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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HUHTIKUU

1.4. Sunnuntai, aamu
Luuk. 1:15-17
"Hän (Johannes Kastaja) oli esimerkki niille, jotka elävät viimeisinä päivinä, ja joille Jumala on
uskonut pyhät totuutensa, joita heidän on julistettava kansalle valmistaakseen tietä Herran
toiselle tulemiselle. Ja samoja raittiuden periaatteita, joita Johannes noudatti, pitää niidenkin
noudattaa, jotka on kutsuttu viimeisinä päivinä julistamaan maailmalle Ihmisen Pojan tuloa."
(Weg zur Gesundheit, 40.)
1.4. Sunnuntai, ilta
Room. 8:7
"Meidän on mahdoton pelastaa itseämme synnin kuilusta, johon olemme vajonneet.
Sydämemme on paha, emmekä me voi muuttaa sitä. 'Kuka löytää puhtaan niiden seassa,
joissa ei puhdasta ole?’ Ei kukaan. ... Sivistyksellä, kasvatuksella, tahdon voimalla ja
inhimillisillä pyrinnöillä on kullakin vaikutusalansa, mutta tässä ne ovat voimattomat. Ne
voivat saada aikaan ulkonaisen käytöksen mallikelpoisuuden, mutta ne eivät voi muuttaa
sydäntä; ne eivät voi puhdistaa elämän lähdettä. Sisäistä voimaa ja korkeudesta lähtenyttä
uutta elämää tarvitaan, ennen kuin ihmisen elämä voi muuttua syntisestä pyhäksi. " (T.Kr. L.
18.)
2.4. Maanantai aamu
Joh. 17:19
"Hän tahtoi opetuslastensa olevan pyhittyneitä ja asetti itsensä esimerkiksi, että he
seuraisivat Häntä. Kunpa vanhemmat ottaisivat saman asenteen ja sanoisivat: 'Haluan lasteni
pysyvän lujina periaatteissa ja siksi tahdon vaelluksellani antaa heille hyvän esimerkin.’ Äidille
ei pitäisi olla liian vaikea minkään uhrauksen, joka täytyy tehdä hänen perheensä parhaaksi.
Muistakaa, että Jeesus antoi oman elämänsä lunastaakseen teidät. Saatte kokea Hänen
apuaan tässä siunatussa työssä ja olla Jumalan työtovereita. Vaikka vielä olisimmekin
puutteellisia muussa, olkaamme täydellisiä lastemme kasvatuksessa." (Weg zur Gesundheit,
75.)
2.4. Maanantai, ilta
Ps. 138:1,2
"Lähestyessämme Jumalaa Hän itse antaa suuhumme sanat, voidaksemme puhua Hänen
puolestaan ja ylistää Hänen nimeään. Hän opettaa meille sävelen enkelien laulusta,
kiitosvirren taivaalliselle Isällemme. Jokainen elämämme teko ilmentää sydämessä asuvan
Vapahtajan valoa ja rakkautta. Ulkonaiset ahdistukset eivät yllä siihen elämään, jota eletään
uskossa Jumalan Poikaan." (Vuorisaarna, 126.)
3.4. Tiistai, aamu
Matt. 25:21,30
"Se, joka petollisesti asioi Herransa omaisuudella, ei menetä ainoastaan Jumalan hänelle
lainaamaa talenttia, vaan vielä iankaikkisen elämänkin. Hänestä on sanottu: 'Heittäkää tuo
kelvoton palvelija ulos pimeyteen.’ Matt. 25:30. Uskollinen palvelija, joka sijoittaa rahansa
Jumalan työhön sielujen pelastamiseksi, käyttää varansa Jumalan kunniaksi, ja hän tulee
saamaan Mestariltaan tämän kiitoksen: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija ... mene
Herrasi iloon.’ ... Mikä tuo Herramme ilo tulee olemaan? Se on oleva iloa siitä, kun saamme
nähdä sieluja pelastettuina kirkkauden valtakunnassa." (T.a. I, 346.)
3.4. Tiistai, ilta
Joh. 17:21
"Herran kansan keskuudessa ilmenevä epäyhtenäisyys häpäisee Häntä suuresti. Totuus on
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kokonaisuus. Jumalan vaatimaa yhteyttä on harjoitettava päivä päivältä, jos mielimme vastata
Kristuksen rukoukseen. Niiden keskuudessa, jotka sanovat uskovansa tälle maailmalle
julistettavaan viimeiseen armonsanomaan, ei saa päästää ilmenemään epäyhtenäisyyttä, sillä
se estäisi pelottavasti Jumalan työn edistymistä. ... Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät
Hänen käskynsä, eivät saa vetäytyä erilleen, vaan heidän on liityttävä yhteen." (T.a. I, 39.)
4.4 Keskiviikko, aamu
5. Moos. 32:9-12
"Jumala antoi Israelille kaikki menestymisen edellytykset ja etuoikeudet, jotta se voisi tuottaa
kunniaa Hänen nimelleen ja siunausta ympärillään oleville kansoille. Sillä ehdolla, että kansa
vaeltaisi kuuliaisuuden teitä, Hän lupasi asettaa sen 'korkeammaksi kaikkia luomiansa
kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi‘. 'Kaikki kansat maan päällä‘, Hän sanoi,
'näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät sinua.’ 'Kun he kuulevat kaikki
nämä käskyt, sanovat he: Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa’ (5.
Moos. 26:19; 28:10; 4:6)." (Elämä ja Kasvatus, 39.)
4.4. Keskiviikko, ilta
Ps. 67:4-8
"Meidän Jumalamme, taivaan ja maan Luoja, julistaa: 'Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa
minua.’ Koko taivas yhtyy ylistämään Jumalaa. Oppikaamme jo nyt enkelten laulu
voidaksemme laulaa sitä silloin kun saamme yhtyä heidän loistavaan joukkoonsa.
Yhtykäämme psalmistaan sanoihin: 'Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta
Jumalalleni, niin kauan kuin elän.’" (T.a. II, 109.)
5.4. Torstai, aamu
Room. 8:13
"Oi, lihan älkää suoko mieltänne lannistaa, sen viehätys ja pyyteet kirotkaa. Kuin monet
vaivat, vaaratkin teit’ kohtaa, kun keräätte vain turhaa rihkamaa. Mutt’ tähden aarteen
ylhäisen on työnne laiska, vähäinen. Nyt kiiruhtaen käykää yhdessä toimintaan,
päämäärämme niin lähellä jo on. Ja pianpa päättyy täällä jo kaikki taistot maan, kun
Kuninkaamme saapuu verraton. Hän johtaa lepoon rauhaisaan ja antaa aarteen uuden
maan."
5.4. Torstai, ilta
Hebr. 4:15
“Kristus yksin on kokenut kaikki ne surut ja kiusaukset, jotka kohtaavat ihmistä. Ei ketään
muuta vaimosta syntynyttä kiusaus ole niin julmasti ahdistanut. Ei kukaan toinen ole kantanut
niin raskasta maailman synnin ja kärsimyksen taakkaa. Ei koskaan ole ollut toista, jonka
myötätunto olisi ollut niin avara ja hellä. Koska Hän osallistui kaikkiin ihmiskunnan
kokemuksiin, Hän tuntee jokaisen raskautetun, kiusatun ja taistelevan ihmisen kokemukset
yhdessä heidän kanssaan." (Elämä ja kasvatus, 75.)
6.4. Perjantai, aamu
2. Moos. 16:22,23
“Perjantai on valmistuspäivä. Silloin voidaan käyttää aikaa välttämättömiin valmistuksiin
sapattia varten. Sinä päivänä voimme myös ajatella sapattia ja keskustella siitä. Mitään, mitä
taivaan edessä voidaan pitää pyhän sapatin rikkomisena, ei tule jättää sanomatta tai
tekemättä, niin että se jäisi sanottavaksi tai tehtäväksi sapattina. Jumala ei vaadi meitä
ainoastaan luopumaan ruumiillisesta työstä sapattina, vaan että mieli kasvatetaan viipymään
pyhissä asioissa. Neljättä käskyä rikotaan eittämättä, jos pohditaan maallisia asioita ja
antaudutaan kevytmieliseen ja joutavaan keskusteluun. Jos ruvetaan keskustelemaan
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kaikesta, mikä sattuu tulemaan mielen, silloin puhutaan joutavia ja ajetaan omia asioita.
Jokainen poikkeaminen oikeasta saattaa teidät orjuuteen ja syynalaisiksi." (T.a. I, 271.)
6.4. Perjantai, ilta
Joh. 5:17
“Taivaan Jumala tekee alati työtään. Juuri Hänen voimastaan kasvit vihannoivat, lehdet
puhkeavat ja kukat kukkivat. Jokainen sadepisara tai lumihiutale, jokainen ruohonkorsi,
jokainen lehti ja kukka ja pensas todistaa Jumalasta. Nämä vähäiset seikat, jotka ovat niin
kovin tavallisia ympäristössämme, opettavat sen, ettei mikään jää äärettömältä Jumalalta
huomaamatta, ettei mikään ole niin vähäpätöistä, ettei Hän siitä huolehtisi." T.a. III, 251,
252.)
7.4. Sapatti, aamu
Matt. 22:37,38
"Rakastaa Häntä, ääretöntä, kaikkivoipaa Olentoa, kaikesta voimastaan, mielestään ja
sydämestään - se merkitsee jokaisen kyvyn korkeinta kehittämistä. Se merkitsee, että koko
olemuksessa - ruumiissa, sielussa ja hengessä - Jumalan kuva palautetaan ennalleen." (El. ja
k., 16.)
"Sua tahdon rakastaa, mun voimani, Sua tahdon rakastaa, mun iloni, Sua tahdon rakastaa
mä töilläni ja halulla, mi aina kestävi. Sua tahdon rakastaa, Sä valo kaunehin, niin kauan, kuin
voi rakastaa mun sydämein." (Zions Lieder.)
7.4. Sapatti, ilta
Luuk. 10:25-37
"‘Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi‘... Rakkauden laki vaatii ruumiin, sielun ja hengen
pyhittämistä Jumalan ja lähimmäistemme palvelukseen. Ja koituessaan siunaukseksi muille
tämä palvelus antaa suurimman siunauksen meille itsellemme. Epäitsekkyys on kaiken
todellisen kehityksen perustana. Epäitsekkäässä palveluksessa jokainen kykymme kasvaa
korkeimpaan määräänsä. Yhä täydellisemmin pääsemme osalliseksi jumalallisesta
luonnosta. Tulemme sopiviksi taivaaseen, sillä me vastaanotamme taivaan sydämeemme."
(Elämä ja Kasvatus, 16, 17.)
8.4. Sunnuntai, aamu
Matt. 7:6
"Jeesus viittaa tässä siihen ihmisryhmään, jolla ei ole mitään halua pelastua synnin
orjuudesta. Koska he ovat antautuneet sellaiseen, mikä on väärää ja kehnoa, heidän
luontonsa on siinä määrin turmeltunut, että he riippuvat kiinni pahassa eivätkä haluakaan
päästä siitä eroon. Kristuksen seuraajien ei pidä sallia niiden olla esteenä itselleen, jotka
tekisivät evankeliumista ainoastaan riidan ja pilkan aiheen.” (V. s. 187.)
8.4. Sunnuntai, ilta
Luuk. 22:54,62
"Kun katumuksen kyyneleet valuivat maahan paikalle, jota Vapahtajan tuskan puristamat
veripisarat olivat kostuttaneet, silloin sanat: 'Minä olen rukoillut sinun puolestasi ... . Ja kun
sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi’ olivat tukena hänen sielulleen. Vaikka Kristus oli
edeltä nähnyt hänen syntinsä, Hän ei ollut jättänyt häntä epätoivoon. Jos Jeesuksen Pietariin
suuntaama katse olisi ilmaissut säälin sijasta tuomiota ja jos Hän ennustaessaan Pietarin
rikoksen olisi jättänyt lausumatta toivoa antavia sanoja, miten synkkä olisikaan ollut Pietaria
ympäröivä pimeys, miten musertava tuon kidutetun sielun epätoivo.' Mikä olisi pidättänyt
häntä tuona tuskan ja itsesyytöksen hetkenä astumasta Juudaksen valitsemalle tielle?" (El. ja
k., 84, 85.)
Hartauskalenteri

5

Huhti-Kesäkuu 2018

9.4. Maanantai, aamu
Jes. 61:11
"Niin kuin on luonnollisessa kylvössä, niin on hengellisessäkin. Se voima, joka yksin voi saada
aikaan elämää, on peräisin Jumalasta. Kylväjän työ on uskon työtä. Hän ei voi ymmärtää
siemenen itämisen ja kasvun salaisuutta, mutta hän luottaa näihin toimintoihin, joiden kautta
Jumala saa kasvillisuuden kukoistamaan. Hän kylvää siemenen ja odottaa saavansa koota
moninkertaisen sadon. Niin tulee vanhempien ja opettajienkin työskennellä odottaen satoa
kylvämästään siemenestä," (El. ja k., 100.)
9.4. Maanantai, ilta
Matt. 6:31-33; 7:7
"Jokainen Jumalan sanan lupaus antaa meille rukousaiheen, esittäen vakuudeksi Jehovan
oman sanan. Mitä hengellistä siunausta tarvitsemmekin, meillä on oikeus pyytää sitä
Jeesuksen kautta. Yksinkertaisesti kuin lapset me saamme puhua Herralle kaikista
tarpeistamme. Me saamme esittää Hänelle ajalliset asiamme ja pyytää Häneltä elatusta ja
vaatteita yhtä hyvin kuin elämän leipää ja Kristuksen vanhurskauden pukua. Sinun
taivaallinen Isäsi tietää sinun tätä kaikkea tarvitsevan, ja sinua kehotetaan anomaan
Häneltä," (V.s., 191, 192.)
10.4. Tiistai, aamu
Apt. 4:32-35
"Näin on oleva aina, milloin Jumalan Henki saa elämän hallintaansa. Ne, joiden sydän on
täynnä Kristuksen rakkautta, seuraavat Hänen esimerkkiään, joka meidän tähtemme tuli
köyhäksi, jotta me Hänen köyhyydestään rikastuisimme. Rahaa, aikaa, vaikutusvaltaa kaikkia Jumalan kädestä saamiaan lahjoja he arvostavat vain evankelioimistyön edistämisen
välikappaleina. Näin oli alkuseurakunnassa, ja kun nykypäivän seurakunnassa on
todettavissa, että jäsenet ovat Hengen voimasta vieraantuneet maailmallisista ja että he ovat
halukkaat tekemään uhrauksia, jotta heidän lähimmäisensä kuulisivat evankeliumin,
julistetuilla totuuksilla on voimallinen vaikutus kuulijoihin." (Ap. T. 56,57.)
10.4. Tiistai, ilta
Ps. 9:10,11
“Sitä myötätuntoa, jota Jumala osoittaa meitä kohtaan, Hän kehottaa meitä osoittamaan
muita kohtaan. Katsokoot äkkipikaiset, itse kylläiset, kostonhaluiset ihmiset hiljaista ja
nöyrää Vapahtajaa, joka oli niin kuin teuraaksi vietävä karitsa, vailla kostonhimoa, ääneti kuin
lammas keritsijänsä edessä, Katsokoot Häntä, jonka meidän syntimme ovat lävistäneet ja jota
meidän surumme ovat raskaasti painaneet, niin he oppivat kestämään, pidättymään ja
antamaan anteeksi." (E. ja K, , 242.)
11.4. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:48
"Iankaikkisen elämän ehdot ovat armon alla aivan samat kuin Eedenissäkin - täydellinen
vanhurskaus, sopusointu Jumalan kanssa, täydellinen kuuliaisuus Hänen lakinsa periaatteille.
Vanha ja Uusi Testamentti esittävät kumpikin saman luonneihanteen. Tämä ihanne ei ole
sellainen, ettemme me voisi sitä saavuttaa. Jokainen Jumalan antama käsky tai ohje sisältää
samalla ehdottoman varman lupauksen, johon tuo käsky perustuu. Jumala on pitänyt huolta
siitä, että me voimme tulla Hänen kaltaisikseen, ja Hän toteuttaa tämän aivoituksensa
kaikissa, jotka eivät aseta esteeksi turmeltunutta tahtoaan eivätkä siten tee Hänen armoaan
tyhjäksi." (V.s., 112.)
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11.4. Keskiviikko, ilta
Jes. 48:10
"Saatanan hyökkäykset ovat voimakkaita ja hänen petoksensa hirveitä, mutta Herran silmä
valvoo kansaansa. Heidän ahdistuksensa on suuri, ja näyttää siltä kuin sulatusuunin liekit
olisivat tuhoamaisillaan heidät, mutta Jeesus on tuova heidät esiin kuten tulessa koetellun
kullan. Heidän on luovuttava maailmallisuudestaan, jotta Kristuksen kuva pääsisi täydellisesti
heijastumaan heistä. Epäusko on voitettava; uskoa, toivoa ja kärsivällisyyttä on kehitettävä."
(T.a. II, 178.)
12.4. Torstai, aamu
Jaak. 5:14-16
"Tässä Jaakob antaa hyvän neuvon sairauden ajalle. Ruumiillisen heikkouden tilassa tai
henkisen paineen alaisena ihmisen voi olla vaikea rukoilla. Miten hyvä silloin onkaan, jos
lähellä on veljiä, jotka sellaisessa tapauksessa voivat tulla avuksi' Öljy ei ole tärkein (siihen
aikaan se oli yleisesti käytetty lääke, vrt. Mark. 6:13) pääasia on uskon rukous, esirukous
Herran nimessä." (Muistutus saks. Juhlaraamatussa.) "Miksi ihmiset eivät tahdo luottaa
Häneen, joka on luonut heidät ja voi parantaa kaikki sairaudet yhdellä kosketuksella, sanalla
tai katseella? Kenelle muulle kuuluu luottamuksemme kuin juuri Hänelle, joka antoi tuon
suuren uhrin meidän lunastukseksemme? Herramme on antanut meille apostoli Jaakobin
kautta selviä ohjeita siitä, mikä on velvollisuutemme ollessamme sairaana." (Weg zur
Gesundheit, 120.)
12.4. Torstai, ilta
Luuk. 12:27
"Katsokaa kedon kukkia. ‘Jokainen kukka, joka avaa terälehtensä auringonvalolle, tottelee
samoja suuria lakeja, jotka ohjaavat tähtiä, ja miten kaunis ja suloinen onkaan sen elämä’.
Kukkien avulla Jumala tahtoo kiinnittää huomiomme Kristuksen kaltaisen luonteen sulouteen.
Hän, joka on antanut sellaisen kauneuden kukille, haluaa vielä paljon hartaammin sielun
pukeutuvan Kristuksen luonteen kauneuteen." (V.s., 142.)
13.4. Perjantai, aamu
Matt. 7:21
"Pelkästään tunnustukseen perustuva opetuslapseus on aivan arvotonta. Sielun
pelastukseksi koituva usko Kristukseen ei ole sellaista kuin moni selittää sen olevan. 'Usko
ainoastaan‘, he sanovat, 'niin sinun ei tarvitse pitää lakia‘. Mutta usko, mikä ei synnytä
kuuliaisuutta, on pelkkää luulottelua. ... Kun ihmiset puhuvat väheksyvästi Jumalan sanasta ja
asettavat omat käsityksensä, tunteensa ja kokemuksensa jumalallisen elämänohjeen edelle,
silloin tiedämme, ettei heissä yhtään valoa ole." (V.s., 208.)
13.4. Perjantai, ilta
Matt. 13:24-30
"Orjantappurat, ohdakkeet ja rikkaruohot esittävät sitä pahaa, mikä turmelee ja tuhoaa.
Linnun laulussa ja avautuvassa kukassa, sateessa ja päivänpaisteessa, kesäisessä
tuulenhenkäyksessä ja hienossa kasteessa sekä kymmenissä tuhansissa luonnon esineissä metsän tammesta sen juurella kukkivaan orvokkiin - ilmenee rakkaus, joka parantaa. Luonto
puhuu meille yhä Jumalan hyvyydestä. 'Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä
kohtaan, sanoo Herra; rauhan eikä turmion ajatukset’ (Jer. 29:11). Tämä on se sanoma, joka
ristin valossa voidaan lukea luonnon kasvoilta. Taivaat julistavat
Jumalan kunniaa ja maa on täynnä Hänen rikkauksiaan." (El. ja K., 96.)
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14.4. Sapatti, aamu
Matt. 12:35
"Ne, jotka eivät ole kokonaan totuuteen kääntyneitä, antavat usein mielensä askarrella
vapaasti maailman toimissa, ja vaikka he saattavatkin levätä ruumiillisesta työstä sapattina,
heidän kielensä kuitenkin ilmaisee, mitä heidän sydämessään on. Siitä johtuu osallistuminen
tuohon keskusteluun karjasta, sadosta, voitoista ja tappioista. Se on kaikki sapatin
rikkomista. Jos ajatukset viipyvät maailmallisissa asioissa, kieli ilmaisee sen, sillä sydämen
kyllyydestä suu puhuu." (T.a. I, 272.)
14.4. Sapatti, ilta
Jooel 2:13
“Meidän ei hyödytä suorittaa katumusharjoituksia tai uskotella voivamme omilla teoillamme
ansaita tai ostaa perintöosaa pyhitettyjen joukossa. Kun Kristukselle esitettiin kysymys: ‘Mitä
meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?’ Hän vastasi: ‘Se on Jumalan teko,
että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.’ Joh. 6:28,29 . Katumus on kääntymistä
pois omasta minästä Kristuksen puoleen. Ja kun me vastaanotamme Kristuksen, niin että Hän
uskon kautta voi elää elämäänsä meissä, se tulee näkyviin hyvinä tekoina." (V.s., 128, 129.)
15.4. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:23,24
“Ristin lähettiläiden tulee varustautua valppaudella ja rukouksella ja kulkea eteenpäin
uskossa ja pelkäämättä, aina toimien Jeesuksen nimessä. Heidän on ylistettävä Kristusta
taivaallisessa pyhäkössä palvelevana ihmisen välimiehenä, olentona, johon kaikki
vanhatestamentillisen jumalanpalvelusjärjestyksen mukaiset uhritoimitukset keskittyivät ja
jonka sovitusuhrin kautta Jumalan lain rikkojat voivat saada rauhan ja armon." (Ap. T., 175.)
15.4 Sunnuntai, ilta
Joh. 3:3
"Ihmisen täytyy saada uusi sydän, uudet halut, aikomukset ja vaikuttimet elääkseen uutta
elämää. On suurta petosta luulla, että meidän täytyy vain kehittää meissä itsessämme olevaa
hyvää." (Weg zu Christo, 17,18.)
"Kuin onnellinen onkaan lapses Sun, ken Sult’ on saanut uuden sydämen. Mi autuus
omaksesi valitun. Sun laillas tahtoo synnin jättäen aatella, elää hän! Onnellinen on Sun omas,
Herran, Jeesuksen." . (Zions Lieder.)
16.4. Maanantai, aamu
Snl. 23:29-33
"Kun väkijuomahimoa tyydytetään ja ihminen, joka luotiin Jumalan kuvaksi, vapaaehtoisesti
asettaa maljan huulilleen, hän alentuu eläimiä alemmaksi. Järki lamautuu, ymmärrys turtuu,
alhaisimmat intohimot heräävät ja lopullisena seurauksena on usein mitä inhottavimpia
rikoksia. Miten voi joku, joka käyttää alkoholijuomia ja tupakkaa, antaa Herralle koko
sydämensä? Se on mahdotonta." (Weg zur Gesundheit, 37.)
16.4 Maanantai, ilta
Job 22:29,30
"Köyhä publikaani, joka rukoili: ‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’ (Luuk. 18:13), piti
itseänsä hyvin syntisenä ihmisenä, ja toiset katselivat häntä samassa valossa, mutta hän tunsi
hätänsä ja tuli syntikuormineen ja häpeineen Jumalan eteen pyytäen Hänen armoaan. Hänen
sydämensä oli avoin Jumalan Hengen armovaikutukselle, joka voi vapauttaa hänet synnin
vallasta. Fariseuksen kerskuva, itse vanhurskas rukous taas osoitti, että hänen sydämensä oli
suljettu Pyhän Hengen vaikutukselta. Koska hän oli kaukana Jumalasta, hän ei ollenkaan
tuntenut omaa saastaisuuttaan, joka oli jumalallisen pyhyyden ja täydellisyyden vastakohta.
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Hän ei tuntenut tarvitsevansa mitään, eikä siis saanutkaan mitään." (Tie Kristuksen Luo, 29.)
17.4. Tiistai, aamu
Matt. 6:24
"Kristus ei sano, että ihminen ei tahdo tai että hänen ei pidä palvella kahta Herraa, vaan että
hän ei voi. Jumalan ja mammonan edut ovat täysin vastakkaiset ja yhteen soveltumattomat. ...
Ei kukaan voi omaksua puolueetonta kantaa. Ei ole mitään väliryhmää, joka, vaikka ei
rakastakaan Jumalaa, ei kuitenkaan palvele vanhurskauden vihollista. ... Se, joka ei kokonaan
antaudu Jumalalle, on toisen voiman hallittavana, hän kuuntelee toista ääntä, jonka
kehotukset ovat aivan päin vastaisia. Puolittainen Jumalan palveleminen siirtää inhimillisen
välikappaleen vihollisen puolelle ja tekee 'hänestä pimeyden joukkojen menestyksellisen
liittolaisen." (V.S., 137, 138.)
17.4. Tiistai, ilta
Valit.v. 3:26
"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." (T.a. II, 114.)
18.4. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:112
"Kutsuessaan nuoren Daavidin valtaistuimelle Herra todisti hänestä: 'Minä olen löytänyt
Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen (Ap.t. 13:22)'. Jumalan
kasvatusmenetelmät näkyvät myös Salomon elämän alkuaikoina. Salomo teki nuoruudessaan
saman valinnan kuin Daavid. Kaiken maallisen hyvän sijasta hän pyysi Jumalalta viisasta ja
ymmärtäväistä sydäntä. Ja Jumala antoi hänelle paitsi sitä mitä hän pyysi myös sellaista, mitä
hän ei ollut pyytänyt - rikkautta ja kunniaa. Hänen ymmärryksensä voimasta, hänen tietojensa
laajuudesta ja hänen hallituksensa loistosta tuli maailman ihme." (Elämä ja kasvatus, 47.)
18.4. Keskiviikko, ilta
Matt. 26:41
"Jos ihmiskunnan Vapahtaja jumalallisessa voimassaan tunsi tarvetta rukoilla meidän
edestämme, kuinka paljon enemmän heikkojen, synnillisten kuolevaisten pitäisi tuntea
tarvitsevansa rukousta - palavaa, kestävää rukousta. Ollessaan ankarimmin kiusattuna Kristus
ei nauttinut mitään, vaan jätti itsensä Jumalalle, ja hartaasti rukoillen ja täydellisesti alistuen
Isänsä tahtoon selviytyi voittajana. Niiden, jotka sanovat uskovansa näitä viimeisiä päiviä
varten annettuja totuuksia enemmän kuin mitkään toiset kristilliset piirit, tulee seurata suurta
Esikuvaa rukouksessa." (T.a. I., 206.)
19.4. Torstai, aamu
Luuk. 16:1,2
"Ennen pitkää joudumme selvittämään velkamme Mestarin kanssa, sillä pian Hän sanoo
meille: 'Tee tili taloudenhoidostasi.’ Luuk. 16:2. Jos ihmiset hylkäävät Jumalan vaatimukset
anastaakseen kaiken, mitä Herra antaa heille pitäen sitä heille itselleen kuuluvana, niin
Jumala ei hätäile, vaan koettelee heitä jatkuvasti antamalla heille lisää aineellista hyvää
runsaina siunauksina. Nämä ihmiset saattavat olla lähimmäistensä kunnioittamia, ja ehkei
seurakunnallakaan ole mitään heitä vastaan, mutta ennen pitkää Herra on sanova heille: 'Tee
tili talouden hoidostasi.’" (T.a. I.,349.)
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19.4. Torstai, ilta
Kol. 4:6
"Jeesus ei salannut sanaakaan totuudesta, mutta Hän puhui siitä aina rakkaudella.
Seurustellessaan kansan kanssa Hän osoitti mitä suurinta tahdikkuutta ja hellintä
huomaavaisuutta. Hän ei milloinkaan ollut epäkohtelias, ei koskaan tarpeettomasti lausunut
ankaria sanoja eikä koskaan turhanpäiten loukannut tunteellista sielua. Hän ei soimannut
inhimillistä heikkoutta. Hän sanoi totuuden, mutta aina rakkaudella. Hän tuomitsi
tekopyhyyden, epäuskon ja jumalattomuuden, mutta Hänen äänensä vapisi liikutuksesta
Hänen julistaessaan rangaistustuomion." (T. Kr. L., 11.)
20.4. Perjantai, aamu
Apt. 1:4,5
"Kun Kristus lähtiessään lupasi lähettää Pyhän Hengen edustajakseen, ei kulunut aika ole
sitä mitenkään muuttanut. Jumalan puolelta ei mikään rajoita Hänen armonsa runsautta
virtaamasta maahan päin ihmisille. Ellei lupaus pääse täyttymään siinä määrin kuin se voisi,
se johtuu siitä, ettei lupausta arvosteta siinä määrin kuin pitäisi. Jos kaikki haluaisivat, kaikki
täytettäisiin Hengellä." (Ap. T., 41.)
20.4. Perjantai, ilta
Jes. 58:13,14
"Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen viikoittaista paluuta
tervehditään iloiten. Millään muulla tavalla vanhemmat eivät voi korottaa ja kunnioittaa
sapattia paremmin kuin keksimällä keinoja oikean opetuksen antamiseksi perheelleen ja sen
jäsenten innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja antamalla heille oikean kuvan Jumalan
luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä
voidaksemme saattaa kristillinen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa iankaikkisen
elämän. Vanhemmat, tehkää sapatista ilonpäivä, niin että lapsenne rupeavat odottamaan sitä
ollen valmiina lausumaan sen terve-tulleeksi koko sydämestään heti sen alkaessa." (T.a. I,
263.)
21.4. Sapatti, aamu
Ps. 36;8,9
"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 päästä mitään epäpyhää." (T.a. II, 195.)
21.4. Sapatti, ilta
Snl. 4:23
"Hyvin harvat tuntevat oman sydämensä. Turhamaiset, huikentelevat muodin ystävät voivat
väittää olevansa Kristuksen seuraajia, mutta heidän vaatetuksensa ja käytöksensä ilmaisevat,
minkä asioiden parissa he askaroivat ja missä heidän sydämensä riippuu. Sydän kuvastuu
ulkonaisesta olemuksesta, eikä jalo luonne ole mieltynyt ulkonaisiin koristuksiin. Vaatimaton,
jumalapelkääväinen nainen pukeutuu aina kunniallisesti, sillä yksinkertaisessa vaatetuksessa
ymmärtäväinen nainen esiintyy aina parhaassa valossa. Jalo, sivistynyt mieli ilmenee
yksinkertaisen ja miellyttävän vaatetuksen valinnassa. Pyhittyneellä sydämellä ei ole aikaa
miettiä hyödytöntä kaunistusta. (Weg zur Gesundheit, 97.)
22.4. Sunnuntai, aamu
Hebr. 12:16,17
"Eesau helli voimakasta halua nauttia erityisiä mieliruokiaan ja hän oli jo kauan sitten
antanut periksi haluilleen, niin ettei hän nyt tuntenut välttämättömäksi kieltää itseltään
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houkuttelevaa, viekoittelevaa ateriaa. ... Mitä enemmän hän ajatteli sitä, sitä suuremmaksi
halu tuli, kunnes hänen esikoisoikeutensa lopulta menetti arvonsa ja pyhyytensä hänen
silmissään, ja hän vaihtoi sen ruokaan. Hän pöyhkeili sillä, että hänellä oli valta hallita
esikoisoikeuttaan ja että hän saattoi myydä ja ostaa takaisin sen mielensä mukaan. Mutta
kun hän tahtoi saada sen takaisin, ei hän enää voinut saada sitä. Silloin hänen
ajattelemattomuutensa ja hulluutensa kadutti häntä kovasti, mutta se oli liian myöhäistä. Hän
oli halveksinut siunausta ja Herra oli ottanut sen iäksi häneltä pois." (W. z. Ges., 44, 45.)
22.4. Sunnuntai, ilta
Matt. 6:9
"Jeesus opettaa meitä kutsumaan Hänen Isäänsä meidän Isäksemme. Hän ei häpeä kutsua
meitä veljiksi. Niin valmis, niin halukas Vapahtajan sydän on ottamaan meidät vastaan
Jumalan perheeseen, että Hän jo aivan ensimmäisissä sanoissa, joita meidän on käytettävä
lähestyessämme Jumalaa, antaa meille vakuutuksen sukulaisuussuhteestamme Häneen - ‘Isä
meidän‘. Tässä julistetaan tuo ihmeellinen totuus, joka on niin rohkaiseva ja lohdullinen, että
näet Jumala rakastaa meitä niin kuin Hän rakastaa Poikaansa." (V.s., 153.)
23.4. Maanantai, aamu
1. Kor. 3:11
“Korkeimmassa merkityksessään kasvatustyö ja lunastustyö ovat yhtä, sillä kasvatuksessa
kuten lunastuksessakaan ‘muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on
Jeesus Kristus‘.
'Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys Hänessä asuisi’ (1. Kor. 3:11; Kol. 1:19).
Muuttuneissa oloissakin oikea kasvatus yhä seuraa Luojan suunnitelmaa, Eeden- koulun
suunnitelmaa. Aadam ja Eeva saivat opetusta olemalla suorassa yhteydessä Jumalaan. Me
katselemme Hänen kirkkautensa tuntemisen valoa Kristuksen kasvoista. Kasvatuksen suuret
periaatteet ovat muuttumattomia. ‘Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti’ (Ps. 111:8),
sillä ne ovat Jumalan luonteen periaatteita." (El. ja K., 29, 30.)
23.4. Maanantai, ilta
Matt. 6:28
“Luonnon ihanuus voi opettaa sinulle enemmän Jumalan viisaudesta, kuin mitä kouluoppineet
siitä tietävät. Kukan terälehdille Jumala on kirjoittanut sanoman sinua varten - mutta se on
kirjoitettu kielellä, mitä sydämesi voi lukea vasta noudettuaan epäluottamuksen, itsekkyyden
ja kalvavan huolen läksyt." (V.s., 141.)
24.4. Tiistai, aamu
Jooel 2:28,29
"Pyhän Hengen lupaus ei rajoitu mihinkään aikakauteen tai rotuun. Kristus julisti, että Hänen
seuraajansa saisivat kokea Hänen Henkensä jumalallista vaikutusta loppuun asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan asti Puolustaja on lähetetty kaikille, jotka ovat täysin jättäytyneet Herralle
ja Hänen palvelukseensa. Kaikille, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen omakohtaisena
Vapahtajanaan, Pyhä Henki on tullut neuvonantajaksi, pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi.
Mitä läheisimmin uskovaiset ovat vaeltaneet Jumalan yhteydessä, sitä selvemmin ja
voimakkaammin he ovat todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja Hänen pelastavasta
armostaan." (Ap. t., 40.)
24.4. Tiistai, ilta
Apt. 12:7-11
"Epäilijät saattavat pilkallisesti hymyillä ajatukselle, että taivaan loistava enkeli huolehtisi
näin tavallisista asioista, yksinkertaisista ihmisten tarpeista, ja he saattavat tehdä
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kertomuksen jumalallisen
alkuperän kyseenalaiseksi. Mutta Jumala on viisaudessaan kirjoittanut nämä asiat pyhään
historiaan, ei enkelien vaan ihmisten hyödyksi, että nämä joutuessaan vaikeaan asemaan
saisivat lohdutusta ajatuksesta, että taivas tietää kaiken." (T.a. II, 345.)
25.4. Keskiviikko, aamu
1. Aikak. 29:13,14
"Jumala siunaa ihmisiä omaisuudella, ja Hän tekee näin, jotta he kykenisivät tukemaan
Hänen asiansa eteenpäin viemistä. Hän lähettää auringon paisteen ja sateen. Hän saattaa
kasvillisuuden kukoistamaan. Hän antaa terveyttä ja kykyä hankkia varoja. Kaikki
siunauksemme tulevat Hänen anteliaasta kädestään. Hän haluaisi ihmisten osoittavan
puolestaan kiitollisuutta palauttamalla Hänelle osan kymmenyksinä ja uhreina. Jos varoja
virtaisi rahastoon tämän jumalallisesti säädetyn suunnitelman mukaisesti - kymmenykset
kaikista tuloista ja runsaat uhrilahjat - niin Herran työ saisi tukea ylenpalttisesti." (Ap. T., 59.)
25.4. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 3:9
"Paljon parempi meidän on kärsiä väärien syytösten vuoksi kuin vahingoittaa itseämme
kostamalla vihollisillemme. Vihan ja koston henki on peräisin saatanasta ja tuottaa vain
onnettomuutta sille, joka sitä hellii. Sydämen nöyryys, tuo hiljaisuus, joka on Kristuksessa
pysymisen hedelmä, on todellisen siunauksen salaisuus. ‘Hän kaunistaa nöyrät
pelastuksella.’" (V.s., 32.)
26.4. Torstai, aamu
Luuk. 13:24
"Ei kukaan, ei Jumalakaan, pysty kantamaan meitä taivaaseen, ellemme omalta osaltamme
tee välttämättömiä ponnistuksia. Meidän tulee vaalia kauniita luonteenpiirteitä ja torjua
epämiellyttävät luonnolliset piirteemme, jotka tekevät meidät erilaisiksi kuin Jeesus. Samalla
kun Jumala vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen oman mielisuosionsa mukaan,
meidän tulee toimia yhdessä Hänen kanssaan. Kristuksen uskonto muuttaa sydämen. Se
antaa maailmanmieliselle taivaan mielenlaadun. ... Hän muodostaa oikeita elämän tapoja,
sillä Kristuksen evankeliumi on hänelle tullut elämän tuoksuksi elämäksi." (T.a. II, 111.)
26.4. Torstai, ilta
Ef. 3:16
"Henki antaa voimaa, mikä ylläpitää kilvoittelevia, taistelevia sieluja jokaisessa
hätätilanteessa, maailman vihan keskellä ja omien tappioiden ja erehdysten tunnossa. Kun
suru ja ahdistukset saavat kaiken näyttämään synkältä ja tulevaisuuden pulmalliselta ja kun
tunnemme itsemme avuttomiksi ja yksinäisiksi - juuri tällaisina aikoina Pyhä Henki tuo lohdun
sydämelle vastauksena uskon rukoukseen." (Ap. T., 41, 42.)
27.4. Perjantai, aamu
Ps. 91:11
"Enkelit eivät suorita palveluaan niin kuin palvelijat, vaan niin kuin lapset. Heidän ja heidän
luojansa välillä vallitsee täydellinen yksimielisyys. Heistä ei kuuliaisuus tunnu orjuudelta.
Rakkaus Jumalaan tekee palvelemisen heille iloksi. Samoin jokainen sielu, jossa Kristus,
kirkkauden toivo, asuu, yhtyy Hänen sanoihinsa: ‘Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen
mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni.’ Ps. 40:9." (V.s., 160, 161.)
27.4. Perjantai, ilta
Snl. 2:6
"Jumalassa oleva tieto on kaiken todellisen tiedon ja kehityksen alkulähde. ... Mitä tahansa
tutkimuksen haaraa etenemmekin, vilpittömästi pyrkien pääsemään selville totuudesta,
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joudumme kosketuksiin näkymättömän, valtavan Älyn kanssa, joka työskentelee kaikessa ja
kaiken kautta. Ihmismieli joutuu yhteyteen Jumalan mielen kanssa, äärellinen äärettömän
kanssa. Tällaisen yhteyden vaikutusta ruumiiseen, sieluun ja henkeen ei voida arvioida kyllin
korkealle. Tähän yhteyteen perustuu korkein kasvatus. Se on Jumalan käyttämä
kasvatusmenetelmä. ‘Tee siis sovinto ja elä rauhassa Hänen kanssaan, niin saavutat onnen.
Ota opetusta Hänen suustaan ja kätke Hänen sanansa sydämeesi‘ (Job 22:21,22). Tämä on
Jumalan sanoma ihmiskunnalle." (El. ja K., 14.)
28.4. Sapatti, aamu
Hebr. 2:6,7
"Aadam ja Eeva oli luotu olemaan ‘Jumalan kuva ja kunnia’ (1. Kor. 11:7), ja he olivat saaneet
korkeaan asemaansa kuuluvia lahjoja. He olivat rakenteeltaan viehättäviä ja sopusuhtaisia,
olemukseltaan säännönmukaisia ja kauniita. Heidän kasvonsa hehkuivat terveyden punaa ja
niitä valaisi ilo ja toivo. He olivat ulkonaiselta olemukseltaan Tekijänsä kaltaisia. Mutta tämä
Jumalan kaltaisuus ei ilmennyt vain heidän fyysisessä luonnossaan. Jokainen mielen ja sielun
kyky heijasti Luojan kirkkautta. Aadamille ja Eevalle oli annettu suuria henkisiä ja hengellisiä
kykyjä, jotta he eivät tajuaisi vain näkyvän maailmankaikkeuden ihmeitä, vaan voisivat
ymmärtää myös siveelliseen vastuunalaisuuteen liittyviä velvoitteita." (El. ja K., 20.)
28.4. Sapatti, ilta
Matt. 5:16
"Mutta Jeesus ei kehottanut opetuslapsiaan: ‘Koettakaa saada valonne loistamaan‘, vaan
Hän sanoi: ‘Antakaa valonne loistaa’ (engl. käänn.). Milloin Kristus asuu sydämessä, on
mahdotonta kätkeä Hänen läsnäolonsa valkeutta. Jos Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat
eivät ole maailman valkeutena, on syynä se, että elämänvoima on poistunut heistä, jos he
eivät levitä valoa, on syynä se, ettei heillä ole mitään yhteyttä itse valolähteeseen." (V.s., 66.)
29.4. Sunnuntai, aamu
Kol. 4:5
"On murheellista, että aika käytetään hyödyttömästi. Hetket, jotka pitäisi omistaa Raamatun
tutkimiselle tai Herran hyväksi työskentelemiselle, käytetään huonommin kuin jos ne
tuhlattaisiin tekemättä mitään. Elämä on annettu meille todellista, pyhää tarkoitusta varten,
ja se on liian kallisarvoinen käytettäväksi sillä tavalla. Pyydän teitä, jotka kannatte kristityn
nimeä, koettelemaan sydämiänne ja arvostelemaan itseänne. Ettekö rakasta nautintoja
enemmän kuin lähimmäisiänne? On paljon tehtävää, sieluja on kaikkialla pelastettaviksi, joka
puolella taisteluja kestettäviksi, ja iankaikkinen elämä viittoo ihanana palkintona," (Weg zur
Gesundheit, 102.)
29.4. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 15:21
"Tätä laulua laulettiin usein matkan varrella. Se ilahdutti toivioretkeläisten sydäntä ja vahvisti
heidän uskoaan. Siinailla annetut käskyt lupauksineen Jumalan suosiosta ja Hänen
ihmeelliset tekonsa heidän vapauttamisekseen ilmaistiin Jumalan johdatuksesta lauluin....
Siten heidän ajatuksensa kohosivat matkan vastuksien ja vaikeuksien yläpuolelle. Levoton,
kuohuva mieli tyyntyi ja rauhoittui, totuuden periaatteet juurtuivat mieleen ja usko vahvistui.
Yhteistoiminta opetti heille järjestystä ja yhteyttä sekä saattoi heidät likeisempään
kosketukseen Jumalan ja toistensa kanssa." (El. ja K. 38, 39.)
30.4. Maanantai, aamu
Gal.4:6,7
"Mutta sinä olet kuin lapsi, joka ei ole vielä saanut haltuunsa perintöään. Jumala ei usko
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kallisarvoista omaisuuttasi sinun huostaasi, jotta saatana ei salakavalilla juonillaan pettäisi
sinua, kuten hän petti ensimmäisen ihmisparin Eedenissä. Kristus tallettaa sen sinua varten,
pitäen huolta, ettei ryöstäjä pääse siihen käsiksi. Lapsen tavoin sinä päivästä päivään saat
sen, minkä kunakin päivänä tarvitset. Joka päivä sinun on rukoiltava: ‘Anna meille tänä
päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.’ Älä pelkää, vaikka sinulla ei olisikaan riittävästi
huomiseksi. Sinulla on Hänen varma lupauksensa: ‘Sinä olet asuva maassa ja totisesti sinut
ravitaan.’" (V.s., 163.)
30.4. Maanantai, ilta
2. Tim. 2:19
"Onko tämä suuri muutos tapahtunut teissä? Älkää eksykö. Joko olen lainkaan mainitsematta
Kristuksen nimeä tai tahdon antaa Hänelle koko sydämeni, jakamattoman kiintymykseni.
Meidän tulisi olla syvästi kiitollisia siitä, että Jeesus tahtoo hyväksyä tämän uhrin, Hän vaatii
kaiken. Kun me suostumme Hänen vaatimuksiinsa ja luovumme kaikesta, niin silloin, mutta ei
ennen, Hän kietoo ympärillemme armon käsivartensa. Mutta mitä annamme antaessamme
kaiken? Synnin saastuttaman sielumme, jotta Jeesus sen puhdistaisi armollaan ja pelastaisi
sen kuolemasta rajattomalla rakkaudellaan." (T.a. I, 46.)
TOUKOKUU
1.5. Tiistai, aamu
Tiit. 2:4
"Vaimon tulisi täyttää Jumalan hänelle määräämä paikka miehensä auttajana. Maailma
tarvitsee äitejä, joilla ei ole vain äidin nimi, vaan jotka todella ovat äitejä joka suhteessa.
Täysin oikeuksin saamme sanoa, että vaimon velvollisuudet ovat pyhemmät kuin miehen.
Mutta vaimon tulisi arvostaa kutsumuksensa pyhyyttä ja täyttää lähetystehtävänsä Jumalan
voimassa ja pelossa. Hänen tulisi kasvattaa lapsensa hyödyllisiksi maailmassa ja uudessa
maassa olevaa kotia varten. Äidin asema perheessä on pyhempi kuin kuninkaan
valtaistuimellaan. Hänen tulisi pyrkiä näyttämään lapsilleen seuraamisen arvoista
esimerkkiä." (Weg zur Gesundheit, 82.)
1.5. Tiistai, ilta
Ps. 116:1,2
"Yksinäisessä rukouspaikassa, jossa ainoastaan Jumalan silmä voi nähdä ja Hänen korvansa
kuulla, me saamme vuodattaa salaisimmatkin halumme ja toiveemme rajattoman
myötätuntoiselle Isällemme, ja sielun syvässä hiljaisuudessa on tuo ääni, joka ei milloinkaan
ole vastaamatta ihmisen hätähuutoon, puhuva sydämellemme. ... Ne, jotka etsivät Jumalaa
salassa, kertoen Herralle tarpeensa ja anoen apua, eivät rukoile turhaan. ‘Sinun Isäsi, joka
salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti’ (engl. käänn.)." (V.s., 124, 125.)
2.5. Keskiviikko, aamu
Snl. 3:9-10
"Jumala on antanut kansalleen suunnitelman, jonka avulla se voi hankkia tarvittavat varat,
jotta työ tulisi itsensä ylläpitäväksi. Jumalan laatima kymmenysjärjestelmä on kaunis
yksinkertaisuudessaan ja tasapuolisuudessaan. Jokainen voi uskon rohkeudessa omaksua
sen, sillä se on lähtöisin Jumalasta. Yksinkertaisuus ja hyödyllisyys ovat siinä yhdistettyinä,
eikä sen varteen ottaminen ja ymmärtäminen vaadi kovinkaan syvällistä oppineisuutta. Kaikki
voivat tuntea osallistuvansa kallisarvoisen pelastussanoman edistämiseen. Jokaisesta
miehestä, naisesta ja nuoresta voi tulla Herran taloudenhoitaja, ja hän voi olla välikappale,
joka huolehtii rahaston tarpeista." (T.a. I, 348.)
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2.5. Keskiviikko, ilta
Luuk. 6:41,42
"Vasta kun tunnet voivasi astua alas itse vanhurskautesi korokkeelta, niin, vieläpä antaa
oman henkesikin pelastaaksesi hairahtuneen veljesi, olet ottanut malan omasta silmästäsi,
niin että olet valmis auttamaan veljeäsi. Silloin kykenet lähestymään häntä ja koskettamaan
hänen sydäntään. Moitteet ja syytökset eivät vielä koskaan ole ketään nurjasta tilasta
pelastaneet, mutta monen ne ovat vieroittaneet Kristuksesta ja saaneet sulkemaan
sydämensä kaikilta vakuutuksilta. Lempeä mieli, tahdikas, miellyttävä käytös voi pelastaa
eksyneen ja peittää syntien paljouden." (V.s., 186.)
3.5. Torstai, aamu
Luuk. 13:14
"Monia kyllä Kristuksen kauneus ja taivaan ihanuus vetävät puoleensa, mutta ne ehdot, joilla
niistä voi päästä osalliseksi, pelottavat heitä. Leveällä tiellä on useita vaeltajia, joita heidän
kulkemansa polku ei täysin tyydytä. He haluavat vapautua synnin orjuudesta, ja he koettavat
omassa voimassaan vastustaa synnillisiä tottumuksiaan. He katsovat kohti kaitaa tietä ja
ahdasta porttia, mutta itsekäs nautinnonhalu, maailmanrakkaus, ylpeys, epäpyhä
kunnianhimo muodostuvat esteeksi heidän ja Vapahtajan välille. Oman tahdon luovuttaminen,
omien kiintymysten ja pyrkimysten hylkääminen vaatii uhria, ja se saa heidät epäröimään,
horjumaan ja kääntymään takaisin." (V.s., 204.)
3.5. Torstai, ilta
Ps. 40:18
"Jeesus huolehtii jokaisesta ihmisestä ikään kuin ei maan päällä olisi ketään toista. Jumalana
Hän käyttää paljon voimaa meidän hyväksemme samalla kun Hän vanhempana veljenämme
tuntee kaikki tuskamme. Taivaan Majesteetti ei pysytellyt loitolla alentuneesta, synnillisestä
ihmissuvusta. Meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka olisi niin korkea ja ylhäinen, ettei
Hän huomaisi meitä eikä osoittaisi meille myötätuntoaan, vaan sellainen, jota kaikessa on
kiusattu samalla tavalla kuin meitäkin, kuitenkin ilman syntiä." (T.a. II, 113.)
4.5. Perjantai, aamu
Hebr. 11:5
"Eenokin julistama sanoma ja hänen taivaaseen ottamisensa olivat vakuuttavana todisteena
kaikille, jotka elivät hänen aikanaan. Nämä seikat olivat todiste, jonka avulla Metusalah ja
Nooa saattoivat voimallisesti osoittaa sen, että vanhurskaat voitiin ottaa taivaaseen. Se
Jumala, jonka yhteydessä Eenok vaelsi, oli meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesus
Kristus. Hän oli maailman valkeus silloin aivan samoin kuin nytkin. Tuolloin eläneiltä ei
puuttunut opettajia ohjaamaan heitä elämän polulla, sillä Nooa ja Eenok olivat kristittyjä.
Evankeliumi on esitetty ohjeina Kolmannessa Mooseksen kirjassa. Järkähtämätöntä
kuuliaisuutta vaaditaan nyt kuten silloinkin. Miten elintärkeää onkaan, että ymmärrämme
tuon sanan merkityksen.'" (T.a. III, 39, 40.)
4.5. Perjantai, ilta
Hebr. 11:3
"Tiede ei kykene ikinä selvittämään luomistyötä. Mikä tiede kykenee selvittämään elämän
arvoituksen? Olettamus, ettei Jumala luonut ainetta luodessaan maailman, on perusteeton.
Muovatessaan maailmamme Jumala ei ollut riippuvainen ennestään olemassa olevasta
aineesta. Päinvastoin kaikki, sekä aineellinen että hengellinen, ilmaantui Herran Jehovan
eteen Hänen käskystään ja tuli luoduksi Hänen tarkoitustaan varten. Taivaat ja kaikki niiden
joukot, maa ja kaikki siinä oleva eivät ole ainoastaan Hänen kättensä tekoa, vaan ne myös
Hartauskalenteri

15

Huhti-Kesäkuu 2018

syntyivät Hänen suunsa henkäyksellä." (T.a. III, 249, 250.)
5.5. Sapatti, aamu
1. Moos. 35:2-5
"Kaikkia tulee opettaa pukeutumaan siveästi, siististi ja puhtaasti kuitenkin välttäen sellaisia
ulkonaisia koristuksia, jotka ovat täysin sopimattomia Jumalan huoneeseen. Vaatteilla
koreilemista tulee karttaa, sillä se vain lisää kunnioituksen puutetta. Ihmisten huomio kiintyy
milloin tuohon milloin tähän hienoon vaatekappaleeseen. Näin herää ajatuksia, joilla ei tulisi
olla mitään sijaa jumalanpalvelukseen osallistuvien mielessä. Jumalan tulee olla ajatusten
aiheena ja palvonnan kohteena. Sen vuoksi kaikki, mikä irrottaa ajatukset tästä pyhästä,
juhlallisesta jumalanpalveluksesta, on loukkaus Häntä kohtaan." (T.a. II, 203.)
5.5. Sapatti, ilta
Joh. 16:13
"Näytettyään todeksi synnin ja esitettyään vanhurskauden vaatimustason Pyhä Henki
vapauttaa mielen kiintymyksestä tämän maailman asioihin ja täyttää sielun pyhyyden
kaipuulla. Vapahtaja sanoi Hengestä, että Hän ‘johdattaa ... teidät kaikkeen totuuteen‘...
Henki pyhittää niiden koko olemuksen, jotka suostuvat Hänen muovattavikseen’ Henki ottaa
Jumalan omasta ja painaa tämän ottamansa ihmissieluun. Hän tekee voimallaan elämän tien
niin selväksi, ettei kenenkään tarvitse siltä eksyä." (Ap. t., 43.)
6.5. Sunnuntai, aamu
Room.12:11
"‘Älkää olko veltot siinä, mitä teidän pitää tehdä‘, kehottaa apostoli Paavali. Sadon
odottaminen silloin, kun ei ole kylvetty mitään, olisi aivan yhtä järjetöntä kuin pelastuksen
odottaminen ihmisen antautuessa velttouden ja välinpitämättömyyden valtaan. Nopeus ei
aina auta juoksemaan eikä väkevyys taistelemaan, mutta ‘veltto käsi tekee köyhäksi.’
Toimessaan ahkera ei ehkä aina saa onnea, mutta uneliaisuus ja laiskuus murehduttavat
varmasti Jumalan Henkeä ja hävittävät oikean jumalanpelon. Seisova vesi rupeaa lopulta
haisemaan, mutta puhdas, pulppuava puro levittää terveyttä ja iloa kaikkialle, minne se
virtaa." (Weg zur Gesundheit, 101.)
6.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 103:1,2
"Jeesuksen uskonto on iloa, rauhaa ja onnea. Tutkiessamme Raamattua ja nähdessämme
Isän äärettömän alentumisen Hänen antaessaan Jeesuksen maailmalle, jotta jokainen
Häneen uskova saisi iankaikkisen elämän, meidän tulee panna kaikki voimamme liikkeelle
antaaksemme Hänelle kiitoksen, kunnian ja ylistyksen Hänen sanomattomasta
rakkaudestaan ihmislapsia kohtaan." (T.a. II, 225.)
"Sua, Kuninkaani, Jumalani kiitän ja nimeäsi ylistän. Sua alati mä kunnioittaa mielin ja
palvella sua käsin, kielin."
7.5. Maanantai, aamu
1. Piet. 2:11
"Monet liittävät tämän jakeen siveettömyyteen, mutta sen merkitys on paljon syvempi. Se
kieltää kaiken herkuttelunhalun ja intohimojen tyydyttämisen. Jokainen väärä ruokahalumme
vaatimus on sielua vastaan sotiva himo. Ruokahalu on siunaus, mutta ei silloin, kun se
vääristyneenä palvelee kuolemaa ja siitä tulee lihallinen himo, joka sotii sielua vastaan.
Pietarin kehotus on vakava ja varoittaa meitä selvästi kaikista kiihottavista aineista. Tällaisten
halujen tyydyttäminen voidaan ilman muuta lukea niiden himojen joukkoon, joilla on
vahingollinen vaikutus moraaliseen luonteeseen." (W. z. Ges., 56.)
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7.5. Maanantai, ilta
Joh. 3:17
"Kristus oli uskollinen ojentaja. Ei koskaan ole elänyt toista, joka niin suuresti on vihannut
pahaa; ei ketään, joka sen niin pelottomasti on tuominnut. Hänen pelkkä läsnäolonsa oli
nuhde kaikelle väärälle ja alhaiselle. Hänen puhtautensa valossa ihmiset näkivät itsensä
saastaisiksi, elämänsä tarkoitusperät alhaisiksi ja vääriksi. Kuitenkin Hän veti heitä
puoleensa. Hän, joka oli luonut ihmisen, ymmärsi ihmisyyden arvon. Pahan Hän tuomitsi
vihollisena niille, joita Hän koetti siunata ja pelastaa. Jokaisessa ihmisolennossa,
syvimmällekin langenneessa, Hän näki Jumalan lapsen, jonka Hän saattoi palauttaa
jumalallisen etuoikeutensa piiriin." (El. ja k., 75,76.)
8.5. Tiistai, aamu
1. Moos. 2:15
"Aadamille ja Eevalle uskottiin puutarhan hoito, heidät asetettiin ‘viljelemään ja varjelemaan
sitä‘. Vaikka heillä oli kaikkea, mitä maailmankaikkeuden Omistaja saattoi tarjota, heidän ei
pitänyt olla toimettomina. Hyödyllinen työ annettiin heille siunaukseksi, vahvistamaan
ruumista, laajentamaan mieltä ja kehittämään luonnetta." (El. ja K., 21.)
8.5 Tiistai, ilta
Ps. 146:2
"Tuleeko meidän jatkuvasti vastaanottaa Hänen hyviä lahjojaan ilmaisematta milloinkaan
kiitollisuutta Jumalalle, ylistämättä Häntä milloinkaan siitä, mitä Hän on tehnyt
puolestamme? Kukaan meistä ei rukoile liian paljon, mutta me olemme liian kitsaat
antamaan kiitosta. Jos Jumalan laupeus saisi meidät enemmän kiittämään ja ylistämään,
meillä olisi paljon enemmän voimaa rukouksissamme. Olisimme tulvillamme Jumalan
rakkautta, ja meillä olisi enemmän mistä kiittää ja ylistää Häntä. Te, jotka valitatte, ettei
Jumala kuule rukouksianne, muuttakaa nykyistä järjestystänne, ja ruvetkaa lisäämään kiitosta
anomuksiinne. Ajatellessanne Hänen hyvyyttään ja armonosoituksiaan tulette näkemään, että
Hän ottaa huomioon teidänkin tarpeitanne." (T.a. II, 107, 108.)
9.5. Keskiviikko, aamu
Apt. 5:1-11
"Monet kuluttavat rahaa ylettömästi omiin itsekkäisiin tarpeisiinsa. Miehet ja naiset
kallistavat korvansa haluilleen ja tyydyttävät mielitekojaan mutta tuovat Jumalalle, miltei
vasten tahtoaan, kitsaan uhrin. He unohtavat, että Jumala vaatii vielä tarkan selvityksen siitä,
kuinka Hänen suomaansa hyvyyttä on käytetty, ja ettei Hän hyväksy sitä mitätöntä antia, jonka
he luovuttavat rahastoon, sen enempää kuin Hän hyväksyi Ananiaan ja Safiiran uhria." (Ap. T. ,
60.)
9.5. Keskiviikko, ilta
Luuk. 5:30-32
"Uskonto, mikä saa ihmiset väheksymään muita ihmisolentoja, joita Kristus on pitänyt kyllin
arvokkaina uhratakseen itsensä heidän tähtensä, uskonto, mikä tekee meidät
välinpitämättömiksi muiden tarpeista, kärsimyksistä tai oikeuksista, on valeuskontoa.
Jättäessämme huomioon ottamatta köyhien, kärsivien ja syntisten vetoomukset me
osoittaudumme Kristuksen pettäjiksi. Juuri siksi, että ihmiset tunnustavat Kristuksen nimeä,
vaikka elämässään kieltävät Hänen luonteensa, kristinuskolla on niin vähän voimaa
maailmassa. Tämän asiaintilan tähden tulee Jumalan nimi pilkatuksi.” (V.s., 195,196.)
10.5. Torstai, aamu
Ef. 5:15,16
"Aikamme on kallista. Meillä on jäljellä vain vähän, hyvin vähän koetusaikamme päiviä, jolloin
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voimme valmistautua tulevaan, kuolemattomaan elämään. Meillä ei ole hukattavissa aikaa
umpimähkäisiin tekoihin. Meidän tulisi kavahtaa pinnallista suhtautumista Jumalan sanaan."
(T.a. III, 10.)
10.5. Torstai, ilta
1. Piet. 1:6-8
"Kenenkään ei tule alinomaa peläten ja vavisten viipyä epäilyksissä kylväen ympärilleen
valitusta, vaan kaikkien tulee katsoa Jumalaan, nähdä Hänen hyvyytensä ja iloita Hänen
rakkaudestaan. Ponnista kaikki voimasi katsoaksesi ylös, pois vaikeuksistasi. Silloin et
milloinkaan tule väsymään matkalla. Pian näet pilven takaa Jeesuksen ojentamassa käsiään
auttaakseen sinua, eikä sinun tarvitse tehdä muuta kuin ojentaa Hänelle kätesi vilpittömästi
uskoen, että Hän johtaa sinua. Sitä mukaa kun opit luottamaan Häneen, tulet uskon kautta
Jeesukseen toivorikkaaksi. Golgatan ristiltä loistava valo ilmaisee sinulle, minkä arvon Jumala
antaa ihmissielulle ... " (T.a. II, 224.)
11.5. Perjantai, aamu
Ps. 19:8,9
"Siinailla annettu laki oli rakkauden periaatteiden julistus, taivaan lain tiedoksi saattaminen
maalle. Se annettiin Välimiehen kautta - sen julisti Hän, joka voimallaan saattaa
ihmissydämet sopusointuun sen periaatteiden kanssa. Jumala oli ilmaissut lain tarkoituksen
sanoessaan Israelille: ‘Ja te olkaa minulle pyhä kansa.’ 2. Moos. 22:31." (V.s. , 74, 75.)
11.5. Perjantai, ilta
Mark. 10:45
"Kaikki asiat sekä taivaassa että maassa todistavat, että elämän suuri laki on palvelemisen
laki. Iankaikkinen Isä hoitaa jokaisen elävän olennon elämää. Kristus oli maan päällä ‘niin
kuin se, joka palvelee’ (Luuk. 22:27). Enkelit ovat ‘palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä
niitä varten, jotka saavat autuuden periä’ (Hebr. 1:14). Sama palvelemisen laki on kirjoitettu
kaiken ylle luonnossa. Taivaan linnut, kedon eläimet, metsän puut, lehdet, ruohot ja kukat,
aurinko taivaalla ja kirkkaat tähdet kaikilla on palvelustehtävä. Järvi ja valtameri, virta ja
vesilähde - jokainen niistä ottaa vastaan voidakseen antaa." (El. ja K., 98.)
12.5. Sapatti, aamu
Mark. 2:27
"Ihmistä ei tehty sapattia varten ollakseen sille sovelias, sillä sapatti asetettiin vasta ihmisen
luomisen jälkeen täyttämään hänen tarpeitaan. Luotuaan maailman kuudessa päivässä
Jumala lepäsi, samalla pyhittäen ja siunaten sen päivän, jonka Hän varasi lepoon kaikesta
luomistyöstänsä. Hän erotti tuon erikoisen päivän myös ihmiselle levoksi kaikesta hänen
työstään, jotta hän katsellessaan maata ja taivasta muistelisi, että Jumala oli kuudessa
päivässä tehnyt ne kaikki ja levännyt seitsemäntenä, ja että hänen katsellessaan Jumalan
äärettömän viisauden silminnähtäviä todistuksia hänen sydämensä täyttyisi rakkaudella ja
kunnioituksella Tekijäänsä kohtaan." (T.a. I, 261.)
12.5. Sapatti, ilta
Matt. 17:5-8
"Jeesus yksin - näissä sanoissa piilee sen elämän ja voiman salaisuus, joka oli
tunnusmerkillistä varhaisseurakunnan historialle. Kun opetuslapset ensi kerran kuulivat
Kristuksen sanat, he tunsivat tarvitsevansa Häntä. He etsivät Häntä, he löysivät Hänet ja he
seurasivat Häntä. He olivat Hänen seurassaan pyhäkössä, aterialla, vuoren rinteellä, kedolla.
He olivat kuin oppilaat opettajansa seurassa ja saivat häneltä päivittäin opetusta
iankaikkisesta totuudesta." (Ap. t., 51, 52.)
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13.5. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 4;5-7
"Jos ne, jotka nykyään opettavat Jumalan sanaa, kohottaisivat Kristuksen ristiä yhä
korkeammalle, niin heidän palvelustoimintansa olisi paljon tuloksellisempaa. Jos syntiset
saadaan luomaan yksikin harras katse ristiin, jos he voivat saada selkeän näyn
ristiinnaulitusta Vapahtajasta, he tajuavat Jumalan myötätunnon syvyyden ja synnin
synnillisyyden. Kristuksen kuolema osoittaa Jumalan suuren rakkauden ihmistä kohtaan. Se
on meille pelastuksen sinetti. Ristin riistäminen kristityltä olisi samaa kuin auringon
sammuttaminen taivaalta. Risti tuo meidät lähelle Jumalaa ja sovittaa meidät Hänen
kanssaan. Isällisen rakkauden innoittamalla hellällä myötätunnolla Herra katsoo sitä
kärsimystä, jonka Hänen Poikansa kesti pelastaakseen ihmissuvun iankaikkisesta
kuolemasta, ja hyväksyy meidät Rakastetussa." (Ap. T., 160.)
13.5. Sunnuntai, ilta
Matt. 6:33
"Jeesus ei vapauta meitä välttämättömästä vaivannäöstä, mutta Hän opettaa, että meidän on
kaikessa ensimmäiseksi ja viimeiseksi ajateltava Häntä. Meidän ei pidä ryhtyä mihinkään
työhön, omaksua mitään harrastusta tai ottaa osaa mihinkään huviin, mikä ehkäisisi Hänen
vanhurskautensa kehkeytymistä luonteessamme ja elämässämme. Kaikki, mitä teemme,
meidän on tehtävä sydämestämme, niin kuin Herralle." (V.s., 146.)
14.5. Maanantai, aamu
Saarn. 3:13
"Monet pitävät rikkautta ja joutilaisuutta suurena siunauksena, mutta onnellisimpia ovat
tosiasiassa ne, jotka iloiten menevät jokapäiväiseen työhönsä, ja he nauttivat myös parhaasta
terveydestä. Hyvin järjestetystä työstä seuraava väsymys antaa heille virvoittavan, terveellisen
unen siunauksen. Käsky, että ihmisen tulee tehdä työtä ansaitakseen jokapäiväisen leipänsä
sekä lupaus tulevasta autuudesta ja kirkkaudesta ovat molemmat lähtöisin samalta
valtaistuimelta ja molemmat koituvat meille siunaukseksi." (Weg z. Ges., 101.)
14.5. Maanantai,ilta
Ilm. 22:17
"Sinä, joka sydämessäsi kaipaat jotakin parempaa kuin mitä tämä maailma voi antaa,
muista, että tämä kaipaus on Jumalan ääni, joka puhuu sielullesi. Pyydä Häntä muuttamaan
mielesi ja kirkastamaan sinulle Kristus Hänen rajattomassa rakkaudessaan ja täydellisessä
puhtaudessaan. Vapahtajan elämä valaisee täydellisesti Jumalan lain periaatteita - rakkautta
Jumalaan ja lähimmäiseen. Hänen sielunsa elämä oli hyvyyttä ja epäitsekästä rakkautta.
Katsellessamme Häntä tuntuu siltä kuin Hänestä lankeaisi valo meihin, niin että näemme
oman sydämemme syntisyyden." (Tie Kristuksen Luo, 27.)
15.5. Tiistai, aamu
Saarn. 7:30
"Meidät on luotu ihmeellisesti ja tahdomme tuoda ruumiimme Herralle elävänä uhrina. Miten
on mahdollista, että kristitty äiti voisi palvella muodin jumalatarta ja yhtaikaa olla uskollinen
taivaan Herralle? Se on mahdotonta. ‘Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa‘. Te ette voi
omistaa kallista aikaa ja lahjoja maailmalle ja yhtaikaa pitää henkeänne ja ruumistanne
sellaisessa kunnossa, että voisitte täyttää tehtävänne. Jumala haluaa teidän kasvattavan
lapsenne Hänen pelossaan ja auttavan Häntä heidän ruumiinsa kehittämisessä. Tämä koituu
heille siunaukseksi heidän vanhuuteensa saakka." (Weg zur Gesundheit, 95.)
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15.5. Tiistai, ilta
Ef. 3:16-17
"Vain jos sallimme Kristuksen asua sydämessä uskon kautta Hänen vanhurskauteensa, meillä
on turva pahaa vastaan. Niin kauan kuin sydämessämme on itsekkyyttä, on kiusauksella valta
ylitsemme. Mutta katsellessamme Jumalan suurta rakkautta me näemme itsekkyyden
vastenmielisen ja inhottavan luonteen ja haluamme saada sen poistetuksi sielusta. Kun Pyhä
Henki kirkastaa meille Kristusta, käy sydämemme pehmeäksi ja taipuvaiseksi, kiusaus
menettää voimansa ja Kristuksen armo uudistaa luonteen." (V.s., 172.)
16.5. Keskiviikko, aamu
Gal. 6:9
"Anteliaisuuden henki on taivaan henki, itsekkyyden henki on saatanan henki. Kristuksen
uhrautuva rakkaus paljastui ristillä. Hän antoi kaikkensa ja sen jälkeen itsensä voidakseen
pelastaa ihmiskunnan. Kristuksen risti vetoaa siunatun Vapahtajamme kaikkien seuraajien
hyväntahtoisuuteen ja anteliaisuuteen. Ristillä ilmaistiin todellisen antamisen periaate.
Suoritettuina hyvinä tekoina ja hyväntekeväisyytenä tämä periaate on kristillisen elämän
todellinen hedelmä." (T.a. I, 446.)
16.5. Keskiviikko, ilta
Matt. 7:3
"Hänen sanansa loihtivat kuvan ihmisestä, joka helposti huomaa muiden virheet. Kun hän
luulee keksineensä tahran jonkun luonteessa tai elämässä, hän on erittäin kärkäs
osoittamaan sitä sormellaan. Mutta Jeesus selittää, että tämän epäkristillisen teon
paljastama luonteenpiirre jo sinänsä on moitittuun virheeseen verrattuna kuin malka
verrattuna rikkaan. Juuri siksi, että ihminen itse on vailla
armahtavaisuuden ja rakkauden henkeä, hän tekee kärpäsestä härkäsen. Niiden elämässä,
jotka eivät milloinkaan ole kokeneet sitä synninsurua, joka liittyy täydelliseen Kristukselle
antautumiseen, ei myöskään näy Vapahtajan rakkauden sulostuttavaa vaikutusta." (V.s.,
182.)
17.5. Torstai, aamu
Joh. 8:34
"Joka kerran on antanut myöten kiusaukselle, lankeaa siihen helpommin toisenkin kerran.
Jokainen synnin toistaminen vähentää hänen vastustuskykyään, sokaisee häntä ja heikentää
hänen vakaumustaan. Jokainen hillittömyyden siemen tuottaa hedelmän. Jumala ei millään
ihmeteollaan estä sitä tuottamasta satoa, ‘sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää’
(Gal. 6:7) Joka epäuskoisen julkeana suhtautuu hidasjärkisen välinpitämättömästi
jumalalliseen totuuteen, niittää vain oman kylvönsä satoa, Näin tulevat monet kuuntelemaan
levollisen välinpitämättömästi totuuksia, jotka kerran sykähdyttivät heidän mieltään. Totuuden
laiminlyönnin ja vastustamisen kylvö tuotti tällaista satoa." (P. P. 247,248.)
17.5. Torstai, ilta
Mal. 3:3,4
"Tämän puhdistuksen ja sulatuksen sotajoukkojen Herra suorittaa. Se on sielulle mitä
koettelevin, mutta vain tämän käsittelyn avulla voimme puhdistua kaikesta kuonasta ja
saastasta. Kaikki koettelemuksemme ovat tarpeellisia, sillä ne tahtovat saattaa meidät
yhteyteen taivaallisen Isämme kanssa ja tehdä meidät kuuliaisiksi Hänen tahdolleen, jotta
voisimme tuoda Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." (T.a. I, 403.)
18.5. Perjantai, aamu
Ps. 119:104
"Pyhä Raamattu on totuuden täydellinen mittapuu, ja siksi sille pitäisi antaa kasvatuksessa
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korkein asema. Osallistuaksemme kasvatuksesta, joka on nimensä arvoista, meidän on
saatava tietoa Jumalasta, Luojasta, ja Kristuksesta, Lunastajasta, sellaisena kuin heidät
ilmoitetaan Pyhässä Sanassa." (Elämä ja kasvatus, 17.)
"Oi Sana Jumalan.' Kuin kallis oletkaan. Sä perustus ainoa olet vain mun pelastuksellein.
Mua auta kulkemaan ain’ mukaan sun ohjeittesi. Suo sanasi kuvastimehen mun näin ain
katsoa matkallain." (Zions lieder.)
18.5. Perjantai, ilta
1. Moos. 3:17-19
"Vaikka maa oli kirouksen turmelema, luonnon tuli edelleenkin olla ihmisen oppikirjana. Se ei
voinut nyt esittää yksinomaan hyvyyttä, sillä kaikkialla oli pahaa, mikä turmeli maan ja meren
ja ilman saastuttavalla kosketuksellaan. Minne aikaisemmin oli kirjoitettu ainoastaan
Jumalan luonne, tieto hyvästä, sinne oli nyt kirjoitettu myös saatanan luonne, tieto pahasta.
Luonnosta, joka nyt ilmaisi tietoa hyvästä ja pahasta, ihmisen tuli jatkuvasti ottaa vastaan
varoituksia synnin seurauksista." (El. ja k. 26.)
19.5. Sapatti, aamu
Ps. 19:1,2
"Jumalan tarkoitus on, että sapatti saa ihmiset mietiskelemään Hänen luomistekojaan.
Luonto puhuu heidän aisteilleen julistaen Jumalan, Luojan, kaiken ylimmän Hallitsijan,
olemassaoloa. ... Maan verhoava kauneus todistaa Jumalan rakkaudesta. Voimme nähdä sen
ikuisissa kukkuloissa, ylevissä puissa, puhkeavissa nupuissa ja hennoissa kukissa. Kaikki ne
puhuvat meille Jumalasta. Sapatti, joka alati viittaa niiden kaikkien Tekijään, kehottaa ihmisiä
avaamaan luonnon suuren kirjan ja lukemaan siitä Luojan viisaudesta, voimasta ja
rakkaudesta." (P. p. 27.)
19.5. Sapatti, ilta
Matt. 5:3
"Hengellisesti köyhistä Jeesus sanoo: ‘Heidän on taivasten valtakunta.’ Tämä valtakunta ei
ole, kuten Kristuksen kuulijat olivat toivoneet, ajallinen ja maallinen mahti. Kristus valaisi
parhaillaan ihmisille rakkautensa, armonsa ja vanhurskautensa hengellistä valtakuntaa.
Messiaan valtakunnalle tunnusomaista on Ihmisen Pojan kaltaisuus. Hänen alamaisiaan ovat
hengellisesti köyhät, hiljaiset, vanhurskauden tähden vainotut. Heidän on taivasten
valtakunta. Heissä alkaa, joskaan ei vielä täydellisty se työ, joka tekee heidät ‘soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa‘." Kol.1:12 (V.s. 20, 21.)
20.5. Sunnuntai, aamu
Apt. 2:37,38
"Niin selviä ja vakuuttavia kuin apostolien todistelut olivatkin, ne yksin eivät olisi hälventäneet
tuota ennakkoluuloa, mikä oli uhmannut niin laajaa todistusaineistoa. Mutta Pyhä Henki sai
jumalallisella voimaallaan nämä todistelut vaikuttamaan sydämiä vakuuttavasti. Apostolien
sanat olivat kuin Kaikkivaltiaan teräviä nuolia, ja ne saivat ihmiset vakuuttumaan hirveästä
synnistä, johon he olivat syyllistyneet hylkäämällä ja ristiinnaulitsemalla kirkkauden Herran."
(Apostolien teot, 37.)
20.5. Sunnuntai, ilta
Joh. 21:15-19
"Pietari ymmärsi nyt näiden sanojen arvon. Senkin opetuksen, jonka Kristus oli antanut
asettaessaan pienen lapsen opetuslasten keskelle ja kehottaessaan heitä tulemaan sen
kaltaiseksi, hän ymmärsi nyt paremmin. Tuntiessaan täydellisemmin oman heikkoutensa
mutta myös Kristuksen voiman hän oli valmis luottamaan ja tottelemaan. Pietari saattoi
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seurata Mestaria Hänen voimassaan. Työn ja uhrauksentäyteisen elämänsä lopussa tuo
opetuslapsi, joka kerran oli niin hidas ymmärtämään ristiä, piti ilona antaa henkensä
evankeliumin tähden. Hän piti vain liian suurena kunniana että hän, joka oli kieltänyt Herran,
kuolisi samalla tavalla kuin hänen Mestarinsa oli kuollut. Pietarin muuttuminen oli
jumalallisen hellyyden ihme." (El. ja K., 85, 86.)
21.5. Maanantai, aamu
1. Tess. 5:23
"Hän (Paavali) ei pyytänyt, että Jumala antaisi heille sellaisia siunauksia, jotka olivat vastoin
Jumalan tahtoa. Hän tiesi, että kaikilla, jotka tahtovat kohdata Jeesuksen rauhassa, täytyy olla
puhdas ja pyhä luonne. Kiusauksella tyydyttää nautinnonhalua on sellainen voima, että sitä
voidaan mitata vain Lunastajamme sanomattomilla kärsimyksillä Hänen pitkän paastonsa
aikana erämaassa. Hän tiesi, että turmeltuneen ruokahalun tyydyttäminen heikentäisi
ihmisten harkintakykyä niin paljon, etteivät he enää ymmärtäisi pyhiä asioita. Aadam lankesi
ruokahalun kautta, Kristus voitti vastustamalla ruokahalua. Ainoa toivomme päästä jälleen
Eedeniin on päättäväisessä itsehillinnässä." (Weg zur Gesundheit, 56.)
21.5. Maanantai, ilta
Joh. 10:17
"Se on: ‘Isäni on niin rakastanut teitä, että Hän rakastaa minua enemmän sen tähden, että
olen uhrannut henkeni lunastaakseni teidät. Olen tullut Isälle kalliimmaksi sen kautta, että
olen tullut teidän sijaiseksenne ja takaajaksenne antamalla oman elämäni ja ottamalla teidän
velkanne ja rikoksenne omikseni, sillä uhrini perusteella Jumala voi olla vanhurskas ja
vanhurskauttaa ne, jotka uskovat Jeesukseen.’" (T. Kr. L. 14.)
22.5. Tiistai, aamu
1. Moos. 1:27
"Lähtiessään Luojansa kädestä Aadam oli ruumiilliselta, henkiseltä ja hengelliseltä
olemukseltaan Tekijänsä kaltainen. ‘Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa‘(1.Moos.1:27), ja
Hänen tarkoituksensa oli, että mitä kauemmin ihminen eläisi, sitä täydellisemmin hänessä
näkyisi tämä kuva ja sitä täydellisemmin hän heijastaisi Luojansa kirkkautta.... Hänen suuri
etuoikeutensa oli seurustella Tekijänsä kanssa kasvoista kasvoihin, sydämeltä sydämelle. Jos
ihminen olisi pysynyt uskollisena Jumalalle, kaikki tämä olisi pysynyt hänellä ikuisesti. Kautta
ikuisten aikojen hän olisi jatkuvasti saavuttanut uusia tiedon aarteita, löytänyt tuoreita onnen
lähteitä ja yhä selvemmän käsityksen Jumalan viisaudesta, voimasta ja rakkaudesta. Hän olisi
täyttänyt yhä täydellisemmin luomisensa tarkoituksen ja yhä täydellisemmin heijastanut
luojansa kirkkautta." (El. ja k., 14, 16.)
22.5. Tiistai, ilta
Ps. 62:9
"Ani harvat arvostavat oikein tai käyttävät hyväkseen rukouksen kallisarvoista etuoikeutta.
Jeesukselle voimme esittää niin pienet huolemme ja pulmamme kuin myös suuremmat
vaikeutemme. Meidän tulee rukouksessa viedä Herran eteen kaikki, mikä nousee kiusaamaan
ja ahdistamaan meitä. Silloin kun tunnemme tarvitsevamme Kristuksen läsnäoloa jokaisella
askeleellamme, saatanalle jää hyvin pienet mahdollisuudet tyrkyttää kiusauksiaan meille."
(T.a. II, 56.)
23.5. Keskiviikko, aamu
Room. 10:13-15
"Kristuksen seuraajat ovat saaneet tehtäväkseen totuuden sanoman julistamisen maan
asukkaille ja heidän pelastamisensa syyllisyydestä ja välinpitämättömyydestä. Ihmisten täytyy
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saada totuus voidakseen pyhittyä sen kautta, ja me olemme Jumalan valon levittäjiä. Emme
ole saaneet talentteja, varoja ja tietoa ainoastaan omaksi hyödyksemme, vaan käytettäväksi
sielujen pelastukseksi, ihmissuvun kohottamiseksi syntielämästään Kristuksen kautta
katoamattoman Jumalan yhteyteen." (T.a. I, 446, 447.)
23.5. Keskiviikko, ilta
Jaak. 4:12
"Kristus on ainoa totinen luonteen mittapuu, joten se, joka korottaa itsensä esikuvaksi muille,
asettuu Kristuksen paikalle. Ja koska Isä ‘on antanut kaiken tuomion Pojalle’ (Joh. 5:22),
jokainen, joka rohkenee tuomita muiden vaikuttimia, lisäksi riistää Jumalan Pojalta Hänen
erikoisoikeutensa. Nämä omatekoiset tuomarit ja arvostelijat asettuvat antikristuksen
puolelle, hänen, 'joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tahi jumaloitavaksi
kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala." 2 Tess. 2:4.
(V.s.183.)
24.5. Torstai, aamu
Matt. 7:13
"Kuoleman tiellä mahtuu koko ihmiskunta kulkemaan. Tällä tiellä on kyllin tilaa
maailmallisuudelle, itsekkyydelle, ylpeydelle, epärehellisyydelle ja siveelliselle turmelukselle.
Tällä tiellä jokainen voi pitää kiinni omista käsityksistään ja opeistaan, noudattaa omia
taipumuksiaan ja tehdä mitä ikinä itsekkyys mieleen johdattaa. Tätä kadotukseen vievää
polkua ei tarvitse etsiskellä, sillä portti on avara ja tie leveä ja aivan itsestään jalat kääntyvät
kuolemaan johtavalle tielle." (V.s. 197, 198.)
24.5. Torstai, ilta
Jes. 35:10
"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." (T.a. III, 423.)
25.5. Perjantai, aamu
1. Joh. 3:18
"Uskonto on Kristuksen sanojen tekemistä - jota ei kuitenkaan ole käsitettävä keinoksi, jonka
avulla saavutamme Jumalan suosion, vaan tulokseksi siitä, että aivan ansaitsemattamme
olemme saaneet Hänen rakkautensa lahjan. Kristus ei aseta ihmisen pelastusta riippuvaiseksi
pelkästä tunnustuksesta, vaan uskosta, mikä ilmenee vanhurskauden tekoina. Kristuksen
seuraajilta odotetaan tekoja eikä vain sanoja. Teot muodostavat luonteen. ‘Kaikki, joita
Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.’ Room. 8:14. Jumalan lapsia eivät ole ne, joiden
sydäntä Henki on saanut vain koskettaa, eivät liioin ne, jotka aika ajoin antautuvat Hänen
valtaansa, vaan ne, joita Henki kuljettaa." (V.s. 212.)
25.5. Perjantai, ilta
Joh. 15:4
"Kaikki, jotka todella ovat Kristuksessa, saavat kokea, miten suuri hyöty heillä on tästä
liitostaan. Isä vastaanottaa heidät Rakastetussa Pojassaan, ja heistä tulee Hänen hellän,
rakastavan huolenpitonsa kohteita. Tämä yhteys Kristukseen johtaa sydämen puhtauteen,
huolelliseen elämään ja tahrattomaan luonteeseen. Kristityn hedelmä on ‘rakkaus, ilo, rauha,
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pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen ." Gal. 5:22.
(T. a. I, 493.)
26.5. Sapatti, aamu
1. Moos. 2;8,9
"Täällä, keskellä synnittömän luonnon kauneutta, ensimmäisten vanhempiemme oli määrä
saada kasvatuksensa. Taivaallinen Isämme oli kiinnostunut lapsistaan, ja siksi Hän
henkilökohtaisesti johti heidän kasvatustaan. Jumalan sanansaattajat, pyhät enkelit,
vierailivat usein ensimmäisen, ihmisparin luona, ja häneltä he saivat vastaanottaa neuvoja ja
opetusta. Vaeltaessaan puutarhassa päivän viileydessä he usein kuulivat Jumalan äänen ja
saivat seurustella ikuisen kanssa kasvoista kasvoihin. Jumalan ajatukset heitä kohtaan olivat
‘rauhan eikä turmion ajatukset’ (Jer. 29:11). Hänen kaikki tarkoitusperänsä koskivat heidän
parastaan." (El. ja k., 20, 21.)
26.5. Sapatti, ilta
Joh. 1:12
"Sellainen rakkaus on verraton. Taivaallisen Kuninkaan lapsia. ‘Mikä ihana lupaus’ Mikä
syvän tutkistelun aihe’ ... ‘Jospa ihmissiteet hajoo, valat kalliit rikotaan, äidin hellyyskin jos
taukoo, taivas, maa jos muutetaan, rakkaus vain ei milloinkaan.’ ... Jo ajatuskin siitä voi
nöyryyttää sielumme ja saattaa mielemme Jumalan tahdolle alamaiseksi. (T. Kr.,L., 15.)
27.5. Sunnuntai, aamu
Room. 1:14,15
"Mikäli olet tullut tuntemaan Jumalan rakkautta ja saanut Hänen runsaan armonsa lahjoja
enemmän kuin pimentynein ja syvimmälle vajonnut sielu maan päällä, olet velvollinen
antamaan tuolle sielulle näitä samoja lahjoja. Sama koskee tämän elämän lahjoja ja
siunauksia: Mitä tahansa sinulla onkin enemmän kuin lähimmäisilläsi, olet vastaavasti
velassa kaikille kovaosaisemmille. Jos meillä on rikkautta tai vaikkapa vain elämän
mukavuuksia, on tärkeä velvollisuutemme huolehtia kärsivistä, sairaista, leskistä ja orvoista
juuri siten kuin toivoisimme heidän huolehtivan meistä, jos osat olisivat vaihtuneet." (V.s. ,
194, 195.)
27.5. Sunnuntai, ilta
Valit. v. 3:22,23
"‘Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa’. Onko kukaan meistä tarkemmin ajatellut, miten
paljosta meidän on syytä olla kiitollisia? Muistammeko, että Herran armonosoitukset ovat
uusia joka aamu ja ettei Hänen uskollisuutensa petä milloinkaan? Tunnustammeko
riippuvaisuutemme Hänestä ja ilmaisemmeko kiitollisuutta kaikista Hänen lahjoistaan?
Päinvastoin. Liian usein unohdamme, että ‘jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä‘." (T.a. II, 105.)
28.5. Maanantai, aamu
1. Kor. 6:19,20
"Meidän tulee antaa ruumiimme Jumalalle elävänä uhrina eikä sellaisena, joka on jo kuollut.
Muinaisten heprealaisten tuomien uhrien piti olla nuhteettomia. Miellyttääkö Herraa silloin
inhimillinen uhri, joka on täynnä sairauksia ja epäterveitä aineksia? Hän sanoo meille, että
ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, ja vaatii meiltä, että pidämme tästä temppelistä
hyvää huolta, niin että Hän voi asua siinä." (Weg zur Gesundheit, 54.)
28.5. Maanantai, ilta
Joh. 12:46
"Kristus on ‘valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen’. Kuten jokaisella ihmisolennolla on
elämä Kristuksen kautta, samoin Hänen kauttaan jokainen sielu saa vastaanottaa jumalallista
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valoa. Jokaisessa sydämessä on olemassa älyllistä ja hengellistä voimaa, käsitys oikeasta ja
halu hyvyyteen. Mutta näitä periaatteita vastaan taistelee vastakkainen voima. Jokaisen
ihmisen kokemuksessa on nähtävissä hyvän- ja pahantiedon puusta syömisen seurauksia.
Ihmisen luonnossa ilmenee taipumus pahaan, voima, jota hän ei ilman apua voi vastustaa.
Tuon voiman torjumiseen ja sen ihanteen saavuttamiseen, jota hän sisimmässään pitää
ainoana arvokkaana, hän voi saada apua vain yhdeltä voimalta. Tuo voima on Kristus." (El. ja
K., 29.)
29.5. Tiistai, aamu
Luuk. 10:41,42
"Nykyään perheenäidin melkein koko aika kuluu kodinhoitoon. Miten paljon terveellisempää
olisikaan koko perheelle, jos ruuat valmistettaisiin yksinkertaisemmin. Tällä alttarilla
uhrataan vuosittain tuhansien sellaisten terveys, jotka vielä olisivat voineet säilyttää sen, jos ei
olisi ollut näitä loputtomia, itse tehtyjä velvollisuuksia. Miten moni sellainen äiti, joka
yksinkertaisempaa elämäntapaa noudattaen olisi voinut elää kauemmin ja olla siunauksena
perheelleen, seurakunnalle ja maailmalle, vaipuukaan varhain hautaan." (Weg zur
Gesundheit, 76.)
29.5. Tiistai, ilta
Matt. 6:11
"Kristus ei ole luvannut meille apua huomispäivän kuormien kantamiseen. . . . Niin kuin
erämaassa annettu manna Hänen armonsa lahjoitetaan päivittäin, yhden päivän tarvetta
varten. Niin kuin Israelin kansanjoukko pyhiinvaellusmatkallaan mekin saamme taivaan leipää
yhdeksi päiväksi kerrallaan. Vain yksi päivä on meidän, ja sen aikana meidän on elettävä
Jumalalle. Täksi yhdeksi päiväksi meidän on hartaassa rukouksessa annettava kaikki
aikeemme ja suunnitelmamme Jeesuksen käteen ja heitettävä kaikki murheemme Hänen
päällensä, sillä Hän pitää meistä huolen." (V.s. 148.)
30.5. Keskiviikko, aamu
Ps. 116:12-14
"Jumala on saattanut evankeliumin julistamisen riippuvaiseksi Hänen kansansa työstä ja
lahjoituksista. Herran työ rahoitetaan vapaaehtoisilla uhreilla ja kymmenyksillä. Ihmiselle
uskotuista varoista Jumala vaatii tietyn osan - kymmenennen. Hän antaa kaikille vapauden
päättää, antavatko he enemmän vai eivät. Mutta kun Pyhä Henki koskettaa sydäntä ja henkilö
lupautuu antamaan jonkin summan, hänellä ei enää ole minkäänlaista oikeutta tähän
pyhitettyyn osaan. Tämänlaatuisia ihmisille annettuja lupauksia pidettäisiin sitovina, joten
eivätkö Jumalalle annetut lupaukset ole vielä sitovampia?" (Ap. t. 59.)
30.5. Keskiviikko, ilta
Apt. 4:32-35
"Laupeudenteot niitä kohtaan, jotka tarvitsevat myötätuntoamme ja apuamme, ovat
voimakkain totuuden julistus taivaassa ja maan päällä. Tässä on totuus, niin kuin totuus on
Jeesuksessa. Kun ne, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä, soveltavat käytäntöön kultaisen
säännön periaatteita, silloin on evankeliumissa oleva samanlainen voima kuin
apostolisenakin aikana." (V.s. 196.)
31.5. Torstai, aamu
Matt. 24:42
"Ellemme ymmärrä iankaikkisuuteen kiitävien hetkien tärkeyttä ja valmistaudu kestämään
Jumalan suurena päivänä, olemme uskottomia huoneenhaltijoita. Vartijan on oltava tietoinen
yön kulloisestakin hetkestä. Kaikkea verhoaa nyt se vakavuus, mikä jokaisen, joka uskoo tätä
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aikaa koskevan totuuden, tulisi havaita. Jokaisen tulisi muistaa toimissaan Jumalan päivä.
Jumalan tuomiot kohtaavat pian maailmaa, ja meidän tulee valmistautua sitä suurta päivää
varten." (T.a. III, 9, 10.)
31.5. Torstai, ilta
1. Tim. 6:11,12
"Saavutettavanamme on korkea taso, mikäli tahdomme olla Jumalan lapsia, jaloja, puhtaita,
pyhiä ja saastumattomia. Tämän tason saavuttamiseksi meidän on tarpeellista alistua
karsintakäsittelyyn. Kuinka tämä karsiminen voisi tapahtua, ellemme joutuisi kohtaamaan
vaikeuksia, vastuksia tai mitään sellaista, mikä vaatisi kärsivällisyyttä ja kestävyyttä? Nämä
koettelemukset eivät suinkaan ole pienimpiä siunauksia kokemuksessamme. Sillä niiden
tarkoitus on terästää meidät määrätietoiseen menestymispyrkimykseen. Sen sijaan että
antaisimme vaikeuksien muodostua esteeksi, nujertaa tai tuhota meitä, meidän tulee käyttää
niitä Jumalan välikappaleina ratkaisevien voittojen saavuttamiseksi omasta itsestämme."
(T.a. II, 110.)
KESÄKUU
1.6. Perjantai, aamu
Ps. 40:8,9
"Kristus tuli maailmaan täyttääkseen Isänsä lain vaatimukset, ja Hänen kuolemansa osoittaa
tämän lain muuttumattomuuden. Saatana johtaa ihmisiä kuitenkin sellaiseen
harhakäsitykseen, että laki olisi pyyhitty pois Kristuksen kuoleman kautta, ja hän eksyttää
siten monia kristityksi tunnustautuvia rikkomaan Isän lakia samalla kun he tunnustavat
olevansa uskollisia Pojalle." (Leben Jesu, 530.)
1.6. Perjantai, ilta
1. Kun. 3:7-12
"Rukoillessaan Jumalaa Gibeonin muinaisen alttarin edessä Salomo käytti sanoja, jotka
ilmaisevat hänen nöyryytensä ja syvän kunnioituksensa Jumalaa kohtaan. Hän käsitti että
vailla jumalallista tukea hän olisi yhtä avuton kuin pieni lapsi suorittamaan vastuullisia
tehtäviään. ... Hän ei mielessään vähääkään tavoitellut itsekkäästi sellaista tietoa, joka
korottaisi hänet toisten yläpuolelle. Hän halusi vain uskollisesti täyttää tehtäväänsä liittyvät
velvollisuudet. Siksi hän valitsi sellaisen lahjan, jonka avulla hänen hallitsemisensa koituisi
kunniaksi Jumalalle. Salomo ei koskaan ollut niin rikas tai viisas tai niin todella suuri kuin
tunnustaessaan: ‘Minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla.’" (Profeetat ja
kuninkaat, 20.)
2.6. Sapatti, aamu
2. Aikak. 7:17-22
"Jumala näki edeltä ne suuret kiusaukset, jotka liittyvät hyvinvointiin ja maailmalliseen
kunniaan, ja hän varoitti Salomoa luopumuksen synnistä ja ilmoitti hänelle edeltä käsin
synnin hirvittävät seuraukset. Hän selitti, että jopa komea temppeli, joka oli juuri vihitty, tulisi
‘sananlaskuksi ja pistopuheeksi kaikissa kansoissa‘, jos israelilaiset ‘hylkäisivät Herran,
isiensä Jumalan ja pysyisivät epäjumalanpalveluksessa.’" (Proph. u. Könige, 37.)
2.6. Sapatti, ilta
Joh. 14:27
"Vain tälle perustukselle rauha voidaan rakentaa. Kristuksen armo vastaanotettuna sydämeen
voittaa vihollisuuden, se asettaa riidan ja täyttää sielun rakkaudella. Ihmistä, jolla on rauha
Jumalan ja lähimmäistensä kanssa, ei mikään voi tehdä onnettomaksi. Hänen sydämessään ei
ole kateutta, siellä ei ole tilaa pahoille epäluuloille, viha ei voi siellä viihtyä. Sydän, joka on
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sopusoinnussa Jumalan kanssa, on osallinen taivaan rauhasta ja levittää kaikkialla
ympärilleen siunattua vaikutustaan. Rauhan henki laskeutuu kasteen tavoin maailman
epäsovun väsyttämiin ja kiusaamiin sydämiin." (V.s., 46.)
3.6. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 5:14,15
"Monet otaksuvat, että lähetyshenki, lähetystyöhön kelpaaminen, on erikoinen saarnaajille ja
muutamille seurakunnan jäsenille annettu lahja, ja että kaikkien muiden tulee pysytellä
sivustakatselijoina. Milloinkaan ei ole tehty tämän suurempaa erehdystä. Jokainen todellinen
kristitty haluaa omistaa lähetyshengen, sillä kristittynä oleminen merkitsee Kristuksen
kaltaisena olemista. Yksikään kristitty ei halua elää itselleen, sillä ‘jos jollakin ei ole
Kristuksen Henkeä, ei hänellä ole osuutta Hänessä’ (Room. 8:9.) Jokainen joka on maistanut
tulevan maailmanajan voimia, olkoon hän nuori tai vanha, oppinut tai oppimaton, on lähtevä
liikkeelle sen Hengen voimasta, mikä vaikutti Kristuksessa. Uudistuneen sydämen
ensimmäinen innostuksen kohde on toisten johtaminen Vapahtajan luo." (T.a. II, 125, 126.)
3.6. Sunnuntai, ilta
Kol. 3:15
"Unohtakaamme omat vaikeutemme ja ylistäkäämme Jumalaa siitä, että saamme elää Hänen
nimensä kunniaksi. Antakaamme jokaisen uuden päivän tuottaman siunauksen herättää
kiitollisuutta sydämissämme näistä Hänen hellän huolensa osoituksista. Kun avaat silmäsi
aamulla niin kiitä Jumalaa, että Hän on yön sinua suojellut ja kiitä Häntä, että Hänen rauhansa
asuu sydämessäsi. Anna kiitoksen suloisen tuoksun tavoin kohota taivaalle aamulla,
keskipäivällä ja illalla." (S. L.S s., 267, 269.)
4.6. Maanantai, aamu
1. Kor. 9:24,25
“Apostoli Paavali käyttää vanhojen kreikkalaisten epäjumalien kunniaksi pitämiä kilpailuja
havainnollistamaan hengellistä taistelua ja sen palkintoa. Näiden kilpailujen osanottajat
pidettiin mitä ankarimmassa kurissa. Kaikki ruumiinvoimia heikentävä halujen tyydyttäminen
kiellettiin. Viini ja kaikki herkkupalat kiellettiin ruumiin voimien, rohkeuden ja kestävyyden
säilyttämiseksi. Korkeimpana kunniana pidettiin palkinnon voittamista - kuihtuvista kukista
tehtyä seppelettä, joka annettiin voittajalle kansanjoukkojen osoittaessa suosiotaan. Jos
ihmiset voivat kieltää itsensä ja luopua niin paljosta saavuttaakseen niin arvottoman
palkinnon, miten paljon suurempi pitäisikään olla niiden uhri ja itsekieltäymys, jotka
taistelevat saadakseen iankaikkisen elämän katoamattoman kruunun.’" (W. z. G. 25.)
4.6. Maanantai, ilta
Joh. 12:32
”Syntisen täytyy saada nähdä Kristus Vapahtajana, joka on kuollut maailman syntien tähden,
ja kun katselemme Jumalan Karitsaa Golgatan ristillä, alkaa pelastuksen salaisuus selvitä
meille, ja Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Kuollessaan syntisten tähden Kristus
ilmaisi käsittämättömän rakkautensa; ja kun syntinen katselee tätä rakkautta se pehmittää
hänen sydämensä, vaikuttaa hänen mieleensä ja aikaansaa sielussa synninsurun." (T. Kr. L.,
26.)
5.6. Tiistai, aamu
Ps. 78:5-7
”Vanhemmat voivat valmistaa lapsilleen mahdollisuuden terveeseen ja onnelliseen elämään.
He voivat lähettää heidät ulos kodista varustettuina siveellisellä voimalla vastustamaan
kiusausta ja rohkeudella ja voimalla taistelemaan elämässä. He voivat vaikuttaa siihen
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suuntaan, että lapsissa herää halu elää Jumalan kunniaksi ja lähimmäistensä siunaukseksi.
Vanhemmat voivat tasoittaa heidän tiensä päivänpaisteen ja sumujen läpi ihaniin korkeuksiin
ylhäällä." (S.L.S. s., 370.)
5.6. Tiistai, ilta
1 Joh.4:1
"Jos joku esiintyy hengellisesti hurmioituneena epätavallisessa tilanteessa, ei se vielä
aukottomasti todista, että hän on kristitty. Pyhyys ei ole hurmiota vaan tahdon täydellistä
alistumista Jumalan tahtoon. Se on elämistä jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
Se on taivaallisen Isämme tahdon tekemistä. Se on Jumalaan luottamista koetuksissa,
pimeydessä yhtä hyvin kuin valossakin. Se on vaeltamista uskossa eikä näkemisessä. Se on
Jumalaan luottamista mitään kyselemättä ja lepäämistä Hänen rakkaudessaan." (Ap. T. 42.)
6.6. Keskiviikko, aamu
Jaak. 1:27
"Jumala pitää huolta leskistä ja orvoista, ei minkäänlaisten ihmetöiden kautta lähettämällä
heille mannaa taivaasta eikä myöskään korppien kautta, jotka tuovat heille leipää, vaan
tekemällä ihmetöitä ihmissydämissä, joista itsekkyys katoaa ja kristillisen rakkauden lähteet
avautuvat. Kristus jättää seuraajilleen kalliin testamentin murheellisissa ja köyhissä. Heillä on
suurin etuoikeus meidän osanottoomme." (S. L. S., 212.)
6.6. Keskiviikko, ilta
Snl. 21:4
"Jumala ei pidä kaikkia syntejä yhtä suurina; Hän, samoin kuin ihminenkin, arvostelee
rikokset eri aatteiden mukaan; mutta vaikka joku paha teko näyttäisi kuinka vähäiseltä
ihmisten silmissä, ei mikään synti ole pieni Jumalan silmissä. Ihmisen arvostelu on
puolueellinen, mutta Jumala tuomitsee kaikki asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat.
Juomaria halveksitaan ja hänelle sanotaan, että hänen syntinsä sulkevat hänen taivaasta,
samalla kun ylpeyttä, itsekkyyttä ja ahneutta ei usein ollenkaan nuhdella. Mutta nämä synnit
ovat erittäin inhottavia Jumalan edessä, sillä ne ovat ristiriidassa Hänen luonteensa kanssa,
sen epäitsekkään rakkauden, joka on synnittömän maailman oikea ilmapiiri. Sekin, joka on
langennut törkeään syntiin, voi tuntea häpeänsä ja kurjuutensa ja Kristuksen armon
tarpeensa, mutta ylpeä ei tunne tarvitsevansa mitään ja sulkee siten sydämensä Kristukselta
ja niiltä äärettömiltä siunauksilta, joita Hän tuli antamaan." (T. Kr. L.,28.)
7.6. Torstai, aamu
Ef. 6:11
"Jumala on varannut kansalleen riittävästi apua estääkseen heitä koskaan joutumasta
olosuhteiden uhriksi, jos se vain turvautuu Hänen voimaansa. Ankarinkaan kiusaus ei kelpaa
synnin puolustukseksi. Vaikka sielua painostettaisiin kuinka ankarasti, on rikkomus silti oma
tekomme. Ei ole maan eikä helvetinkään vallassa pakottaa ketään tekemään pahaa. Saatana
hyökkää heikkoja kohtiamme vastaan, mutta meidän ei tarvitse joutua tappiolle. Olkoon
hyökkäys miten ankara tai yllättävä tahansa, Jumala on varannut meille avun, ja Hänen
voimassaan me voimme voittaa." (P. ja P., 402.)
7.6. Torstai, ilta
Snl. 17:3
"Se tosiasia, että meidät pannaan koettelemukseen, osoittaa, että Herra Jeesus näkee
meissä jotain kallista, jota Hän tahtoo kehittää. Jollei Hän meissä huomaisi mitään, jolla Hän
saattaisi kirkastaa nimensä, niin ei Hän tuhlaisi aikaansa meidän puhdistamiseemme. Hän ei
heitä arvotonta malmia sulatuskauhaansa; Hän puhdistaa sen, jolla on arvoa. Seppä panee
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raudan ja teräksen tuleen karaistakseen sen. Herra sallii valittujensa joutua koettelemusten
sulatusuuniin koetellakseen heidän mielenlaatuansa, koetellakseen, voiko heistä tulla
Hänelle kelvollisia työmiehiä." (S. L. S., 497.)
8.6. Perjantai, aamu
Joh. 5:39
"Meidän tulee korottaa Raamattua suurempaan arvoon kuin tähän asti, sillä siinä on ilmaistu
Jumalan tahto ihmisille. Ei riitä, että me ainoastaan hyväksymme Jumalan sanan
totuudenmukaisuuden, vaan meidän täytyy tutkia Raamattua saadaksemme tietää, mitä se
sisältää. Olemmeko vastaanottaneet Raamatun sanan Jumalan äänenä? Se on yhtä
todellisesti jumalallinen ilmoitus kuin kuulisimme sen sanat omilla korvillamme. Emme käsitä,
miten kallisarvoinen se on, koska emme tottele sen opetuksia." (T.a. II, 206.)
8.6. Perjantai, ilta
5. Moos. 29:29
"Se ilmoitus, jonka Jumala on antanut itsestään sanassaan, on annettu meidän
tutkittavaksemme. Meidän on koetettava sitä ymmärtää, mutta kauemmas emme saa
tunkeutua. Lahjakkaimmatkin henget voivat väsyttää itseänsä arvailemalla Jumalan luonnetta,
mutta kaikki pysyy tuloksettomana. Meille ei ole sallittu tämän tehtävän ratkaiseminen.
Ihmisjärki ei voi käsittää Jumalaa. Älköön kukaan ruvetko mietiskelemään Hänen luonnettaan.
Vaitiolo on tässä kaunopuheliaisuutta. Kaikkitietävä on korotettu kaiken väittelyn
yläpuolelle." (S. L. S., 450.)
9.6. Sapatti, aamu
Ps. 66:5
"Jeesus yritti selittää ahdasmielisille juutalaisille, miten järjettömiä heidän mielipiteensä
sapatista olivat. Hän osoitti heille, ettei Jumalan työ lakkaa milloinkaan. Sitä on sapattina
jopa enemmän kuin muina päivinä, sillä silloin Hänen kansansa ei ole tavallisissa toimissaan,
vaan viettää aikansa hurskaassa tutkistelussa ja jumalanpalveluksessa. Uskovat rukoilevat
enemmän armoa sapattina kuin minään muuna päivänä. He kaipaavat Hänen erikoista
huomiotaan ja anovat erityisiä siunauksia. Jumala ei odota, kunnes sapatti on päättynyt, vaan
antaa anoville täysin mitoin viisauttaan, joka hyödyttää heitä eniten." (Leben Jesu, 153.)
9.6. Sapatti, ilta
Ef. 3:14,15
"Mutta jos sinä kutsut Jumalaa Isäksesi, niin tunnustaudut Hänen lapsekseen, ja silloin myös
alistut Hänen viisaaseen johtoonsa ja olet kaikessa kuuliainen, tietäen, että Hänen
rakkautensa on muuttumaton. Sinä hyväksyt Hänen suunnitelmansa elämäsi suhteen.
Jumalan lapsena sinä pidät Hänen kunniaansa, Hänen luonnettaan, Hänen perhettään, Hänen
työtään kaikkea muuta tärkeämpänä. Ilosi on saada tunnustaa suhteesi Isääsi ja jokaiseen
Hänen perheensä jäseneen sekä tuottaa kunniaa tälle suhteelle," (V.s., 155.)
10.6. Sunnuntai, aamu
Matt. 20:4
"Veljeni ja sisareni, tahdotteko vapautua lumouksesta, joka on kietonut teidät? Tahdotteko
herätä tästä kuoleman horrostilaa muistuttavasta hitaudestanne? Lähtekää työhön, tuntuipa
se mieluisalta tai ei. Ryhtykää henkilökohtaisesti saattamaan sieluja Jeesuksen luo ja
totuuden tuntoon. Siitä työstä löydätte sekä kannustimen että piristävän lääkkeen, joka
samalla herättää ja vahvistaa. Harjoituksen avulla hengelliset voimanne elpyvät, niin että
menestyksellisemmin voitte toimia omankin pelastuksenne hyväksi.... Pyrkiessänne olemaan
siunaukseksi toisille saatte siunauksen omalle sielullenne." (T,a. II, 127, 128.)
Hartauskalenteri

29

Huhti-Kesäkuu 2018

10.6. Sunnuntai, ilta
Ps. 105:1-3
"Antakaa kiitoksen ja ylistyksen kaikua laulussa. Kun meitä kiusataan, niin älkäämme
ilmaisko tunteitamme sanoin, vaan kohottakaamme äänemme kiitoslaulussa Jumalan
puoleen. Laulu on ase, jota voimme käyttää aina, kun mieli tahtoo masentua. Kun siten
avaamme sydämemme valolle, tulemme osallisiksi Vapahtajan siunauksesta." (S. L. S. 269.)
11.6. Maanantai, aamu
Snl. 20:1
"Viini, hedelmäviini ja siideri juovuttavat ihmistä aivan niin kuin voimakkaammatkin
väkijuomat, ja se on jopa pahimmanlaatuista päihtymystä. Intohimot ovat nurjempia,
luonteenmuutos on suurempi, selvempi ja itsepintaisempi. Pari lasillista siideriä, olutta tai
viiniä voivat herättää halun voimakkaampiin väkijuomiin, ja monissa tapauksissa ne, joista
myöhemmin on tullut oikeita alkoholisteja, ovat laskeneet perustan juomahimolleen juuri tällä
tavalla." (W. z. Ges., 32.)
11.6. Maanantai, ilta
2. Kor. 8:8,9
"Rakkaus, jota Kristus on osoittanut meille, on vertaansa vailla. Miten innokkaasti Hän
tekikään työtä! Miten usein Hän yksin rukoili hartaasti vuoren rinteellä tai puutarhan
hiljaisuudessa vuodattaen sydämensä pohjasta anomuksensa voimakkain huudoin ja
kyynelin. Miten uupumattomasti Hän rukoilikaan syntisten puolesta! Ristilläkin Hän unohti
omat kärsimyksensä rakastaessaan niin suuresti niitä, joita Hän oli tullut pelastamaan. Miten
kylmä onkaan meidän rakkautemme, miten vähäinen myötätuntomme verrattuna
Vapahtajamme rakkauteen ja myötätuntoon!... Jeesus antoi itsensä lunastaakseen
ihmissuvun... Vapahtajamme alistui raskaaseen työhön, kärsimykseen ja toisten
häväistäväksi. Suorittaessaan tätä työtä, jota varten Hän oli tullut maan päälle, Häntä
vastustettiin, herjattiin ja pilkattiin." (T.a. II, 125.)
12.6. Tiistai, aamu
Snl. 24:3
"Vaikka avioliitto olisi solmittu kuinka vakavasti tahansa, niin harvat puolisot tuntevat
toisiaan vihkimäjuhlallisuuksien lopussa. Vasta tulevat vuodet yhdistävät todellisuudessa
nämä kaksi olentoa. Kun elämä levottomuuksineen ja huolineen astuu vastavihityn parin
eteen, katoaa se romanttinen hohde, jonka mielikuvitus niin mielellään levittää avioliiton yli.
Mies ja vaimo oppivat tuntemaan toistensa luonteet sellaisella tavalla, joka oli mahdoton
heidän edellisen tuttavuutensa aikana. Tämä on hyvin tärkeä aika heidän elämässään.
Tulevien vuosien onni ja toiminta ovat riippuvia tästä ensimmäisestä ajasta." (S. L. S. 378.)
12.6. Tiistai, ilta
Jes. 35:3
"Rohkaiskaa ihmisiä; kantakaa heidät Jumalan eteen rukouksessa. Moni, joka on
kiusaukseen langennut, häpeää epäonnistuneita yrityksiään ja katsoo, että hänen on
hyödytöntä lähestyä Jumalaa. Mutta se ajatus on vihollisen antama. Jos he ovat tehneet syntiä
ja tuntevat, etteivät voi rukoilla, niin sano heille, että silloin juuri on paras aika. He saavat
hävetä ja olla syvässä nöyryytyksen tilassa, mutta kun he tunnustavat syntinsä, niin Hän, joka
on uskollinen ja vanhurskas puhdistaa heidät kaikesta synnistä." (S. L. S., 189, 190.)
13.6. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 9:6
"Kristuksen armon ja Hänen hyvyytensä runsauden tähden sekä totuuden ja uskonnon tähden
me kehotamme teitä, jotka olette Kristuksen seuraajia, vihkimään itsenne ja omaisuutenne
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uudelleen Jumalalle. Katsellessamme Kristuksen rakkautta ja myötätuntoa, joka sai Hänet
tulemaan taivaan asunnoista tänne kärsimään kieltäymyksiä, nöyryytyksiä ja kuoleman,
kysykäämme kukin itseltämme: ‘Paljonko olen velkaa Herralleni?’ ja olkoot sitten
kiitosuhrinne suhteellisia siihen, minkä arvon te annatte taivaan suurelle lahjalle, Jumalan
rakkaalle Pojalle." (T.a. I, 540.)
13.6. Keskiviikko, ilta
1. Joh. 3:1
"Kaikkein ensimmäinen askel Jumalan lähestymisessä on sen rakkauden tunteminen ja
uskominen, mikä Hänellä on meihin (1. Joh. 4:16), sillä juuri Jumalan rakkaus vetää meitä
Hänen luoksensa. Jumalan rakkauden käsittäminen saa meidät luopumaan
itsekkyydestämme. Kutsuessamme Jumalaa Isäksemme me tunnustamme kaikki Hänen
lapsensa veljiksemme. Me olemme kaikki samaa suurta ihmissukua, kaikki saman perheen
jäseniä." (Vuorisaarna, 154.)
14.6. Torstai, aamu
Hebr. 3:7,8
"Jos hän vastustaa Jumalan Henkeä tänään, hänen on helpompi seuraavalla kerralla
vastustaa vielä voimakkaampaa valoa. Siten hänen vastarintansa lujittumistaan lujittuu,
kunnes valo ei enää tee häneen minkäänlaista vaikutusta ja hän lakkaa kokonaan
vastaamasta Jumalan Hengen vetoomukseen, Silloin on itse ‘se valo, joka sinussa on’
muuttunut pimeydeksi. Onpa tuntemamme totuuskin vääntynyt niin kieroon, että sekin on vain
omansa lisäämään sielun pimeyttä." (V.s., 135, 136.)
14.6. Torstai, ilta
Matt. 28:2-6
"Tässä näkymässä Jumalan Pojan ylösnousemuksesta meille näytetään havainnollinen kuva
siitä kirkkaudesta, mikä ilmenee vanhurskaiden yleisessä ylösnousemuksessa Kristuksen
tullessa toisen kerran taivaan pilvissä. Silloin kuolleet haudoissaan kuulevat Hänen äänensä
ja heräävät eloon, eikä ainoastaan maa järky, vaan myös taivas. Kristuksen noustessa ylös
avautui muutamia hautoja, mutta Hänen tullessaan toisen kerran kaikki jumalaapelkäävät
kuolleet vanhurskaasta Aabelista viimeisenä kuolevaan pyhään saakka herätetään
kuolemattomaan elämään kirkkaudessa." (Leben Jesu, 528, 529.)
15.6. Perjantai, aamu
1. Moos. 3:6,7
"Heidän silmänsä todellakin aukenivat, mutta miten surullinen aukeneminen se olikaan!
Pahan tietäminen, synnin kirous - siinä oli kaikki, mitä rikkojat saavuttivat. Hedelmässä ei
itsessään ollut mitään myrkyllistä, eikä synti ollut yksinomaan ruokahalun valtaan
antautumisessa. Jumalan hyvyyden epäileminen, Hänen sanansa ja arvovaltansa hylkääminen
tekivät esivanhemmistamme rikkojia, ja siten maailma sai tiedon pahasta. Tämä avasi oven
kaikenlaiselle valheelle ja vääryydelle." (El. ja k., 24.)
15.6. Perjantai, ilta
2. Kor. 5:17
"Nähdessämme Vapahtajamme luonteen täydellisyyden me halajamme kokonaan muuttua
sekä uudistua Hänen puhtaan kuvansa kaltaisiksi. Mitä enemmän opimme tuntemaan
Jumalaa, sitä ylevämmäksi muodostuu luonneihanteemme ja sitä hartaammin kaipaamme
saada heijastaa Hänen kuvaansa. Sielun kurottautuessa Jumalan puoleen yhtyy jumalallinen
aines inhimilliseen, ja ikävöivä sielu voi sanoa: ‘Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun
sieluni, sillä Häneltä tulee minun toivoni.’ Ps. 62:6." (V.s., 35, 36.)
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16.6. Sapatti, aamu
Hebr. 3:15
"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 kunnioitustaan. 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. Tämä on hyvin vanhanaikaista, sen tiedän; mutta se on kiitosuhri Jumalalle
isoavan sielun saamasta elämän leivästä. Tällainen suhtautuminen Pyhän Hengen
innoitukseen vahvistaa omaa sieluanne ja rohkaisee muita. Se on tietynlaisena todisteena
siitä, että Jumalan rakennuksessa on eläviä kiviä, jotka säteilevät valoa." (T.a. III, 28, 29.)
16.6. Sapatti, ilta
Joh. 15:8
"Hedelmät, joita tuotamme, ovat ainoa todistus opetuslapseudestamme. Jos meidän
tekomme elävän viinipuun oksina kantavat runsaita terttuja kallisarvoista hedelmää, silloin
me Hänen poikinaan ja tyttärinään kannamme maailman edessä Jumalan omaa
tunnusmerkkiä. Silloin olemme eläviä kirjeitä, jotka kaikki tuntevat ja joita kaikki lukevat."
(T.a. II, 114.)
17.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 126:5,6
"Hyvä siemen saattaa jonkin aikaa olla huomaamattomana kylmässä, itsekkäässä ja
maailmallisessa sydämessä antamatta mitään merkkiä juurtumisestaan. Mutta myöhemmin,
kun Jumalan Henki huokuu sieluun, kätkössä oleva siemen versoaa ja tuottaa lopulta
hedelmän Jumalan kunniaksi. Elämäntyössämme emme tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, eikä
se ole meidän ratkaistavissamme. Meidän tulee vain tehdä työmme ja jättää tulokset Jumalan
hoitoon. ‘Kylvä siemenesi aamulla äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan’ (Saarn. 11:6). Jumalan
suuren liiton lupauksen mukaan ‘niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä
leikkaaminen’ (1. Moos. 8:22). Tähän lupaukseen luottaen peltomies kyntää ja kylvää. Yhtä
luottavaisesti tulee meidänkin suorittaa hengellistä kylvöä ja luottaa Hänen vakuutukseensa:
‘Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja,
vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen
lähetin’ (Jes. 55:11)." (Kr. V., 41.)
17.6. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:32
"Tätäkin sukupolvea edustavan kansansa hyväksi Herra on toiminut ihmeitä aikaansaavana
Jumalana. Jumalan asian aiempia vaiheita tulee useasti selvittää kansalle, sekä nuorille että
vanhoille. Meidän tulee usein muistella Jumalan hyvyyttä ja ylistää Häntä Hänen
suurenmoisten tekojensa tähden." (T.a. III, 26, 27.)
18.6. Maanantai, aamu
2. Moos. 15:26
"Monet odottavat Jumalan varjelevan itseään sairaudelta, koska he rukoilevat Häneltä sitä.
Mutta Jumala ei kuule sen rukousta, joka ei ota huomioon luonnon lakeja, sillä sellaisen usko
ei ole tullut täydelliseksi teoista. Jos teemme voitavamme säilyttääksemme terveytemme,
silloin voimme pyytää Jumalaa siunaamaan ponnistelumme ja odottaa parasta, ja silloin Hän
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pyhän nimensä kirkastamiseksi myös kuulee rukouksemme. Mutta kaikkien pitäisi ymmärtää,
että heillä itselläänkin on työ tehtävänä tässä. Jumala ei milloinkaan ylläpidä ihmeitten avulla
sellaisen terveyttä, jotka astuvat varmalle sairauden tielle jättämällä välinpitämättömästi
terveyden säännöt huomioon ottamatta." (W. z. G. 115.)
18.6. Maanantai, ilta
1. Moos. 3:15
"Mutta ihmistä ei hylätty valitsemansa pahan seurausten valtaan. Saatanalle julistettuun
tuomioon sisällytettiin viittaus lunastukseen. Jumala sanoi: ‘Minä panen vainon…’ Tämä
tuomio, joka julistettiin esivanhempiemme kuullen, oli heille lupaus. Ennen kuin he kuulivat
orjantappuroista ja ohdakkeista, raskaasta työstä ja surusta, joka oli tuleva heidän osakseen,
tai siitä, että heidän oli tultava maaksi jälleen, he kuulivat sanat, jotka eivät voineet olla
antamatta heille toivoa. Kaikki, mikä oli menetetty myöntymällä saatanan kiusaukseen, voitiin
saada takaisin Kristuksen kautta," (El. ja K. 27.)
19.6. Tiistai, aamu
1. Piet. 3:3-5
"Ylpeys ja tuhlailu vaatetuksessa ovat selviä syntejä, joihin erikoisesti naiset ovat taipuvaisia.
Siksi myöskin nämä nuhteet on kohdistettu ennen kaikkea heille. Oi, miten mitättömiä ja
armottomia ovatkaan helmet, kulta ja kallisarvoiset vaatteet verrattuina Kristuksen nöyryyteen
ja suloisuuteen. Ruumiillinen kauneus muodostuu kaikkien ruumiinosien sopusuhtaisuudesta,
mutta hengellinen kauneus on sitä, että olemme yhtä Kristuksen kanssa ja mielemme on
Hänen mielensä kaltainen. Kristuksen hyveet ovat totisesti arvioimattoman kallis koristus. Ne
korottavat ja jalostavat omistajaansa, vaikuttavat elävöittävästi toisiin ja ohjaavat heitä valon
ja kaikkien siunausten lähteelle." (W. z. Ges., 98.)
19.6. Tiistai, ilta
Fil. 4:8
"Meillä on kaksinkertainen elämä: ajatuksen ja toiminnan, hiljaisen rukouksen ja sitkeän
työn. Jumalan yhteyden kautta saavutettu voima, joka on yhdistetty vakavaan pyrkimykseen
kehittää sielua huolellisuuteen ja valppauteen, antaa meille kyvyn suorittaa jokapäiväisen
elämän velvollisuudet ja pysyttää kaikissa olosuhteissa sisäisen rauhan, olivatpa olot miten
vaikeat tahansa," (Suuren Lääkärin Seuraajana, 540.)
20.6. Keskiviikko, aamu
Gal. 6:10
"Aivan erityisessä tarkoituksessa on Kristus velvoittanut seurakuntansa pitämään huolta
tarvitsevista jäsenistään. Hän sallii köyhiä olemaan joka seurakunnassa. Heitä pitää aina olla
keskuudessamme ja Hän velvoittaa seurakunnan jäseniä persoonallisesti pitämään huolta
heidän hoidostaan. Samoin kuin hyvän perheen jäsenet pitävät huolta toisistaan, auttavat
sairaita, tukevat heikkoja, opettavat taitamattomia ja kasvattavat kokemattomia, niin tulee
uskonheimolaistenkin huolehtia tarvitsevista ja avuttomista, joita ei millään muotoa saa
unohtaa." (S. L. S., 211, 212.)
20.6. Keskiviikko, ilta
Matt. 7:3-5
"Jeesus käskee syyttäjää ensin ottamaan malan omasta silmästään, luopumaan moitiskelun
hengestä, tunnustamaan ja hylkäämään oman syntinsä, ennen kuin yrittää oikaista muita.
‘Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee
hyvän hedelmän.’ Luuk. 6:43. Tuo sinun vaalimasi syytöksen henki on huono hedelmä ja
osoittaa, että puu on huono. Sinun ei hyödytä turvautua itse vanhurskauteen, sinä tarvitset
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sydämen muutosta. Sinulla täytyy olla tämä kokemus, ennen kuin sovit muiden parantajaksi,
‘sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.‘ Matt. 12:34." (Vuorisaarna, 184, 185.)
21.6. Torstai, aamu
1. Kun. 18:21
"Miks’ yhä horjuen sä kuljet? Sull’ onko liian vaikeaa Nyt vastaanottaa, mitä sulle armosta
taivas tarjoaa? Jo näe silmin avoimin: vain kaita tie vie kotihin. Jos sydämes’ sä jakaa tahdot,
et silloin kruunua sä saa. Jos Vapahtajalles’ ei kuulu sun elämäsi kokonaan, saat vaivaa,
huolta päällä maan, vie tiesi ikikuolemaan. Jo murra ansat vihollisen, mi sua estää matkalla.
Äl’ viivy, nouse kiiruhtaen, saat toivossa jo riemuita. Siis jätä rauha pettävä, Taivasta kohden
kiirehdä!" (Zions lieder. Sävel: Ken Herran hallita ...)
21.6. Torstai, ilta
2. Tim. 4:18
"Usko Jumalaan pimeimpinä päivinä, kun toiveet ovat pienimmillään. Hän toteuttaa oman
tahtonsa ja tekee kaikki kansansa parhaaksi. Ne, jotka rakastavat ja palvelevat Häntä, saavat
päivä päivältä uutta voimaa. Hän voi ja tahtoo antaa palvelijoilleen sen avun, jota he
tarvitsevat. Hän tahtoo antaa heille sen viisauden, jota he tarvitsevat vaihtelevissa
olosuhteissaan." (S. L. S. 509, 510.)
22.6. Perjantai, aamu
3. Moos. 23:3
"Pitää välttää kaikenlaista ruuanlaittoa pyhäpäivänä, mutta ei sen tähden tarvitse syödä
kylmää ruokaa. Kylmällä ilmalla pitää lämmittää päivää ennen valmistettua ruokaa. Kuinka
yksinkertainen ruoka onkin, sen pitää kuitenkin olla maukkaan ja miellyttävän. Erittäinkin
perheissä, joissa on lapsia, on sopivaa, että pyhäpäiviksi hankitaan jotain juhlallista, joka ei
satu joka päivä." (S. L. S., 322.)
22.6. Perjantai, ilta
Joh. 3:5
"Olemme ehkä Nikodeemuksen tavoin imarrelleet itseämme ajatellen, että elämämme on
ollut moitteeton ja siveellinen luonteemme virheetön ja ettei meidän tarvitse nöyryyttää
sydäntämme Jumalan edessä tavallisten syntisten tavoin. Mutta kun säteilevä valo
Kristuksesta loistaa sieluumme, saamme nähdä, kuinka saastaisia olemme; me havaitsemme
vaikuttimiemme itsekkyyden ja vihollisuuden Jumalaa vastaan, jotka ovat turmelleet koko
elämämme. Silloin huomaamme, että oma vanhurskautemme on kuin tahrainen vaate, ja että
ainoastaan Jeesuksen veri voi puhdistaa meidät synnin saastasta sekä uudistaa sydämemme,
niin että tulemme Hänen kaltaisikseen." (T. Kr. L. 27.)
23.6. Sapatti, aamu
Joh. 5:5-10,17
"Taivaan työ ei koskaan lakkaa, eikä ihmisten tulisi koskaan levätä hyvän tekemisestä.
Sapattia ei ole tarkoitettu hyödyttömän joutilaisuuden päiväksi. Laki kieltää maallisen työn
Herran lepopäivänä: aherruksen, jolla ansaitsemme elatuksemme, on silloin lakattava, eikä
sinä päivänä saa suorittaa mitään työtä, josta on ajallista nautintoa tai hyötyä... Kristuksen
työ, kun Hän paransi sairaan, oli täysin sopusoinnussa lain kanssa. Se tuotti sapatille kunniaa.
Jeesus vaati samoja oikeuksia kuin Jumalalla oli, koska Hän teki yhtä pyhää työtä ja
samanlaatuista, jota Isä teki taivaassa." (A. T., 186, 188.)
23.6. Sapatti, ilta
1. Kun. 3:14
"Jumala jota me palvelemme ei katso henkilöön. Hän joka antoi Salomolle arvostelukykyä, on
valmis suomaan saman siunauksen lapsilleen tänäkin aikana. ‘Jos joltakin teistä puuttuu
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viisautta‘, Hänen sanansa julistaa, ‘anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja
soimaamatta, niin se hänelle annetaan‘ (Jaak. 1:5). Milloin taakankantaja toivoo itselleen
viisautta mieluummin kuin rikkautta, valtaa tai kuuluisuutta, hän ei tule pettymään. Suuri
Opettaja ei neuvo hänelle vain sitä mitä hänen tulee tehdä vaan myös miten se on tehtävä,
jotta Jumala voisi hyväksyä sen." (Pr. ja K., 21.)
24.6. Sunnuntai, aamu
Apt. 1:8,9
"’Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo
oli heillä kaikilla‘(Apt.4:33). Heidän työnsä tuloksena seurakuntaan liittyi valittuja miehiä,
jotka vastaanottivat totuuden sanan ja pyhittivät elämänsä viedäkseen toisille sitä toivoa, joka
täytti heidän sydämensä rauhalla ja ilolla. Heitä ei voitu estää tai pelottaa uhkauksilla. Herra
puhui heidän välityksellään, ja heidän kulkiessaan paikasta toiseen köyhät saivat kuulla
evankeliumin saarnan, ja jumalallisen armon ihmeitä tapahtui. Niin voimallisesti voi Jumala
toimia, kun ihmiset jättäytyvät Hänen Pyhän Henkensä valvontaan." (Ap. T., 40.)
24.6. Sunnuntai, ilta
Ps. 9:2,3
"Ei mikään edistä ruumiillista ja henkistä terveyttä siinä määrin kuin kiitollisuus. Ihmisen
ehdoton velvollisuus on taistella raskasmielisyyttä ja tyytymättömyyttä vastaan - yhtä tärkeä
velvollisuus kuin rukoileminen. Jos taivas on päämääränämme, kuinka voimme silloin kulkea
eteenpäin surevana joukkona, joka koko ajan huokaa ja valittaa matkalla Isän huoneeseen?
Niillä kristityillä, jotka aina valittavat ja jotka näyttävät pitävän syntinä jos on iloinen ia
onnellinen, ei ole tosi uskontoa." (S. L. S., 265.)
25.6. Maanantai, aamu
Matt. 4:1-4
"Kristus aloitti lunastustyön juuri siitä, mistä turmio alkoi. Häntä kiusattiin ensiksi juuri siinä
asiassa, missä Aadam teki syntiä. Viekoitellessaan ihmistä ruokahalulla saatana sai suuren
voiton ja koska hän menestyi, hän uskoi päässeensä tämän langenneen maailman
hallitsijaksi. Mutta Kristus pystyi vastustamaan häntä ja saatanan täytyi peräytyä
taistelukentältä voitettuna vihollisena. Jeesus sanoi: ‘Minussa hänellä ei ole mitään.’ Hänen
voittonsa antaa meille varmuuden siitä, että mekin voimme päästä voittajiksi kaikissa
taisteluissa vihollista vastaan. Mutta Taivaallinen Isämme ei tahdo pelastaa meitä, ellemme
tee yhteistyötä Kristuksen kanssa. Meidän täytyy tehdä oma osamme, ja silloin jumalallinen
voima yhdistyneenä meidän ponnistuksiimme antaa voiton." (Weg zur Gesundheit, 16.)
25.6. Maanantai, ilta
Ps. 49:8,9
"Ei kukaan muu kuin Jumalan Poika voinut lunastaa meitä, sillä ainoastaan Hän, joka oli Isän
helmassa, saattoi ilmaista Hänet. Ainoastaan Hän, joka tunsi Jumalan rakkauden korkeuden
ja syvyyden, voi sen ilmoittaa. Ei mikään vähäisempi kuin tuo Kristuksen ääretön uhri
langenneen ihmisen tähden voinut osoittaa Jumalan rakkautta kadotettua ihmiskuntaa
kohtaan." (T. Kr.L., 14.)
26.6. Tiistai, aamu
Ef. 5:33
"Se side, joka yhdistää perheen jäsenet, on läheisin, hellin ja pyhin maan päällä. Se on aiottu
ihmiskunnan siunaukseksi, ja se tuleekin siunaukseksi silloin kun avioliitto solmitaan
vakavassa jumalaapelkäävässä mielessä, syvästi tuntien sen vastuunalaisuuden. Niiden, jotka
aikovat mennä naimisiin, tulee ajatella, minkä leiman ja vaikutuksen heidän tuleva kotinsa
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saa." (S. L, S., 374, 375.)
26.6. Tiistai, ilta
Jaak. 2:17
"Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, ‘sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on
syntiä’ (Room. 14:23). Pelkkä opinkappaleiden 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. Te ette tunne taivaan ajatuksia ja periaatteita, ja sen
kieli on melkein tuntematon teille... Jumalan Henki rukoilee edelleenkin puolestanne, mutta
minulla on vakavia, tuskantäyteisiä epäilyksiä siitä, tokko aiotte välittää siitä äänestä, joka on
vedonnut teihin jo vuosikausia. Toivon teidän haluavan ottaa vaarin siitä ja tahtovan kääntyä ja
elää." (T.a. II, 139, 140.)
27.6. Keskiviikko, aamu
Jes. 58:10
"Ei kukaan voi harjoittaa todellista hyväntekeväisyyttä ilman uhrausta. Ainoastaan elämällä
yksinkertaisesti, uhrautuvasti ja säästävästi voimme suorittaa sen työn, joka meille on annettu
Kristuksen sijaisina. Ylpeys ja maallinen kunnianhimo ovat karsittavat pois sydämistämme.
Kaikissa toimissamme pitää näkyä sen epäitsekkyyden, joka ilmeni Kristuksen elämässä.
Kotiemme seinillä, tauluissa ja huonekaluissa pitäisi meidän lukea: ‘hanki köyhille ja
kodittomille suojaa.’ Vaatekappeleihimme pitäisi meidän kirjoittaa kuin Jumalan sormella:
‘vaateta alastomia.’ Ruokasaliin ja pöydälle, joka on katettu hyvillä ruuilla, pitää meidän
kirjoittaa sanat; ‘Taita nälkäiselle leipäsi‘." (S. L. S., 216, 217.) "
27.6. Keskiviikko, ilta
Fil. 2:4
"Jos ne, joilla on murtunut terveys, tahtoisivat unohtaa itsensä ajattelemalla muita ja jos he
tahtoisivat täyttää Herran käskyn ja auttaa niitä, jotka ovat huonommassa asemassa kuin he
itse, niin saisivat he kokea totuuden profeetallisessa lupauksessa: ‘Silloin valo loistaa sinulle
kuin aamurusko ja sinun haavasi paranevat nopeasti‘." (S. L, S., 273.)
28.6. Torstai, aamu
1. Piet. 5:8,9
"Saatana käyttää kaikkia keinojaan erottaakseen ihmiset Jumalasta, ja hän onnistuu
pyrkimyksissään, kun hengellinen elämä hukutetaan liike- ja työhuoliin, ja kun hän saa heidät
keskittämään ajatuksensa siinä määrin jokapäiväiseen työhönsä, ettei heille jää aikaa
Raamatun lukemiseen, salaiseen rukoukseen eikä kiitokseen ja ylistykseen aamuin ja illoin.
Miten harvat ovatkaan selvillä pääpettäjän juonista! Miten monet ovatkaan tietämättömät
hänen petoksistaan!" (T.a. II, 135.)
28.6. Torstai, ilta
Ps. 51:13,14
"Jumalan suosimat ihmiset, joille Hän uskoi vastuullisia tehtäviä, lankesivat usein kiusauksiin
ja tekivät syntiä samoin kuin me nykyään ponnistelemme, horjumme ja usein lankeamme
erehdykseen. Saamme katsella heidän elämäänsä kaikkine virheineen ja mielettömyyksineen
sekä rohkaisevaksi opiksemme että varoitukseksi. Jos heidät olisi esitetty virheettömiksi,
masentuisimme synnillisessä luonnossamme lopullisesti omista virheistämme ja
lankeemuksistamme. Mutta kun huomaamme miten toiset selvisivät taistellen samanlaisista
masennuskausista joita meilläkin on ja lankesivat kiusauksiin samoin kuin mekin, kuitenkin
jälleen rohkaistuen ja voittaen Jumalan armon avulla, se rohkaisee meitäkin tavoittelemaan
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vanhurskautta." (P. P. 218, 219.)
29.6. Perjantai, aamu
Ef. 4:29
"Todellisten kristittyjen käytös on kunniallista, ja samalla kun he pitävät syntinä antautua
typerään imarteluun, he ovat kohteliaita, ystävällisiä ja auttavaisia. Heidän sanansa ovat
vakavia ja tosia. He ovat rehellisiä joutuessaan tekemisiin niin veljiensä kuin maailmankin
kanssa." (W. z. Ges., 92.)
"Kuin onnellinen onkaan, ken oikein vaeltaa, ken sanoissa ja töissä totuutta rakastaa. Hän
vilpitön on aina, ei mieli maailman, sen petos, vääryys häntä voi saada valtahan." (Zions
Lieder.)
29.6. Perjantai, ilta
Jer. 7:23
"Emme tiedä, miten paljon on kyseessä silloin kun Jumala koettelee. Tällöin on varminta vain
totella ehdottomasti Jumalan sanaa. Kaikki Hänen lupauksensa on annettu uskon ja
kuuliaisuuden ehdolla, ja ellemme noudata Hänen käskyjään, Raamatussa luvatut runsaat
siunaukset eivät pääse toteutumaan kohdallamme. Emme saisi toimia hetken mielijohteesta
emmekä nojautua ihmisten mielipiteisiin, vaan meidän pitäisi noudattaa Jumalan ilmaistua
tahtoa ja Hänen selviä käskyjään kaikissa olosuhteissa." (P. P. 608,609.)
30.6. Sapatti, aamu
Jes. 66:22,23
"Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua Hänen huoneeseensa kehittääksemme
täydelliseen rakkauteen kuuluvia ominaisuuksia. Tämä tekee maan asujaimet 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." (T.a, III, 30.)
30.6. Sapatti, ilta
1. Kor. 13:12
"Meidän elämäntyömme täällä on valmistus iankaikkista elämää varten. Se kasvatus, joka
alkaa täällä alhaalla, ei pääty tässä maailmassa - se jatkuu läpi iankaikkisuuksien - rientää
aina eteenpäin, mutta ei täyty koskaan. Yhä suuremmassa määrässä näemme ilmaantuvan
Jumalan viisauden ja rakkauden sellaisena kuin se on esiintynyt lunastustyössä. Kun
Vapahtaja johtaa lapsiaan eläville vesilähteille, tulee Hän ilmoittamaan heille runsaita tiedon
aarteita, ja päivä päivältä Jumalan ihmeelliset teot, todistukset Hänen voimastaan luoda ja
ylläpitää maailmankaikkeutta, esiintyvät ajatuksissa uudessa kauneudessaan. Siinä valossa,
joka loistaa valtaistuimelta, katoavat salaisuudet ja sielu täyttyy ihmettelyllä siitä, miten
yksinkertaisia ja kirkkaita ne asiat ovat, joita koskaan ennen ei käsitetty." S. L.S. 492.
Suomenkielisten kirjojen lyhenteet:
T. Kr. L. = Tie Kristuksen luo v.1947
S. L. S. = Suuren Lääkärin Seuraajana v.1911
V.S. = Vuorisaarna v.1958
El. ja K. = Elämä ja kasvatus
Kr. V = Kristuksen Vertaukset
Ap. T. = Apostolien Teot
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P. P. = Patriarkat ja Profeetat
Pr. K. = Profeetat ja Kuninkaat
T. a. I = Todistus aarteita I
T. a. II = Todistus aarteita II
T. a. III = Todistusaarteita III
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