut kansalleen varoituksen toisensa jälkeen ja sen velvollisuudet ja vaarat
on selvästi ilmaistu sille. Mutta maailmallinen aines on osoittautunut liian voimakkaaksi
sille. Tavat, tottumukset ja muodit, jotka johtavat sielun pois Jumalasta, ovat Pyhän
Hengen varoituksista ja kehotuksista huolimatta vuosikausia voittaneet alaa, kunnes
lopulta heidän tiensä näyttävät oikeilta heidän silmissään, ja Hengen ääntä tuskin
kuullaan. Kukaan ihminen ei voi sanoa, kuinka pitkälle hän voi mennä synnissä, kun hän
kerran antautuu suuren pettäjän valtaan.” Ba. 238.
28.2. Torstai, aamu
Fil. 1:9,10
”Monet, joiden pitäisi seistä lujina vanhurskauden ja totuuden puolesta, ovat ilmaisseet
heikkoutta ja päättämättömyyttä, mikä on rohkaissut saatanan hyökkäyksiä. Ne, jotka
eivät kasva armossa eivätkä koeta pyrkiä korkeimpiin saavutuksiin jumalallisissa asioissa,
tulevat sortumaan.” Ba. 329.
28.2. Torstai, ilta
Fil. 2:1-4
”Seurakunta koostuu epätäydellisistä, erehtyvistä ihmisistä, miehistä ja naisista, jotka
tarvitsevat jatkuvasti sovinnollisuuden ja rakkauden harjoitusta. Jos maailmallinen henki
pujahtaa seurakuntaan, niin seurauksena on vieraantuminen, moittimishalu, riita ja
vääryydet. Jos sydämeltään ja elämältään pyhittämättömät ihmiset saarnaisivat
vähemmän, ja olisi enemmän sielun nöyrtymistä Jumalan edessä, silloin saisimme myös
toivoa, että Herra auttaa ja parantaa kaikki kapinallisuudet.” Ba. 329, 330.
29.2. Perjantai, aamu
Room. 8:29
”Voimme saavuttaa sen ainoastaan Kristuksen kautta. Jokainen vilpitön ja vakava tutkija
tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Hänen sielunsa valtaa mitä voimakkain
kaipaus tuntea sen rakkauden täyteys, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja kun hän
edistyy jumalallisessa elämässä, hän pystyy myös paremmin käsittämään kohottavia,
jalostavia Jumalan sanan touuksia, kunnes hän muuttuu katselemalla ja voi heijastaa
Lunastajansa kuvaa.” Ba. 331.
29.2. Perjantai, ilta
Matt. 12:36
”Emme voisi ajatella näitä tärkeitä sanoja, emme myöskään muistella Herran kestämiä
kärsimyksiä, jotta me syntisparat saisimme anteeksiannon ja Jumala lunastaisi meidät

Hänen kalliilla, verellään, tuntematta pyhää arkuutta sekä vakavaa kaipausta kärsiä
Hänen tähteensä, joka kärsi ja kesti niin paljon meidän tähtemme. Jos ajatuksemme
viipyvät näissä asioissa, niin rakas oma itsemme arvoineen nöyryytetään ja sen sijalle
astuu lapsenomainen yksinkertaisuus, joka voi kestää toisten ojennuksia eikä
loukkaannut helposti. Silloin oma tahto ei tunkeudu esiin hallitsemaan sielua.” Ba. 333.
MAALISKUU
1.3. Sapatti, aamu
Hebr. 4:16
”Jos koskaan on ollut aika, jolloin jokaisen kodin pitäisi olla rukoushuone, niin se aika on
nyt. Epäusko ja epäilys hallitsevat. Vääryys lisääntyy. Turmeltuneisuus virtaa
suonissamme, ja kapina Jumalaa vastaan saa jalansijaa julkisessa elämässä. Synnin
vangitsemina sielunvoimat ovat saatanan herruuden alaisina. Sielu muodostaa hänen
kiusauksiensa maalitaulun, ja ellei mitään mahtavaa käsivartta ojennu pelastamaan
ihmistä, niin hän menee sinne, minne kapinoitsija hänet johtaa.” ZB. II, 93.
1.3. Sapatti, ilta
1. Tim. 2:8
”Ja kuitenkin tänä kauhean vaarallisena aikana on monia, jotka tunnustautuvat
kristityiksi, mutta eivät pidä mitään perhehartautta. He eivät anna kotonaan Jumalalle
kunniaa eivätkä opeta lapsiaan rakastamaan ja pelkämään Häntä. Monet ovat loitonneet
niin kauaksi Hänestä, että he tuntevat olevansa kirouksen alla, jos heidän pitäisi lähestyä
Häntä.” ZB. II, 93.
2.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 55:23
”Jokaisessa perheessä tulisi asettaa määrätty aika aamu ja iltahartautta varten. Kuinka
sopivaa onkaan vanhemmille koota lapsensa ympärilleen aikaisin aamulla ennen mitään
ateriaa ja kiittää taivaallista Isää Hänen suojeluksestaan yön aikana sekä pyytää Häneltä
apua, johdatusta ja huolenpitoa päivän varalle. Ja kun tulee ilta, niin kuinka sopivaa
onkaan jälleen, että vanhemmat ja lapset kokoontuvat vielä kerran Herran kasvojen eteen
kiittämään Häntä kuluneena päivänä saaduista siunauksista.” ZB II, 94.
2.3. Sunnuntai, ilta
Ef. 6:18
”Vanhempien tulisi ympäröidä lapsensa aidolla vilpittömän, palavan rukouksen kautta.
Täydellisesti uskoen heidän tulisi rukoilla, että Jumala pysyisi heidän luonaan ja että pyhät
enkelit suojelisivat heitä ja heidän lapsiaan saatanan julmalta vallalta.” ZB. 94.
3.3. Maanantai, aamu
Fil. 4:6
”Isän poissaolessa, äidin tulee johtaa hartautta ja valita siihen raamatunpaikka, joka on
puoleensavetävä ja helposti ymmärrettävä. Hartauden tulisi olla lyhyt. Jos luetaan pitkä
luku ja pidetään pitkä rukous, niin hartaus väsyttää ja kaikki tuntevat helpotusta sen
päätyttyä. Jumalaa häväistään sillä, että hartaushetki tehdään kuivaksi ja väsyttäväksi,
kun se on niin pitkäveteinen ja vähän puoleensavetävä, että lapset pelkäävät sitä.” ZB. II,
94.
3.3. Maanantai, ilta
Jaak. 5:16
”Abrahamin, Jumalan ystävän, elämä oli rukouselämää. Kaikkialle, minne hän pystytti
telttansa, hän pystytti heti sen viereen myös alttarin, jonka päälle hän toi aamu- ja

iltauhrin. Kun hän jälleen purki telttansa, jäi alttarin jäljelle. Kun joku kuljeskeleva
kanaanilainen tuli tämän alttarin luo, hän tiesi, kuka siellä oli ollut. Kun hän sitten pystytti
telttansa, korjasi hän alttarin ja rukoili siinä elävää Jumalaa.” ZB II, 95.
4.3. Tiistai, aamu
Room. 14:7
”Luonne ilmaisee itsensä. Katse, äänensävy ja toimintatapa vaikuttavat perhepiirin
onneen; ne joko edistävät sitä tai tuhoavat sen. Kaikki vaikuttaa lasten taipumusten ja
luonteen muodostumiseen; se joko elvyttää toivoa ja rakkautta tai auttaa niitä
tuhoutumaan. Kaikki tulevat näiden vaikutusten kautta joko paremmiksi tai huonommiksi,
onnellisiksi tai kurjiksi. Olemme velkaa perheellemme toteuttaa tietoa sanasta
käytännöllisessä elämässä. Meidän pitäisi tehdä kaikki, mitä voimme, puhdistaaksemme,
valaistaksemme, lohduttaaksemme ja rohkaistaksemme niitä, joihin olemme liittyneet
perhesiteellä.” ZB 102, 103.
4.3. Tiistai, ilta
Matt. 25:40
”Tässä maailmassa on paljon niitä, jotka isoavat ja myötätuntoa, ja joilla on myös oikeus
siihen. Monet miehet rakastavat kyllä vaimoaan, mutta ovat liian itsekkäitä osoittaakseen
sitä. Heidän kuviteltu arvokkuutensa ja syntinen ylpeytensä pidättävät heitä osoittamasta
rakkauttaan sanoilla tai teoilla. Monet miehet eivät oleenkaan tiedä, kuinka kovin heidän
vaimonsa sydän kaipaa arvonannon ja rakkauden helliä sanoja. Lopulta hautaavat
rakkaansa, jotka riistettiin heidän viereltään, ja napisevat Jumalan kaitselmusta vastaan,
joka on riistänyt heiltä heidän puolisonsa, yhtaikaa kun, jos he voisivat nähdä näiden
sydämiin, he huomaisivat, että heidän oma käytöksensä on ollut syynä heidän vaimonsa
ennenaikaiseen kuolemaan. Kristuksen uskonto vie meidät siihen, että voimme olla
ystävällisiä ja kohteliaita ja vapauttaa meidät pitämästä itsepintaisesti kiinni
mielipiteistämme. Meidän täytyy kuolla omalle minälle ja pitää toisia itseämme
korkeampina.” ZB II, 103.
5.3. Keskiviikko, aamu
2. Tim. 3:2
”Monien vanhempien on kerran tehtävä pelottava tilinteko lastensa laiminlyömisestä.
Suuntautumalla heidän toiveittensa mukaisesti ja antamalla heidän tehdä tahtonsa he
ovat hellineet ja tukeneet lastensa huonoja taipumuksia. Siten isät ja äidit vetävät
Jumalan epäsuosion sekä itsensä että lastensa päälle.” ZB II, 104.
5.3. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 18:19
”Jumala kunnioitti Aabrahamia tekemällä hänet kaikkien uskovien isäksi. Vanhemmat,
teidän velvollisuutenne on kasvattaa lapsenne tottelevaisiksi, ja tehdä minkä voitte
auttaaksenne heitä hillitsemään pahat intohimonsa ja taipumuksensa.” ZB II, 105.
6.3. Torstai, aamu
Snl. 19:18
”Neuvokaa lapsianne rakkaudella. Älkää antako heidän viedä tahtoansa läpi ja
rangaistaksenne heitä sitten vasta, kun olette suuttuneet. Sellainen kuritus lisää vain
pahaa, sen sijaan, että poistaisi sen. Kun olette tehneet velvollisuutenne lapsianne
kohtaan uskollisesti, tuokaa heidät Jumalan eteen rukouksessa ja pyytäkää Häntä
auttamaan teitä. Sanokaa Hänelle, että olette tehneet oman osuutenne ja pyytäkää Häntä

sitten uskossa tekemään Hänen osuutensa, sen mitä te ette voi tehdä. Pyytäkää Herraa
rauhoittamaan lastenne taipumukset. Pyytäkää Häntä Pyhän Hengen kautta tekemään
heidät sävyisiksi ja taipuisiksi. Kaikkivaltias kuulee rukouksenne ja vastaa niihin.” ZB II,
106.
6.3. Torstai, ilta
Snl. 2:1-9
”Opettakaa lapsenne tottelemaan teitä, silloin he voivat helpommin totella myös Jumalan
käskyjä ja noudattaa Hänen vaatimuksiaan. Älkäämme laiminlyökö rukoilla lastemme
puolesta ja heidän kanssaan. Hän, joka sanoi: ’Antakaa lasten tulla minun tyköni älkääkä
estäkö heitä’, kuulee rukouksenne heidän puolestaan, ja uskovien vanhempien sinetti eli
merkki varjelee heidän lapsiaan, jos heidät kasvatetaan Herran kurissa ja neuvossa.” ZB
II, 108.
7.3. Perjantai, aamu
Matt. 19:14
”Luokseen tuoduissa lapsissa Jeesus näki miehiä ja naisia, jotka olisivat Hänen armonsa
perillisiä ja valtakuntansa alamaisia ja joista muutamat tulisivat marttyyreiksi Hänen
tähtensä. Hän tiesi, että nämä lapset kuuluvat Hänelle ja ottavat vastaan Hänet
Vapahtajanaan paljon auliimmin kuin aikuiset ihmiset, joista monet olivat
maailmanviisaita ja kovasydämisiä. Opetuksissaan Hän alentui heidän tasolleen.” ZB II,
108.
7.3. Perjantai, ilta
Hes. 9:6
”Vanhemmat, jos tahdotte lastenne pelastuvan, niin teidän täytyy erottaa heidät
maailmasta ja varjella heitä jumalattomien lasten seuralta; sillä jos te sallitte heidän
seurustella huonojen tovereiden kanssa, niin ette voi estää heitä tulemasta osallisiksi
heidän jumalattomuudestaan ja turmeltuneisuudestaan. Vakavin velvollisuutenne on
valvoa lapsianne ja itse valita heille heidän seuransa.” ZB II, 108.
8.3. Sapatti, aamu
Snl. 16:23,24
”Eläkää Vapahtajan rakkauden ja auringonpaisteissa. Silloin te vaikutatte
siunauksellisesti maailmaan. Antakaa lempeyden lain olla alati huulillanne.
Pitkämielisyys ja epäitsekkyys ovat tunnusmerkillisiä niiden sanoille ja teoille, jotka ovat
syntyneet uudesti, elämään uutta elämää Kristuksessa.” T a. III, 95.
8.3. Sapatti, ilta
Jaak. 3:17
”Eräs voitto on teidän kummankin ehdottomasti saavutettava, nimittäin voitto
jääräpäisyydestä. Siinä taistelussa voitte voittaa ainoastaan Kristuksen avulla. Voitte
taistella pitkään ja ankarasti kukistaaksenne itsenne, mutta epäonnistutte, jollette saa
voimaa ylhäältä. Kristuksen armon turvin te voitte saavuttaa voiton itsestänne ja
itsekkyydestänne. Kun elätte niin kuin Hän eli osoittaen uhrimieltä joka askelella,
osoittaen alati yhä voimakkaampaa myötätuntoa apua tarvitseville, te saavutatte voiton
toisensa jälkeen. Te opitte päivä päivältä paremmin voittamaan itsenne ja lujittamaan
luonteenne heikkoja kohtia.” T a. III, 93.
9.3. Sunnuntai, aamu
Ilm. 7:14
”Vain ne, jotka ovat osallistuneet Jumalan Pojan kärsimyksiin, jotka ovat tulleet suuresta

ahdistuksesta ja ovat pesseet viittansa ja valkaisseet sen Kristuksen veressä, voivat
nauttia taivaan kuvaamatonta kirkkautta ja ääretöntä ihanuutta.” T a. I, 41.
9.3. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 5:1
”Taivaan tulee alkaa täällä maan päällä. Kun Jumalan lapset ovat täynnä nöyryyttä ja
hellyyttä, niin he tulevat huomaamaan, että Hänen lippunsa heidän yllä, on rakkaus, ja
Hänen hedelmänsä on maistuva heille suloiselta. He tekevät taivaan täällä alhaalla, missä
valmistautua ylhäällä olevaan taivaaseen.” Ta. I, 196.
10.3. Maanantai, aamu
Jes. 8:20
”Meille on annettu kirja ohjamaan kulkuamme tämän synkän maailman vaarojen läpi
taivaaseen. Se esittää meille, miten voimme välttyä Jumalan vihalta, ja kertoo myös
Kristuksen kärsimyksistä puolestamme ja Hänen antamastaan suuresta uhrista, jotta me
pelastuisimme ja pääsisimme nauttimaan Jumalan läsnäolosta iäti. Jos jotkut lopulta
eivät pääsee perille, vaikka valistuneessa maassa asuen ovat kuulleet totuudesta, niin se
on heidän omaa syytään, eivätkä he voi puolustautua. Jumalan sana kertoo meille, miten
voimme tulla täydellisiksi kristityiksi ja välttyä viimeiseltä vitsaukselta.” Ta. I, 19.
10.3. Maanantai, ilta
Ilm. 3:15, 16
”Näin, että jotkut tuskin tietävät vielä, mitä on itsensä kieltäminen tai uhraus, tai mitä
merkitsee kärsiä totuuden tähden. Mutta kukaan ei pääse taivaaseen uhrausta
tekemättä. Itsekieltäymyksen henkeä ja uhrimieltä olisi vaalittava. Jotkut eivät ole
uhranneet itseään, omaa ruumistaan, Jumalan alttarille. He eivät hillitse
äkkipikaisuuttaan ja oikullisuuttaan, vaan tyydyttävät halujaan ja noudattavat omia
mielitekojaan Jumalan asiasta välittämättä. Vain se saavuttaa iankaikkisen elämän, joka
on valmis uhraukseen sen vuoksi.” Ta. I, 20.
11.3. Tiistai, aamu
Ilm. 22:4
”Kristus toi muassaan taivaan kartanoihin kunniakkaan ihmisyytensä. Niille, jotka
vastaanottavat Hänet, Hän antaa voimaa tulla Jumalan lapsiksi, niin että Jumala voi
viimein ottaa heidät omikseen, asumaan Hänen tykönään läpi iankaikkisuuden. Jos he
ovat tämän elämän aikana uskolliset Jumalalle, he lopulta näkevät Hänen kasvonsa, ja
Hänen nimensä on heidän otsissansa. Ja mitä muuta taivaan autuus kuin Jumalan
näkemistä? Minkä suuremman ilon voi saada syntinen, jonka Kristuksen armo on
pelastanut, kuin ilon katsella Jumalan kasvoja ja tuntea Hänet Isäkseen? Ta. III, 257.
11.3. Tiistai, ilta
Ilm. 15:2,3
”Jokainen sielu on siellä täynnä rakkautta; jokaisen kasvot säteilevät iloa; valtavat kuorot
kajahtavat Jumalan ja Karitsan kunniaksi; loppumattomia valovirtoja vuotaa pyhien yli
Jumalan kasvoilta, joka valtaistuimella istuu ja Karitsasta. Näiden ihmisten tulisi tietää,
että voidaan kokea vielä suurempaa ja korkeampaa iloa, sillä mitä enemmän saadan
jumalallista iloa, sitä suuremmaksi tulee kyky vastaanottaa iankaikkisia iloa.” Ta. I, 224.
12.3. Keskiviikko, aamu
1. Tim. 6:16
”Taivaallinen luonne on hankittava maanpäällä, sillä muutoin se ei ole hankittavissa enää
milloinkaan. Ryhdy sen vuoksi heti työhön. Älä kuvittele, että joskus myöhemmin tulee

soveliaampi aika tehdä vakavia ponnistuksia. Jokainen päivä loitontaa sinut yhä
kauemmaksi Jumalasta. Valmistaudu ikuisuutta varten sellaisella palavuudella, jollaista
et milloinkaan aikaisemmin ole osoittanut. Kasvata sydäntäsi rakastamaan Raamattua,
rakastamaan rukouskokousta, rakastamaan hartaus- ja mietiskelyhetkeä ja ennen
kaikkea sitä hetkeä, jolloin sielu seurustelee Jumalan kanssa. Hanki itsellesi taivaan
mieli, jos haluat yhtyä ylhäällä olevaan taivaan kuoroon.” Ta. I, 229.
12.3. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:13, 14
”Enkelit ovat hämmästyneitä katsellessaan sitä muutosta, mikä tapahtuu Jumalalle
antautuneitten luonteessa. He ilmaisevat ilonsa laulamalla haltioituneina ylistyslauluja
Jumalalle ja Karitsalle. He näkevät miten ne, jotka luonnostaan ovat vihan lapsia,
kääntyvät ja tulevat Kristuksen työtovereiksi johdattamaan sieluja Jumalan luo. He
näkevät pimeydessä olleiden tulevan valoksi, joka loistaa tämän jumalattoman ja
turmeltuneen sukupolven moraalittomuuden yöhön. He näkevät heidän valmistuvan
Kristuksen kokemusten kaltaisten koetusten avulla kärsimään Herransa kanssa
osallistuakseen sen jälkeen Hänen kanssaan Hänen kirkkaudestaan ylhäällä taivaassa.”
Ta. II, 352.
13.3. Torstai, aamu
Jes. 33:24
”Olemme yhä keskellä maallisten toimien varjoja ja melskettä. Ajatelkaamme mitä
suurimmalla hartaudella autuasta ikuisuutta. Uskomme lävistäköön pimeyden jokaisen
pilven ja tavoittakoon katsellaan Hänet, joka kuoli maailman syntien vuoksi. Hän on
avannut paratiisin portit kaikille, jotka vastaanottavat Hänet ja uskovat Häneen. Heille
Hän antaa voiman tulla Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Olkoot vastoinkäymiset, jotka
tuottavat meille kovin ankaraa tuskaa, meille opettavaisina läksyinä ohjaamalla meitä
rientämään kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon meidät on taivaallisella kutsumisella
kutsuttu Kristuksessa. Kannustakoon meitä ajatus, että Herra on tuleva pian. Tämä toivo
ilahduttakoon sydäntämme.” Ta. III, 422.
13.3. Torstai, ilta
1. Kor. 3:14
”Ihana on oleva sen palkka, joka annetaan, kun uskolliset työntekijät kokoontuvat
Jumalan ja Karitsan valtaistuimen ympärille. Kun Johannes kuolevaisessa tilassaan näki
Jumalan kirkkauden, hän lankesi maahan kuin kuolleena; hän ei kyennyt kestämään
näkemäänsä. Mutta kun Jumalan lapset ovat pukeutuneet kuolemattomuuteen, he
näkevät ’Hänet sellaisena, kuin Hän on’ (1. Joh. 3:2). He seisovat valtaistuimen edessä
hyväksyttyinä Kristuksessa. Kaikki heidän syntinsä on pyyhitty pois, kaikki heidän
rikkomuksensa on viety pois. Nyt he voivat katsella Jumalan valtaistuimen
himmentämätöntä kirkkautta.” Ta. III, 421.
14.3. Perjantai, aamu
Hebr. 10:35-37
”Kohottakaa katseenne, kohottakaa katseenne, ja antakaa uskonne alati kasvaa. Tämä
usko ohjatkoon teitä sitä kaitaa tietä pitkin, joka johtaa Jumalan kaupungin porttien läpi
suureen tuonpuoleiseen, lunastettuja odottavaan, avaraan, rajattomaan, ihanaan
tulevaisuuteen.” Ta. III, 423.

14.3. Perjantai, ilta
Fil. 2:10
”Jumalan maanpäällinen seurakunta on yhtä Jumalan taivaallisen seurakunnan kanssa.
Uskovaiset maan päällä ja taivaalliset olennot, jotka eivät ole milloinkaan langenneet,
muodostavat yhteisen seurakunnan. Jokainen taivaallinen olento on kiinnostunut
kokouksista, joihin pyhät kokoontuvat maan päällä palvelemaan Jumalaa. Taivaassa he
kuuntelevat todistuksia, joita julistetaan Kristuksesta maan päällä, ja maan päällisten
jumalanpalvelijoiden ylistys ja kiitos yhtyy taivaalliseen virteen, ja taivaan kartanoissa
kaikuu ylistys ja riemu siitä, ettei Kristus ole kuollut turhaan Aadamin langenneiden lasten
vuoksi. Enkelten juodessa suoraan lähteestä pyhät maan päällä juovat puhtaista virroista,
jotka virtaavat valtaistuimen luota, virroista, jotka sulostuttavat Jumalamme kaupungin.”
Ta. III, 28.
15.3. Sapatti, aamu
Kol. 3:16
”Niinpä kun kokoonnutte sapatista sapattiin, veisatkaa ylistystä Hänelle, joka on kutsunut
teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. ’Hänelle, joka meitä rakasti ja päästi
meidät synneistämme omalla verellänsä’, osoittakoon sydämemme syvää kunnioitusta.
Olkoon Kristuksen rakkaus ytimenä puhujan sanomassa. Tulkoon se koruttomasti esille
jokaisessa ylistysvirressä. Jumalan Hengen innoitus sanelkoon rukouksenne. Kun elämän
sanaa julistetaan, teidän harras suhtautumisenne todistakoon, että otatte sitä vastaan
aivan kuin se tulisi taivaasta.” Ta. III, 28.
15.3. Sapatti, ilta
Luuk. 12:35-37
”Olemme matkalla kotiin. Hän, joka rakasti meitä niin suuresti, että kuoli meidän
tähtemme, on rakentanut meille kaupungin. Uusi Jerusalem on meidän lepopaikkamme.
Jumalan kaupungissa ei ole oleva murhetta. Enää ei ole kuuluva valitushuutoa, ei
murskaantuneiden toiveiden ja tukahdutettujen tunteiden surulaulua. Pian on
alakuloisuuden vaippa vaihtuva hääpukuun. Pian saamme olla todistamassa
Kuninkaamme kruunajaisia. Ne, joiden elämä on kätketty Kristuksen kanssa, ne, jotka
täällä maan päällä ovat taistelleet hyvän uskontaistelun, loistavat lunastajan kirkkaudella
Jumalan valtakunnassa.” Ta. III, 423.
16.3. Sunnuntai, aamu
Matt. 24:31
”Me elämme liian lähellä armonajan loppua, jotta pinnallinen työ riittäisi meille. Se armo,
jota tähän asti olemme pitäneet riittävänä, ei ylläpidä meitä nyt. Uskomme on
lisäännyttävä ja meidän on tultava käytökseltämme ja luonteeltamme enemmän
Kristuksen kaltaisiksi kestääksemme ja voidaksemme menestyksellisesti torjua saatanan
kiusaukset. Jumalan armo riittää jokaiselle Kristuksen seuraajalle.” Ta. I, 95.
16.3. Sunnuntai, ilta
Ilm. 16:12-16
”Harmagedonin taistelu käydään pian. Hän, jonka vaippaan on kirjoitettu nimi
’kuningasten Kuningas ja herrain Herra’, on johtava esiin taivaan sotajoukot. Nyt eivät
Herran palvelijat voi sanoa niin kuin profeetta Daniel sanoi: ’Säädetty aika oli pitkä’ (Dan.
8:26). Nyt on enää lyhyt aika siihen kun Jumalan todistajat ovat saaneet tehdyksi työnsä
tien valmistamiseksi Herralle.” Ta. III, 9.

17.3. Maanantai, aamu
Matt. 24:44
”Elämme maanpiirin historian viimeisiä vaiheita. Profetia on pikaisesti täytymässä.
Koetusaika on pikaisesti päättymässä. Meillä ei ole aikaa hukattavana - ei hetkeäkään.
Älköön meitä löydettäkö nukkumasta vartiossa. Älköön kukaan sanoko sydämessään tai
teoissaan: ’Minun Herrani viipyy.’ Kristuksen pikaista paluuta julistettakoon vakavin
varoituksen sanoin. Suostutelkaamme miehiä ja naisia kaikkialla tekemään parannus ja
pakenemaan tulevaa vihaa.” Ta. III, 248.
17.3. Maanantai, ilta
1. Tim. 6:13, 14
”Herra tulee pian, ja meidän on valmistauduttava kohtamaan Hänet rauhassa.
Päättäkäämme tehdä kaikki voitavamme välittääksemme valoa ympärillämme oleville.
Meidän ei pidä olla murheellisia vaan iloisia, ja meidän tulee pitää Herra Jeesus alati
silmiemme edessä. Hän tulee pian, ja meidän on oltava valmiina ja odotettava Hänen
saapumistaan. Miten ihana onkaan, kun näemme Hänet ja kun meitä tervehditään ’Hänen
lunastettuinaan.’” Ta. III, 249.
18.3. Tiistai, aamu
Ilm. 22:11,12
”Monet ovat omaksuneet käsityksen, että koetusaika jatkuu sen jälkeen kun Jeesus on
lopettanut välittäjäntyönsä ja poistunut kaikkein pyhimmästä. Mutta se on saatanan
viisastelua. Jumala koettelee maailman valolla, jonka Hän on nähnyt hyväksi antaa sille
ennen Kristuksen tulemista. Luonteet on silloin muodostettu elämäksi tai kuolemaksi.
Mutta niiltä, jotka valitsevat elämän synnissä välittämättä heille tarjotusta suuresta
pelastuksesta, koetusaika päättyy silloin kun Kristuksen ylimmäisen papillinen palvelus
loppuu, juuri ennen Hänen ilmestymistään taivaan pilvissä.” Ta. I, 266.
18.3. Tiistai, ilta
2. Piet. 1:19
”Seurattuamme profetioiden ketjua olemme löytäneet siitä selviä meidän ajallemme
kuuluvia totuuksia ja selityksen niihin. Olemme vastuunalaisia saamistamme
etuoikeuksista ja tiellemme loistavasta valosta. Menneitten sukupolvien aikana eläneet
olivat vastuunalaisia siitä valosta, jonka sallittiin loistaa heille. Eri raamatunkohdat
vaikuttivat heidän mieliinsä ja koettelivat heitä. Mutta he eivät ymmärtäneet kaikkia niitä
totuuksia, jotka ovat kirkastuneet meille. He eivät olleet vastuunalaisia siitä valosta, jota
heillä ei ollut. Heillä oli Raamattu niin kuin meilläkin, mutta aika, jolloin tämän maailman
historian loppuvaiheisiin liittyvät erikois totuudet paljastetaan, koittaa vasta silloin kun
viimeiset sukupolvet elävät maan päällä.” Ta. I, 267, 268.
19.3. Keskiviikko, aamu
Joh. 9:4
”Jumalan tuomiot ovat kohdanneet maata, ja Pyhän Hengen johdatuksella meidän tulee
julistaa varoituksen sanomaa, jonka Hän on uskonut meille. Meidän on julistettava tämä
sanoma nopeasti, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle. Ihmisten on pian pakko tehdä
suuria ratkaisuja, ja meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että he saavat
mahdollisuuden ymmärtää totuuden, jotta he voivat järkevästi asettua oikealle puolelle.
Herra koettelee kansaansa työskentelemään - työskentelemään uutterasti ja viisaasti etsikkoajan vielä jatkuessa.” Ta. III, 336.

19.3. Keskiviikko, ilta
Luuk. 21:34-36
”Olemme nyt aivan ikuisuuden rajoilla. Saatanan tarkoitus on saada meidät lykkäämään
ajan päättyminen kauas tulevaisuuteen. Sielunvihollinen tulee kaikilla mahdollisilla
keinoillaan ahdistamaan niitä, jotka tunnustavat pitävänsä Jumalan käskyt ja odottavansa
Vapahtajamme toista tulemista taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella. Hän on
saattava niin monia kuin mahdollista luopumaan pahojen päivien ajattelemisesta ja
hengessään mukautumaan tämän maailmanajan mukaan sekä jäljittelemään sen
tapoja.” Ta. II, 482.
20.3. Torstai, aamu
Matt. 5:4
”Pian tapahtuu erikoisia ja nopeita muutoksia, ja Jumalan kansa on saava Pyhän Hengen,
jotta se voisi taivaallisen viisauden turvin kohdata tämän ajan yllättävät vaatimukset ja
vastustaa mahdollisimman pitkälle maailman turmiollisia pyrkimyksiä. Jos seurakunta ei
nuku, jos Kristuksen seuraajat valvovat ja rukoilevat, he voivat saada valoa, jonka avulla
he kykenevät oikein käsittämään ja arvioimaan sielunvihollisen hankkeet.” Ta. III, 65.
20.3. Torstai, ilta
Jes. 58:8
”Edellänne käy Kristuksen vanhurskaus, ja tämä on se Jumalan kunnia, joka seuraa
suojanamme. Te elävän Jumalan seurakunnat, tutkikaa tätä lupausta ja harkitkaa, kuinka
uskon, hengellisyyden, jumalallisen voiman puutteenne estää Jumalan valtakunnan
tulemista. Jos te ryhtyisitte Kristuksen työhön, Jumalan enkelit raivaisivat tietä edellänne
valmistaen sydämiä vastaanottamaan evankeliumin.” III, 67.
21.3. Perjantai, aamu
Room. 1:17
”Suloisimmatkaan Jumalalta ihmissuvun välityksellä tulevat sävelet - vanhurskautus
uskosta ja Kristuksen vanhurskaus - eivät herätä heissä rakkautta ja kiitollisuutta. Vaikka
taivaallinen Kauppias levittää heidän eteensä kalleimmat uskon ja rakkauden jalokivet,
vaikka Hän kehottaa heitä ostamaan Häneltä ’kultaa, tulessa puhdistettua’ ja ’valkeat
vaatteet’, että he niihin pukeutuisivat, ja ’silmävoidetta’, että he näkisivät, he paaduttavat
sydämensä Häntä vastaan eivätkä vaihda penseyttään rakkauteen ja intoon. Uskonsa
muodollisesti tunnustaessaan he kuitenkin kieltävät jumalisuuden voiman. Jos he pysyvät
tässä maailmassa, Jumala hylkää heidät. He tekevät itsensä kelvottomiksi olemaan Hänen
perheensä jäseniä.” Ta. III, 56.
21.3. Perjantai, ilta
1. Joh. 3:1
”Veljet ja sisaret, katselemalla me muutumme. Ajattelemalla Jumalan ja Vapahtajamme
rakkautta, mietiskelemällä jumalallisen luonteen täydellisyyttä ja vastaanottamalla uskon
kautta Kristuksen vanhurskauden omaksemme me muutumme saman kuvan kaltaisiksi.
Älkäämme sen vuoksi kootko ja ripustako muistimme kammioiden seinille kaikkia
epämiellyttäviä kuvia jumalattomuudesta, turmeluksesta ja pettymyksistä ja muista
saatanan voiman ilmennyksistä puhellen niistä ja surren niitä, kunnes mielemme on aivan
masentunut. Alakuloinen mieli on pimeyden pesä.” Ta. II, 340.
22.3. Sapatti, aamu
Mark. 16:15

”Sanoma Kristuksen vanhurskaudesta tulee kaikua maan toisesta äärestä sen toiseen
ääreen asti, valmistaa tietä Herralle. Tämä on Jumalan kirkkaus, joka päättää kolmannen
enkelin työn. Maailmassa ei ole mitään niin suurta, pyhää ja ihanaa työtä, eikä mitään
toista työtä, jota Jumala niin suuresta kunnioittaisi, kuin tämä evankeliumityö. Tänä
aikana esitettävä sanoma on viimeinen armonsanoma langenneelle maailmalle. Ne, joilla
on etuoikeus kuulla tämä sanoma ja kuitenkin itsepintaisesti kieltäytyvät tottelemasta
varoitusta, hylkäävät viimeisen pelastustoivonsa. Toista koetusaikaa ei tule.” Ta. II, 370.
22.3. Sapatti, ilta
1. Piet. 1:13-16
”Poistettakoon sydämestä kateus ja pahansuopaisuus, ja saakoon Kristuksen rauha
yhdistää seurakunnan jäsenet todelliseen kristilliseen yhteyteen. Suljettakoon sielun
ikkunat maailman myrskyiseltä tartunnalta ja avattakoon ne taivasta kohti
vastaanottamaan Kristuksen vanhurskauden parantavia auringonsäteitä.” Ta. II, 452.
23.3. Sunnuntai, aamu
1. Joh. 5:4
”Meillä on suuria voittoja saavutettavanamme, ja menetämme taivaan, jos emme saavuta
niitä. Lihallinen sydän on ristiinnaulittava, sillä se on taipuvainen siveelliseen
turmelukseen, jonka palkka on kuolema. Mikään muu kuin evankeliumin elämää antava
vaikutus ei pysty auttamaan sieluanne. Rukoilkaa, että Pyhän Hengen valtavat voimavarat
kaikkine elvyttävine, uudistavine ja muuttavine tekijöineen vuodatettaisiin sähköiskun
tavoin halvaantuneeseen sieluunne. Se saisi jokaisen hermonne värähtämään uudesta
elämästä ja palauttaisi teidät kokonaan kuolleesta, maallisesta ja aistillisesta tilastanne
hengelliseen raittiuteen. Sitten tulette osallistumaan jumalallisesta luonnosta paettuanne
sitä turmelusta, mikä maailmassa himojen tähden vallitsee. Sielunne tulee heijastamaan
Kristuksen kuvaa, jonka haavojen kautta te olette paratut.” Ta. II, 97.
23.7. Sunnuntai, ilta
Ef. 3:14-19
”Itse kukin joutuu käymään ankaraa kampailua voittaakseen synnin omassa
sydämessään. Tämä on toisinaan hyvin tuskallista ja masentavaa työtä koska
nähdessämme vikoja luonteessamme tarkkaamme niitä jatkuvasti, vaikka meidän tulisi
suunnata katseemme Jeesukseen ja pukea yllemme Hänen vanhurskautensa vaatteet.
Jokainen, joka astuu sisään Jumalan kaupungin helmiporteista, astuu siitä voittajana, ja
hänen suurimpana voittonaan on se, jonka hän on saavuttanut omasta itsestään.” Ta. III,
371.
24.3. Maanantai, aamu
Jaak. 4:7
”Toisaalta tuottaa jokainen hellitty valonsäde satona runsaasti valoa. Kerran vastustettu
kiusaus antaa voimaa vastustaa yhä päättäväisemmin toisen kerran. Jokainen uusi
omasta itsestä saatu voitto tasoittaa tietä ylevämmille voitolle. Jokainen voitto on ikuista
elämää varten kylvetty siemen.” Ta. I, 146.
24.3. Maanantai, ilta
Ef. 6:11,12
”Päivästä toiseen taistelu jatkuu. Jos silmämme voisivat avautua näkemään hyvien ja
pahojen voimien välistä taistelua, niin luopuisimme kaikesta ilveilystä, turhuudesta,
leikinlaskusta ja pilasta. Jos kaikki pukeutuisivat Jumalan koko sota-asuun ja

miehuullisesti taistelisivat Herran taisteluja, saavutettaisiin sellaisia voittoja, jotka
saattaisivat pimeyden valtakunnan vapisemaan.” Ta. II, 376.
25.3. Tiistai, aamu
Jaak. 1:27
”Jumalan työ merkitsee meille uhria, mutta juuri tässä uhraamisessa saadaan harjoitusta.
Nämä velvoitukset johtavat meidät ristiriitoihin luontaisten tunteiden ja taipumusten
kanssa, mutta täyttäessämme ne saavutamme voiton toisensa jälkeen epämiellyttävistä
luonteenpirteistämme. Sota jatkuu, ja niin me kasvamme armossa. Niin me heijastamme
Kristuksen kaltaisuutta ja valmistumme täyttämään paikkamme autuaiden joukossa
Jumalan valtakunnassa.” Ta. II, 491, 492.
25.3. Tiistai, ilta
Snl. 21:31
”Tiemme ylläpuolella olevat pilvet eivät milloinkaan häivy niin kauan kuin horjumme ja
epäröimme. Epäusko sanoo: ’Emme milloinkaan pääse näiden esteiden lävitse;
odottakaamme, kunnes ne on poistettu, niin että voimme selvästi nähdä edessämme
olevan tien.’ Mutta usko käskee meitä etenemään rohkeasti, sillä kaikki se toivoo ja kaikki
se uskoo. Kuuliaisuus Jumalalle antaa varmasti voiton. Vain uskon kautta voimme
saavuttaa taivaan.” Ta. I, 429, 430.
26.3. Keskiviikko, aamu
Ef. 3:14,15
”Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan luovan
voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Siellä ei ole julmaa, petollista
vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan. Jokaisen sielunvoimat kasvavat ja jokaisen
kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä mieltä eikä uuvuta voimia. Siellä voidaan
viedä perille mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä
onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä kohoaa uusia korkeuksia saavutettavaksi,
uusia ihmeitä ihailtavaksi uusia totuuksia tajuttavaksi ja uusia tarkoitusperiä hengen,
sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi.” S. t. 654.
26.3. Keskiviikko, ilta
Ilm. 5:13
Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on
puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan.
Hänestä, joka kaiken on luonut, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden
kaikkiin maailmoihin pienimmästä atomista suurimpaan maailman kaikki olennot,
ololliset ja elottomat, julistavat himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä
ilossaan, että Jumala on rakkaus.” S. t. 655.
27.3. Torstai, aamu
Joona 3:1-3
”Jumala lähetti Joonan julistamaan Niiniven kaduille, että tuo kaupunki hävitetään
neljänkymmenen päivän kuluttua; mutta Herra näki Niiniven asukkaiden nöyrtymisen ja
pidensi heidän armonaikaansa. Mutta sanoman, jonka Joona toi heille, oli Jumalan
lähettämä sanoma, koetellakseen heitä.” ”Jumalan vihan myrsky on nousemassa, ja vain
ne pysyvät pystyssä, jotka vastaanottavat armon kutsun, kuten Niniven asukkaat Joonan
saarnatessa, ja jotka pyhittyvät noudattamalla jumalallisen Hallitsijan lakeja. Vain

vanhurskas pysyy kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, kunnes hävitys on mennyt
ohi.” Leb u. Wirk., 68, 69; P. ja k. 194.
27.3. Torstai, ilta
Ilm. 10:10,11
”Tunsimme itsemme pettyneiksi, mutta emme olleet masentuneet. Päätimme olla
nurkumatta suuresta koettelemuksesta huolimatta, jonka kautta Herra puhdisti heidät
kuonasta, kuten kulta puhdistetaan sulatusuunissa; puhdistusprosessin, jonka Jumala
näki meille tarpeelliseksi tullaksemme kärsivällisiksi ja että odottaisimme Vapahtajaa
hiljaisessa toivossa, pelastaakseen koetellut uskolliset lapsensa.” L. u. W. 68.
28.3. Perjantai, aamu
Matt. 24:48,49
”Tarvitsemme paljon kärsivällisyyttä, sillä pilaajia oli paljon. Kuulimme usein ivallisia
huomautuksia, mitä tulee meidän aikaisempaan pettymykseen. Ortodoksiset kirkot
käyttivät jokaista mahdollista keinoa estääkseen sanoman leviämiseen Jeesuksen
tulosta. Henkilöille, jotka uskalsivat mainita toivostaan Jeesuksen pikaisesta
takaisintulosta, ei sallittu enää vapaasti toimia omissa seurakunnissaan. Näennäisesti
Jeesusta rakastavat hylkäsivät halveksien sanoman, että hänen jota he pitivät
parhaimpana ystävänään, täytyi heitä koetella. He olivat kiihtyneitä ja täynnä vihaa niitä
kohtaan, jotka levittivät tietoa Hänen tulemuksestaan iloiten siitä, että he saavat nyt pian
katsella Häntä hänen kirkkaudessaan.” L. u. W. 66.
28.3. Perjantai, ilta
Jes. 66:17
”Minulle näytettiin, että nämä miehet aiheuttivat työlle suurta vahinkoa. Väittäessään
olevansa pyhiä rikkoivat he Jumalan pyhää lakia. He olivat sydämeltään turmeltuneita, ja
ne jotka liittyivät heihin joutuvat saatanallisen petoksen alle ja antautuivat lihallisen
vaiston varaan Jumalan Sanan sijasta. Heillä oli sellainen näkemys, että ne, jotka ovat
pyhittäytyneet, eivät voi tehdä syntiä Ja tämä johti luonnollisesti siihen uskoon, että
pyhittäneiden ihmisten sydämen tunteet ja toiveet olisivat aina oikeat ja ettei olisi
olemassa minkälaista vaaraa houkutella heitä syntiin… ja viisaan vaikutusvaltansa kautta
he voittavat puolelleen liittolaisia, jotka eivät ole huomanneet heidän näennäisesti
kauniita mutta harhaanjohtavia teorioitaan.” L. u. W. 91, 92.
29.3. Sapatti, aamu
Matt. 18:1-6
”Oli muutamia, jotka osoittivat suurta nöyryyttä ja puolustivat itseään antamalla
todistuksen nöyryydestään ryömimällä lattialla kuin lapset. He väittivät, että Kristuksen
sanat Matt. 18:1-6 mukaan täyttyisivät kirjaimellisesti tänä aikana, koska he odottivat
Vapahtajansa tuloa. He ryömivät kodeissaan, kaduilla, siltojen yli ja jopa kirkossa. Sanoin
heille selvästi, ettei heiltä tätä vaadita, vaan Jumala toivoo näkevänsä kansassaan
Kristuksen elämän kaltaista nöyryyttä eikä näyttää sitä ryömimällä lattialla. Kaikkia
hengellisiä asioita tulisi käsitellä pyhällä kunnioituksella. Nöyryys ja sävyisyys ovat
sopusoinnussa Kristuksen elämän kanssa, mutta niitä on näytettävä toteen
kunnioitettavalla tavalla.” L. u. W. 95.
29.3. Sapatti, ilta
1. Moos. 2:15
”Jumala määräsi, että kaikkien hänen luotujen olentojen tulee tehdä työtä. Heidän

onnensa on siitä riippuvainen. Herran suurella luomisalueella ei ole luotu ketään
laiskuriksi. Ilomme kasvaa, ja voimamme kehittyvät, jos me antaudumme hyödyllisiin
tehtäviin. Toimeliaisuus antaa voimaa. Jumalan maailmankaikkeudessa vallitsee
täydellinen sopusuhtaisuus.” L. u. W. 96.
30.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 25:8, 9
”Minulle näytettiin myöhempinä vuosina, ettei olla kokonaan luovuttu vääristä opeista,
joita on opetettu menneisyydessä. Jos ilmaantuu sopivia tilaisuuksia, kokee ne vielä
ylösnousun ajan. Älkäämme unohtako, että kaikkia tullaan liikuttamaan mitä liikuttaa
voidaan. Paholaiselle onnistuu tuhota muutamien usko; mutta ne, jotka ovat periaatelisia
heitä ei horjuta mikään. Koettelemusten ja kiusausten keskellä he seisovat lujina. …
Jeesus kehottaa meitä valvomaan ja vahvistamaan jäljelle jääneitä, jotka ovat
kuolemaisillaan.” L. u. W. 102, 103.
30.3. Sunnuntai, ilta
2. Tess. 2:10-12
”Viettelijä tulee teorialla, että Kristus on siirtänyt kunnia- ja valtaistuimensa jonnekin
tuntemattomaan paikkaan, ja ettei ihmisten tarvitse enää kauempaa vaivata itseään mitä
tulee hänen ylevään luonteeseensa ja kuuliaisuuteen hänen lakiansa kohtaan.
Inhimillisten olentojen tulee olla itse itsellensä lakina, hän selittää. Tämänkaltaiset
viisastelut korottavat omaa minää ja koettavat tehdä Jumalan mitättömäksi.
Inhimillisessä perheessä tuhotaan rajoitukset ja siveellinen hillintä. Pahan pidättäminen
heikkenee heikontumistaan. Maailma ei rakasta ja pelkää Jumalaa, ja ne, jotka eivät
rakasta ja pelkää Jumalaa, unohtavat pian sen, mitä he ovat toisilleen velassa. He elävät
maailmassa ilman Jumalaa ja
Ilman toivoa.” L. u. W. 103, 104.
31.3. Maanantai, aamu
Kol. 2:8
”Ne opettajat, jotka eivät sisällytä elämäntyöhönsä päivittäin Jumalan Sanaa, ovat
suuressa vaarassa. Heillä ei ole minkäänlaisia pelastavaa toivoa Jumalasta tai
Kristuksesta. Ne, jotka eivät ole totuuden mukaan, ovat niitä, joilla on kaikkein eniten
taipumuksia saivarteluiden löytämiseen, johon he käyttävät aikansa Jumalan Sanan
tutkistelun asemasta. Teemme siinä suuren virheen, jos laiminlyömme Raamatun
tutkistelun ja tutkistelemme oppeja, jotka ovat harhaanjohtavia ja vieroittavat meidät pois
Kristuksen sanoista ihmisten laatimiin petoksiin.” L. u. W. 104.
31.3. Maanantai, ilta
1. Kor. 10:1-4
”Kristus on kaikkien luomistöittensä yläpuolella. Hän johdatti Israelin lapsia
tulipatsaassa; Hänen silmänsä näkivät menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden.
Kaikkien niiden, jotka rakastavat Jumalaa, täytyy kunnioittaa häntä. Hänen lakinsa tulee
olla kansansa elämässä valvovana voimana.” L. u. W. 103.
______

