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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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HEINÄKUU
1.7. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:18
"Ristin välityksellä me opimme, että taivaallinen Isä rakastaa meitä rakkaudella, joka
on ääretön. Onko ihme, että Paavali huudahti: 'Pois se minusta, että minä muusta
kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä‘? (Gal. 6:14). Myös
meillä on oikeus kerskata rististä, oikeus antautua kokonaan Hänelle, joka antoi
itsensä meidän tähtemme. Silloin - kasvot loistaen Golgatalta säteilevästä
kirkkaudesta - me voimme ryhtyä välittämään tätä valoa niille, jotka ovat
pimeydessä." (Ap. t. 161.)
1.7. Sunnuntai, ilta
Matt. 5:16
"Kristittyjen ei ole etsittävä omaa kunniaansa, vaan hyvillä teoillaan heidän on
tuotettava kunniaa Hänelle, jonka armosta ja voimasta he ovat näitä tekoja tehneet.
Jokainen hyvä teko suoritetaan Pyhän Hengen vaikutuksesta, eikä Henkeä ole
lähetetty kirkastamaan vastaanottajaa, vaan antajaa. Kristuksen valon loistaessa
sielussa tulvii huuliltakin kiitos ja ylistys Jumalalle. Ajatuksesi tai keskustelusi eivät
silloin koske sinun rukouksiasi, sinun palveluksiasi, sinun hyvyyttäsi, sinun
kieltäymyksiäsi. Jeesusta kirkastetaan, oma minä jää syrjään, ja Kristus on kaikki
kaikessa." (Vuorisaarna, 119.)
2.7. Maanantai, aamu
Dan. 1:8,9
"Hänen (Danielin) nuoruudessaan olivat hänen vanhempansa totuttaneet hänet mitä
ankarimpaan raittiuteen. He olivat opettaneet häntä tottelemaan kaikissa tavoissaan
luonnonlakeja, ja hän tiesi, että syömisellä ja juomisella oli suuri vaikutus hänen
henkisiin, ruumiillisiin ja moraalisiin voimiinsa, ja että hänen täytyi tehdä Herralle tili
kyvyistään. Siksi hän piti niitä kaikkia Jumalan lahjana, jota hän ei saanut vahingoittaa
millään tavalla. Tämän kasvatuksen tuloksena Jumalan laki tuli kirjoitetuksi hänen
mieleensä ja sydämeensä." (Weg zur Gesundheit, 23.)
2.7. Maanantai, ilta
Apt. 3:19
"Parannus merkitsee synnin surua ja synnistä luopumista. Me emme luovu synnistä,
jollemme näe sen synnillisyyttä; niin kauan kuin emme ole sydämestämme kääntyneet
siitä pois, ei meissä voi tapahtua todellista elämänmuutosta. Monet eivät ymmärrä
parannuksen todellista luonnetta. Useat surevat sitä, että ovat tehneet syntiä, ja
tekevätkin ulkonaisen parannuksen, sillä he pelkäävät, että heidän vääryytensä
tuottaa heille kärsimyksiä; mutta se ei ole Raamatun käsityksen mukainen parannus.
He surevat enemmän kärsimyksiä kuin syntiä." (Tie Kristuksen luo, 23,24.)
3.7. Tiistai, aamu
Ps. 128:1-4
"Kodin velvollisuus ulottuu kauemmaksikin kuin sen omiin jäseniin. Kristillisen kodin
tulee olla esikuvana todellisten elämän periaatteiden oivallisuudesta. Tämän
esimerkin tulee olla hyvänä valtana maailmassa; hyvän kodin esimerkki vaikuttaa
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paljon voimakkaammin ihmissydämiin kuin mikään saarna. Kun nuoriso jättää
sellaisen kodin, vie se sen voimat mukanaan maailmaan. Jalompia elämän
periaatteita viedään muihin koteihin ja siten alkaa yhteiskunnan jalostamistyö."
(Suuren Lääkärin seuraajana, 370.)
3.7. Tiistai, ilta
Ilm. 3:17
"Se, joka tuntee itsensä terveeksi, joka ajattelee olevansa verraten hyvä ja on
tyytyväinen tilaansa, ei koeta päästä osalliseksi Kristuksen armosta ja
vanhurskaudesta. Ylpeys ei tunne mitään tarvetta, ja niin se sulkee sydämen
Kristukselta ja niiltä äärettömiltä lahjoilta, joita Hän tuli antamaan. Sellaisen ihmisen
sydämessä ei Jeesukselle ole sijaa. Ne, jotka ovat rikkaita ja kunnioitettavia omissa
silmissään, eivät ano uskossa eivätkä myöskään saa Jumalan siunausta."
(Vuorisaarna, 18 - 20.)
4.7. Keskiviikko, aamu
Hebr. 13:16
"Kodeissa, jotka ovat varustetut elämän mukavuuksilla, jyväaitoissa täynnä eloa,
puodeissa, täynnä kankaita, ja kassaholveissa, täytetyt kullalla ja hopealla, on Jumala
varannut varoja näiden puutteellisten tarpeeksi. Hän kehottaa meitä olemaan sinä
välikappaleena, jonka kautta Hänen rikkautensa voi vuotaa muille. Moni leski
isättömine lapsineen taistelee urhoollisesti kaksinkertaisen taakkansa kanssa ja
tekee usein työtä yli voimiensa pitääkseen pienokaisiaan hengissä." (S. L. s., 213.)
4.7. Keskiviikko, ilta
Snl. 15:1
"Jos joku sanoo sinulle epäystävällisen sanan, niin älä koskaan vastaa samassa
hengessä. Muista, että 'lempeä vastaus asettaa kiukun.’ Vaikenemisessa on
ihmeellinen voima. Puhua sellaiselle, joka on vihainen, ärsyttää usein häntä yhä
enemmän, mutta viha, johon vastataan vaieten tai lempeällä, suvaitsevaisella tavalla,
kuolee nopeasti pois." (S. L. s., 514.)
5.7. Torstai, aamu
Matt. 23:28
"Paheen vahvin vallitus meidän maailmassamme ei ole häpeämättömän julkisyntisen
tai syvälle vajonneen hylkiön väärä elämä, vaan sellainen elämä, joka muutoin näyttää
hyveelliseltä, kunnioitettavalta ja jalolta, mutta jossa jotakin yksityistä syntiä
suositaan, jotakin yksityistä väärää tapaa hellitään... Se, jolla on ylevä käsitys
elämästä ja totuudesta ja kunniasta ja joka kuitenkin tahallaan rikkoo yhtä Jumalan
pyhän lain käskyistä, on luovuttanut jalot hengenlahjansa synnin aseiksi." (V.s., 139.)
5.7. Torstai, ilta
Jes. 49:14-16
"Halki vainon, taistelun ja pimeyden vuosisatojen Jumala on ylläpitänyt
seurakuntaansa. Yksikään pilvi ei ole päässyt synkentämään sitä Hänen varautumatta
siihen, eikä mikään vastustava voima ole noussut haittaamaan Hänen työtään Hänen
sitä ennalta näkemättä. Kaikki on tapahtunut Hänen ennustustensa mukaan. Hän ei
ole hylännyt seurakuntaansa vaan on profeetallisissa ilmoituksissa hahmotellut sen
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ääriviivat, mitä tulisi tapahtumaan, ja se, mitä Hänen Henkensä innoitti profeetat
ennustamaan, on toteutunut. Kaikki Hänen tarkoituksensa täyttyvät. Hänen lakinsa
kytkeytyy Hänen valtaistuimeensa, eikä mikään pahuuden voima voi tuhota sitä.
Totuus on lähtöisin Jumalasta, ja Hän varjelee sitä, niin että se voittaa kaiken
vastustuksen." (Ap. t., 13.)
6.7. Perjantai, aamu
Jaak. 2:10
"Se, onko jokin tottelemattomuuden teko katsottava synniksi, ei riipu tuon teon
suuruudesta, vaan siitä, onko poikettu Jumalan ilmaistusta tahdosta, vaikkapa
kaikkein pienimmässä kohdassa, sillä se osoittaa sielulla yhä olevan osallisuutta
syntiin. Sydän on jakaantunut palveluksessaan. Tämä on selvää Jumalan kieltämistä,
kapinointia Hänen hallituksensa lakeja vastaan." (V.s., 80.)
6.7. Perjantai, ilta
Hebr. 13:20,21
"Itsensä antaminen Jumalalle vaatii uhrausta, mutta tällöin uhrataan halvempi
jalomman, maallinen hengellisen, katoavainen ikuisen vuoksi. Jumalan tarkoituksena
ei ole meidän tahtomme hävittäminen, sillä ainoastaan tahtoamme käyttämällä me
voimme toteuttaa Hänen aivoituksensa meistä. Meidän on luovutettava tahtomme
Hänelle, saadaksemme sen takaisin puhdistuneena ja jalostuneena ja niin
täydellisesti jumaluuteen sulautuneena, että Herra voi vuodattaa lävitsemme
rakkautensa ja voimansa virran." (V.s., 94, 95.)
7.7. Sapatti, aamu
Hes. 20:12
"Kuka tahansa tottelee neljättä käskyä, huomaa, että hänen ja maailman välille
vedetään erottava rajaviiva. Sapatti on koetin, ei ihmisasetus, vaan Jumalan koetin.
Juuri se erottaa ne, jotka palvelevat Jumalaa, niistä, jotka eivät Häntä palvele. Tämä on
se kohta, johon viimeinen suuri taistelu totuuden ja valheen välillä huipentuu.
Kansamme keskuudessa näissä (Skandinavian) kuningaskunnissa sapatti ei ole
yleisesti ollut siinä arvoasemassa, johon Jumala on asettanut sen. Maailma on seula,
jonka avulla seurakuntaa seulotaan ja sen jäsenten aitoutta koetellaan. Maailma
esittää houkutuksia, jotka niitä seurattaessa asettavat uskovaisen sellaiseen
asemaan, missä Hänen elämänsä on ristiriidassa hänen tunnustuksensa kanssa," (T.
a. II, 181.)
7.7. Sapatti, ilta
Joh:17:20,21
"Nämä ensimmäiset opetuslapset erosivat toisistaan huomattavasti… he edustivat
toisistaan suuresti eroavia luonnetyyppejä. Voidakseen menestyksellisesti suorittaa
kutsumustyötään nämä miehet, jotka erosivat toisistaan luonteenpiirteiltään ja
elintavoiltaan, tarvitsivat keskenään tunteen, ajatuksen ja toiminnan yhteyttä.
Kristuksen tarkoitus oli aikaansaada tämä yhteys. Siinä tarkoituksessa Hän koetti
saada heidät yhteyteen kanssaan." (Ap. T,, 19.)
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8.7. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 9:19,22,23
"Jumala pyytää teitä uskon kädellänne tarttumaan Hänen voimalliseen käteensä ja
rakkauden kädellänne tavoittamaan hukkuvia sieluja. Kristus on tie, totuus ja elämä.
Seuratkaa Häntä. Älkää vaeltako lihan vaan hengen mukaan. Vaeltakaa niin kuin
Hänkin vaelsi. Tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, Teidän tehtävänänne on
Hänen tahtonsa tekeminen, koska Hän ylläpitää elämäänne omaksi kunniakseen. Jos
teette työtä vain omaksi hyväksenne, ei teille ole siitä mitään hyötyä. Jos te sitä vastoin
työskentelette myös toisten hyväksi ja vähemmän huolehditte itsestänne, jos te
vakavammin antaudutte kaikkinenne Jumalalle, niin te löydätte Hänen mielisuosionsa,
ja vastalahjaksi tulette saamaan Hänen armonsa runsauden." (T.a. II, 130.)
8.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 145:8-10
"Kasvattakaamme sydämiämme ja huuliamme ylistämään Jumalaa Hänen
verrattomasta rakkaudestaan' Kasvattakaamme sielumme olemaan toivorikas ja
pysymään valossa, joka loistaa Golgatan ristiltä. Me emme saa koskaan unohtaa, että
olemme taivaallisen Kuninkaan lapsia, sotajoukkojen Herran poikia ja tyttäriä. Meidän
etumme on aina nauttia hiljaista lepoa Herrassa." (S. L. s., 267.)
9.7. Maanantai, aamu
Ps. 139:13,14
"Monet luulevat, että heillä on oikeus käsitellä ruumistaan mielensä mukaan, mutta
he unohtavat, että he eivät omista itse itseään. Heidän Luojallaan on heihin nähden
omistusoikeus, jota he eivät voi kiistää. Jokainen luonnonlakien rikkominen on
Jumalan lakien rikkomista ja siksi syntiä Jumalan silmissä. Luoja tiesi, miten
muodostaa ihmisruumis. Hänen ei tarvinnut kysyä ompelijattarelta, millainen
kauneuden ihanne olisi. Jumala, joka on luonnossa luonut kaiken suloiseksi ja
ihanaksi, osasi kyllä luoda ihmisruumiin. kauniiksi ja terveeksi. Nykyiset tavat korjata
Hänen tekoaan vain loukkaavat Luojaa ja vääristelevät sitä, minkä Hän teki
täydelliseksi." (W. z. G. 93.)
9.7. Maanantai, ilta
Gal. 6:14
"Ilman ristiä ihmisellä ei voisi olla minkäänlaista yhteyttä Isään. Sen varassa on kaikki
toivomme. Siitä loistaa Vapahtajan rakkauden valkeus. Kun syntinen kohottaa ristin
juurella katseensa Häneen, joka kuoli pelastaakseen hänet, hän saa kokea ilon
täyteyden, sillä hänen syntinsä ovat anteeksiannetut. Polvistuessaan uskossa ristin
juurelle hän on saapunut korkeimmalle paikalle, minne ihminen voi päästä." (Ap. t.,
160, 161.)
10.7. Tiistai, aamu
1. Tim. 2:9,10
"On kuitenkin yksi vaate, jota jokaisen lapsen, nuorukaisen ja neitosen pitäisi
vakavasti pyrkiä saamaan, ja se on pyhien vanhurskautus. Jos he tavoittelisivat yhtä
innokkaasti ja kestävästi tätä vaatetta kuin nykyaikaisia vaatteita, niin heidät
puettaisiin pian Kristuksen vanhurskaudella, eikä heidän nimiään pyyhittäisi pois
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elämän kirjasta. Äitien ja lasten pitäisi rukoilla: 'Jumala, luo minuun puhdas sydän ja
anna minulle uusi, vahva henki.’ Sydämen puhtaus ja vahva henki ovat ajassa ja
ikuisuudessa paljon arvokkaampia kuin kaikki koristukset, sillä vain puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan." (W. z. G., 99.)
10.7. Tiistai, ilta
Mark. 14:37,38
"Niin on laita meidänkin aikanamme, että juuri ne, jotka enimmän tarvitsevat
jumalallista opetusta, eivät useinkaan saa sitä, kun he eivät säilytä yhteyttä Jumalan
kanssa. Ne kiusaukset, joiden alaisina olemme joka päivä, tekevät rukouksen
välttämättömäksi. Kaikkialla on vaaroja. Ne, jotka koettavat pelastaa muita synneistä
ja vaaroista, ovat varsinkin kiusauksen alaisia. Kun he aina joutuvat tekemisiin pahan
kanssa, tulee heidän kietoutua kiinni Jumalaan, etteivät itse tulisi vietellyiksi." (S. L.
s., 537, 538.)
11.7. Keskiviikko, aamu
Mark. 9:36,37
"Mutta sitä paitsi on joukottain lapsia, joilta on kokonaan riistetty vanhemman hoito
ja kristityn kodin lämmittävä vaikutus. Avatkoot kristityt sydämensä ja kotinsa näille
avuttomille. Sitä työtä, jonka Herra on heille pannut persoonalliseksi velvoitukseksi, ei
saa jättää hyväntekeväisyyslaitoksille eikä maailman satunnaisen armeliaisuuden
varaan. Jos lapsilla ei ole sukulaisia, jotka voivat heistä huolta pitää, täytyy
seurakunnan jäsenten hankkia heille koti. Hän, joka on meidät luonut, on määrännyt,
että meidän tulee olla perheiksi liittyneinä, ja lapsen luonne kehittyy parhaiten
kristillisessä, rakastavassa kodissa." (S. L. s., 213.)
11.7. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 2:20
"Me emme myöskään saa loukkaantua helposti. Emmehän me elä varjellaksemme
tunteitamme tai mainettamme, vaan pelastaaksemme ihmissieluja. Jos alamme pitää
tätä päämääränämme, niin lakkaamme välittämästä pienistä mielipideeroavuuksista, joita usein ilmenee seurustellessamme toisten kanssa. Minkään, mitä
toiset meistä ajattelevat tai mitä he meille tekevät, ei tarvitse häiritä suhdettamme
Kristukseen tai estää Hengen yhteyttä." (Fussp., 468.)
12.7. Torstai, aamu
2. Tim. 2:5
"On mahdollista olla osittainen, muodollinen uskovainen, mutta osoittautua silti
vajavaiseksi ja menettää iankaikkinen elämä. On mahdollista noudattaa muutamia
Raamatun käskyjä ja vaikuttaa kristityltä, mutta joutua silti kadotukseen kristilliselle
luonteelle olennaisten ominaisuuksien puuttuessa. Jos suhtaudutte ylenkatseellisesti
tai välinpitämättömästi Jumalan antamiin varoituksiin, jos vaalitte tai puolustelette
syntiä, te sinetöitte sielunne kohtalon. Teidät punnitaan vaa’alla ja havaitaan
köykäisiksi. Armo, rauha ja anteeksianto evätään lopullisesti, Jeesus on mennyt
ohitsenne eikä enää milloinkaan tule rukoustenne ja anomustenne kuuluville. Armon
vielä odottaessa, Vapahtajan vielä rukoillessa meidän puolestamme, tehkäämme
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perusteellista työtä iankaikkisuutta ajatellen." (T.a. III, 8.)
12.7. Torstai, ilta
Ps. 62:6-8
"Jos joka päivä etsit Herraa ja annat uudistaa itsesi, jos omaehtoisesti valitset
hengellisen vapauden ja ilon Jumalassa, jos sydämen halulla myönnyt Hänen
armokutsuunsa ja otat päällesi Kristuksen ikeen - kuuliaisuuden ja palvelun ikeen -,
niin kaikki nurinasi lakkaa, kaikki vaikeutesi häipyvät, kaikki pulmat, mitkä sinua nyt
hämmentävät, selkenevät." (V. s., 148.)
13.7. Perjantai, aamu
1. Moos. 2:16,17
"Jumalan tahto oli, etteivät Aadam ja Eeva tuntisi pahaa. Hän oli antanut heille
runsaasti tietoa hyvästä, mutta tiedon pahasta, synnistä ja sen seurauksista,
uuvuttavasta raadannasta, ahdistavasta huolesta, pettymyksestä ja surusta, kivusta
ja kuolemasta - sen Hän oli rakkaudessaan pidättänyt." (Elämä ja kasvatus, 23.)
13.7. Perjantai, ilta
Snl. 2:1-8
"'Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille
alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan’ (Jaak. 1:5). Tällainen lupaus on
kultaa ja hopeaa kalliimpi. Jos te nöyrin sydämin etsitte jumalallista johdatusta
kaikkiin pulmiinne ja huoliinne, niin Hänen sanansa lupaa teille suosiollista vastausta.
Hänen sanansa ei milloinkaan petä. Taivas ja maa saattavat kadota, mutta Hänen
sanansa ei milloinkaan katoa, Luottakaa Herraan, niin teidän ei milloinkaan tarvitse
hämmentyä eikä joutua häpeään. 'Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.
Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin’ (Ps. 118:8,9)." (T.a. II,
135,136.)
14.7. Sapatti, aamu
Ps. 95:6
"Jumalan äärettömän suuruuden ja Hänen läsnäolonsa tajuaminen herättää tosi
kunnioitusta. Kun Näkymätön tällä tavoin tajutaan, sen tulisi vaikuttaa syvästi
jokaisen mieleen. Jumalan läsnäolo pyhittää rukouksen hetken ja paikan.
Kunnioituksen ilmeneminen rukousasennossa ja käytöksessä syventää sitä herättävää
tunnetta." (P. ja k. 32.)
14.7. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:10
"Niin kauan kuin rikkomukset pysyvät toisilta salassa, tuntevat monet Aakanin tavoin
olonsa turvalliseksi ja uskottelevat itselleen, ettei Jumala niin kovin ankarasti
suhtaudu kaikkeen pahuuteen. Mutta he havahtuvat sitten tuomion päivänä liian
myöhään huomaamaan, ettei mikään uhri olekaan sovittanut heitä iankaikkisesti. Kun
taivaan kirjat avataan, ei Tuomari ääneensä julista ihmistä syylliseksi vaan luo
vääryyden tekijään läpitunkevan, vakuuttavan katseensa, ja silloin tämä muistaa
elävästi jokaisen tekonsa ja jokaisen elämänsä tapauksen.... Ihmisiltä salatut synnit
julistetaan silloin koko maailmalle." (P. ja p. 480.)
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15.7. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 3:2,3
"Niin pian kuin joku henkilö on todella kääntynyt, hänen sydämessään herää harras
halu mennä kertomaan jollekin ystävälle tai naapurille siitä kallisarvoisesta valosta,
joka loistaa Raamatun pyhiltä lehdiltä. Työskennellessään epäitsekkäästi toisten
pelastamiseksi hän on elävä kirje, jonka kaikki tuntevat ja jota kaikki lukevat. Hänen
elämänsä todistaa, että hän on kääntynyt Kristuksen puolelle ja hänestä on tullut
Hänen työtoverinsa." (T.a. II, 126.)
15.7. Sunnuntai, ilta
Luuk. 22:33,34
”Pietarin kokemus antoi heille kaikille opetuksen. Itseensä luottavalle koetus
merkitsee tappiota... Pietarin kerskailevat sanat veivät toistuvasti hänet aivan
perikadon partaalle. Toistuvasti häntä varoitettiin: 'Sinä ... kiellät tuntevasi minua’.
(Luuk. 22:34) Opetuslapsen murheellisesta, rakastavasta sydämestä lähti tunnustus:
'Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan‘.
(Luuk. 22:33) Hän, joka tuntee sydämen, antoi Pietarille sanoman, jolle tämä silloin ei
osannut antaa arvoa mutta josta loisti toivonsäde pian lankeavaan pimeyteen:
'Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen
rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään…’." (E. ja k. 84.)
16.7. Maanantai, aamu
Room. 12:1,2
"Meillä on suuri vastuu. Emme voi palvella Jumalaa todellisesti, jos emme anna
ruumistamme eläväksi uhriksi. Ketään ei voida vanhurskauttaa, jos hän turmelee
tämän ihmeellisen hienon ihmisruumiin. Jos teemme niin, emme joudu kärsimään
ainoastaan itse, vaan paha periytyy lapsillemme. Voimmeko silloin ihmetellä, että
lapset, jotka saavat sellaisen perinnön, eivät pelkää Jumalaa." (W. z. G. 18.)
16.7. Maanantai, ilta
2. Kor. 7:9,10
"Jos olisitte todella huolissanne omasta sielustanne ja etsisitte Jumalaa tosissanne,
te löytäisitte Hänet, mutta Hän ei hyväksy puolisydämistä parannusta. Jos tahdotte
luopua synneistänne, Hän on alati valmis antamaan anteeksi. Tahdotteko juuri nyt
antautua Hänelle? Tahdotteko luoda silmäyksen Golgatalle ja kysyä: 'Antoiko Jeesus
tämän uhrin minun puolestani? Kärsikö Hän alennusta, pilkkaa, häväistystä ja kärsikö
Hän julman ristinkuoleman pelastaakseen minut syyllisyyden kärsimyksistä ja
epätoivon kauhuista ja antaakseen minulle sanomattoman onnen omassa
valtakunnassaan?’ Katsokaa Häneen, jonka syntinne ovat lävistäneet, ja tehkää
päätös: 'Aion palvella Herraa koko elämäni ajan…’" (T.a. II, 140.)
17.7. Tiistai, aamu
Ef. 5:1,2
"Puolisot eivät saa pakottaa toisiansa eikä itsekkäästi toteuttaa toivomuksiaan.
Muuten eivät he voi voittaa toinen toisensa rakkautta. Heidän tulee koettaa olla
ystävällisiä, kärsivällisiä, hienotunteisia ja huomaavaisia toisiaan kohtaan. Jumalan
armosta he voivat täyttää ne lupaukset, jotka antoivat vihkimätilaisuudessa." (S. L. s.
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379.)
17.7. Tiistai, ilta
Matt. 14:23
"Meilläkin pitää olla määrätyt aikamme tutkisteluun ja rukoukseen ja henkisen
virvoituksen vastaanottamiseen. Me emme arvostele rukouksen voimaa ja vaikutusta
niin kuin pitäisi. Rukous ja usko tekevät sen, mitä mikään mahti maan päällä ei voi
tehdä. Harvoin me kahta kertaa olemme joka suhteessa samanlaisessa asemassa.
Meidän tulee läpikäydä aina uusia kokemuksia ja koettelemuksia,
joihin aikaisemmat kokemukset eivät anna tarpeeksi tukea. Meillä pitää aina olla se
valo, joka tulee Jumalalta." (S. L. s., 536,)
18.7. Keskiviikko, aamu
Matt. 19:27-29
"On ihmisiä, jotka Kristuksen tähden ovat luopuneet kaikesta. Omia ajallisia etujaan,
yhteiskunnan, perheen ja ystävien suomaa iloa ja nautintoa he ovat pitäneet
vähemmän tärkeinä kuin Jumalan valtakunnan etuja. Olkoonkin, että talot ja maat,
ystävät ja sukulaiset ovat heille rakkaita, ne eivät kuitenkaan ole heidän sydämessään
ensimmäisellä sijalla syrjäyttäen Jumalan asian. Niille, jotka menettelevät näin ja
uhraavat elämänsä totuuden edistämiseksi, monien poikien ja tyttärien saattamiseksi
Jumalan luo, kuuluu lupaus, että he tässä ajassa saavat satakertaisesti ajallisia
siunauksia ja tulevaisuudessa iankaikkisen elämän." (T.a. II, 137.)
18.7. Keskiviikko, ilta
Room. 14:10
"Se, joka usein luo katseensa Golgatalle, muistaen, että hänen syntinsä veivät
Vapahtajan ristinpuuhun, ei milloinkaan yritä verrata omaa rikkomustaan muiden
rikkomukseen. Hän ei asetu tuomarinistuimelle muita syyttämään. Arvostelun ja itse
korotuksen henki on vieras niille, jotka vaeltavat Golgatan ristin varjossa." (V.s., 186.)
19.7. Torstai, aamu
Matt. 7:14
"Sen sijaan on elämän tie kaita ja portti ahdas. Jos riiput kiinni yhdessäkin
helmasynnissäsi, huomaat tien liian kaidaksi kulkea. Sinun on jätettävä omat rientosi,
luovuttava omasta tahdostasi samoin kuin huonoista tavoistasi ja tottumuksistasi, jos
mielit kulkea Herran tietä. Se, joka tahtoo palvella Kristusta, ei voi omaksua maailman
mielipiteitä eikä mukautua maailman tasoon. Taivaan polku on liian kaita arvonimien
ja rikkauksien ratsastaa, liian kaita itsekkään kunnianhimon astella, liian jyrkkä ja
epätasainen mukavuuden rakastajien kavuta. Aherrus, kärsivällisyys, kieltäymys,
parjaus, köyhyys, vastustus syntisten taholta - se oli Kristuksen osana, ja sen on oltava
meidänkin osanamme, jos meidän koskaan mieli päästä Jumalan paratiisiin." (V.s.,
198.)
19.7. Torstai, ilta
Ps. 147:3
"Kanna asiasi Herran eteen, olivatpa huolesi mitkä tahansa, ja Hän antaa hengellesi
voimaa kestämään. Sinä löydät keinoja, miten pääset vaikeuksistasi ja huolistasi.
Kuta heikommalta ja avuttomammalta mielestäsi tunnut, sitä väkevämmäksi tulet
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Hänen voimastaan. Kuta raskaammat kuormasi ovat, sitä suloisemmalta tuntuu lepo
sitten kun olet heittänyt kuormat Hänen päällensä, joka tahtoo ja voi ne kantaa." (S. L.
s., 74, 75.)
20.7. Perjantai, aamu
Joh. 14:26
"Saman Hengen, jonka Kristus lähetti sijaisenaan opettamaan ensimmäisiä
työtovereitaan, Hän on valtuuttanut olemaan työtovereittensa opettajana nykyäänkin.
'Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti’ (Matt. 28:20)
on Hänen lupauksensa. Saman Oppaan läsnäolo kasvatustyössä tuottaa nyt
samanlaisia tuloksia kuin muinoinkin. Tämä on se päämäärä, mihin tosi kasvatus
pyrkii, Tämä on se työ, jonka Jumala on tarkoittanut kasvatuksen toteutettavaksi." (E.
ja k., 90.)
20.7. Perjantai, ilta
Jes. 2:5
"Sinä ehkä tahtoisit tulla Kristuksen seuraajaksi, mutta et tiedä, mistä sinun pitäisi
aloittaa. Olet pimeydessä etkä tiedä, miten löytäisit valoon. Seuraa sitä valoa, joka
sinulla on. Päätä sydämessäsi totella Jumalan sanaa niin pitkälle kuin sinulla on siitä
tietoa. Hänen voimansa, niin, itse Hänen elämänsä on Hänen sanassaan. Kun
vastaanotat sanan uskossa, se antaa sinulle voimaa totella. Kun otat vaarin siitä
valosta, joka sinulla on, saat suuremman valon. Sinä rakennat Jumalan sanalle, ja
luonteesi muodostuu Kristuksen luonteen kaltaiseksi." (V.s., 212.)
21.7. Sapatti, aamu
Matt. 28:5-7
"Ihanin aamu, mikä milloinkaan on koittanut syntiin langenneelle maailmalle, oli se,
jolloin Vapahtaja nousi kuolleista, mutta sillä ei kuitenkaan ollut suurempaa
merkitystä ihmisille kuin Hänen tuomitsemisensa ja ristiinnaulitsemisensa päivällä.
Taivaan sotajoukoille ei ollut mikään ihme, että Hän, jolla oli itsessään valta
kuolemasta ja elämästä, heräisi kuolon unesta. Ne ihmettelivät vain sitä, että niiden
rakastetun Hallitsijan pitäisi kuolla kapinallisen ihmisen puolesta. Kristus lepäsi
haudassa sapatin ajan, ja kun pyhät olennot taivaassa ja maan päällä viikon
ensimmäisenä päivänä olivat toiminnassa, silloin Hän nousi haudasta ryhtyäkseen
jälleen työhönsä opettaen opetuslapsiaan. Mutta tämä tosiasia ei pyhitä ensimmäistä
viikonpäivää, eikä tee siitä sapattia." (Leben Jesu, 537.)
21.7. Sapatti, ilta
Joh. 16:33
"Kristus ei epäonnistunut eikä masentunut; ja opetuslasten tuli osoittaa samaa
kestävää uskoa. Heidän tuli työskennellä Hänen tavallaan ja riippuvaisina Häneltä
saatavasta voimasta. Vaikka mahdottomilta näyttävät esteet tukkisivat heidän tiensä,
heidän tuli Hänen armonsa avulla käydä eteenpäin joutumatta mistään epätoivoon ja
toivoen kaikkea." (Ap. t., 21, 22.)
22.7. Sunnuntai, aamu
Jes. 43:10
"Jumala on asettanut seurakunnan välikappaleekseen pelastamaan ihmisiä. Se
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järjestettiin palvelemaan, ja sen tehtävänä on evankeliumin vieminen maailmaan.
Jumalan suunnitelmana on alusta asti ollut, että Hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle Hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka Hän
on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää Hänen
kunniaansa. Seurakunta on Kristuksen armon rikkauden varastopaikka, ja
seurakunnan kautta tulee Jumalan rakkaus lopullisesti ja täysin jopa 'taivaallisten
hallitusten ja valtojen tietoon’ (Ef. 3:10)." (Ap. t., 11.)
22.7. Sunnuntai, ilta
Apt. 4:31
"Hengen opettamina he saivat lopullisen pätevyyden ja lähtivät täyttämään
elämäntehtäväänsä. He eivät enää olleet tietämättömiä ja kouliintumattomia. He eivät
enää olleet pelkkien irrallisten yksilöiden tai epäsopuisten, ristiriitaisten ainesten
ryhmittymä. He eivät enää tavoitelleet maailmallista suuruutta. He toimivat
'yksimielisesti’, ja heillä 'oli yksi sydän ja yksi sielu' (Apt. 2:46; 4:32). Kristus täytti
heidän ajatuksensa, ja heidän toiveensa oli Hänen valtakuntansa edistäminen.
Mieleltään ja luonteeltaan he olivat tulleet Mestarinsa kaltaisiksi, ja ihmiset 'tunsivat
heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa’ (Apt. 4 :13)." (Ap. t., 37, 38.)
23.7. Maanantai, aamu
Luuk. 17:28-30
"Tässä Kristus antoi meille erikoisen tärkeän varoituksen. Hän tahtoi osoittaa meille,
miten vaarallista on pitää syömistä ja juomista tärkeimpänä asiana. Hän osoittaa
meille ruokahalun hillitsemättömän tyydyttämisen seuraukset. Siveellinen tunto
lamaantuu, niin että synti ei enää näytä synniltä. Rikoksia vähätellään ja intohimot
saavat ylivallan, kunnes lopulta kaikki hyvät periaatteet ja pyrkimykset häviävät ja
Jumala tulee pilkatuksi. Tällaiset ovat kohtuuttoman syömisen ja juomisen seuraukset.
Mutta Herran sanojen mukaan tilanne tulisi olemaan juuri tällainen silloin, kun Hän
tulee toisen kerran." (W. z. G. 12.)
23.7. Maanantai, ilta
Jer. 31:3
"Syntinen voi vastustaa tätä rakkautta, kieltäytyä lähestymästä Kristusta; mutta jollei
hän vastusta, vetää Jeesus Häntä puoleensa; pelastussuunnitelman tunteminen
johtaa hänet ristin juurelle katumaan syntejään joiden tähden Jumalan kallis Poika on
kärsinyt." (T. Kr. l. 26.)
24.7. Tiistai, aamu
Kol. 3:23,24
"Ihminen voi harjoittaa vapaasti mitä tahansa kunniallista ja oikeaa ammattia,
elleivät itsekkäät toiveet, petos ja kateus tahraa hänen mieltään. Kristityn liikeelämässä pitäisi ilmetä samaa puhtautta, mikä vallitsi Jeesuksen työpaikassa
Nasaretissa. Työteliäät miehet ja naiset, jotka ryhtyvät elämäntehtäväänsä uskossa ja
toivossa, löytävät sen, mikä elämässä on hyvää ja jaloa. Te, jotka kärsivällisesti teette
työtänne, muistakaa aina, että ne, jotka Vapahtaja valitsi esittääkseen heidän
välityksellään lunastussuunnitelmaa, olivat voimakkaita, ahkeria työläisiä, kalastajia
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Galileasta ja teltantekijä Korinttosta. Näistä nöyristä miehistä lähti voima, joka
vaikuttaa kautta iankaikkisuuden." (W. z. G. 103.)
24.7. Tiistai, ilta
Fil. 4:13
"Mikään ei näennäisesti ole yhtä avuton, mutta todellisuudessa yhtä voittamaton kuin
sielu, joka tuntee oman mitättömyytensä ja luottaa kokonaan Vapahtajan ansioihin.
Rukoilemalla, tutkimalla kirjoituksia ja uskomalla elävän Kristuksen jokahetkiseen
apuun voi heikoinkin ihmislapsi tuntea olevansa yhdistetty Häneen ja kokea, miten
Hän pitää kiinni irrottamatta milloinkaan otettaan." (Fussp., 174.)
25.7. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:4O
"Kristus koettelee seuraajiaan siten, että saattaa heidät yhteyteen avuttomain ja
köyhien kanssa, jotka ovat riippuvaisia heidän huolenpidostaan. Rakkaudella ja
huolenpidolla Hänen tarvitsevista lapsistaan osoitamme, onko rakkautemme Häneen
oikeata laatua. Jos heidät laiminlyömme, osoittaudumme siten vääriksi
opetuslapsiksi, jotka ovat vieraita Kristukselle ja Hänen rakkaudelleen." (S. L. s. 215.)
25.7. Keskiviikko, ilta
Ef. 4:32
"Jos Kristus on sinussa 'kirkkauden toivo", sinulla ei ole mitään halua vaania muita
paljastaaksesi heidän virheensä. Sen sijaan että tahtoisit syyttää ja moittia, on
pyrkimyksenäsi muiden auttaminen, siunaaminen ja pelastaminen. Ollessasi
tekemisissä hairahtuneiden kanssa sinä otat varteen kehotuksen: 'Ole varuillasi, ettet
sinäkin joutuisi kiusaukseen.’ Gal. 6:1. Sinä palautat mieleesi, miten monta kertaa
itsekin olet erehtynyt ja miten vaikeata oikean tien löytäminen oli siltä kerran
poikettuasi. Sinä et syökse veljeäsi vielä suurempaan pimeyteen, vaan sydän täynnä
myötätuntoa puhut hänelle siitä
vaarasta, jossa hän on." (V.s., 185,186.)
26.7. Torstai, aamu
Luuk. 11:34,35
"Sama laki vallitsee hengellisessä kuin luonnollisessakin elämässä. Se, joka
oleskelee pimeässä, menettää lopulta näkökykynsä. Häntä ympäröi synkeys,
mustempi keskiyötä, eikä kirkkainkaan päivä kykene häntä valaisemaan. Hän 'vaeltaa
pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä‘.
1. Joh. 2:11. Jatkuvasti hellimällä syntiä, itsepintaisesti jättämällä
huomioonottamatta jumalallisen rakkauden vetoomukset syntinen lakkaa
rakastamasta hyvää ja kaipaamasta Jumalaa eikä lopulta enää kykenekään
vastaanottamaan taivaan valoa." (V.s., 135.)
26.7. Torstai, ilta
1. Tess. 5:15
"Elämä on kurinalaista. Maailmassa kristitty saa osakseen vastustusta. Tulee
luonnetta koettelevia ärsykkeitä, joiden kohtaaminen oikeassa hengessä kehittää
kristillisiä avuja. Jos loukkaukset ja solvaukset kestetään nöyrästi, jos pilkallisiin
sanoihin vastataan lempeästi ja tyrannimaisiin tekoihin suhtaudutaan ystävällisesti,
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on se todistus siitä, että Kristuksen Henki asuu sydämessä ja että elävästä viinipuusta
virtaa elinvoimaa oksiin." (T.a. II, 110.)
27.7. Perjantai, aamu
1. Moos. 3:1-5
"Jumalan toimiessa ihmisen hyväksi saatana koetti tuhota ihmisen. Kun Eeva vastoin
Herran varoitusta rohkeni lähestyä kiellettyä puuta, hän joutui kosketuksiin
vihollisensa kanssa. Saatuaan Eevan mielenkiinnon ja uteliaisuuden heräämään
saatana ryhtyi mitätöimään Jumalan sanaa ja synnyttämään epäluottamusta Jumalan
viisautta ja hyvyyttä kohtaan... Tässä oli valhe niin kätkettynä näennäisen totuuden
verhoon, että lumottu, imarreltu Eeva ei huomannut petosta. Hän himoitsi sellaista,
minkä Jumala oli kieltänyt, ja epäili Hänen viisauttaan. Hän hylkäsi uskon, tiedon
avaimen." (El. ja k. , 23, 24.)
27.7. Perjantai, ilta
Jes. 40:25-28
"Jumalankieltäjä ei tahdo uskoa Jumalaan, kun ei hän voi käsittää sitä ääretöntä
voimaa, jolla Jumala ilmoittaa itsensä. Mutta Jumalalle on annettava tunnustus yhtä
paljon siitä, mitä Hän ei ilmoita itsestään, kuin siitä, minkä me rajoitetulla kyvyllämme
voimme käsittää. Jumalalliseen ilmestykseen ja luontoon on Jumala pannut
salaisuuksia, jotka vaativat uskoa. Niin pitää olla. Me voimme iankaiken tarkastella,
tutkia ja oppia ja sittenkin on jäljellä niin äärettömän paljon." (S. L, s., 452.)
28.7. Sapatti, aamu
Hab. 2:20
"Vaikkei Jumala asukaan käsin tehdyssä temppelissä, Hän kuitenkin kunnioittaa
läsnäolollaan kansansa kokoontumisia. Hän on luvannut, että kun he kokoontuvat
etsimään Häntä, tunnustamaan syntinsä ja rukoilemaan toistensa puolesta, Hän
kohtaa heitä Henkensä välityksellä. Mutta Häntä palvelemaan kokoontuvien pitäisi
luopua kaikesta pahuudesta. Elleivät he palvo Häntä Hengessä ja totuudessa ja
pyhässä kaunistuksessa, heidän kokoontumisensa on turhaa... Jumalaa palvelevien
täytyy rukoilla Häntä 'hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä
tahtoo’ (Joh. 4:23)." (P. ja k. 33, 34.)
28.7. Sapatti, ilta
Ef. 5:15-17
"Niin kauan kuin olemme maailmassa, meidän täytyy olla tekemisissä maallisten
asioiden kanssa. Ajallisten toimien suorittaminen on aina välttämätöntä, mutta ne
eivät saa kietoa meitä kokonaan. Apostoli Paavali on antanut meille luotettavan
neuvon: 'Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa
Herraa’ (Room. 12:11). Kaikki jokapäiväisen elämän tehtävät, halvimmatkin, on
suoritettava uskollisesti, 'sydämestänne niin kuin Herralle‘, sanoo apostoli. Oli
meidän työmme mitä tahansa - taloustyötä, peltotyötä tai henkistä työtä - voimme
suorittaa ne Jumalan kunniaksi niin kauan kuin pidämme Kristusta ensimmäisenä,
viimeisenä ja parhaimpana." (T. a. II, 160.)
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29.7. Sunnuntai, aamu
Jes. 44:2-4
"Jokainen työntekijä, joka seuraa Kristuksen esimerkkiä, tulee olemaan valmis
vastaanottamaan ja käyttämään sitä voimaa, minkä Jumala on luvannut
seurakunnalleen maan sadonkorjuuta varten. Aamu aamulta, kun evankeliumin airuet
polvistuvat Herran edessä ja uudistavat pyhittäytymislupauksensa Hänelle, Hän suo
Henkensä läsnäolon antamaan heille elvyttävää, pyhittävää voimaa. Kun he lähtevät
päivän tehtäviinsä, he saavat olla varmat siitä, että Pyhän Hengen näkymätön vaikutus
tekee heidät kykeneviksi olemaan 'Jumalan työtovereita‘." (A. t. 45.)
29.7. Sunnuntai, ilta
1. Kun. 4:29,30
"Herran nimeä kunnioitettiin suuresti Salomon hallituskauden alkupuolella.
Kuninkaan viisaus ja vanhurskaus todistivat kaikille kansoille sen Jumalan
erinomaisuudesta, jota hän palveli. Jonkin aikaa Israel oli maailmalle valona ja
todistuksena Jahven suuruudesta. Salomon varhaisten hallitusvuosien loistokkuus ei
perustunut hänen verrattomaan viisauteensa, tarumaisiin rikkauksiinsa eikä laajalle
levinneeseen valtaansa ja maineeseensa, vaan siihen, että hän taivaan lahjojen
viisaalla käytöllä tuotti kunniaa Israelin Jumalan nimelle." (P. ja k. 22.)
30.7 Maanantai, aamu
Matt. 24:37-39
"Ja nykyään näemme samanlaisen tilanteen. Maailma antautuu nautinnonhalun
valtaan, ja taipumus seurata maailman tapoja tekee meistä turmiollisten tottumusten
orjia, ja siten tulemme yhä enemmän Sodoman asukkaiden kaltaisiksi. On ihme, ettei
tämän maan asukkaita vielä ole tuhottu, niin kuin kävi Sodomalle ja Gomorralle.
Maailman nykyiselle turmeltuneisuudelle ja kuolevaisuudelle on tarpeeksi syitä.
Sokeat intohimot vallitsevat ymmärrystä, ja monet ovat uhranneet kaikki korkeammat
pyrkimyksensä himoilleen." (W. z. G. 55.)
30.7. Maanantai, ilta
Jes. 6:1-5
"Kun yksikin Jumalan kirkkauden ja Kristuksen puhtauden säde tunkeutuu sieluun,
tuo se selvästi näkyviin jokaisen syntitahran ja paljastaa ihmisluonteen puutteet ja
virheet. Se tuo ilmi epäpyhät toivomukset, sydämen uskottomuuden ja huulten
saastaisuuden. Syntisen uskottomat teot hänen syrjäyttäessään Jumalan lain tulevat
näkyviin, ja hänen mielensä on hämmästynyt ja murtunut Jumalan Hengen tutkivasta
vaikutuksesta. Hän häpeää itseään nähdessään Kristuksen puhtaan, virheettömän
luonteen." (T. K. L. 27.)
31.7. Tiistai, aamu
Ef. 6:1-4
"Meidän aikamme lapset ja nuoriso ne muodostavat tulevaisuuden yhteiskunnan ja
kodista riippuu, millainen nuori sukupolvi on. Puutteellinen lasten hoito kodissa on
syynä niihin tauteihin, rikoksiin ja kurjuuteen, jotka ovat ihmiskunnan kirouksena. Jos
kotielämä olisi puhdasta ja rehellistä, jos lapset kasvatettaisiin tietoisiksi elämän
vastuunalaisuudesta ja vaaroista, miten erilainen maailma silloin olisikaan.'" (S. L. S.
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369.)
31.7. Tiistai, ilta
Mark. 6:31
"Kaikki, jotka käyvät Jumalan koulua, tarvitsevat sellaisia yksinäisiä hetkiä, jolloin
saavat häiriytymättä olla oman sydämensä, luonnon ja Jumalan kanssa. Heissähän
kehittyy elämä, joka ei ole sopusoinnussa maailman ja sen tapojen kanssa ja kaikkien
heidän tulee saada persoonallinen kokemus Jumalan tahdon tuntemisessa. Jokaisen
meidän täytyy persoonallisesti kuulla Hänen puhuvan sydämiimme. Kun kaikki muut
äänet ovat vaienneet ja me hiljaisuudessa asetumme Hänen eteensä, tulee Jumalan
ääni yhä selvemmäksi sielun hiljaisuudessa. Hän sanoo meille: 'Lakatkaa ja tietäkää,
että minä olen Jumala.’" (S. L. S., 60.)
ELOKUU
1.8. Keskiviikko, aamu
Snl. 11:25
"Epäitsekäs hyväntekeväisyys synnytti alkuseurakunnassa ilon huumaa, sillä
uskovaiset tiesivät, että heidän ponnistuksensa auttoivat toimittamaan evankeliumin
sanomaa pimeydessä oleville. Heidän auliutensa todisti, etteivät he olleet saaneet
Jumalan armoa turhaan. Mikä muu kuin Hengen pyhitys saattoi synnyttää sellaista
epäitsekkyyttä? Uskovien ja epäuskoisten silmissä se oli armon ihme." (Apostolien
teot, 262.)
1.8. Keskiviikko, ilta
Mark. 12:30-32
"Ylin rakkaus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs rakkaus lähimmäisiä kohtaan - siinä
paras lahja, minkä taivaallinen Isämme voi suoda. Se rakkaus ei ole hetkellinen
mielijohde vaan jumalallinen periaate, pysyvä voima. Pyhittymätön sydän ei voi sitä
synnyttää eikä herättää. Se on vain sellaisessa sydämessä, jossa Jeesus hallitsee. ‘Me
rakastamme, sillä Hän on ensin rakastanut meitä.’ Jumalallisen armon uudistamassa
sydämessä rakkaus on hallitseva toimintaperiaate. Se muokkaa luonteen, hillitsee
mielijohteet, pitää kurissa himot ja jalostaa tunteet, Kun tätä rakkautta vaalitaan
sielussa, se sulostuttaa elämän ja levittää puhdistavaa vaikutustaan kaikkiin
ympärillä oleviin." (Ap. t. 424.)
2.8. Torstai, aamu
Room. 5:1-3
"Mutta vaikka hän on jo saanutkin tällaisen kokemuksen, hänellä ei suinkaan ole
oikeutta ristiä käsiään ja tyytyä siihen, mitä hänen hyväkseen on tehty. Se, joka on
päättänyt astua hengelliseen. valtakuntaan, joutuu huomaamaan, että kaikki
uudestisyntymättömän luonnon voimat ja himot, tukenaan pimeyden valtakunnan
mahdit, järjestäytyvät häntä vastaan. Joka päivä hänen täytyy uudistaa
pyhittäytymisensä, joka päivä käydä kamppailua pahaa vastaan. Vanhat tottumukset,
perinnölliset huonot taipumukset, taistelevat herruudesta, ja niitä vastaan hänen on
alati oltava varuillaan taistellen Kristuksen voimalla voitosta." (Ap. t., 363, 364.)
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2.8 Torstai, ilta
1. Moos. 32:1,2
"Taivaan vallat ja voimat tarkkailevat taistelua, jota Jumalan palvelijat käyvät
näennäisesti masentavissa olosuhteissa. Uusia voittoja saavutetaan, uusia
mainetekoja tehdään, kun kristityt kokoontuvat Lunastajansa lipun ympärille ja ottavat
taistellakseen uskon jalon taistelun. Kaikki taivaan enkelit ovat nöyrien, uskovien
Jumalan lasten palveluksessa. Kun Herran työntekijäin joukko täällä alhaalla veisaa
ylistysvirsiään, taivaan kuoro veisaa heidän kerallaan ylistystä Jumalalle ja Hänen
Pojalleen." (Ap. t., 119.)
3.8. Perjantai, aamu
2. Tim. 4:2-4
"Samalla kun halveksunta Jumalan lakia kohtaan kasvaa, lisääntyy myös
vastenmielisyys uskontoa kohtaan samoin kuin ylpeys, nautinnonhimo,
tottelemattomuus vanhempia kohtaan sekä itse hemmottelu. Ajattelevat ihmiset
kaikkialla kyselevät huolestuneina: mitä voidaan tehdä näiden arveluttavien paheiden
korjaamiseksi? Vastaus löytyy Paavalin kehotuksesta Timoteukselle: 'Saarnaa sanaa,'
Raamatusta löytyvät ainoat turvalliset toimintaperiaatteet. Se on Jumalan tahdon
selvitys, jumalallisen viisauden ilmaus. Se avaa ihmisymmärrykselle elämän suuret
ongelmat. Kaikille, jotka ottavat vaarin sen käskyistä, se osoittautuu
erehtymättömäksi oppaaksi, se estää heitä tuhlaamasta elämäänsä vääriin
pyrkimyksiin." (Ap. t., 387.)
3.8. Perjantai, ilta
Hes. 36:26,27
"Kun ihmisen mieli joutuu kosketuksiin Jumalan mielen kanssa, äärellinen
Äärettömän kanssa, niin tapahtuman vaikutus ruumiiseen, mieleen ja sieluun on
mittaamaton. Tällainen yhteys on parasta kasvatusta. Se on Jumalan oma
kasvatusmenetelmä. 'Tee siis sovinto ... Hänen kanssaan" (Job 22:21) - siinä Hänen
sanomansa ihmiskunnalle." (Ap. t., 98.)
4.8. Sapatti, aamu
Hebr. 7:24,25
"Ylhäisissä kartanoissa Kristus esittää vetoomustaan seurakuntansa puolesta - niiden
puolesta, joista Hän on maksanut verensä lunnaat. Vuosisadat, aikakaudet eivät voi
milloinkaan vähentää Hänen sovitusuhrinsa vaikutusta. Ei elämä eikä kuolema, ei
korkeus eikä syvyys voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Tämä ei johdu siitä, että me pidämme Hänestä kiinni niin voimakkaasti,
vaan siitä, että Hänen otteensa meistä on niin luja, Jos pelastuksemme riippuisi
meidän omista ponnistuksistamme, me emme voisi pelastua; mutta se riippuu
Hänestä, joka on kaikkien lupausten takana. Meidän otteemme Hänestä saattaa
näyttää heikolta, mutta Hänen rakkautensa on vanhemman veljen rakkautta. Niin
kauan kuin ylläpidämme yhteyttämme Häneen, kukaan ei voi riistää meitä Hänen
kädestään." (Ap. t., 425.)
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4.8. Sapatti, ilta
1. Joh. 4:8
"Tosi pyhitys merkitsee rakkauden periaatteen toteuttamista. 'Jumala on rakkaus, ja
joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä (1. Joh. 4:16).
Sen elämästä, jonka sydämessä Kristus asuu, ilmenee jumalisuus käytännön tekoina.
Hänen luonteensa on puhdistunut, ylevöitynyt, jalostunut ja kirkastunut. Puhdas oppi
on yhdistettynä vanhurskaisiin tekoihin; taivaalliset periaatteet liittyvät pyhään
elämäntapaan." (Ap. t., 430.)
5.8. Sunnuntai, aamu
1. Tess. 5:6-8
"Valvova kristitty on toimiva kristitty, halukas tekemään kaiken voitavansa
evankeliumin eteenpäinviemiseksi. Mitä enemmän hän rakastaa Lunastajaansa, sitä
enemmän hän rakastaa lähimmäisiään. Hänellä on ankaria koettelemuksia, kuten oli
hänen Mestarillaankin; mutta hän ei anna vastoinkäymisten katkeroittaa luonnettaan
eikä hävittää mielenrauhaansa. Hän tietää, että oikein kestettynä koettelemus
jalostaa ja puhdistaa häntä ja saattaa hänet läheisempään yhteyteen Kristuksen
kanssa. Jotka ovat osallisia Kristuksen kärsimyksistä, ne ovat osallisia myös Hänen
lohdustaan ja lopulta osallisia Hänen kirkkaudestaan." (Ap. t., 198, 199.)
5.8. Sunnuntai, ilta
Neh. 9:6
"Tämän maan osalta Raamattu selittää luomistyön päättyneeksi. 'Hänen tekonsa
olivat valmiina maailman perustamisesta asti’ (Hebr. 4:3). Mutta Jumala käyttää yhä
voimaansa luomiensa olentojen ylläpitämiseen. Se, että valtimo lyö ja henkäys seuraa
henkäystä, ei johdu kerran käyntiin pannun koneiston jatkuvasta toiminnasta oman
luontaisen energiansa nojalla. Jokainen henkäys ja jokainen sydämen lyönti on
todistus Jumalan huolenpidosta, Hänen, jossa me elämme, liikumme ja olemme.
Pienimmästä hyönteisestä ihmiseen saakka jokainen elävä olento on joka päivä
riippuvainen Hänen kaitselmuksestaan." (E. ja k. 125.)
6.8. Maanantai, aamu
Jes. 42:6,7
"Jumala haluaa, että Hänen soihdunkantajansa alati näyttävät muille ylevää
esimerkkiä. Neuvoillaan ja esimerkillään heidän on pysytettävä täydellinen
periaatteensa korkealla saatanan valheellisen periaatteen yläpuolella, jonka
seuraaminen johtaisi sekä ruumiilliseen että sielulliseen kurjuuteen, turmelukseen,
sairauteen ja kuolemaan. Niiden, jotka ovat saaneet tiedon siitä, kuinka on syötävä,
juotava ja pukeuduttava terveyttä varjelevalla tavalla, tulisi välittää tätä tietoa muille.
Köyhille saarnattakoon terveyden evankeliumia käytännöllisestä näkökulmasta, jotta
he osaisivat huolehtia asianmukaisesti ruumiista, joka on Pyhän Hengen temppeli."
(T. a. III, 133.)
6.8. Maanantai, ilta
1. Joh. 2:1,2
"Ne ehdot, joilla saamme armon Jumalalta, ovat yksinkertaiset ja kohtuulliset. Herra
ei vaadi meitä tekemään jotakin tuskallista saadaksemme anteeksiannon. Meidän ei
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tarvitse tehdä pitkiä ja uuvuttavia toivioretkiä tai suorittaa vaivalloisia
katumusharjoituksia, jotta sielumme olisi otollinen taivaan Jumalalle tai jotta
saisimme rikkomuksemme hyvitetyiksi. Joka 'tunnustaa ja hylkää syntinsä, se saa
armon’ (Sananl. 28:13)." (Ap. t., 425.)
7.8. Tiistai, aamu
Tuom. 13:7
"Monet vanhemmat katsovat ajan ennen syntymistä olevan vähemmän arvoisen,
mutta Herra on toista mieltä. Se sanoma, jonka Herran enkeli toi ja antoi mitä
juhlallisimmalla tavalla, osoittaa, että meidän on tarkasti otettava siitä vaari. Niissä
sanoissa, jotka Jumala puhui heprealaiselle äidille enkelin kautta, puhuu Hän kaikkien
aikojen äideille. 'Olkoon hän varovainen‘, sanoi enkeli, 'kaikki mitä minä olen hänen
käskenyt, tulee hänen pitää.’" (S. L. S., 390.)
7.8. Tiistai, ilta
Matt. 26:40
"Syynä siihen, että niin moni jää oman onnensa nojaan olosuhteisiin, joissa he ovat
kiusauksille alttiina, on se, etteivät he aina pidä katsettansa Jumalassa. Kun
keskeytämme seurustelun Jumalan kanssa, on turvamme väistynyt. Kaikki hyvät
päätöksemme ja aikeemme eivät anna meille kykyä pahan vastustamiseen. Meidän
tulee olla rukouksen miehiä ja naisia. Rukouksemme eivät saa olla tilapäisiä ja
oikullisia, vaan vakavia ja kestäviä. Ei ole välttämätöntä aina rukoillessaan polvistua.
Tottukaa puhumaan Vapahtajan kanssa ollessanne yksin, kulkiessanne ja
toimiessanne päivän askareissa. Kohottakaa sydämenne hiljaisessa rukouksessa,
pyytäkää valoa ja apua, voimaa ja tietoa. Jokainen hengenvetonne olkoon rukous." (S.
L. S., 538.)
8.8. Keskiviikko, aamu
Hebr. 5:7-9
"Mitä sanomme, täytyykö Kristuksen, taivaan Majesteetin, kunnian Kuninkaan,
kantaa raskasta ristiä ja orjantappurakruunua ja juoda katkera malja, samalla kun me
heittäydymme huolettomiksi, ylistämme itseämme ja unohdamme ne sielut, jotka Hän
on kalliilla verellään lunastanut? Ei, antakaamme omastamme niin kauan kuin
voimme. Toimikaamme niin kauan kuin meillä on voimia. Tehkäämme työtä niin kauan
kuin on päivä. Uhratkaamme aikamme ja varamme Jumalan palvelemiseen, jotta Hän
soisi meille mielisuosionsa ja palkkansa." (T. a. I, 450.)
8.8. Keskiviikko, ilta
Luuk. 4:38-41
"Vapahtaja kulki talosta taloon ja paransi sairaita, lohdutti surevia, toi lievitystä
kärsiville, julisti rauhaa epätoivoisille. Hän otti pienet lapset syliinsä ja siunasi heitä.
Hän puhui toivon ja lohdun sanoja väsyneille äideille. Ehtymättömällä hellyydellä ja
lempeydellä Hän lääkitsi kaikkinaista inhimillistä murhetta ja kärsimystä. Hän ei
työskennellyt suinkaan itsensä vaan muiden hyväksi. Hän oli kaikkien palvelija. Hänen
ruokanaan ja juomanaan oli tuoda toivoa ja voimaa kaikille, joiden kanssa hän joutui
kosketuksiin." (Ap. t., 277.)
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9.8. Torstai, aamu
Fil. 1:29
"Kaikista Jumalan antamista lahjoista on yhteys Kristuksen kanssa Hänen
kärsimyksessään korkein kunnia ja paras, mitä ihmiselle voidaan uskoa. Eenok, joka
otettiin taivaaseen, ja Elias, joka nousi ylös tulisissa vaunuissa, eivät olleet suurempia
eikä arvokkaampia kuin Johannes Kastaja, joka kuoli yksinäisessä vankeudessa. 'Sillä
teille on suotu Kristuksen tähden - ei ainoastaan uskoa Häneen, vaan myöskin kärsiä
Hänen tähtensä.’" (S. L. S., 505.)
9.8. Torstai, ilta
2. Kor. 1:5
"Kun kiusaukset saartavat sinut, kun huolet, levottomuus ja pimeys ympäröivät
sielusi, niin katso siihen paikkaan, jossa viimeksi näit valoa. Lepää Kristuksen
rakkaudessa, lepää Hänen suojelevan kätensä alla. Kun synti taistelee herruudesta
sydämessäsi, kun syntivelka painaa sieluasi ja ahdistaa omaatuntoasi ja kun
uskottomuus pimittää mielesi, niin muista, että Kristuksen armo on voimakas
kukistamaan synnin ja hajottamaan pimeyden. Kun astumme yhteyteen Vapahtajan
kanssa, niin astumme rauhan alueelle." (S. L. S., 264.)
10.8. Perjantai, aamu
1. Sam. 15:22
"Jumala on tehnyt tiettäväksi tahtonsa, ja ihmisen on mieletöntä asettaa
kyseenalaiseksi sitä, mikä on Jumalan suulla lausuttua. Kun Ääretön Viisaus on
puhunut, ei jää epäselviä kysymyksiä ihmisen ratkaistavaksi, ei arveluttavia
mahdollisuuksia ihmisen selvitettäväksi. Häneltä ei vaadita mitään muuta kuin
vilpitöntä, harrasta mukautumista Jumalan ilmoitettuun tahtoon. Kuuliaisuus on niin
järjen kuin omantunnon korkein vaatimus." (A.P.T., 387.)
10.8. Perjantai, ilta
1. Piet. 1:15-16
"Pyhitys ei ole hetken, tunnin tai päivän työ, vaan se kestää koko elämän. Sitä ei
saavuteta onnellisten tunteiden siivin, vaari se edellyttää, että ihminen alati kuolee
synnille ja alati elää Kristukselle. Vääryyksiä ei saada korjatuiksi eikä uudistuksia
saada luonteessa aikaan tarmottomilla, satunnaisilla ponnistuksilla. Voitto
saavutetaan vain pitkällisellä, sinnikkäällä uurastuksella, lujalla itsekurilla ja
ankaralla taistelulla. Emme tiedä yhtenäkään päivänä, kuinka kova on taistelumme
oleva seuraavana. Niin kauan kuin saatana hallitsee, meillä on oma minämme
alistettavanamme, helmasynnit voitettavanamme; niin kauan kuin elämä jatkuu, ei ole
pysähdyspaikkaa, ei vaihetta, jonka saavuttaessamme voisimme sanoa: nyt olen
lopullisessa päämäärässäni. Pyhitys on tulos elinikäisestä kuuliaisuudesta." (A.T.
430, 431.)
11.8. Sapatti, aamu
Hes. 20:13:14
"Sinä päivänä meidän tulee valvoa sanojamme ja ajatuksiamme. Ne jotka laativat
suunnitelmiaan ja pohtivat työasioitaan sapattina, ovat Jumalan edessä aivan
samassa asemassa kuin jos he olisivat todellisuudessa osallistuneet liiketoimiin ja
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olleet mukana niissä. Pitääksemme sapatin pyhänä meidän ei tule edes ajatella
maailmallisia asioita." (T. a. II, 185, 186.)
11.8. Sapatti, ilta
Snl. 3:5-8
"Jouduimmepa elämässä mihin asemaan tai tehtävään tahansa, meidän tulee olla
kyllin nöyriä tunteaksemme olevamme avun tarpeessa. Meidän tulee sokeasti luottaa
Jumalan sanan lupauksiin, tunnustaa Hänen huolenpitonsa kaikessa ja uskollisesti
avata sielumme rukouksessa Hänelle. Rakkaat veljeni, jos te täällä maailmassa
vaeltaessanne nojaudutte omaan ymmärrykseenne, tulette niittämään surua ja
pettymystä. Luottakaa Herraan kaikesta sydämestänne, niin Hän ohjaa askeleitanne
viisaasti ja valvoo etujanne niin tässä kuin tulevassakin maailmassa. Te tarvitsette
valoa ja tietoa. Te seuraatte joko Jumalan tai oman sydämenne neuvoja. Te vaellatte
joko itse sytyttämienne kipinöiden valossa tai kietoudutte Vanhurskauden Auringosta
loistavaan jumalalliseen valoon." (T. a. II, 136.)
12.8. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 4:1,2
"Meidän tulee toimia suuren Johtajamme alaisina ja taistella kaikkia vastustavia
voimia vastaan. Meidän tulee olla Jumalan työtovereita. Meille uskottu työ on
evankeliumin siemenen kylväminen kaikkien vetten varsille. Jokaisen tulee suorittaa
siinä oma osansa. Olemme saaneet vastaanottaa Kristuksen ylenpalttista armoa.
Tämä asettaa heidät taloudenhoitajan vastuuseen. Meidän tulee pyrkiä kartuttamaan
leivisköitämme antamalla ne rahanvaihtajille, niin että kun Mestarimme niitä kerran
kysyy, Hän voisi saada omansa takaisin korkoineen." (T. a. II, 130.)
12.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 116:1-9
"Eläessään maan päällä Jeesus kohtasi kiusauksen laululla. Usein kun puhuttiin
teräviä, pistäviä sanoja tai ilmapiiri Hänen ympärillään oli synkkämielisyyden,
tyytymättömyyden, epäluulon tai ahdistavan pelon raskauttama, kuultiin Hänen uskoa
ja pyhää rohkeutta herättävä laulunsa. Viimeisenä surullisena yönä pääsiäisaterialla,
kun Hänen tiensä oli johtamassa kohti kavaltamista ja kuolemaa, Hän korotti äänensä
ja lauloi: 'Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen
laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty.’… Maailman viimeisen ahdingon
pimenevien varjojen keskellä Jumalan valo loistaa kirkkaampana, ja toivoa ja
luottamusta uhkuva laulu kuuluu selvimpänä ja ylevimpänä." (E. ja k. 158,159.)
13.8 Maanantai, aamu
1. Kor. 9:25
"Epäraittius on vihollinen, jota vastaan kaikkien tulee olla varuillaan. Tämän
hirvittävän paheen nopean lisääntymisen tulisi herättää jokainen ihmiskunnan parasta
ajatteleva taistelemaan sitä vastaan. Kouluissa käytäntöön otettu raittiuskasvatus on
pyrkimystä oikeaan suuntaan. Tällaista opetusta olisi annettava jokaisessa koulussa
ja jokaisessa kodissa. Nuorten ja lasten tulisi ymmärtää alkoholin, tupakan ja muiden
samanlaisten myrkkyjen ruumista rappeuttava, mieltä sumentava ja sielun
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aistillisuutta herättävä vaikutus. Olisi selitettävä, ettei kukaan näiden aineiden
käyttäjä voi kauan omistaa fyysisten, henkisten ja siveellisten kykyjensä täyttä
voimaa." (E. ja k. 190.)
13.8. Maanantai, ilta
Room. 3:9,10
"Ei kukaan apostoleista eikä profeetoista väittänyt olevansa synnitön. Ihmiset, jotka
ovat olleet lähinnä Jumalaa, ihmiset, jotka ovat mieluummin uhranneet henkensä kuin
tehneet yhdenkään väärän teon tietoisesti, ihmiset, joita Jumala on kunnioittanut
suomalla heille jumalallista valaistusta ja voimaa, ovat myöntäneet luonteensa
synnillisyyden. He eivät ole asettaneet luottamustaan lihaan eivätkä vedonneet oinaan
vanhurskauteensa, vaan ovat luottaneet täydellisesti Kristuksen vanhurskauteen"
(Fussp., 533.)
14.8. Tiistai, aamu
Ef. 4:25
"Vilpilliset huulet ovat Hänelle (Jumalalle) kauhistus. Hän julistaa, ettei pyhään
kaupunkiin ‘ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä
valhettelijaa’ (Ilm. 21:27). Totuuden puhumisessa oltakoon lujia ja tinkimättömiä. Se
tulkoon osaksi elämää. Totuudella leikitteleminen ja teeskentely omien itsekkäiden
päämäärien saavuttamiseksi merkitsee uskon haaksirikkoa. 'Seisokaa siis kupeet
totuuteen vyötettyinä’ (Ef. 6:14). Valheiden puhuja myy sielunsa halvalla. Hänen
valheistaan saattaa olla näennäistä hyötyä kiperissä tilanteissa. Hän saattaa kokea
tällä tavoin näennäistä menestystä, jota hän ei kokisi menettelemällä rehellisesti.
Mutta lopulta hän päätyy vaiheeseen, jossa hän ei voi luottaa kehenkään. Koska hän
itse on petturi, hän ei luota muidenkaan sanaan." (A.P.T., 60.)
14.8. Tiistai, ilta
Fil. 4:7
"Meidän toiminnassamme ei mitään muuta tarvita niin paljon kuin käytännöllisiä
seurauksia yhteydestä Jumalan kanssa. Meidän tulee jokapäiväisessä elämässämme
näyttää, että meillä on lepo ja rauha Vapahtajassa. Kasvoista tulee näkyä, että meidän
sydämessämme on Hänen rauhansa; sen tulee antaa ääneemme vakuuttava voima,
yhteyden Jumalan kanssa tulee jalostaa luonteemme ja elämämme. Ihmisten tulee
nähdä meistä kuten muinoin opetuslapsista, että olemme olleet Jeesuksen luona." (S.
L. S., 539, 540.)
15.8. Keskiviikko, aamu
Mal. 3:10
"Jumala on asettanut ihmiset välikappaleikseen, joiden avulla Hänen lahjojensa tulee
virrata sen työn ylläpitämiseksi, jota Hän suorittaa maan päällä. Hän on uskonut heille
omaisuutta käytettäväksi viisaasti, ei varastoitavaksi itsekkäästi eikä kulutettavaksi
tuhlaavasti ylellisyyteen eikä itsekkään mielihyvän tavoitteluun vaatteilla ja kotien
kaunistelulla. Hän on uskonut heille varoja, joilla ylläpitää Hänen palvelijoitaan heidän
toimiessaan saarnaajina ja lähetystyöntekijöinä sekä tukea niitä laitoksia, jotka Hän
on perustanut keskuuteemme." (T. a. I, 532.)
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15.8. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 13:1-3
"Ellei ihmisen sydän ole täynnä rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, hän ei ole
Kristuksen todellinen opetuslapsi, olipa hänen uskontunnustuksensa miten ylevä
tahansa. Vaikka hänellä olisi suurikin usko ja vaikka hänellä olisi voima tehdä ihmeitä,
niin ilman rakkautta hänen uskonsa olisi arvoton. Hän saattaisi osoittaa suurtakin
jalomielisyyttä, mutta jos hän jostakin muusta vaikuttimesta kuin aidosta rakkaudesta
lahjoittaisi kaiken omaisuutensa köyhien ruokkimiseksi, tuo teko ei kohottaisi häntä
Jumalan suosioon. Innossaan hän saattaisi vieläpä kohdata marttyyrikuoleman, mutta
jos häntä ei kannustaisi rakkaus, Jumala pitäisi häntä harhautuneena kiihkoilijana tai
kunnianhimoisena teeskentelijänä." (A.P.T. 242.)
16.8. Torstai, aamu
Ilm. 14:12
"Kristillinen luonne ei kehity suinkaan koettelemusten ulkopuolella, vaan niiden
keskellä. Ollessaan alttiina pettymyksille ja vastustukselle Kristuksen seuraaja oppii
osoittamaan entistä suurempaa valppautta ja rukoilemaan entistä hartaammin
voimallista Auttajaa. Jumalan armon avulla kestetyt ankarat koettelemukset kehittävät
kärsivällisyyttä, valppautta, mielenlujuutta ja syvää, kestävää luottamusta Jumalaan.
Kristillinen usko saavuttaa riemullisen voittonsa juuri sillä, että se auttaa uskovaista
kärsimään ja olemaan vahva, alistumaan ja saavuttamaan siten yliotteen, olemaan
surmattavana kaiken päivää ja kuitenkin elämään, kantamaan ristiä ja siten
voittamaan kirkkauden kruunun." (Ap. t., 357.)
16.8. Torstai, ilta
Hebr. 12:11
"Tämä elämä on meille Kristuksen koulu, jossa meidän tulee oppia olemaan sävyisiä
ja nöyriä sydämeltämme. Lopullisena palkanmaksupäivänä tulemme huomaamaan,
että kaikki kohtaamamme vastukset, kaikki kestämämme koettelemukset ja harmit
ovat olleet käytännön opetuksia kristillisten periaatteiden seuraamisesta. Jos ne
kestetään hyvin, ne kehittävät luonteessa Kristuksen kaltaisuutta ja erottavat kristityn
maailman lapsesta." (T. a. II, 110.)
17.8. Perjantai, aamu
Ps. 119:130
"Jos Kristuksen seuraajat vain tavoittelisivat viisautta, heidät johdettaisiin totuuden
rikkaille kentille, jotka ovat toistaiseksi heille täysin tuntemattomia. Kokonaan
Jumalalle antautuvaa ohjaa jumalallinen käsi. Hän saattaa olla alhaisista oloista ja
näennäisesti lahjaton, mutta jos hän rakastavalla, luottavaisella sydämellä tottelee
Jumalan tahdon jokaista viittausta, hänen kykynsä puhdistuvat, jalostuvat, voimistuvat
ja edellytyksensä enentyvät. Kun hän tallettaa mieleensä jumalallista viisautta
sisältävät opetukset, hänelle uskotaan pyhä tehtävä. Hänelle annetaan kyky käyttää
elämänsä kunniaksi Jumalalle ja siunaukseksi maailmalle. 'Kun sinun sanasi
avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä'(Ps.119:130)."
(A.P.T., 215, 216.)
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17.8. Perjantai, ilta
2. Piet. 1:5-8
"Nämä sanat ovat täynnä opetusta ja niissä kajahtaa voiton sävel. Apostoli asettaa
uskovien eteen kristillisen vaelluksen portaat, joiden jokainen askelma merkitsee
edistystä Jumalan tuntemuksessa ja joita kiivettäessä ei pidä koskaan pysähtyä. Usko,
avut, ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen, kärsivällisyys, jumalisuus, veljellinen
rakkaus ja yhteinen rakkaus ovat tuon portaikon tasanteita. Me pelastumme
kiipeämällä tasanteelta toiselle, nousemalla askelmalta toiselle, niin että
saavutamme Kristuksen meille asettaman ihanteen. Näin Hänet on tehty meille
viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi." (A.P.T., 406,407.)
18.8. Sapatti, aamu
1. Kor. 2:11
"Se, joka syvällisimmin tutkii luonnon salaisuuksia, huomaa täydellisimmin oman
tietämättömyytensä ja heikkoutensa. Hän huomaa syvyyksiä ja korkeuksia, joita hän ei
voi saavuttaa, salaisuuksia, joihin hän ei voi tunkeutua, ja laajoja totuuden kenttiä,
joille ei kukaan ole astunut. Hän on valmis sanomaan Newtonin tavoin: 'Minusta
tuntuu siltä, että olen ollut kuin lapsi meren rannalla ja löytänyt pieniä kiviä ja
simpukankuoria samalla kun totuuden suuri valtameri on ollut tutkimattomana
edessäni.’ Luonnontieteiden syvällisimpien tutkijoiden on pakko tunnustaa, että
luonnossa on vaikuttamassa ääretön voima. Mutta pelkälle ihmisjärjelle luonnon
opetus ei voi olla aiheuttamatta ristiriitoja ja pettymyksiä. Vain Jumalan ilmoituksen
valossa se voidaan käsittää oikein. 'Uskon kautta me ymmärrämme’ (Hebr. 11:3)." (E.
ja k. 128.)
18.8. Sapatti, ilta
2. Kor. 7:1
"Niiden, jotka haluavat saada pyhityksen siunauksen, on ensin opittava uhrautumisen
merkitys. Kristuksen risti on se keskipiste, joka säteilee 'iankaikkista ja määrätöntä
kirkkautta‘. 'Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea’, Kristus sanoo, 'hän kieltäköön
itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua’ ("2. Kor. 4:17; Matt. 16: 24). Se
suloinen tuoksu, jota rakkautemme lähimmäisiimme levittää, ilmaisee rakkautemme
Jumalaan. Kärsivällinen palveleminen tuo levon sielulle. Israelin hyvinvointia edistää
nöyrä, uuttera, uskollinen uurastus. Jumala tukee ja vahvistaa sitä, joka on halukas
seuraamaan Kristuksen jalanjälkiä." (A.P.T. 430.)
19.8. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 3:6-10
"Jumalan palvelijoilla ei ole kaikilla samoja lahjoja, mutta he ovat kaikki Hänen
työntekijöitään. Kunkin tulee oppia suurelta Opettajalta ja välittää sitten muille, mitä
on oppinut. Jumala on antanut kullekin sanansaattajalleen yksilöllisen tehtävän.
Lahjat ovat erilaiset, mutta kaikkien työntekijöiden tulee sopeutua toisiinsa Pyhän
Hengen pyhittävän vaikutuksen ohjauksella. Kun he tekevät tiettäväksi pelastuksen
evankeliumia Jumalan voima johdattaa monia synnintuntoon ja kääntymykseen.
Inhimillinen välikappale on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, ja Kristus on
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kymmentä tuhatta jalompi, pelkkää suloisuutta." (A.P.T., 209.)
19.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 63:6-8
"Me hyödytämme itseämme säilyttäessämme kaikkia Jumalan lahjoja tuoreessa
muistossa. Sillä tavoin vahvistuu usko odottamaan ja vastaanottamaan yhä
enemmän. Pienimmälläkin siunauksella, minkä itse vastaanotamme Jumalalta, on
suurempi vaikutus meihin itseemme, kuin kaikilla kertomuksilla, joita luemme muiden
uskosta ja kokemuksista. Se, joka vastaanottaa Jumalan armon, tulee kastellun
puutarhan kaltaiseksi. Hän alkaa nopeasti kukoistaa, valo nousee hänelle pimeässä ja
Herran kirkkaus seuraa häntä kaikkialla." (S. L. S., 104.)
20.8. Maanantai, aamu
Gal. 5:19-21
"Ihmiset eivät voi rikkoessaan luonnonlakeja hellimällä luonnonvastaista ruokahalua
ja aistillisia himoja olla rikkomatta samalla myös Jumalan lakia. Sen vuoksi Hän on
lähettänyt meille terveysuudistusvalon, jotta huomaisimme syntimme rikkoessamme
niitä lakeja, jotka Hän on pannut meihin. Kaikki ilomme tai kärsimyksemme johtuvat
joko kuuliaisuudesta tai tottelemattomuudesta luonnonlaeille. Laupias taivaallinen
Isämme näkee ihmisten keskuudessa vallitsevan surkean tilan, joista toiset tietoisesti,
mutta monet tietämättään rikkovat Hänen asettamaan lakeja. Ihmiskuntaa kohtaan
tuntemastaan rakkaudesta ja säälistä Hän on antanut terveysuudistuksen valaista
tietämme. Hän antaa tiedoksi lakinsa ja sen rikkomista seuraavan rangaistuksen, jotta
kaikki oppisivat elämään tarkasti sopusoinnussa luonnonlakien kanssa." (T. a. I, 301.)
20.8. Maanantai, ilta
1. Joh. 4:10
"Kristusta ajatellessamme seisomme määrättömän rakkauden äärellä. Koetamme
kuvata sitä rakkautta, mutta kielemme ei siihen yllä. Tarkastelemme Hänen
maanpäällistä elämäänsä, Hänen uhriaan meidän puolestamme, Hänen työtään
taivaassa meidän puolustajanamme ja niitä asuinsijoja, joita Hän valmistaa niille,
jotka Häntä rakastavat - ja voimme vain huudahtaa: Oi Kristuksen rakkauden syvyyttä
ja korkeutta!" (A.P.T., 254.)
21.8. Tiistai, aamu
1. Piet. 4:10
"Ei millään muulla kuin Kristuksen tähden tapahtuvalla palveluksella ole
jokapäiväisen elämän pienissä asioissa valtaa, joka ohjaa ihmisen kehitystä ja johtaa
hänen elämäänsä epäitsekkään palvelun poluille. Samoin kuin vanhemmilla, myös
opettajilla on tehtävänä herättää, vaalia ja valvoa tällaista mieltä. Heillä ei ole
tärkeämpää tehtävää. Palvelun henki on taivaan henki, ja niin usein, kuin me
ilmaisemme sitä ja yritämme kehittää sitä, saamme olla varmoja enkeleiden
työtoveruudesta." (Fussp., 381.)
21.8. Tiistai, ilta
Fil. 4:6
"Olkoot kaikki tuttavuutesi, joita teet, olipa sitten kysymys kaupasta,
seurustelutovereista vapailla hetkillä taikka elinkautisesta liitosta, perustetut
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nöyrälle, vakavalle rukoukselle. Siten sinä osoitat tahtovasi kunnioittaa Jumalaa, ja
Jumala kunnioittaa sinua. Rukoile, kun olet masentunut. Kun olet alakuloinen, niin
sulje suusi ihmisten edessä. Älä heitä varjoa muiden elämään, vaan laske kaikki
Jeesuksen eteen. Ojenna kätesi apua saamaan, tartu heikkoudessasi Jumalan
äärettömän voiman käteen. Rukoile nöyryyttä, viisautta, rohkeutta ja kasvavaa uskoa,
jotta voit nähdä valon Jumalan valossa ja iloita Hänen rakkaudessaan." (S. L. S., 541.)
22.8. Keskiviikko, aamu
Mark. 14:3-9
"Kun päätätte, miten paljon teidän tulisi antaa Jumalan työn hyväksi, antakaa
pikemmin vaadittua määrää enemmän kuin vähemmän. Harkitkaa kenen hyväksi
uhrilahja annetaan. Sen muistaminen karkottaa ahneuden. Miettikää vain Kristuksen
suurta rakkautta meitä kohtaan, niin suurimmatkin uhrilahjamme näyttävät
arvottomilta Hänen vastaanotettavakseen. Kun Kristus on rakkautemme kohteena,
eivät ne, jotka ovat saaneet osakseen Hänen anteeksiantavaa rakkauttaan, jää
laskemaan kallisarvoista voidetta sisältävän alabasteripullon arvoa. Ahne Juudas
saattoi tehdä niin, mutta pelastuksen lahjan saaja on vain pahoillaan siitä, ettei
uhrauksella ole voimakkaampaa tuoksua ja suurempaa arvoa." (T. a. I, 540.)
22.8. Keskiviikko, ilta
2. Kor. 3:17
"Kristinusko yhdistää lujalla siteellä isännän ja orjan, kuninkaan ja alamaisen,
evankeliumin palvelijan ja turmeltuneen syntisen, joka on löytänyt Kristuksesta
syntiensä puhdistuksen. Heidät on pesty samalla verellä, virvoitettu samalla Hengellä;
heidät on tehty yhdeksi Kristuksessa Jeesuksessa." (A.P.T., 351.)
23.8. Torstai, aamu
Joh. 14:29,3O
"’Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.’ Joh.14:30. Jumalan
Pojassa ei ollut mitään sellaista, jonka avulla saatana olisi voinut Hänet voittaa. Hän
oli pitänyt Isänsä käskyt, eikä Hänessä ollut mitään syntiä, jota saatana olisi voinut
käyttää hyväkseen. Tällaisessa tilassa täytyy niiden olla, jotka tulevat pysymään
vahvoina ahdistuksen aikana." (S.T. 604.)
23.8. Torstai, ilta
Hebr. 2:17,18
”Hän, joka otti päällensä ihmisluonnon, ymmärtää sääliä ihmisten heikkouksia.
Kristus tuntee joka sielun ja sen erityiset koettelemukset ja tarpeet sekä tietää kaikki
ne seikat, jotka kiusaavat ja vaivaavat henkeämme. Hänen kätensä ovat ojennetut
ystävällisesti säälien jokaista kärsivää lasta kohti. Ne, jotka kärsivät eniten, ovat
Hänen hellimmän säälinsä ja huolensa kohteina. Hän säälii meidän heikkouksiamme
ja toivoo, että laskisimme kaikki huolemme ja pelkomme Hänen jalkojansa juureen ja
jättäisimme ne siihen." (S. L. S. 264.)
24.8. Perjantai, aamu
1. Joh. 2:5,6
“Opetuslapsi Johanneksen elämässä on nähtävissä esimerkki todellisesta
pyhityksestä. Niinä vuosina, jolloin hän oli läheisessä kosketuksessa Kristukseen, hän
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sai useasti varoituksia ja neuvoja Vapahtajalta, ja nämä nuhteet hän hyväksyi. Kun
tuon Jumalallisen Olennon luonne valkeni Johannekselle, tämä havaitsi omat
puutteensa ja nöyrtyi tuon ilmoituksen johdosta... Päivästä toiseen hänen sydämensä
kääntyi Kristuksen puoleen, kunnes hän unohti oman itsensä rakkaudessaan
Mestariansa kohtaan. Se voima ja lempeys, se suuruus ja sävyisyys, se lujuus ja
kärsivällisyys, jonka hän näki Jumalan Pojan jokapäiväisessä elämässä, täytti hänen
sielunsa ihailulla. Hän luovutti kostonhaluisen, kunnianhimoisen mielenlaatunsa
Kristuksen muokattavaksi, ja jumalallinen rakkaus aikaansai hänessä luonteen
muutoksen." (A. t. 428.)
24.8. Perjantai, ilta
2. Sam. 8:15
"Jouduttuaan Saulin kateuden ajamana pakolaiseksi korpeen Daavid, vailla
inhimillistä tukea, turvautui entistä enemmän Jumalan apuun... Odotuksen ja vaaran
vuosien aikana Daavid oppi löytämään Jumalassa lohdutuksen, turvan ja elämän. Hän
oppi näkemään, että vain Jumalan voiman avulla hän saattoi päästä valtaistuimelle ja
vain Hänen viisautensa avulla hän kykeni hallitsemaan viisaasti. Daavidin saatua
kasvatusta vaikeuksien ja kärsimysten koulussa voitiin hänestä kirjoittaa: 'Daavid teki
kaikelle kansallensa sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on’..." (E. ja k. 145.)
25.8. Sapatti, aamu
Ps. 118:15,16
"Jumalanpalveluksen osana laulu on yhtä arvokas kuin rukouskin. Moni laulu on
suorastaan rukousta. Jos lasta opetetaan ymmärtämään tämä, niin hän oppii
enemmän
ajattelemaan
laulamiensa
sanojen
merkitystä
ja
tulee
vastaanottavaisemmaksi niiden vaikutukselle. Kun Lunastajamme johtaa meidät
Jumalan kirkkautta tulvivalle äärettömyyden kynnykselle, me voimme kuulla
valtaistuimen ympärillä olevan taivaallisen kuoron kiitoksen ja ylistyksen. Ja kun
enkelien laulun kaiku kuuluu meidän maallisissa kodeissamme, sydämet tulevat
läheisempään yhteyteen taivaallisten laulajien kanssa. Yhteys taivaan kanssa alkaa
maan päällä. Täällä me opimme taivaallisen ylistyksen perussävelen." (E. ja k. 160.)
25.8. Sapatti, ilta
Snl. 4:7-8
"Ne, jotka ovat nöyriä ja tekevät työnsä kuten Jumalan edessä, herättävät ehkä
vähemmän huomiota kuin se, joka on merkillinen ja suuri omissa silmissään, mutta
heidän työnsä on suurempiarvoista. Ne, jotka kulkevat komeillen, johtavat huomion
omaan itseensä, niin että he asettuvat kansan ja Jumalan väliin, ja heidän työnsä tulee
hedelmättömäksi. 'Viisauden alku on: osta viisautta ja kaikilla varoillasi osta
ymmärrystä’. Pidä se korkeassa arvossa, niin se sinua korottaa; se sinulle arvon antaa,
jos sitä halaat." Sananl.4:7,8 (S. L. S. 503.)
26.8. Sunnuntai, aamu
Kol. 3:14
"Ne, jotka eivät ole milloinkaan kokeneet Kristuksen lempeätä, käännyttävää
rakkautta, eivät osaa johdattaa muita elämän lähteelle. Kun Hänen rakkautensa
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vallitsee sydämessä, se on liikkeellepaneva voima, joka saattaa ihmiset ilmentämään
Häntä vaelluksessaan, lempeydessään ja myötätuntoisuudessaan, kannustavassa
vaikutuksessaan lähimmäistensä elämään. Niiden kristillisen työn tekijöiden, jotka
haluavat menestyä toimissaan, on tunnettava Kristus - ja jotta he tuntisivat Hänet,
heidän on tunnettava Hänen rakkautensa." A.P. T. 423.)
26.8. Sunnuntai, ilta
Ps. 113:2,3
“Taivaan ilmapiirin täyttävät kiitossävelet, ja missä taivas joutuu kosketukseen maan
kanssa, siellä on soittoa ja laulua - siellä kuuluu 'kiitos ja ylistysvirren ääni’ (Jes.
51:3). Kun vastaluotu maailma lepäsi kauniina ja tahrattomana Jumalan hymyilyssä,
'aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat’ (Job.38:7). Siten
ihmissydämet, sopusoinnussa taivaan kanssa, ovat vastanneet Jumalan hyvyyteen
ylistyssävelin. Laulu on liittynyt moniin ihmiskunnan historian tapahtumiin.
Ensimmäinen ihmishuulilta lähtenyt laulu, mistä Raamatussa kerrotaan, oli Israelin
sotajoukkojen ihana kiitosvirsi Punaisen meren rannalla: 'Minä veisaan Herralle, sillä
Hän on ylen korkea; hevoset ja miehet Hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni
ja ylistysvirteni, ja Hänestä tuli minulle pelastus…’" (E. ja k. 154, 155.)
27.8. Maanantai, aamu
Snl. 25:4,5
"Me olemme sellaisessa maailmassa, joka vastustaa vanhurskautta, luonteen
puhtautta ja kasvamista armossa. Mihin ikänä katsommekin, näemme turmelusta,
saastaa, rappeutumista ja syntiä. Mikä on se työ, johon meidän tulee ryhtyä juuri
ennen kuin saamme kuolemattomuuden? Se on ruumiimme säilyttäminen pyhänä ja
sielumme puhtaana, niin että voimme pysyä tahrattomina näitten viimeisten päivien
turmeluksen keskellä. Jos tällainen työ on tekeillä, tulee meidän ryhtyä siihen heti
ymmärtäväisesti ja koko sydämemme pohjasta. Meidän ei tule antaa itsekkyyden
vaikuttaa itseemme. Jumalan Hengen tulee saada valvoa meitä täydellisesti ja
vaikuttaa meihin kaikissa teoissamme." (T. a. I, 168, 169.)
27.8. Maanantai, ilta
Ps. 57:8-12
"Kun Jumalan Henki hallitsee mieltä ja sydäntä, kääntynyt sielu puhkeaa uuteen
virteen, sillä hän tajuaa, että hänen kokemuksessaan on Jumalan lupaus täyttynyt:
hänen rikkomuksensa on annettu anteeksi, hänen syntinsä on peitetty. Hän on
osoittanut Jumalalle katuvansa jumalalliseen lakiin kohdistunutta rikkomustaan ja
uskovansa Kristukseen, joka kuoli ihmisten vanhurskauttamiseksi. Koska hän on
uskosta vanhurskaaksi tullut, niin hänellä 'on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta’ (Room. 5 : 1)." (A.P.T. 363.)
28.8. Tiistai, aamu
1. Kor. 3:9
"Jokainen Jumalan poika ja tytär on kutsuttu olemaan lähetyssaarnaaja; me olemme
kutsutut palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme ja sivistyksemme tarkoituksena
tulee olla valmistuminen tähän toimeen. Kristittyjen vanhempien ja opettajien tulee
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aina pitää tämä silmämääränään. He eivät tiedä, mihin työhön heidän lapsensa
joutuvat. Ehkä he tulevat viettämään aikansa kodin piirissä; ehkä he tulevat olemaan
mukana yleisissä toimissa tai matkustamaan pakanamaihin evankeliumin julistajina.
Mutta kaikki he ovat samalla tavalla kutsutut olemaan Jumalan lähettiläitä, armon
sanansaattajia maailmassa. Jumala rakastaa lapsia ja nuoria joiden lahjat ovat
turmeltumattomat, joilla on tarmoa, rohkeutta ja opinhalua, ja Hän tahtoo saattaa
heidät sopusointuun taivaallisten olentojen kanssa. Heidän tulee saada sellainen
kasvatus, joka voi auttaa heitä seisomaan Kristuksen rinnalla ja tekemään
epäitsekästä työtä." (S. L. S., 414.)
28.8. Tiistai, ilta
Mark. 11:24
"Kun pyydät Herralta apua, niin sinun tulee kunnioittaa Vapahtajaa uskomalla, että
otat vastaan Hänen siunauksensa. Kaikki voima ja viisaus on meidän
käytettävissämme, meidän pitää vain rukoilla sitä." (S. L. S., 542.)
29.8. Keskiviikko, aamu
Neh. 10:35-37
"Jokaisena aikakautena aina Aadamin päivistä meidän päiviimme asti Jumala on
ilmoittanut oikeutensa ihmisen omaisuuteen sanomalla: Minä olen
maailmankaikkeuden oikeutettu Omistaja, uhraa sen tähden minulle ensihedelmäsi,
tuo minulle uskollisuuden lahjasi, palauta minulle oraani ja tunnusta siten, että minä
olen ylin Hallitsija, niin sinä saat nauttia runsaista lahjoistani, ja minun siunaukseni on
tuleva osaksesi. 'Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi
parhaimmista.’ Sananl. 3:9." (T. a. I, 531.)
29.8. Keskiviikko, ilta
Fil. 2:1-3
"Jumalan palvelijoiden tulee työskennellä yhdessä, säilyttää keskenään ystävällinen,
kohtelias järjestys, kilpailla keskenään 'toinen toisenne kunnioittamisessa’ (Room.
12:10). Ei tule esiintyä minkäänlaista epäystävällistä arvostelua, ei toisen työn
repimistä, ei tule esiintyä myöskään minkäänlaisia erillisiä ryhmäkuntia. Kullakin
henkilöllä, jolle Herra on uskonut sanoman, on oma erityistehtävänsä. Kullakin on oma
yksilöllisyytensä, jota hänen ei pidä sulattaa kenenkään toisen persoonallisuuteen.
Kunkin tulee kuitenkin työskennellä sopusoinnussa veljiensä kanssa.
Palvelustyössään Jumalan työntekijöiden tulee olla kaikessa olennaisessa yhtä.
Kenenkään ei pidä asettaa itseään vertauskohdaksi puhumalla epäkunnioittavasti
työtovereistaan tai kohtelemalla heitä huonompinaan. Jumalan johdolla kunkin tulee
suorittaa saamaansa työtä muiden työntekijäin kunnioittamana, rakastamana ja
kannustamana. Yhdessä heidän tulee viedä eteenpäin työtä kohti päätöstä." (A.P.T.
210.)
30.8. Torstai, aamu
1. Tess. 3:1-8
"Jumala haluaa kansansa valmistautuvan tuohon lähellä olevaan koettelemukseen.
Olivatpa he valmistautuneita tai valmistautumattomia, he kaikki joutuvat sen
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kohtaamaan. Ainoastaan ne, jotka ovat mukauttaneet elämänsä jumalalliseen
ojennusnuoraan, pysyvät vahvoina tuolla koettelemuksen ja ahdistuksen hetkellä. Kun
maalliset hallitsijat ryhtyvät yhdessä uskonnollisten johtajien kanssa määräämään
omantunnon asioissa, niin silloin nähdään, ketkä todella pelkäävät ja palvelevat
Jumalaa. Kun pimeys on syvimmillään, jumalallisen luonteen valo loistaa kirkkaimmin.
Kun kaikki muu luottamus pettää, niin silloin nähdään, keillä on horjumaton
luottamus Herraan. Ja kun totuuden vihollisia on joka taholla vaanimassa pahoin
aikein Herran palvelijoita, Jumala valvoo heitä tehdäkseen heille hyvää. Hän on heille
kuin korkean kallion varjo näännyttävässä maassa." (A.P.T. 329.)
30.8. Torstai, ilta
Ps. 40:17,18
"Jumala pitää alati huolta perinnöstään. Hän sallii lastensa kokea vain sellaista
kärsimystä, mikä on välttämätöntä heidän nykyisen ja iankaikkisen parhaansa
kannalta, Hän puhdistaa seurakuntaansa aivan kuin Kristus puhdisti temppelin
maanpäällisen palvelustoimintansa aikana. Kaikki, millä Hän tutkii ja koettelee
kansaansa, on tarkoitettu antamaan heille syvällisempää hurskautta ja suurempaa
voimaa raivata ristille voittoisaa tietä." (A.P.T. 402.)
31.8 Perjantai, aamu
Room. 2:4-6
’’Jumalan vihaa ei julisteta katumattomalle syntiselle pelkästään heidän tekemiensä
syntien tähden vaan siksi, että kun heitä kehotetaan parannukseen, he pitävät
parempana pysyä vastarinnassa ja tehdä uudelleen aikaisempia syntejä heille
annetusta valosta huolimatta. Jos juutalaisten johtohenkilöt olisivat mukautuneet
Pyhän Hengen vakuuttavaan voimaan, he olisivat saaneet anteeksi; mutta he päättivät
olla antamatta periksi. Samalla tavoin syntinen jatkaessaan vastarintaansa saattaa
itsensä tilaan, jossa hän ei ole alttiina Pyhän Hengen vaikutukselle." (A.P.T. 50.)
31.8. Perjantai, ilta
Jes. 57:15-18
’’Jaakobin pojista Leevi oli julmimpia ja kostonhaluisimpia. Hän oli toinen niistä
kahdesta, jotka olivat eniten syyllisiä sikemiläisten salakavalaan murhaan. Leevin
luonteenominaisuudet ilmenivät hänen jälkeläisissään ja aiheuttivat heitä koskevan
Jumalan päätöksen: 'Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin
sekaan’ (1. Moos. 49:7). Mutta parannus sai aikaan uudistuksen, ja heidän
uskollisuutensa tähden Jumalaa kohtaan - muiden sukukuntien luopumuksen keskellä
- kirous muutettiin mitä suurimman kunnian osoitukseksi. 'Herra erotti Leevin
sukukunnan kantamaan Herran liitonarkkia, seisomaan Herran edessä, palvelemaan
Häntä ja siunaamaan Hänen nimeensä.’ 'Minun liittoni hänen kanssansa oli elämä ja
rauha, ja minä annoin sen hänelle peloksi; ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni
edessä.“5.Moos.10:8; Mal.2:5. ( E. ja k. 142.)
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SYYSKUU
1.9. Sapatti, aamu
Mark. 4:26-28
"Siemenessä on luonnostaan itämiskyky, jonka Jumala itse on siihen istuttanut.
Kuitenkaan sillä ei itsestään ole voimaa nousta oraalle. Ihmisen on suoritettava oma
osansa viljan kasvun edistämisessä, mutta on raja, jonka toisella puolella hän ei voi
vaikuttaa mitään. Hänen täytyy olla riippuvainen Hänestä, joka on liittänyt kylvämisen
ja leikkaamisen toisiinsa oman kaikkivoivan voimansa ihmeellisillä
siteillä... Siemen itää ja kasvi kehittyy Jumalan voiman avulla.” (E. ja k. 100.)
1.9. Sapatti, ilta
Kol. 1:11-13
"Jumala ei aseta minkäänlaista rajoitusta niiden kehitykselle, jotka haluavat tulla
‘täyteen Hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja
ymmärtämisessä.’ Rukoillen, valvoen, kasvaen tiedossa ja ymmärryksessä heidän
tulee vahvistua 'Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla‘. Näin he
valmistautuvat tekemään työtä muitten hyväksi. Vapahtajan tarkoituksena on, että
ihmiset ovat puhdistuneina ja pyhittäneinä Hänen auttavana kätenään. Tästä suuresta
etuoikeudesta meidän on kiittäminen Häntä, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan
osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, Häntä, joka on pelastanut
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.” (A.P.T.
365.)
2.9. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 4:7
"Jumala olisi voinut julistaa totuuttaan synnittömien enkelien välityksellä, mutta tämä
ei ole Hänen suunnitelmansa. Hän valitsee ihmisiä, heikkouden rasittamia henkilöitä,
Hänen aivoituksiaan toteuttaviksi välikappaleiksi. Suunnaton aarre on pantu
saviastioihin. Ihmisten avulla Hänen siunauksensa on määrä tulla välitetyksi
maailmalle. Heidän välityksellään Hänen kirkkautensa on määrä loistaa synnin
pimeyteen. Lempeässä palvelustyössään heidän on määrä kohdata syntisiä ja
puutteenalaisia ja johdattaa heidät ristin luo. Ja kaikessa toiminnassaan heidän on
määrä osoittaa ylistys, kunnia ja kiitos Hänelle, joka on kaiken takana ja yläpuolella."
(A.P.T., 251, 252.)
2.9. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 9:16,17
"Yli taivaan kaareutuva, värikäs sateenkaari on sen iankaikkisen liiton merkki, joka
tehtiin 'Jumalan ja kaikkien elävien olentojen ... välillä’...(1.Moos. 9:16) Ja ylhäällä
olevaa valtaistuinta ympäröivä sateenkaari on Jumalan lapsille myös Hänen
rauhanliittonsa merkki. Niin kuin pilvessä oleva kaari johtuu auringonpaisteen ja
sateen yhteydestä, niin Jumalan valtaistuimen yllä oleva kaari esittää Hänen armonsa
ja oikeutensa yhteyttä. Syntejään katuvalle sielulle Jumala sanoo: Sinä saat elää;
'minä olen saanut lunastusmaksun'' (Job 33:24). (E ja k.,108)
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3.9. Maanantai, aamu
Snl. 29:23
”On olemassa eräs kaunistus, joka ei milloinkaan häviä ja joka edistää kaikkien
ympärillämme olevien onnellisuutta tässä elämässä ja joka himmentymättömällä
kirkkaudella tulee loistamaan kautta ikuisuuden. Se on hiljainen ja rauhaisa henki…
Jumala on käskenyt meitä pukemaan sielumme kalleimpiin vaatteisiin... Silloin se
voisi saada aikaan uudistuksen, joka ylentäisi ja jalostaisi kaikkia heidän elämänsä
tarkoituksia ja päämääriä. Sen sijaan että he sen jälkeen etsisivät kultakoristeita
ulkoasuunsa, he tekisivät vakavia ponnistuksia hankkiakseen sitä viisautta, joka on
parasta kultaa, jopa rubiineja kalliimpaa." (T. a. I, 575.)
3.9. Maanantai, ilta
Gal. 6:15
“'Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se mikä on vanhaa, on kadonnut,
katso, uusi on sijaan tullut' (2. Kor. 5:17). Kristuksen voimalla miehet ja naiset ovat
murtaneet synnillisten tottumusten kahleet. He ovat hyljänneet itsekkyyden. Herjaajat
ovat muuttuneet kunnioittaviksi, juomarit raittiiksi, irstailijat nuhteettomiksi. Sielut,
joiden esikuvana on ollut saatana, ovat muuttuneet Jumalan kuviksi. Tämä muutos on
sellaisenaan todellinen ihmeiden ihme. Sanan aikaansaama muutos - siinä yksi
Sanan syvällisimmistä arvoituksista. Emme kykene sitä ymmärtämään; voimme vain
uskoa, että se - niin kuin Raamatussa julistetaan - on 'Kristus teissä, kirkkauden
toivo‘." (A.P.T. 363.)
4.9. Tiistai, aamu
Kol. 3:2
"Surullinen totuus on, jonka pitäisi panna kaikkien vanhempien sydämet vapisemaan,
että niin monessa koulussa ja oppilaitoksessa, jonne nuoret lähetetään sivistymään ja
kehittymään, vallitsee sellainen henki, joka johtaa luonteen väärään suuntaan, vie
mielen pois elämän tosi tarkoituksesta ja heikontaa siveellistä puolta.
Seurustelemalla huvinhaluisten, turmeltuneiden ja sellaisten kanssa, jotka eivät
ollenkaan kunnioita uskontoa, kadottaa moni, hyvin moni nuori yksinkertaisuutensa ja
puhtautensa, menettää uskonsa Jumalaan sekä sen itse kieltäymyksen hengen, jota
kristillismieliset isät ja äidit ovat ylläpitäneet huolellisen kasvatuksen ja vakavan
rukouksen kautta." (S. L. S. 422.)
4.9. Tiistai, ilta
Mark. 9:23
"Uskon ja rukouksen avulla myös Jaakob muuttui heikosta, syntisestä ihmisestä
Jumalan sankariksi. Samalla tavalla voivat meidän ajatuksemme pyhittyä,
päämäärämme puhdistua ja pyrkimyksemme jalostua, kunnes emme mekään enää
missään oloissa poikkea totuuden, vanhurskauden ja oikeuden tieltä. Mutta mitä
vaikeammaksi tilanteemme muodostuu ja mitä raskaammin taakat meitä painavat,
sitä enemmän tarvitsemme Jeesusta." (Pussp. 494)
5.9. Keskiviikko, aamu
Jer. 2:21
"Mutta israelilaiset kadottivat ne arvokkaat etuoikeutensa, mitkä heillä oli Jumalan
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edustajina. He unohtivat Jumalan eivätkä täyttäneet pyhää tehtäväänsä. He eivät
välittäneet saamiaan siunauksia maailmalle. He käyttivät kaikki saamansa edut
omaksi hyödykseen. He erottautuivat maailmasta välttääkseen kiusausta. Niistä
rajoituksista, joilla Jumala oli tahtonut estää heitä epäjumalain palvelijoiden parissa
mukautumasta näiden pakanallisiin tapoihin, he muodostivat väliseinän, mikä erotti
heidät kaikista muista kansoista. Näin he epäsivät Jumalalta sen palveluksen, jota
Hän odotti heiltä, ja kanssaihmisiltään uskonnollisen ohjauksen ja pyhän esimerkin."
(A.P.T. 14, 15.)
5.9. Keskiviikko, ilta
Jaak. 4:11
“Se synti, jolla on kaikkein onnettomimmat seuraukset, on juuri tuollainen kylmä,
moitiskeleva, leppymätön henki, joka oli ominainen farisealaisuudelle. Milloin
uskonnollinen kokemus on tyhjä rakkaudesta, silloin siitä puuttuu Jeesus, siitä
puuttuu Hänen läsnäolonsa päivänpaiste. Uuttera toimintakaan tai sellainen into, joka
ei ole lähtöisin Kristuksesta, ei voi korvata tätä puutetta. Ihminen saattaa osoittautua
hämmästyttävän terävänäköiseksi, kun kysymyksessä on vikojen löytäminen muista,
mutta jokaiselle, joka antaa valtaa tälle hengelle, Jeesus sanoo: Sinä ulkokullattu, ota
ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.’" (V. s.
183.)
6.9. Torstai, aamu
Joh. 17:15-17
"Omalla esimerkillään Vapahtaja on osoittanut, että Hänen seuraajansa voivat olla
maailmassa olematta silti maailmasta. Hän ei tullut osallistuakseen sen petollisiin
nautintoihin, taipuakseen sen perinteisiin ja noudattaakseen sen tapoja, vaan
tehdäkseen Isänsä tahdon, etsiäkseen ja pelastaakseen kadonneet. Tämä tavoite
mielessään kristitty voi pysyä tahrattomana missä hyvänsä ympäristössä. Olipa hänen
asemansa tai tilanteensa millainen tahansa, ylhäinen tai alhainen, hän osoittaa tosi
uskonnon voimaa suorittamalla uskollisesti velvollisuutensa.“ (A.P.T., 357.)
6.9. Torstai, ilta
Matt. 28:5-7
"Monen monta kertaa enkelit ovat puhuneet ihmisille niin kuin ihminen puhuu toiselle
ja johdattaneet heidät turvaan. Monen monta kertaa enkelten rohkaisevat sanat ovat
virvoittaneet uskollisten masentuneen hengen ja suunnaten heidän mielensä maallisia
korkeammalle, tuoneet heidän uskonsa silmien eteen ne valkeat vaatteet, kruunut ja
palmunlehvät, jotka annetaan voittajille heidän seistessään suuren valkoisen
valtaistuimen ympärillä. Enkelten tehtävänä on tulla koeteltujen, kärsivien ja
kiusattujen avuksi. He työskentelevät uupumatta niiden hyväksi, joiden puolesta
Kristus kuoli." (A.P. T. 118, 119.)
7.9. Perjantai, aamu
1. Joh. 3:2,3
"Sellainen luonteen muutos, joka on nähtävissä Johanneksen elämässä, on aina
seurausta yhteydestä Kristukseen. Henkilön luonteessa saattaa olla tuntuvia vikoja,
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mutta kun hänestä tulee Kristuksen todellinen opetuslapsi, jumalallisen armon voima
muuttaa ja pyhittää hänet. Katsellessaan Herran kirkkautta kuin kuvastimesta hän
muuttuu kirkkaudesta kirkkauteen, kunnes on palvontansa kohteen kaltainen."
(A.P.T., 429.)
7.9. Perjantai, ilta
Hes. 10:8-13
"Pyörien järjestelmä oli niin monimutkainen, että se ensi näkemältä tuntui sekavalta;
mutta ne liikkuivat täydellisessä sopusoinnussa. Taivaalliset olennot, joita auttoi ja
ohjasi siipien alla oleva käsi, työnsivät eteenpäin näitä pyöriä. Heidän yläpuolellaan,
safiirivaltaistuimella, istui iankaikkinen Jumala, ja valtaistuimen ympärillä oli
sateenkaari, Jumalan armon tunnusmerkki. Samoin kuin monimutkaiset
pyöräyhdistelmät olivat kerubien siipien alla olevan käden ohjaamat, samoin
maailmantapahtumien monimutkainen näytelmä on Jumalan valvonnassa. Keskellä
kansojen taistelua ja melskettä Hän, joka istuu kerubien yläpuolella, rauhallisesti
ohjaa maailman asioita." (E. ja k. 168, 169.)
8.9. Sapatti, aamu
Matt. 12:10-13
Kaikki tavallinen työ toimeentulon hankkimiseksi tai maailmallisen voiton tähden oli
kielletty seitsemäntenä päivänä. Neljännen käskyn mukaan sapatti oli omistettu lepoa
ja jumalanpalvelusta varten. Vain laupeuden teot ja hyväntekeväisyys tänä päivänä
vastasi Herran tarkoitusta. Niitä ei ajan eikä paikan pitänyt rajoittaa. Kärsivien
auttaminen ja murheellisten lohduttaminen on rakkaudentyötä, joka kunnioittaa
Jumalan pyhää päivää." (L. J. 193.)
8.9. Sapatti, ilta
1. Piet. 1:3-5
"Jumala on kutsunut kansansa kunniaan ja hyveisiin, ja nämä ilmenevät kaikkien
niiden elämässä, jotka todella ovat Häneen yhteydessä. Tultuaan osallisiksi
taivaallisesta lahjasta heidän tulee jatkaa kulkuansa hamaan täydellisyyteen; he
saavat tukensa 'Jumalan voimasta uskon kautta’ (1. Piet. 1:5). Jumalan kunniana on
antaa avuja lapsilleen. Hän haluaa nähdä miesten ja naisten yltävän korkeimmalle
tasolle. Kun he uskossa turvautuvat Kristuksen voimaan, kun he vetoavat Hänen
pettämättömiin lupauksiinsa ja omistavat ne itselleen, kun he torjumattomalla
hellittämättömyydellä tavoittelevat Pyhän Hengen voimaa, he tulevat täytetyiksi
Hänessä." (A.P.T., 407.)
9.9. Sunnuntai, aamu
Jes. 60:1-3
"Viisaudessaan Herra ohjaa totuutta etsivät niiden lähimmäistensä yhteyteen, jotka
tuntevat totuuden. Taivas on tarkoittanut, että valkeuden vastaanottaneet välittävät
sitä pimeydessä oleville. Ihmisistä, jotka ammentavat voimansa suuresta viisauden
Lähteestä, on tehty välikappaleita, työkaluja, joiden avulla evankeliumi kohdistaa
muokkaavan vaikutuksensa mieleen ja sydämeen.” (A.P.T. 104.)
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9.9. Sunnuntai, ilta
2. Aikak. 20:14-30
"Ylistyslauluja laulaen Israelin joukot suuntasivat kulkunsa kohti suurta pelastusta
Joosafatin aikana. Joosafatille oli tullut sanomia uhkaavasta sodasta. 'Suuri joukko
tulee sinua vastaan‘, niin kerrottiin, 'moooabilaiset ja ammonilaiset ja heidän
kanssaan myös muita," 'Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja
kuulutti paaston koko Juudeaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta; myös
kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa.’ Joosafat seisoi temppelin
esipihassa kansansa edessä, vuodatti sielunsa rukoukseen, vetosi Jumalan
lupaukseen ja tunnusti Israelin avuttomuuden. 'Me emme mahda mitään tätä suurta
joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme’, hän sanoi, 'emmekä itse tiedä,
mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat" (2. Aikak.20:2,1,3,4,12). (E. ja
k. 155, 156.)
10.9. Maanantai, aamu
1. Kor. 9:26,27
"Tässä on työ jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle. Saatana koettaa alati saada
ruumiinne ja sielunne valtaansa. Mutta Kristus on voittanut teidät, ja te olette Hänen
omaisuuttaan. Nyt teidän tehtävänne on toimia yhdessä Kristuksen kanssa, yhdessä
pyhien enkelien kanssa, jotka palvelevat teitä. Teidän tehtävänne on kurittaa
ruumistanne ja masentaa sitä. Ellette tee sitä, menetätte varmasti iankaikkisen
elämän ja kuolemattomuuden kruunun." (T. a. I, 171, 172.)
10.9. Maanantai, ilta
Jes. 42:1-4
"Kristuksen opetus samoin kuin Hänen myötätuntonsakin sulki piiriinsä koko
maailman. Milloinkaan ei voi ilmetä sellaisia elämän olosuhteita tai sellaista
inhimillisen kokemuksen kriisiä, jota ei olisi otettu huomioon Hänen opetuksessaan ja
jossa sen periaatteista ei olisi hyötyä. Opettajien Ruhtinas ja Hänen sanansa tullaan
havaitsemaan sopiviksi oppaiksi Hänen työtovereilleen aina ajan loppuun saakka.
Hänelle nykyisyys ja tulevaisuus, läheinen ja kaukainen, olivat yhtä. Hänen
näköpiirissään olivat koko ihmiskunnan tarpeet. Hänen sielunsa silmien eteen
levittäytyi inhimillisen pyrkimyksen ja saavutuksen, kiusauksen ja taistelun,
hämmennyksen ja vaaran jokainen tilanne. Hän tunsi kaikki sydämet, kaikki kodit,
kaikki nautinnot, ilot ja pyrkimykset." (E. ja k., 78.)
11.9. Tiistai, aamu
2. Tim. 3:10,11
"Paavali näki, että Timoteus oli uskollinen, vakaa ja vilpitön, ja hän valitsi hänet työ- ja
matkatoverikseen. Ne, jotka olivat opettaneet Timoteusta hänen lapsuudessaan,
saivat nyt ilokseen nähdä, kuinka tuosta heidän hoivaamastaan pojasta tuli suuren
apostolin läheinen ystävä. Timoteus oli vielä nuorukainen, kun Jumala valitsi hänet
opettajaksi, mutta hänen saamansa kasvatus oli vakaannuttanut hänen periaatteensa
siinä määrin, että hän oli sovelias Paavalin apulaiseksi. Ja vaikka hän oli nuori, hän
huolehti velvollisuuksistaan kristillisellä nöyryydellä." (A.P.T., 156.)
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11.9. Tiistai, ilta
Ps. 1O3:1-6
"Joskus myrsky painaa Alppien kotkan alas kapeaan vuorenrotkoon. Myrskypilvet
sulkevat sisäänsä tämän voimakkaan metsälinnun erottaen sen pimeällä massallaan
niistä aurinkoisista korkeuksista, joihin se on tehnyt pesänsä. Sen vapautumisyritykset
näyttävät turhilta. Se syöksyy sinne tänne piesten ilmaa voimakkailla siivillään ja
herättäen vuoristokaikuja huudoillaan. Vihdoin se päästäen riemuhuudon syöksyy
ylöspäin, tunkeutuu pilven läpi ja on jälleen kirkkaassa auringonpaisteessa pimeyden
ja myrskyn jäädessä kauas alapuolelle. Samoin meitäkin voivat ympäröidä vaikeudet,
masennus ja pimeys. Valhe, onnettomuus ja vääryys sulkevat meidät sisäänsä. On
pilviä, joita emme voi karkottaa... Kuitenkin on yksi ja vain yksi pakotie... Hänen
läsnäolonsa päivänpaisteeseen me voimme kohota uskon siivin." (E. ja k. 112.)
12.9. Keskiviikko, aamu
Luuk. 12:33-34
"On yleviä ja pyhiä tarkoituksia, joihin tarvitaan varoja, ja sillä tavalla sijoitetut rahat
palauttavat antajalle ylevämpää ja kestävämpää tyydytystä, kuin jos ne olisi kulutettu
omiin mielihaluihin tai itsekkäästi pidätetty voiton ahnehtimiseksi. Kun Jumala pyytää
aarrettamme, oli se miten suuri tahansa, tekee aulis suostuminen siitä lahjasta
Hänelle pyhitetyn uhrin ja tallettaa sen antajalle taivaaseen sellaisen aarteen, jota koi
ei pääse syömään, ei tuli hävittämään eivätkä varkaat varastamaan. Sijoitus on
hyvässä turvassa. Raha on sijoitettu reiättömiin kukkaroihin, niin että se on hyvässä
säilössä." (T. a. I, 445.)
12.9. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 6:5-9 alkuosa
"Oikeudenkäynnit veljien kesken ovat häpeäksi totuuden asialle. Kristityt, jotka
haastavat toisensa oikeuteen, asettavat seurakunnan alttiiksi sen vihollisten pilkalle
ja antavat voiton pimeyden voimille. He haavoittavat Kristusta uudelleen ja saattavat
Hänet julkiseen häpeään. Ylenkatsomalla seurakunnan arvovallan he osoittavat
halveksuntaa Jumalalle, jolta seurakunta on saanut arvovaltansa." (A.P.T., 233.)
13.9. Torstai, aamu
Hes. 36:25-28
"Muuttuminen epäpyhyydestä pyhyyteen on jatkuvaa. Päivästä toiseen Jumala
työskentelee ihmisen pyhittämiseksi, ja ihmisen tulee toimia yhteistyössä Hänen
kanssaan pyrkimällä uutterasti vaalimaan oikeita tottumuksia. Hänen tulee kartuttaa
avuja; kun hän kartuttaa niitä, Jumala toimii hänen hyväkseen moninkertaistamalla
ne. Vapahtajamme on aina valmis kuulemaan ja täyttämään katuvan sydämen
rukouksen, ja armo ja rauha lisääntyvät Hänen uskollisillaan. Kernaasti Hän suo heille
ne siunaukset, joita he tarvitsevat kamppailussaan kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä
heitä saartaa." (A.P.T., 408, 409.)
13.9. Torstai, ilta
Ps. 56:3-5
"Se, joka on sydämessään päättänyt palvella Jumalaa, saa tilaisuuksia todistaa
Hänestä. Vaikeudet eivät kykene estämään sitä, joka on päättänyt etsiä ensin Jumalan
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valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan. Voimalla, jota hän on saanut rukoilemalla ja
tutkistelemalla Jumalan sanaa, hän tavoittelee hyveitä ja hylkää paheet. Kiinnittäen
katseensa Jeesukseen, uskon alkajaan ja päättäjään, joka kesti syntisiltä saamansa
vastustuksen, uskova kestää rohkeasti ja auliisti halveksuntaa ja pilkkaa. Hän, jonka
sana on totuus, on luvannut riittävän avun ja armon kaikkiin olosuhteisiin." (A.P.T.,
356, 357.)
14.9. Perjantai, aamu
Joh. 17:3
"Kun uskova on omaksunut uskon evankeliumiin, hänen tehtävänään on osoittaa
luonteessaan avuja. Siten sydän puhdistuu ja mieli valmistuu osallistumaan Jumalan
tuntemuksesta. Tämä tuntemus on kaiken todellisen kasvatuksen ja kaiken todellisen
palveluksen perusta. Se on ainoa todellinen turva kiusausta vastaan; ja yksinomaan
tämä voi tehdä ihmisestä luonteeltaan Jumalan kaltaisen. Jumalan ja Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa uskovalle annetaan kaikki, 'mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan‘. Mitään hyvää lahjaa ei evätä siltä, joka vilpittömästi pyrkii
saavuttamaan Jumalan vanhurskauden." (A.P.T. 407.)
14.9. Perjantai, ilta
2. Moos. 19:5,6
"Seurakunnan pyhitys on Jumalan päämääränä kaikessa, mitä Hän kansalleen tekee.
Hän on valinnut heidät jo hamasta iankaikkisuudesta, jotta he olisivat pyhiä. Hän antoi
Poikansa kuolemaan heidän tähtensä, jotta he kaikesta omasta pikkumaisuudestaan
riisuttuina voisivat tulla pyhitetyiksi kuuliaisuudessa totuudelle. Heiltä Hän vaatii
omakohtaista työtä, omakohtaista antautumista. Ne, jotka sanovat uskovansa
Jumalaan, voivat olla Hänelle kunniaksi vain sikäli kuin he tulevat Hänen kuvansa
kaltaisiksi ja ovat Hänen Henkensä ohjauksessa. Silloin he voivat todistajina
Vapahtajan puolesta tehdä tiettäväksi, mitä jumalallinen armo on tehnyt heidän
hyväkseen." (A.P.T. 430.)
15.9. Sapatti, aamu
Ps. 92:1-6
"Vain se, joka näkee luonnossa Isänsä kätten työtä ja lukee maan rikkaudessa ja
kauneudessa Hänen käsikirjoitustaan, saa luonnossa sen syvimmän opetuksen ja
ottaa vastaan sen korkeimman palveluksen. Kukkulan ja laakson, joen ja meren
merkityksen voi täysin ymmärtää vain se, joka katselee niitä Jumalan ajatusten
ilmentyminä, Luojan ilmoituksena. Raamatun kirjoittajat käyttävät paljon luonnosta
otettuja vertauskuvia, ja kun me teemme havaintoja luonnosta, me tulemme
kykeneviksi Pyhän Hengen johdolla täydellisemmin ymmärtämään Jumalan sanan
opetuksia. Siten luonnosta tulee sanan aarreaitan avain." (E. ja k. 113.)
15.9. Sapatti, ilta
Fil. 3:12-14
"Paavali toimitti monenlaisia tehtäviä. Siitä hetkestä asti, jolloin hänestä tuli
Kristuksen alamainen, hänen elämänsä oli täynnä väsymätöntä palvelusta. Hän
matkasi kaupungista kaupunkiin, maasta maahan, julistaen sanomaa rististä,
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voittaen käännynnäisiä evankeliumille ja perustaen seurakuntia... Mutta kaikissa
elämänsä uutterissa toimissakaan hän ei milloinkaan unohtanut suurta
päämääräänsä; kilvoitteluaan kohti korkean kutsumuksensa voittopalkintoa. Yhden
tavoitteensa hän piti järkkymättä mielessään: uskollisuuden Hänelle, joka oli
Damaskon portilla ilmoittanut itsensä hänelle. Tästä tavoitteesta ei millään ollut
voimaa saada häntä luopumaan." (A.P.T. 369.)
16.9. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:22,23
"Alkuseurakunnalle oli uskottu alati laajeneva tehtävä: valon ja siunauksen keskusten
perustaminen kaikkialle, missä oli rehellisiä sieluja, jotka olivat halukkaita
antautumaan Kristuksen palvelukseen. Evankeliumia oli julistettava kaikkialla
maailmassa, eivätkä ristin lähettiläät voineet toivoa suoriutuvansa tärkeästä
tehtävästään, ellei heitä jatkuvasti yhdistäisi kristillisen yksimielisyyden siteet. Se
osoittaisi maailmalle, että he olivat yhtä Kristuksen kanssa Jumalassa... Heidän
hengellinen elämänsä ja voimansa oli riippuvainen läheisestä yhteydestä Häneen,
joka oli valtuuttanut heidät saarnaamaan evankeliumia." (A.P.T. 70.)
16.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 33:1-4
”Laulu on vaikuttavimpia keinoja hengellisten totuuksien painamiseksi sydämeen.
Miten usein sielun ollessa syvästi ahdistettuna, epätoivon partaalla, mieleen palautuu
jotakin Jumalan sanasta - kauan unohdettuna ollut vanha lapsuudenaikainen virsi - ja
kiusaukset kadottavat voimansa, elämä saa uuden tarkoituksen ja uuden sisällön, ja
rohkeutta ja iloa riittää jakaa toisillekin sieluille! Laulun arvoa kasvatuskeinona ei
tulisi milloinkaan unohtaa. Laulettakoon kodissa kauniita, puhdashenkisiä lauluja, ja
siellä on oleva vähemmän arvostelevia sanoja ja enemmän sijaa tyytyväisyydelle,
toivolle ja ilolle." (E. ja k. 160.)
17.9. Maanantai, aamu
Gal. 5:24
"Voimakkaimpia ihmistä kohtaavista kiusauksista on ruokahaluun kohdistuva. Sielun
ja ruumiin välillä vallitsee salaperäinen ja ihmeellinen yhteys. Ne ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Elämämme ensimmäisenä asiana meidän tulisi oppia
pitämään kehoamme kunnossa ja kehittämään voimiamme, niin että elimistömme
kaikki osat voivat toimia sopusuhtaisesti. Kehon laiminlyöminen on sielun
laiminlyömistä. Jumalan lapset eivät voi kirkastaa Luojaansa, jos heillä on sairas keho
ja kehittymätön mieli. Makuaistin helliminen terveyden kustannuksella on
jumalatonta aistien väärinkäyttöä. Ne, jotka antautuvat johonkin hillittömyyteen, joko
syömiseen tai juomiseen tai mihin tahansa, tuhlaavat kehonsa voimia ja heikentävät
siveellistä kuntoisuuttaan. Aikanaan he saavat palkan luonnon lakien rikkomisesta."
(T. a. I, 394.)
17.9. Maanantai, ilta
Filemon 17-19
"Kuinka oivallinen esimerkki Kristuksen rakkaudesta katuvaa syntistä kohtaan!
Hartauskalenteri

38

Heinä-Syyskuu 2018

Palvelijalla, joka oli kavaltanut isännältään, ei ollut millä olisi tekonsa hyvittänyt.
Syntisellä, joka on evännyt Jumalalta vuosien palveluksen, ei ole edellytyksiä suorittaa
velkaansa. Jeesus asettuu syntisen ja Jumalan väliin ja sanoo: Minä maksan velan.
Syntinen säästettäköön; minä kärsin hänen asemastaan." (A.P.T. 349, 350.)
18.9. Tiistai, aamu
Ef. 4:1,2
"Vaikka vaikeuksia ja pettymyksiä ilmenee, ei mies eikä vaimo saa ruveta
ajattelemaan, että heidän liittonsa on erehdys tai pettymys. Heidän tulee koettaa olla
toisilleen niin suurena ilona kuin mahdollista ja olla huomaavaisia. Heidän tulee
kaikin tavoin rohkaista toisiaan elämän taistelussa. Molemminpuolisessa
rakkaudessa ja suvaitsevaisuudessa pitää jokaisen pyrkiä tekemään toisensa
onnelliseksi. Tällä tavoin on koko avioliitto kuin nuoren rakkauden onnen aikaa.
Todellisen ystävyyden lämpö, se rakkaus, joka yhdistää sydämet, on esimakua taivaan
ilosta." (S. L. s. 378,379.)
18.9. Tiistai, ilta
Hebr. 11:36-40
"Kun Kristuksen palvelijoita saatanan kataluuden vuoksi on vainottu ja heidän avointa
toimintaansa estetty, kun heitä on heitetty vankilaan tai raahattu mestauslavalle tai
roviolle, näin on tapahtunut, jotta totuus saavuttaisi entistä suuremman voiton. Kun
nämä uskolliset sinetöivät todistuksensa verellään, niin sielut, jotka olivat
aikaisemmin epäileviä ja empiviä, tulivat vakuuttuneiksi kristinuskosta ja asettuivat
rohkeasti Kristuksen puolelle. Marttyyrien tuhkasta on versonut runsas sato
Jumalalle." (A.P.T. 355.)
19.9. Keskiviikko, aamu
Mark. 16:15
"Sanoessaan opetuslapsilleen; 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille’ Kristus valtuutti ihmiset suorittamaan
evankeliumityötä. Mutta toisten lähtiessä saarnaamaan Hän vetoaa toisiin kehottaen
heitä maksamaan uskollisesti kymmenyksensä ja uhrilahjansa, joilla tuetaan
saarnatyötä ja levitetään kirjallisuutta kaikkialle. Tällä tavoin Jumala tahtoo korottaa
ihmisen. Ja juuri tätä työtä tämä tarvitsee, sillä se on herättävä hänen sydämensä
syvimmän myötätunnon ja paneva hänen ylevimmät sielunvoimansa liikkeelle." (T. a. I,
528, 529.)
19.9. Keskiviikko, ilta
Joh. 15:12
"Kuinka suurenmoinen julistus, mutta miten kehnosti sitä toteutetaankaan! Jumalan
nykyisessä seurakunnassa on veljellinen rakkaus murheellisen vähäistä. Monet niistä,
jotka sanovat rakastavansa Vapahtajaa, eivät rakasta toisiansa. Epäuskoiset
tarkkailevat, vaikuttaako kristityiksi tunnustautuvien usko pyhittävästi heidän
elämäänsä, ja he ovat kärkkäitä havaitsemaan viat luonteessa, ristiriitaisuudet
käytöksessä. Kristittyjen ei tule antaa viholliselle mahdollisuutta osoittaa heitä ja
sanoa: katsokaa, kuinka nuo ihmiset, jotka seisovat Kristuksen lipun alla, vihaavat
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toisiaan. Kristityt ovat kaikki saman perheen jäseniä, kaikki saman taivaallisen Isän
lapsia, kaikilla sama kuolemattomuuden autuaallinen toivo. Sen siteen, joka yhdistää
heidät toisiinsa, tulisi olla hyvin läheinen ja hellä." (A.P.T. 423.)
20.9. Torstai, aamu
Ilm. 3:21
"Lähinnä Kristusta on se, joka on syvimmin osallistunut Hänen uhrautuvan rakkauden
hengestään - rakkauden, joka 'ei kerskaa, ei pöyhkeile,... ei etsi omaansa, ei
katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa’( 1. Kor.13:4,5) - rakkauden, joka
innoittaa opetuslasta, kuten se innoitti Herraamme, antamaan kaikkensa, elämään ja
uurastamaan ja uhrautumaan hamaan kuolemaan asti ihmiskunnan pelastamiseksi."
(A.P.T. 417.)
20.9. Torstai, ilta
Ps. 66:10-12
"Koettelemukset kuuluvat siihen kasvatukseen, jota annetaan Kristuksen koulussa, ja
niiden tarkoituksena on puhdistaa Jumalan lapset maailmallisuuden kuonasta. Juuri
siksi, että Jumala johdattaa lapsiaan, he saavat kokea vaikeuksia. Koettelemukset ja
esteet ovat Hänen valitsemiaan kasvatuskeinoja ja Hänen määräämiään menestyksen
ehtoja. Hän, joka näkee ihmisten sydämen, tuntee heidän heikkoutensa paremmin
kuin he itse kykenevät ne tuntemaan... Kaitselmuksessaan Hän ohjaa nämä sielut
erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, jotta he havaitsisivat ne puutteensa, joita eivät
ole itse oivaltaneet. Hän antaa heille tilaisuuden voittaa nämä puutteensa ja tulla
palveluskelpoisiksi. Usein Hän sallii kärsimysten liekkien polttaa, jotta he
puhdistuisivat." (A.P.T. 401, 402.)
21.9. Perjantai, aamu
Apt. 9:17-20
"Tunnustaessaan täydellisesti Pyhän Hengen vakuuttavan voiman Saulus näki
elämänsä erehdykset ja tajusi Jumalan lain kauaskantoiset vaatimukset. Hän, joka oli
ollut ylpeä fariseus ja luottanut hyvien töittensä tuomaan vanhurskauteen, painoi nyt
päänsä Jumalan edessä nöyränä ja yksinkertaisesti kuin pieni lapsi. Hän tunnusti
oman kelvottomuutensa ja vetosi ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan ansioihin,
Saulus halusi päästä täydelliseen sopusointuun ja yhteyteen Isän ja Pojan kanssa,
Hän kaipasi palavasti anteeksiantamusta ja hyväksymistä. Siksi hän kohotti hartaat
anomuksensa armoistuimen puoleen." (A.P.T. 92, 93.)
21.9. Perjantai, ilta
1. Kor. 2:1-5
"Lunastuksen tiede on kaikkien tieteiden tiede. Sitä tiedettä tutkivat enkelit ja
lankeamattomien maailmojen kaikki asukkaat ja siihen meidän Herramme ja
Vapahtajamme kiinnittää huomionsa. Tämä tiede liittyy iankaikkisen Jumalan
ajatuksissa syntyneeseen aikomukseen, siihen salaisuuteen, joka 'kautta ikuisten
aikojen on ollut ilmoittamatta’ (Room. 16:25). Tätä tiedettä Herran vapahdetut tulevat
tutkimaan kautta loputtomien aikojen. Tämä on korkeinta tutkimusta, mihin ihminen
voi ryhtyä. Se kehittää älyä ja ylentää mieltä enemmän kuin mikään muu tutkimus."
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(E. ja k. 120.)
22.9. Sapatti, aamu
Mark. 2:23-28
"Jeesus tahtoi painaa opetuslastensa niin kuin vihollistensakin mieliin, että Jumalan
palveleminen oli tärkeintä, ja jos ihminen tämän työn takia olisi väsynyt ja nälkäinen,
niin olisi sallittua tyydyttää ihmisluonnon tarpeita sapattinakin. Tätä pyhää asetusta ei
ole säädetty tuottamaan meille tuskaa ja ikävyyttä sen sijaan, että se toisi siunauksia.
'Sapatti on asetettu ihmistä varten‘, antamaan hänelle rauhaa ja lepoa ja
muistuttamaan häntä Luojansa teoista. eikä painavaksi taakaksi." (L. J. 195.)
22.9. Sapatti, ilta
Gal. 2:11-16
"Pietari näki virheensä ja ryhtyi välittömästi mahdollisuuksiensa mukaan korjaamaan
tapahtunutta vääryyttä. Jumala, joka tietää lopputuloksen jo alusta, salli Pietarin
osoittaa tällaista luonteen heikkoutta, jotta tuo koeteltu apostoli näkisi, ettei hänessä
itsessään ollut mitään, millä hän voisi kerskata. Omien voimiensa varassa parhaatkin
miehet erehtyvät ratkaisuissaan. Jumala näki senkin, että myöhemmin jotkut
joutuisivat niin harhaan, että vaatisivat Pietarille ja hänen oletetuille seuraajilleen
yksin Jumalalle kuuluvia yleviä oikeuksia. Tämä kuvaus tuon apostolin heikkoudesta
oli jäävä todisteeksi hänen erehtyväisyydestään ja siitä, ettei hän ollut millään tavoin
muiden apostolien yläpuolella." (A.P.T.. 152.)
23.9. Sunnuntai, aamu
Apt. 8:35-39
(Jae 37 kuuluu: "Niin Filippus sanoi hänelle: 'Jos uskot koko sydämestäsi, niin se
tapahtukoon.’ Hän vastasi sanoen: 'Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika.’) "Miehen sydäntä sykähdytti kiinnostus, kun kirjoituksia selitettiin hänelle. Kun
opetuslapsi oli lopettanut, hän oli valmis vastaanottamaan valon, joka hänelle oli
annettu. Hän ei hylännyt evankeliumia vetomaalla korkeaan maalliseen asemaansa...
Tämä etiopialainen edustaa sitä suurta ihmisryhmää, joka tarvitsee opetusta
sellaisilta lähetystyöntekijöiltä kuin Filippus - henkilöiltä, jotka kuuntelevat Jumalan
ääntä ja menevät, minne Hän heidät lähettää. On monia sellaisia Raamatun lukijoita,
jotka eivät ymmärrä lukemansa todellista merkitystä. Kaikkialla maailmassa on
miehiä ja naisia, jotka katsovat kaihoisina taivaalle. Rukoukset, kyyneleet ja
anomukset kohoavat sieluista, jotka halajavat valoa, armoa, Pyhää Henkeä. Monet
ovat valtakunnan kynnyksellä odottamassa hetkeä, jolloin heidät ohjataan sisään."
(A.P.T. 84.)
23.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 68:4,5
"Samoin kuin Israelin lapset erämaan halki vaeltaessaan ilahduttivat mieltään
hengellisellä laululla, samoin Jumala pyytää lapsiaan nytkin laululla sulostuttamaan
pyhiinvaeltajaelämäänsä. On harvoja tehokkaampia keinoja Jumalan sanojen
painamiseksi mieleen kuin niiden toistaminen laulussa. Sellaisessa laulussa on
ihmeellinen voima." (E. ja k. 160.)
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24.9. Maanantai, aamu
Snl. 4:20-22
"Valmistettaessa kansaa Herran toiselle tulemiselle on suoritettava suuri työ
tekemällä terveysperiaatteita tunnetuiksi. Kansaa on opetettava tuntemaan elimistön
tarpeet ja Raamatun osoittamien terveellisten elämäntapojen arvo, niin että ruumis,
jonka Jumala on luonut, voidaan antaa Hänelle eläväksi uhriksi ja että se voisi olla
otollinen Hänen palvelukseensa. Edessämme on suuri työ kärsivän ihmiskunnan
hyväksi. Tätä työtä voidaan tehdä lievittämällä ihmisten kärsimyksiä Jumalan
antamien luontaisten hoitokeinojen avulla ja opettamalla heille, miten sairautta
voidaan estää hillitsemällä ruokahalua ja himoja." (T. a. II, 473.)
24.9. Maanantai, ilta
Joh. 14:6
"Luopumuksessa ihminen vieraantui Jumalasta, maa erotettiin taivaasta. Välille
syntyneen kuilun yli ei voitu käydä. Mutta Kristuksen kautta maa on jälleen päässyt
taivaan yhteyteen. Oman ansionsa perusteella Kristus on rakentanut sillan tämän
synnin tekemän kuilun yli, niin että palvelevaiset enkelit voivat päästä ihmisen
yhteyteen. Kristus yhdistää langenneen ihmisen, joka itsessään on heikko ja avuton,
äärettömän voiman alkulähteeseen." (T. Kr. l. 20.)
25.9. Tiistai, aamu
Snl. 31:30
"On oikein rakastaa kauneutta ja tavoitella sitä, mutta Jumala haluaa, että me ensin
rakastamme ja tavoittelemme ylintä kauneutta - sitä, mikä on katoamatonta. Mikään
ulkonainen kaunistus ei ole arvonsa tai suloisuutensa puolesta verrattavissa tuohon
'hiljaiseen
ja
rauhaisaan
henkeen‘,
'valkeaan
ja
puhtaaseen
pellavavaatteeseen‘(Ilm.19:14), jota kaikki maanpiirin hurskaat kantavat. Se asu
tekee heidät kauniiksi ja rakastetuiksi täällä, ja tuonpuoleisessa se on oikeuttava
heidät astumaan sisälle Kuninkaan palatsiin. Hän on luvannut: 'He saavat
käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, silla he ovat siihen arvolliset‘
(Ilm.3:4)." (A.P.T. 401 .)
25.9. Tiistai, ilta
Jaak. 5:16
"Esirukouksissamme sairasten puolesta on meidän muistettava, että me 'emme
tiedä, mitä meidän on rukoiltava, niin kuin tulee‘. Me emme tiedä, onko se, mitä
rukoilemme, sairaalle paras vai ei, ja siitä syystä tulee meidän rukouksissamme aina
olla tämä ajatus: 'Herra, sinä tunnet kaikki sielun salaisuudet, sinä tunnet nämä
henkilöt. Jeesus, välittäjä, antoi henkensä heidän edestään, Hänen rakkautensa
heihin on suurempi kuin meidän rakkautemme voi olla. Jos se siis on sinun nimesi
ylistykseksi ja kärsivien parhaaksi, niin rukoilemme Jeesuksen nimessä, että he
saisivat terveytensä, ja jollei se ole sinun tahtosi, että he paranevat, niin rukoilemme,
että armosi virvoittaisi heitä ja läsnäolosi vahvistaisi heitä kärsimyksissään." (S. L.S.
242.)
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26.9. Keskiviikko, aamu
Ps. 41:2-4
"Miten paljon pannaan rahaa sellaiseen, mikä on vain epäjumalamme, sellaiseen,
mikä nielee ajatukset, ajan ja voimat, jotka olisi käytettävä jalompiin tarkoituksiin.
Miten paljon rahaa tuhlataankaan kalliisiin taloihin ja huonekaluihin, itsekkäisiin
huvituksiin, ylellisyyteen ja epäterveelliseen ravintoon sekä vahingollisiin nautintoihin!
Miten paljon tuhlataan rahoja lahjoihin, jotka eivät ketään hyödytä! Moni, joka
nimittää itseään kristityksi, käyttää monta kertaa enemmän aikaa tarpeettomiin,
usein vahingollisiin tarkoituksiin, kuin sielujen pelastamiseen kiusaajan vallasta.
Moni, joka on olevinaan kristitty, tuhlaa niin paljon vaatteisiin, ettei hänelle jää mitään
muiden tarpeeksi. Heillä pitää mielestään olla kallisarvoisia koristeita ja kalliita
vaatteita, eivätkä he välitä niiden tarpeista, jotka vaivoin voivat hankkia itselleen
yksinkertaisimpiakaan vaatteita." (S. L. S. 217.)
26.9. Keskiviikko, ilta
Snl. 10:12
"Ihmiset ovat kärkkäitä suhtautumaan tylysti kiusattuihin ja erehtyneisiin, vaikka ovat
itsekin taipuvaiset pahaan. He eivät näe sydäntä; he eivät tiedä sen taistelusta ja
tuskasta. Heidän tulisi oppia nuhtelemaan tavalla, joka on rakkautta, lyömään tavalla,
joka haavoittaa parantavasti, varoittamaan tavalla, joka synnyttää toivoa." (A.P.T.
395, 396.)
27.9. Torstai, aamu
Dan. 12:1
"Jotta Jumalan kansa olisi valmistautunut kestämään edessään olevan vastustuksen
ja vihan myrskyn, Herra on edeltä käsin ilmoittanut, mitä viimeisinä päivinä tulee
tapahtumaan. Niiden, joita on varoitettu tulevista tapahtumista, ei tule jäädä
toimettomina odottamaan puhkeavaa myrskyä ja lohduttautumaan sillä, että Herra
suojaa uskollisiaan hädän päivänä. Me emme saa olla velttoja ja joutilaita. Meidän
tulee olla niin kuin ne, jotka Herraansa odottavat - innokkaita työssä ja vahvoja
uskossa." (T. a. II, 151, 152.)
27.9. Torstai, ilta
Fil. 1:12-14
"Kärsivällisyydellä saavutetaan voittoja niin kuin rohkeudellakin. Sävyisyydellä
koettelemuksessa yhtä lailla kuin pelottomuudella yrityksessä voidaan voittaa sieluja
Kristukselle. Kristitty, joka osoittaa kärsivällisyyttä ja toiveikkuutta murheessa ja
kärsimyksessä, joka kohtaa kuolemankin horjumattoman uskon synnyttämällä
rauhallisuudella ja tyyneydellä, voi aikaansaada evankeliumin hyväksi enemmän kuin
hän olisi tehnyt pitkän elämän mittaisella uskollisella työllä. Usein kun Jumalan
palvelija joutuu luopumaan aktiivisesta toiminnasta, Jumala salaperäisessä
kaitselmuksessaan, jota vastaan me lyhytnäköisyydessämme napisemme, järjestää
täten edellytykset työlle, jota muutoin ei olisi milloinkaan suoritettu." (A.P.T. 355.)
28.9. Perjantai, aamu
1. Piet. 1:22,23
"Tämän uudestisyntymän ihminen kokee vastaanotettuaan Kristuksen Jumalan
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Sanana. Kun jumalalliset totuudet Pyhän Hengen vaikutuksesta juurtuvat sydämeen,
esille tulee uusia näkemyksiä, ja tähän asti käyttämättöminä olleet voimat heräävät
yhteistyöhön Jumalan kanssa. Näin oli käynyt myös Pietarille ja muille opetuslapsille.
Kristus oli maailmalle totuuden ilmoittaja. Hän oli kylvänyt katoamattoman siemenen Jumalan sanan - ihmisten sydämeen." (A.P.T. 398,399.)
28.9. Perjantai, ilta
Jes. 3:10,11
"Tämä totuus on vavahduttava, ja sen tulisi juurtua syvälle mieleen. Jokainen teko
vaikuttaa tekijään. Ihminen ei vain aina huomaa elämänsä kirouksena olevissa
onnettomuuksissa oman kylvönsä hedelmää. Kuitenkaan emme tässäkään
tapauksessa ole ilman toivoa. Saadakseen esikoisoikeuden, joka Jumalan lupauksen
perusteella jo oli hänen, Jaakob turvautui petokseen ja korjasi satona veljensä vihan.
Kahdenkymmenen vuoden maanpaon aikana hän itse joutui kokemaan vääryyttä ja
petollisuutta ja viimein hänen oli pakko turvautua pakenemiseen. Lisäksi hän korjasi
toisen sadon, kun hän näki oman luonteensa virheet pojissaan. Tämä kaikki antaa
vain totuudenmukaisen kuvan kylvämisestä ja niittämisestä ihmiselämässä." (E. ja k.
140, 141.)
29.9. Sapatti, aamu
Ps. 104:27-31
"Luonnon täytyy jatkaa muuttumatonta kiertokulkuaan. Jumala ei voi hetkeksikään
ottaa pois kättään, muuten ihminen menehtyisi ja kuolisi. Ja ihmiselläkin on työnsä
suoritettavana sinä päivänä. Välttämättömät asiat on hoidettava, sairaista
huolehdittava ja kärsivien tarpeet täytettävä, Sitä, joka laiminlyö kärsimysten
lievittämisen sapattina, ei ole suinkaan pidettävä syyttömänä. Jumalan pyhä lepopäivä
tehtiin ihmistä varten, ja laupeudenteot ovat täysin sopusoinnussa sen tarkoituksen
kanssa. Jumala ei toivo luotujensa kärsivän hetkeäkään tuskaa, joka voidaan lievittää
sapattina tai jonakin muuna päivänä." (A. T. 186.)
29.9. Sapatti, ilta
Joh. 17:3
"Kristuksessa ilmoitettu tieto Jumalasta on tieto, joka kaikkien pelastettavien tulee
saada. Se on tieto, joka aikaansaa luonteen muuttumisen. Kun se saa jalansijaa
elämässä, se uudesti luo sielun Kristuksen kuvaksi. Se on tieto, jonka Jumala kehottaa
lapsiaan vastaanottamaan, ja sen rinnalla kaikki muu on turhuutta ja tyhjyyttä." (A.P.T.
362.)
30.9. Sunnuntai, aamu
Matt. 20:6,7
"Maailmassamme on monia sellaisia, jotka ovat lähempänä Jumalan valtakuntaa
kuin luulemmekaan. Tässä pimeässä synnin maailmassa Herralla on monia
kallisarvoisia jalokiviä, joiden luokse Hän ohjaa sanansaattajansa. Kaikkialla on
ihmisiä, jotka ovat halukkaita asettumaan Kristuksen puolelle. Monet ovat halukkaita
arvostamaan Jumalan viisautta kaikkea maallista hyötyä arvokkaammaksi ja
tulemaan uskollisiksi soihdunkantajiksi. Kristuksen rakkauden innoittamina he
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innoittavat muita tulemaan Hänen tykönsä." (A.P.T. 109.)
30.9. Sunnuntai, ilta
Kol. 1:12-14
"Raamatun keskeisin aihe, jonka ympärille kaikki muu koko kirjassa keskittyy, on
lunastussuunnitelma, Jumalan kuvan palauttaminen ihmissieluun. Eedenissä
julistettuun tuomioon liitetystä ensimmäisestä toivon vihjeestä Ilmestyskirjan
viimeiseen loistavaan lupaukseen: ’ja näkevät Hänen kasvonsa, ja Hänen nimensä on
heidän otsissansa’ (Ilm. 22:4) Raamatun jokaisen kirjan jokaisen kohdan
pääsisällyksenä on tämä ihmeellinen aihe: ihmisen kohottaminen Jumalan voiman
avulla, Jumalan, joka 'antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta" (1. Kor. 15:57). Sillä, joka tarttuu tähän ajatukseen, on edessään ääretön
tutkimuskenttä. Hänellä on avain, joka aukaisee hänelle Jumalan sanan koko
aarreaitan." (E. ja k. 120.)
E.G.Whiten kirjoista:
Vs. = Vuorisaarna 1958
P ja P = Patriarkat ja profeetat
T.Kr.l = Tie Kristuksen luo 1947
Apt. = Apostolien teot
S.L.S. = Suuren lääkärin seuraajana 1911
AT = Aikakausien toivo
Ta I,II ja III= Todistusaarteita
E ja k = Elämä ja kasvatus
P ja K = Profeetat ja kuninkaat
*****
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