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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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TAMMIKUU

1.1. Tiistai, aamu
Room. 13:11,12
"Ajankohta, jossa elämme, on merkitsevä ja vaarallinen. Ympärillämme
näkyy yhä runsaammin merkkejä lopun lähestymisestä, ja tulee
tapahtumaan sellaista, mikä on monin verroin hirvittävämpää kuin
mikään, mitä maailma tähän mennessä on nähnyt.... Tutkikoon jokainen,
joka väittää uskovansa Herran pikaiseen tulemiseen, Raamattua
tarkemmin kuin koskaan ennen, sillä saatana on päättänyt yrittää kaikin
mahdollisin keinoin pitää sielut pimeydessä ja sokaista mielet
näkemästä tämän ajan vaaroja. Tarttukoon jokainen uskova
Raamattuunsa hartaasti rukoillen, että Pyhä Henki valistaisi häntä
näkemään totuuden, jotta hän saisi tietää enemmän Jumalasta ja
Jeesuksesta Kristuksesta, jonka tämä on lähettänyt. Etsikää totuutta
kuin kätkettyä aarretta, ja saattakaa vihollinen häpeään.” Kr. m. v. 130.
1.1. Tiistai, ilta
Sanani. 3:11,12
"Kaitselmuksessaan Herra saattaa ihmisiä sille paikalle, missä Hän voi
koetella heidän siveellisiä voimiaan ja paljastaa heidän toimintansa
vaikuttimet, niin että he voivat kehittää sitä, mikä heissä on oikeata ja
luopua siitä, mikä on väärää. Jumala tahtoo, että Hänen palvelijansa
perehtyvät
oman
sydämensä
siveelliseen
koneistoon.
Sen
saavuttamiseksi Hän salli usein koettelemusten tulen ahdistaa heitä,
jotta he puhdistuisivat.” T. a. I, 452.
2.1. Kesiviikko, aamu
2. Kor. 13:11
"Kristuksen seuraajina tulee teidän pyrkiä esittämään Hänen
palveluksensa toisille niin puolensa vetäväksi, kuin se todellisuudessaan
on. Kristityt, jotka kokoavat sydämeensä surullisuutta ja synkeyttä, jotka
nurisevat
ja
valittavat,
antavat
väärän
kuvan
Jumalasta
kanssaihmisilleen ja väärän kuvan Kristuksen elämästä. Jo täällä maan
päällä saa kristitty iloita seurustelusta Lunastajansa kanssa; hän saa
nähdä Lunastajansa rakkauden ja alati nauttia Hänen lohduttavasta
läsnäolostaan. Jokainen askel elämässä yhdistää siteemme lähemmin
Jeesukseen, suoden meille syvemmän kokemuksen Hänen
rakkaudestansa ja ohjaten meitä lähemmäksi ihanaa rauhan kotia.” Ruf
a. d. Jugend 170.
2.1. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:6
"Salaista rukousta laiminlyödään, ja siinä onkin syy, miksi niin monet
esittävät pitkiä, väsyttäviä ja epäuskon leimaamia rukouksia
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kokontuessaan Jumalaa palvelemaan. Rukouksissaan he kertaillevat
kaikkia viikon laiminlyöntejä toistaen pyyntöjään yhä uudelleen. Sillä
tavalla he toivovat voivansa hyvittää laiminlyöntejään ja rauhoittaa
syyttävää omaatuntoaan. He toivovat rukoilemalla pääsevänsä Jumalan
suosioon. Mutta useimmiten tällaiset rukoukset painavat toisia alas
heidän matalalle ja hengellisesti pimeälle tasolleen. Jos kristityt
seuraisivat
tarkkaan
Kristuksen
opetuksia
valvomisesta
ja
rukoilemisesta,
he
tulisivat
paljon
älykkäämmiksi
jumalanpalveluksessaan.” T. a. I, 259, 260.
3.1. Torstai, aamu
2. Kor. 8:9
”Kristuksen lunastaessa ihmissuvun Hänen vaikuttimenaan oli
vertaansa vailla oleva rakkaus ja antautuminen Isänsä tahtoon. Hän
ahersi ihmisten hyväksi alentumisensa hetkeen asti. Hän vietti
elämänsä köyhyydessä ja kieltäymyksissä voidakseen auttaa
alennustilaan joutuneita syntisiä. Vaikka Hän omisti koko maailman, ei
siinä ollut Hänelle edes paikka, mihin Hän olisi päänsä kalistanut. Me
saamme korjata tuon äärettömän uhrin hedelmät. Siitä huolimatta me
pakenemme velvollisuuttamme ja pyydämme, että meidät pidettäisiin
estettyinä silloin, kun työtä olisi suoritettavana ja kun varojamme
tarvittaisiin Lunastajan suorittaman pelastustyön tukemiseksi.
Halpamainen velttous, huoleton välinpitämättömyys ja jumalaton
itsekkyys tekevät meidät sokeiksi ja kuuroiksi Jumalan vaatimuksiin
nähden.” T. a. I, 249,250.
3.1. Torstai, ilta
Matt. 24:12
"Tuo sana "useimpien" viittaa Kristuksen seuraajiksi tunnustautuviin.
Vallitseva jumalattomuus saa heidät luopumaan Jumalasta, mutta ei ole
tarpeellista heidän antautua sen vaikutuspiiriin. Tämän rappeutumisen
syynä on se, etteivät he ole täysin vapaita tuosta jumalattomuudesta.
Tosiasia että heidän rakkautensa Jumalaan kylmenee sen johdosta, että
laittomuus rehottaa, osoittaa, että he jollakin tavoin ovat osallisia
tuohon jumalattomuuteen, sillä muutoin se ei pystyisi riistämään heidän
rakkauttaan Jumalaan eikä heidän palavuuttaan ja intoaan Hänen
asialleen." T. a. I, 239.
4.1. Perjantai, aamu
1. Kor. 1:4-8
"Siihen suuren työhön, jonka tulee valmistaa kansaa Herran tulolle,
kuuluu myöskin terveysuudistus. Se on niin läheisesti sidottu kolmannen
enkelin sanomaan kuin käsi ruumiiseen. Ihmiset ovat aliarvioineet
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kymmenen käskysanan lakia; mutta Herra ei tahdo vielä rangaista
näiden lakien rikkojia ennen kuin Hän on lähettänyt heille vielä yhden
varoitussanoman. Kun miehet ja naiset ovat turmeltuneet ruokahalunsa
tai kiihotettujen intohimojensa orjia, eivät he vahingoita ainoastaan
luonnon lakia, vaan ennen kaikkea Jumalan lakia. Sen tähden Jumala
näyttää meille kuinka me voimme hoitaa ja säilyttää terveytemme,
havaitaksemme kuinka synnillistä on kun rikomme niitä lakeja vastaan,
joita Hän on luontoomme sijoittanut." W. zur G. 9.
4.1. Perjantai, ilta
Sananl. 10:19
"Saatana ei voi lukea ajatuksiamme, mutta hän voi nähdä tekomme ja
kuulla sanamme. Koska Hän on niin kauan tuntenut ihmiskunnan, hän
voi kohdistaa kiusauksensa käyttämällä hyväkseen luonteemme
heikkouksia. Ja miten usein päästämmekään hänet tuntemaan sen
salaisuuden, miten hän voi meidät voittaa. 'Oi, kunpa voisimme hallita
sanojamme ja tekojamme'. Kuinka voimakkaiksi tulisimmekaan, jos
sanamme olisivat sellaisia, ettei meidän tarvitsisi hävetä nähdessämme
ne muistiin merkittyinä tuomiopäivänä. 'Kuinka toisenlaiselta ne
näyttävätkään Jumalan päivänä kuin silloin, kun me ne lausuimme'." S.
n. 322.
5.1. Sapatti, aamu
Ps. 25:12
"Ei mitään mikä on pyhää ja mikä kuuluu jumalanpalvelukseen, tulisi
käsitellä huolimattomasti ja välinpitämättömästi. Kun elämän sanaa
saarnataan, sinun tulisi muistaa, että kuuntelet Jumalan ääntä hänen
lähettämänsä palvelijan välityksellä. Älä tarkkaamattomuudellasi
menetä näitä sanoja. Jos otat niistä vaarin, ne voivat estää jalkasi
astumasta vääryyden poluille.” S. n. 260.
5.1. Sapatti, ilta
1. Joh. 4:16
"Rakkaus on voimaa. Sekä älyllinen että moraalinen voima sisältyy
tähän periaatteeseen, eikä niitä voidaan erottaa toisistaan. Rikkauden
voima vaikuttaa turmiollisesti ja tuhoa tuottavasti; pakovalta on
voimallinen tekemään pahaa, mutta puhtaan rakkauden oivallisuus ja
arvo ilmenee kykynä tehdä hyvää ja sellaisena, joka ei kykene muuta
tekemäänkään kuin hyvää. Kaikki mikä tehdään puhtaasta rakkaudesta,
oli se miten vähäistä tai mitättömän arvoista ihmisistä tahansa, on
kokonansa hedelmällistä, sillä Jumala kiinnittää enemmän huomiota
paljonko rakkautta liittyy henkilön toimintaan kuin hänen työmääräänsä.
Rakkaus on Jumalasta. Kääntymätön sydän ei pysty synnyttämään eikä
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luomaan tätä taivaasta lähtöisin oleva tainta, joka elää ja kukoistaa
ainoastaan siellä missä Kristus hallitsee.” T. a. 194, 195.
6.1. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 13:5
"Jumalan kansa on omalaatuista. Sen mieli ei voi sekoittua maailman
mielen ja vaikutuksen kanssa. Ethän halua kantaa kristityn nimeä
olematta kuitenkaan sen arvoinen. Ethän halua kohdata Jeesusta
omaten vain tunnustuksen. Ethän halua pettyä niin tärkeässä asiassa.
Tutki tarkoin toivosi perusteita. Suhtaudu rehellisesti oman sieluusi.” T. a.
I, 77.
6.1. Sunnuntai, ilta
Job 10:12
"Pitääkö hartaudenharjoitustemme olla
vain pyytämistä
ja
vastaanottamista? Onko meidän aina ajateltava tarpeitamme eikä
koskaan saamiamme siunauksia? Otammeko aina vastaan Hänen
lahjojaan ilmaisematta milloinkaan kiitollisuuttamme Jumalalle,
ylistämättä Häntä siitä, mitä Hän on tehnyt hyväksemme? Emme
suinkaan rukoile liian paljon, mutta olemme liian kitsaita
kiitoksessamme. Jos Jumalan laupeus herättäisi enemmän kiitosta ja
ylistystä, olisi rukouksissamme paljon enemmän voimaa. Me
riemuitsisimme yhä enemmän Jumalan rakkaudestapa meillä
annettaisiin yhä enemmän, mistä häntä kiittää. Siinä, joka valitat, ettei
Jumala kuule rukouksiasi, mutta menettelytapasi ja liitä anomuksiisi
ylistystä. Kun ajattelet Hänen hyvyyttään ja armoaan, tulet huomamaan,
että Hän ajattelee sinun tarpeitasi.” T. a. I, 216.
7.1. Maanantai, aamu
Ef. 6:2,3
"Varttuneitakin lapsia vaaditaan kunnioittamaan vanhempiaan ja
huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan. Heidän tulisi kuunnella
jumalisten vanhempiensa neuvoa eikä katsoa vapautuneensa kaikesta
velvollisuudesta vanhempiaan kohtaan sen perusteella, että ovat
saaneet ikäänsä muutaman lisävuoden. Isäänsä ja äitiänsä
kunnioittaville on käsky, johon liittyy lupaus." T. a. I, 69.
7.1. Maanantai, ilta
Joh. 19:1-3
"Kuka voi käsittää tässä ilmennyttä rakkautta? Enkelijoukko katseli
ihmetellen ja murheellisena Häntä, joka oli ollut taivaan majesteetti ja
kantanut kunnian kruunua ja joka nyt kantoi orjantappurasepeltä ja oli
raivoisan rosvojoukon vimman uhrina, roskajoukon, jota saatanan viha
kiihotti mielettömään raivoon. Katso, miten kärsivällisesti Hän kärsi.
'Hänen päässään on orjantappuraseppele. Hänen sydänvertaan vuotaa
jokaisesta raadellusta suonesta. Kaikki tämä tapahtui synnin tähden'.
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Mikään muu ei olisi voinut saada Kristusta jättämään kunniansa ja
majesteettiuttaan taivaassa ja tulemaan synnilliseen maailmaan,
joutuakseen niiden halveksimaksi, häpäisemäksi ja hylkäämäksi, joita
Hän tuli pelastamaan, ja kärsiäkseen vihdoin ristinkuoleman, kun
iankaikkinen, lunastava rakkaus, mikä aina tulee pysymään syvällisenä
arvoituksena." T. a. I, 211.
8.1. Tiistai, aamu
1. Kor. 9:24-27
"Jos ne, jotka olivat antautuneet maalliseen kilpailuun saadakseen
katoavaisen seppeleen, saattoivat noudattaa itsensähillitsemistä
kaikessa, emmekö sitten me, jotka tavoittelemme kuihtumatonta
kruunua, ikuisesti kestävää ylenpalttista kirkkautta ja elämää, joka on
yhtä pitkä kuin Jumalan elämä? Kun meillä on tämä suuri johtotähti
edessämme, emmekö tahdo juosta 'kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään?' Hän on
osoittanut meille tien ja viitoittanut sen alusta loppuun saakka omilla
askeleillaan. Se on tie, jota Hän on kulkenut, ja me voimme Hänen
kanssaan kokea itsensä kieltämistä ja kärsimystä ja vaeltaa sitä tietä,
jonka Hänen oma verensä on viitoittanut." T. a. I, 171.
8.1. Tiistai, ilta
Mal. 3:3,4
"Tämän puhdistuksen ja sulatuksen sotajoukkojen Herra suorittaa. Se on
sielulle mitä koettelevin, mutta vain tämän käsittelyn avulla voimme
puhdistua kaikesta kuonasta ja saastasta. Kaikki koettelemuksemme
ovat tarpeellisia, sillä ne tahtovat saattaa meidät yhteyteen taivaallisen
Isämme kanssa ja tehdä meidät kuuliaisiksi Hänen tahdolleen, jotta
voisimme tuoda Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." T. a. I, 403. 9.1.
Keskiviikko, aamu
Ps. 126:5-6
”Jos Herran valitsemat lähettiläät odottaisivat, kunnes jokainen este
heidän teiltään väistyisi, ei monikaan lähtisi etsimään hajallaan olevia
lampaita. Saatana esittää monia vastaväitteitä pidättääkseen heitä
suorittamasta velvollisuuttaan. Mutta heidän tulee lähteä uskossa,
turvaten Häneen, joka on kutsunut heidät työhönsä, ja hän avaa tien
eteensä, mikäli se koituu heille parhaaksi ja hänelle kunniaksi.
Jeesuksella, suurella opettajallamme ja esikuvallamme, ei ollut paikkaa,
mihin olisi päänsä kallistanut. Hänen elämänsä oli alituista raadantaa,
surua ja kärsimystä, ja viimein Hän antoi itsensä meidän edestämme.
Niiden Kristuksen sijassa rukoilevat, että sielut antaisivat sovittaa itsensä
Jumalan kanssa ja jotka odottavat saavansa hallita Kristuksen kanssa
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kirkkaudessa, tulee toivoa päästä osallisiksi Hänen kärsimyksistään." H.
k. 73.
9.1. Keskiviikko, ilta
Gal. 2:16
”Aito usko omaksuu Kristuksen vanhurskauden, ja syntisestä tulee
voittaja yhdessä Kristuksen kanssa, sillä hän osallistuu jumalallisesta
luonnosta. Siten jumaluus ja ihmisyys yhdistyvät. Se joka pyrkii
saavuttamaan taivaan omilla teoillaan ja täyttämällä lain, yrittää
mahdotonta. Ihminen ei voi pelastua ilman kuuliaisuutta, mutta hänen
työnsä eivät saisi olla hänestä itsestään, vaan Kristuksen tulisi vaikuttaa
hänessä tahtominen ja tekeminen oman mielisuosionsa mukaan.” Kr.
m. v. 88.
10.1. Torstai, aamu
3. Moos. 27:30
"Hän on antanut kansalleen suunnitelman, jonka avulla saadaan
riittävästi varoja työn ylläpitämiseksi. Jumalan suunnittelema
kymmenysjärjestelmä
on
kaunis
yksinkertaisuudessaan
ja
tasapuolisuudessaan. Kaikki voivat uskossa ja rohkeina omaksua sen,
sillä se on jumalallista alkuperää. Siinä yhtyvät yksinkertaisuus ja hyöty,
eikä sen ymmärtäminen ja käytäntöön ottaminen vaadi laajoja tietoja.
Kaikki saavat tuntea, että he voivat tehdä jotakin kalliin pelastustyön
eteenpäin viemiseksi. Jokainen mies, nainen ja lapsi voi tulla Jumalan
taloudenhoitajaksi ja toimia niin, että rahasto voisi täyttää sille asetetut
vaatimukset.” S. n. 298.
10.1. Torstai, ilta
Fil. 3:20
"Tosi kristityn ilojen ja lohdutuksen lähteen tulee olla taivaassa, ja se
onkin siellä. Niiden sielujen kaihoa, jotka ovat maistaneet tulevan
maailman voimia ja nauttineet taivaallista iloa, ei voi mikään tässä
maailmassa tyydyttää. Sellaisilla on kylliksi tekemistä joutohetkinään.
Heidän sielunsa kaipaa Jumalaa. Missä heidän aarteensa on, siellä on
heidän sydämensäkin suloisessa yhteydessä Jumalan kanssa, jota he
rakastavat ja palvelevat. Heidän huvinsa on mietiskellä aarrettaan pyhää kaupunkia, uudistettua maata, ikuista kotiaan.” H. k. 129.
11.1. Perjantai, aamu
Room. 12:1
"Synnilliset tyydytykset tahraavat ruumista ja tekevät ihmisen
kyvyttömäksi palvelemaan hengessä. Joka pitää arvossa valoa, jonka
Jumala on hänelle antanut koskien terveytensä säilyttämistä, on löytävä
siitä suuren avun, pyhittyvä totuuden kautta ja valmistuva
kuolemattomuutta varten. Joka taas hylkää valon, ja on tottelematon
luonnonlaeille, hän joutuu kärsimään rangaistukset; hänen henkiset
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voimansa veltostuvat ja kuinka voi hänelle olla mahdollista koskaan
saavuttaa täydellinen pyhitys Jumalan pelossa?" W. z. G. 11.
11.1. Perjantai, ilta
2. Piet. 3:14-16
"Raamatussa on joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, joita Pietarin
sanoja käyttääksemme, tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät
kieroon omaksi kadotuksekseen. Kenties emme tässä elämässä kykene
selittämään kaikkia raamatunkohtia, mutta mitään tärkeää
käytännöllistä totuuskohtaa ei jätetä arvoitukseksi. Kun Jumalan
kaitselmuksessa tulee aika, jolloin maailma koetellaan nykyisellä
totuudella, on Pyhä Henki vaikuttava ihmismieliin ja saava heidät
tutkimaan Raamattua Jopa paastoten ja rukoillenkin, kunnes totuus
rengas renkaalta on löydettyjä liitetty yhteen täydelliseksi ketjuksi.
Jokainen totuuskohta, joka läheisesti liittyy sielujen pelastukseen,
tehdään niin selväksi, ettei kenenkään tarvitse eksyä ja vaeltaa
pimeydessä." T. a. I, 267.
12.1. Sapatti, aamu
Ps. 111:1-3
"Älkäämme kokoontuko jäädäksemme äänettömiksi. Herra muistaa
vain niitä, jotka kokoontuvat yhteen puhuakseen Hänen kirkkaudestaan
ja kunniastaan ja kertoakseen Hänen voimastaan. Sellaisten yllä lepää
Herran siunaus, ja he saavat virvoituksen. Jos kaikki toimisivat, niin kuin
heidän tulisi, ei kallista aikaa ollenkaan tuhlattaisi eikä liioin tarvittaisi
nuhteita pitkistä rukouksista ja todistuksista. Koko aika käytetäisiin
lyhyihin, asiallisiin todistuksiin ja rukousiin Anokaa, uskokaa ja
vastaanottakaa. 'On liian paljon Herran pilkkaamista, liian paljon
rukousta, mikä ei ole ensinkään rukousta ja mikä väsyttää enkeleitä ja
on
'vastenmielistä
Jumalalle,
liian
paljon
turhanpäiväisiä,
tarkoituksettomia anomuksia" H. k. 132.
12.1. Sapatti, ilta
1. Kor. 4:1,2
"Herra voisi päättää työnsä myös ilman meidän apuamme. Ei Hän ole
riippuvainen meidän rahastamme, meidän ajastamme ja työstämme.
Mutta seurakunta on Hänen silmissään hyvin kallisarvoinen. Se säilyttää
Hänen jalokiviään ja muodostaa Hänen laumansa, Hänen kaipuunsa on,
saada nähdä se ilman tahraa, ryppyä tai muuta sellaista. Hän kaipaa
äärettömällä rakkaudella seurakuntaansa. Sen tähden Hän suoele
tilaisuuksia, toimia Hänen hyväkseen, ja Hän ottaa yrityksemme vastaan
rakkautemme ja uskollisuutemme merkkinä.” Schatzk. II, 447.
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13.1. Sunnuntai, aamu
Jooel 32:28,29
"Pyhän Hengen toiminta on mittaamattoman suuri. Tästä lähteestä
Jumalan työntekijät ammentaa voimansa ja tehonsa, ja Pyhä Henki on
Lohduttaja Kristuksen henkilökohtaisena läsnäolona sielulle...
Kristuksen ilmestys Pyhän Hengen kautta toi heille (opetuslapsille)
todellisen tunteen Hänen voimastaan ja majesteettiudestaan, ja he
ojensivat käsiään Häntä kohti uskossa, sanoen: 'Minä uskon'. Sitten oli
aamusateen aikana, mutta ehtoosade tulee olemaan vielä runsaampi.
Ihmisten Vapahtaja tulee kirkastetuksi ja maa Hänen vanhurskautensa
säteitten kirkkaan hohteen valaisemaksi." Kr. v. 54,55.
13.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 50:23
"Jumalalle, taivaan ja maan Luoja, julistaa: 'Joka kiitosta uhraa, se
kunnioittaa minua. 'Koko taivas yhtyy kiittämään Jumalaa. Oppikaamme
enkelien laulu nyt, että osaisimme laulaa sitä liittyessämme loistavaan
joukkoon. Sanokaamme psalmien laulajan tavoin: 'Minä ylistän Herra
kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän.' 'Sinua,
Herra, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.'" T. seur. I,
217,218.
14.1. Maanantai, aamu
1. Joh. 2:15-17
"Jännityksen ja hauskojen huvitusten halu on kiusauksena ja paulana
Jumalan kansalle, varsinkin nuorille. Saatana keksii aina uusia
houkutuksia
kääntääkseen
mielemme
pois
vakavasta
valmistautumisesta edessä olevia tapahtumia varten. On näytöksiä,
esityksiä ja lukemattomia huvituksia, joiden tarkoitus on saada meidät
rakastamaan maailmaa, ja yhteys maailman kanssa heikentää
uskoamme." S. n. 369. 14.1. Maanantai, ilta
Luuk. 9:23
"Pitäkää aina Jeesus mielessänne muistaen, että Hän on teidän
esimerkkinne ja että teidän on kuljettava Hänen askeliaan. Katsokaa
Jeesuksen, uskonne alkuunpanijaan ja täydelliseksi tekijään, joka
odotettavanaan olevan ilon siasta kärsi ristiin häpeästä välittämättä.
Hän kärsi syntisten vastustukset. Hän oli kerran syntiemme tähden
sävyissä, teurastettu karitsa, haavoitettu, murrettu, lyöty ja kiusattu.
Kärsikäämme sen vuoksi iloisin mielin jotain Jeesuksen tähden,
ristiinnaulitkaamme oma minämme päivittäin ja olkaamme osalliset
Kristuksen kärsimyksistä täällä, jotta tulisimme myös osallisiksi hänen
kanssaan Hänen kirkkaudestaan ja tulisimme kruunatuiksi kunnialla,
kuolemattomuudella ja ikuisella elämällä." H. k. 131.
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15.1. Tiistai, aamu
2. Piet. 1:10-11
"Jumala johtaa kansaansa eteenpäin askel askeleelta. Hän saattaa
heidät erilaisiin vaiheisiin, joiden määränä on ilmaista, mitä sydämessä
on. Toiset kestävät jossakin kohdassa, mutta lankeavat toisessa.
Jokaisessa kehitysvaiheessa sydäntä koetellaan entistä vähän
syvemmin. Jos Jumalan omiksi tunnustautuvat havaitsevat sydämensä
vastustavan tätä suoraa toimintaa, niin sen pitäisi saada heidät
vakuuttumaan siitä, että heidän on ponnisteltava voittaakseen, elleivät
mieli tulla oksennetuiksi ulos Herran suusta. T. a. I, 57.
15.1. Tiistai, ilta
Matt 24:24
"Se aika tulee pian, ja meidän pitää tarttua lujasti Jehovan väkevään
käsivarteen,
sillä
kaikkien
näiden
saatanallisten
suurten
tunnusmerkkien ja valtavien ihmetöiden tarkoituksena on eksyttää
Jumalan kansaa ja tuhota heidät. Ajatustemme tulee pysyä Jumalassa,
ja meidän ei pidä pelätä jumalattomien tavalla, se on, pelätä sitä, mitä
he pelkäävät, ja kunnioittaa sitä, mitä he kunnioittavat, vaan olla rohkeat
ja urhoolliset totuuden puolesta. Jos silmämme saattaisivat aueta, niin
me näkisimme pahoja enkeliolentoja ympärillämme koettaen keksiä yhä
uusia keinoja meitä vahingoittaakseen ja hukuttaakseen. Näkisimme
myöskin Jumalan enkelien suojelevan meitä niiden valtaa vastaan, sillä
Jumalan valvova silmä tarkkaa alati Israelia tehdäkseen sille hyvää. Hän
tahtoo suojella ja pelastaa kansansa, jos se vain turvaa Häneen. Kun
vihollinen tulee niin kuin virta, niin Herran Henki ajaa hänet pois." H. k.
69.
16.1. Keskiviikko, aamu
2. Tim. 2:15
"Lähettiläiden tulee valvoa sieluja niin kuin niiden, joiden on tehtävä
heistä tili. Heidän elämänsä tulee olla raadantaa ja hengen tuskaa
Kristuksen kalliin, vaikka tosin usein haavoitetun asian levätessä
raskaana taakkana heidän harteillaan. Heidän tulee hylätä maailmalliset
harrastukset ja mukavuudet, ja heidän ensimmäisenä pyrintönään
olkoon nykyisen totuuden edistäminen kaikilla voimillaan sekä
hukkuvien sielujen pelastus." H. k. 70.
16.1. Keskiviikko, ilta
Jes. 58:1-3
"Tässä puhutaan ylevän tunnustuksen omaaville ihmisille, joiden on
tapana rukoilla ja jotka ovat mielistyneet uskonnollisiin harjoituksiin,
mutta joilta puuttuu jotakin. He ovat selvillä siitä, ettei heidän
rukouksiinsa vastata, ja ettei taivas lainkaan välitä heidän palavista ja
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hartaista ponnistuksistaan. Tämä saa heidät vakavasti kysymään, miksi
Herra ei vastaa heille mitään. Se ei johdu mistään laiminlyönnistä
Jumalan puolelta. Vaikeus on kansassa itsessään. Vaikka he
tunnustautuvat jumalisiksi he eivät kanna hedelmää Jumalan kunniaksi,
eivätkä heidän tekonsa ole sellaisia, kuin niiden tulisi olla. He
laiminlyövät aivan nimenomaisetkin velvollisuutensa. Elleivät he suorita
niitä, ei Jumala voi vastata heidän rukouksiinsa omaksi kunniakseen." T.
a. I, 198.
17.1. Torstai, aamu
Luuk. 12:15
"Silmäänpistävän piirteen Kristuksen opetuksissa muodostavat Hänen
usein toistuvat vakavat varoituksensa ahneuden synnistä ja ne sanat,
joilla Hän osoitti maallisen omaisuuden hankkimisen ja hillittömän
rahan tavoittelun vaarat… Jos Jumala on siunannut meitä antamalla
meille menestystä, ei meidän tule käyttää aikaamme unohtaaksemme
Hänet ja kiinnittääksemme mielemme siihen, minkä Hän on lainannut
meille. Antaja on suurempi kuin lahja. Emme ole itsemme omat, sillä
meidät on kalliisti ostettu. Olemmeko unohtaneet lunastuksestamme
maksetun
äärettömän
hinnan?
Onko
kiitollisuus
kuollut
sydämestämme? Eikö Kristuksen risti saata häpeään itsekästä ja
itsensä hemmottelevaa elämää?" T. a. I, 449.
17.1. Torstai, ilta
Matt. 26:45
"Miten julma olikaan, että opetuslapset sallivat unen painostaa silmiään
ja päästivät tajuntansa herpautumaan, sillä aikaa kun heidän
taivaallisen Herransa täytyi kestää sellaista kuvaamatonta sieluntuskaa.
Jos he olisivat pysytelleet valveilla, eivät he olisi kadottaneet uskoaan
nähdessään Jumalan Pojan kuolevan ristinpuulla. Tuo tärkeä valvontayö
olisi pitänyt käyttää jaloon hengelliseen kilvoitteluun ja rukoukseen,
mikä olisi antanut heille voimaa olla todistamassa Jumalan Pojan
kuvaamatonta tuskaa. Se olisi valmistanut heitä seuraamaan Hänen
kärsimyksiään ristillä ja käsittämään jotakin siitä valtavasta tuskasta,
minkä Hän kesti Getsemanen puutarhassa." T. a. I, 209.
18.1. Perjantai, aamu
Dan. 1:18-20
"Tässä historiassa kuulemme Jumalan äänen, joka puhuttelee meitä
henkilökohtaisesti ja pyytää olemaan myös valona koskien kristillistä
kohtuullisuutta, ja että me alistuisimme terveyden lakien alle. Me
tahdomme saada osan iankaikkisesta perinnöstä, paikan Jumalan
valtakunnassa, jossa ei ole lainkaan löydettävissä saastaisuutta.
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Vaeltakoot kaikki, jotka tunnustavat Jeesuksen nimen, myöskin sillä
tavalla, että he olisivat maailmalle ilmaisemassa niin esimerkin kuin
sanojenkin kautta sitä, mikä on todellisen elämän periaate." W. z. G. 24.
18.1. Perjantai, ilta
Sananl. 8:32-33
"Nuorten tulee vaalia antaumuksen ja hurskauden henkeä. He eivät
pysty kirkastamaan Jumalaa, elleivät he alituisesti tähtää täyteen
miehuuteen Kristuksessa - täydellisyyteen Kristuksessa Jeesuksessa.
Asukoot kristilliset avut teissä, ja uhkukoot ne teistä. Antakaa
Vapahtajallenne parhaimmat ja pyhimmät tunteenne ja mieltymyksenne.
Osoittakaa täyttä kuuliaisuutta Hänen tahdolleen, sillä Hän ei hyväksy
mitään sen vähempää. Älkää horjuko järkähtämättömyydestänne
turhuuteen antautuneitten pilkan ja naurun johdosta. Seuratkaa
Vapahtajaanne niin pahassa kuin hyvässäkin maineessa. Pitäkää sulana
ilona ja pyhänä kunnianosoituksena, kun saatte kantaa Kristuksen ristiä.
Jeesus rakastaa teitä. Hän on kuollut teidän puolestanne." T. a. I, 222
19.1. Sapatti, aamu
Sanani. 9:10
"Elämme aikana, jolloin jokaisen tulisi erikoisesti ottaa vaari Vapahtajan
kehotuksesta: 'Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.’ Eräs
suurimmista kiusauksistanne on kunnioituksen puute. Jumala on korkea
ja pyhä, ja Hänen huoneensa, paikka, missä Hänen lapsensa
kokoontuvat jumalanpalveluksiin, on nöyrälle, uskovalle sielulle taivaan
ovi. Ylistyslaulut ja Kristuksen palvelijain puhumat sanat ovat keinoja,
joiden avulla Jumala valmistaa kansan taivaallista temppeliä varten, sitä
jumalanpalvelusta varten, minne ei saa tulla mitään epäpyhää tai
saastaista." S. n. 259.
19.1. Sapatti, ilta
Matt. 7:1,2
"Kaikkien
Kristuksen
seuraajien
tulee
kohdella
toisiaan
oikeudenmukaisesti, aivan samalla tavalla kuin me toivomme Herran
kohtelevan meitä meidän virheissämme ja heikkoudessamme, sillä me
olemme kaikki erehtyväisiä, jotka tarvitsevat Hänen säälivää
anteeksiantamustaan. Jeesus suostui pukeutumaan ihmisluontoon, jotta
Hän tietäisi miten sääliä syntisiä ja erehtyväisiä kuolevaisia, ja mitä
puhua Isälleen heidän puolestaan. Vapaaehtoisesti Hän ryhtyi ihmisen
Puolustajaksi, nöyryytti itsensä tullen siten tuntemaan ihmistä vaanivat
kiusaukset, jotta Hän voisi kiusattuja auttaa ja olla heidän säälivä ja
uskollinen ylimmäinen pappinsa." T. a. I, 284.
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20.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:18
"Älä lue Jumalan sana aikaisempien käsitystesi valossa, vaan tutki sitä
ennakkoluulottomasti, huolellisesti ja rukoilen. Jos lukiessasi tulet
vakuuttuneeksi jostakin asiasta ja huomaat, etteivät omat käsityksesi
ole sopusoinnussa Raamatun kanssa, älä koeta sovittaa Raamattua
näiden käsitysten mukaiseksi. Sinun on päinvastoin saatettava omat
käsityksesi Raamatun mukaisiksi. Älä anna sen, mitä olet ennen
uskonut tai tottunut tekemään, hallita ajatuksiasi. Avaa ymmärryksesi
silmät näkemään ihmeitä Jumalan laista. Ota selville, mitä on kirjoitettu,
ja aseta sitten jalkasi iankaikkiselle Kallioille." S. n. 254.
20.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 145:1,2
"Rukoile, rukoille hartaasti ja lakkaamatta, mutta älä unohda kiittää.
Jokaisen Jumalan lapsen on ilmaistava Hänen luonnettaan. Voit
kirkastaa Jumalaa, voit näyttää ylläpitävän armon voiman. Suuret joukot
eivät välitä Jumalan rakkaudesta tai Jeesuksen jumalallisesta säällistä.
Monet vieläpä halveksivat lunastussuunnitelmassa ilmaistua ääretöntä
armoa. Tämä asia ei ole selvä kaikille, jotka ovat osallisia tästä suuresta
pelastuksesta. He eivät vaali kiitollisuutta sydämessään. Mutta
lunastussuunnitelmaan haluavat enkelitkin katsahtaa, se on oleva
lunastettujen tutkimisen ja laulun aiheena kautta iankaikkisten aikojen."
T. s. I, 216,217.
21.1. Maanantai, aamu
Ef. 5:28-30
"Aviomiehen pitäisi osoittaa suurta kiinnostusta perheeseensä.
Varsinkin hänen tulisi hellästi ottaa huomioon heikon vaimonsa tunteet.
Hän voi torjua paljon sairautta. Ystävälliset, iloiset ja rohkaisevat sanat
ovat tehokkaampia kuin useimmat parannuslääkkeet. Ne rohkaisevat
alakuloisen ja masentuneen sydäntä, ja ystävällisten tekojen ja
rohkaisevien sanojen perheeseen levittämä onni ja auringonpaiste
korvaavat kymmenkertaisesti vaivan." T. a. I, 95.
21.1. Maanantai, ilta
1. Joh. 4:9
"Tämä maailma näyttää vähäpätöiseltä niistä, jotka oikein arvostavat
ihmiset lunastuksen suurta hintaa, Jumalan rakkaan Pojan kallista
verta. Kaikki maailman rikkaudet eivät riittäisi lunastamaan
ainoatakaan hukkuvaa sielua. Kuka voi mitata Kristuksen tuntemaa
rakkautta kadonnutta maailmaa kohtaan Hänen riippuessaan ristillä ja
kärsiessään rikollisten ihmisten syntien vuoksi? Se rakkaus oli
mittaamaton, ääretön. Kristus on osoittanut, että Hänen rakkautensa oli
kuolemaa väkevämpi. Hän oli toteuttamaisillaan ihmiskunnan
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pelastusta, ja vaikka Hän sai käydä mitä hirvittävintä taistelua pimeyden
voimia vastaan, Hänen rakkautensa vain suureni. Hän sai kestää senkin,
että Isän kasvot kätkeytyivät Häneltä, kunnes se sai Hänet sielunsa
tuskasta huudahtamaan: 'Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?'
Hänen käsivartensa hankki pelastuksen. Ihmisen lunastushinta oli
maksettu silloin, kun Hän sielunsa viimeisessä kampailussa lausui nuo
siunatut sanat, mitkä tuntuivat kajahtavan halki koko luomakunnan: 'Se
on täytetty.'" T. a. I, 215,216.
22.1. Tiistai, aamu
Kol. 3:1
"On joitakin, jotka väittävät olevansa Kristuksen seuraajia, mutta eivät
kuitenkaan ponnista vähääkään voimiaan hengellisten asiain
edistämiseksi. Johonkin maailmalliseen yritykseen he uhraavat kaikki
voimansa ja toteuttavat tarmokkaasti suunnitelmiaan ja pyrkivät
tavoitteisiinsa, mutta ikuisen elämän yrityksessä, jossa kaikki on
kyseessä ja jossa heidän ikuinen onnensa riippuu heidän
menestyksestään, he toimivat niin välinpitämättömästi kuin eivät
olisikaan mitään siveyden edustajia ja ikään kuin toinen pelaisi elämän
peliä heidän puolestaan eikä heillä olisi mitään tekemistä kuin odottaa
tulosta. Oi miten mieletöntä, miten hullua. 'Jospa vain kaikki osoittaisivat
sitä kunnianhimoa, intoa ja vakavuutta ikuisen elämän saavuttamiseksi
kuin he osoittivat maailmallisissa pyrkimyksissään, niin he olisivat
riemuitsevia voittajia. Näin, että jokaisen täytyy saada omakohtainen
kokemus, että kaikkien täytyy suorittaa hyvin ja uskollisesti osansa
elämän pelissä. Saatana vaani tilaisuutta anastaakseen meiltä kalliin
armonajan kun olemme valvomattomia..." T. a. I,144.
22.1. Tiistai, ilta
Hebr. 12:1-3
"Jos aiomme pelastua, täytyy meidän kaikkien ristin juurella oppia uskon
ja katumuksen läksy. Pelastaakseen meidät ikuisesta häpeästä Kristus
kesti alennustilansa. Hän alistui pilkattavaksi, ivattavaksi ja herjattavaksi
suojellakseen meitä. Meidän rikkomuksemme peittivät Hänen
jumalallisen sielunsa pimeyteen ja puristivat Hänen huuliltaan sellaisen
huudon, jollaisen vain Jumalan lyömä hylkäämä päästää. Hän kantoi
meidän sairautemme ja tuskamme, ja meidän syntimme tuottivat
Hänelle murhetta. Hän antautui syntiuhriksi vanhurskauttaakseen meidät
Jumalalle." T. a. I, 495.
23.1. Keskiviikko, aamu
Dan. 12:3
"Heidän palkkansa on myös oleva runsas. Heidän kerskauksensa
kruunuissa loistavat ne, joita he ovat pelastukseen neuvoneet ja jotka
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lopullisesti pelastuivat, kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Ja kautta
iankaikkisuuden he tuntevat tyydytystä siitä, että ovat tehneet, mitä ovat
voineet,
julistaessaan
totuutta
kaikessa
puhtaudessaan
ja
ihanuudessaan, niin että sielut suostuivat siihen rakkaudesta, pyhittyivät
sen kautta saaden hyötyä sen arvaamattomasta etuoikeudesta
tulemalla rikkaiksi, Karitsan veressä pestyiksi ja lunastetuiksi Jumalalle."
H. k. 70.
23.1. Keskiviikko, ilta
Juudan 20,21
"Kun salainen rukous ja raamatunluku laiminlyödään tänään, niin
huomenna syyttää omatunto niiden laiminlyömisestä jo vähemmän.
Saattaa olla pitkä luettelo laiminlyöntejä jotka kaikki johtuvat yhdestä
ainoasta sydämen maaperään kylvetystä siemenestä. Toisaalta tuottaa
jokainen hellitty valonsäde satona runsaasti valoa. Kerran vastustettu
kiusaus antaa voimaa vastustaa yhä päättäväisemmin toisen kerran.
Jokainen uusi omasta itsestä saatu voitto tasoittaa tietä ylevimmille ja
jalommille voitoille. Jokainen voitto on ikuista elämää varten kylvetty
siemen." T. a. I,146.
24.1. Torstai, aamu
Mark. 13:35,36
"Sinä päivänä, jolloin kukin ihminen tuomitaan tekojensa mukaan,
jokainen puolustus, jonka itsekkyys nyt voi esittää kymmenysten,
lahjojen ja uhrien pidättämisestä Herralta, on haihtuva pois kuin
aamukaste. Ellei se olisi iankaikkisesti liian myöhäistä, niin miten
mielellään moni palaisikaan takaisin ja uudistaisi elämänsä. 'Mutta
silloin on jo liian myöhäistä mutta niiden elämäkertaa, jotka viikosta
toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen ovat ryöstäneet
Jumalalta. Heidän kohtalonsa on ratkaistu, peruuttamattomasti
ratkaistu." S. n. 301,302.
24.1. Torstai, ilta
Mark. 13:35,36
"Jeesus on antanut meille tämän varoituksen… Jumalan seurakunnalta
vaaditaan että se täyttää yövartiopalveluksensa, katsomatta siihen,
onko se vaaranalainen ja onko se
lyhyt vai pitkä. Suru ei oikeuta sitä olemaan vähemmän valveilla.
Ahdistuksen ei tule tehdä sitä huolettomaksi, vaan kaksin verroin
valppaammaksi. Kristus on omalla esikuvallaan osoittanut
seurakunnalle tien voiman lähteelle hädän, tuskan ja vaaran aikoina
Valvova tila ilmaisee, että seurakunta todella on Jumalan kansa. Tämä
tuntomerkki erotta odottavat yksilöt maailmasta ja osoittaa heidän
olevan vieraita ja muukalaisia maan päällä. T. a. I, 209.
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25.1. Perjantai, aamu
Sananl. 3:7,8
"Hurskas vaellus ei koskaan pahenna terveyttä vain saatana saattaa
jonkun saada näin uskomaan. Raamatun uskonto ei ole haitaksi niin
ruumille kuin hengellekään. Pyhän Hengen vaikutus on parhainta
lääkettä sairauksia vastaan. Taivaassa vallitsee terveys, ja kuta
enemmän pidetään arvossa taivaan voimia, niin sitä varmempi on sairas
oleva uskovan sieluparaneminen. Kristinuskon todelliset periaatteet
valmistavat kaikille alati pulppuavan lähteen, josta kristitty voi
ammentaa milloin vain haluaa, eikä hänen koskaan tarvitse ammentaa
samaa." W. z. G. 13.
25.1. Perjantai, ilta
1. Tim. 4:8
"Me tahdomme etsiä sitä, mikä on ylevää ja ihanaa. Tahdomme luopua
siitä, mikä on pintapuolista ja merkityksetöntä ja mikä ei ole pysyväistä.
Uusia voimia jos mitään haluamme koota kaikesta, johon ryhdymme.
Kaikesta näistä virkistykseksi aiotuista kokoontumisista ja miellyttävistä
seurustelutilaisuuksista tahdomme kerätä uutta voimaa ja mielen
lujuutta tullaksemme paremmiksi ihmisiksi. Jokaisesta mahdollisesta
lähteestä tahdomme kerätä uutta rohkeutta, uutta kestävyyttä ja uusia
voimia voidaksemme kohottaa elämämme puhtauteen ja pyhyyteen, ja
ettemme vaipuisi tämän maailman matalalle tasolle." T. a. I, 265.
26.1. Sapatti, aamu
Ps. 33:2,3
"Kun ihmiset laulavat innokkaasti ja ajatelleen, niin taivaalliset laulajat
kuullessaan sävelen, yhtyvät ylistyslauluun. Hän, joka on antanut meille
kaikki ne lahjat, jotka tekevät meistä Jumalan työtovereita, toivoo
palvelijansa kehittävän ääntään voidakseen puhua ja laulaa niin, että
kaikki voivat sen ymmärtää. Ei tarvitse laulaa kovaa, mutta on
korostettava oikein ja äännettävä ja lausuttava sanat selvästi. Jokaisen
tulisi varata aikaa äänensä kehittämiseen, niin että Jumalan kunniaksi
voitaisiin laulaa selvin, pehmein äänin, eikä niin kovaa ja terävästi, että
korvia särkee. Laulun taito on Jumalan lahja, ja sitä on käytettävä hänen
kunniakseen." S. n. 288.
26.1. Sapatti ilta
Ilm. 2:4,5
"Rakkaus Jumalaan on menetetty, ja tämä merkitsee myös
lähimmäisenrakkauden puuttumista. Oma itseä, itseä, itseä, hellitään ja
se pyrkii saamaan ylivallan. Kuinka kauan tätä tulee jatkumaan? Ellei
tapahdu kääntymystä takaisin, vallitsee pian niin suuri jumalisuuden
puute,
että
seurakuntaa
voidaan
verrata
lakastuneeseen
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viikunapuuhun.... Jeesus katsoi tuota omahyväistä, hedelmätöntä
viikunapuuta ja surullisena vastahakoisesti julisti tuomion sanat. Ja
loukatun Jumalan kirouksen alaisena viikunapuu kuihtui. Jumala
auttakoon kansaansa ottamaan vaarin tästä opetuksesta niin kauan
kuin vielä on aikaa.” Kr. m. v. 122,123.
27.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:30,31
"Rakat veljeni ja sisareni. 'Sallikaa Jumalan käskyjen ja Jeesuksen
Kristuksen todistuksen pysyä jatkuvasti mielissänne ja sallikaa niiden
karkottaa kaikki maailmalliset ajatukset ja huolet. Tutkistelkaa niitä
maata pannessanne ja noustessanne. Eläkää ja toimikaa yksinomaan
Ihmisen Pojan tulemista ajatellen. Sinetöimisaika on hyvin lyhyt ja
loppuu pian. Nyt, kun neljä enkeliä pidättävät neljää tuulta, meillä on
aika tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi.” H. k. 67.
27.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 107:6-8
”Ylistäkää Herraa seurakunnan kokouksissa. Kun Herran sanaa
puhuttiin muinoin israelilaisille, annettiin kehotus: 'Ja kaikki kansa
sanokoon: aamen; aamen'. Kun liiton arkki tuotiin Daavidin kaupunkiin
ja ylistys- ja voittovirsi veisattiin, kaikki kansa sanoi aamen, ja he
ylistivät Herraa'. Tämä harras vastaus oli todistus siitä, että he
ymmärsivät puhutun sanan ja ottivat osaa jumalanpalvelukseen.
...Seurakuntien tulisi olla heräillä ja valppaita rohkaistakseen ja
kannustaakseen Kristuksen saarnaajia ja auttaakseen heitä
sielujenpelastustyössä. Siellä, missä seurakunta vaeltaa valossa, kuuluu
aina rohkaisevia, sydämestä lähteviä 'aamenia' ja ylistyksen sanoja. T. s.
I, 217.
28.1. Maanantai, aamu
Sanani. 9:5,6
"Maailma on tulvillaan kaikenlaisia romaaneja. Kaikki eivät ole yhtä
vaarallisia. Toiset ovat moraalittomia, alhaisia, sivistymättömiä ja
karkeita, toiset on saatettu hienompaan muotoon, mutta kaikki ovat silti
turmiollisia vaikutukseltaan. Kunpa nuoret harkitsisivat kiihottavien
kertomusten vaikutusta mieleen'. Voitteko luettuunne sellaista, avata
Raamatun ja lukea mielenkiinnolla elämän sanoja? Ettekö havaitse
Jumalan kirjaa ikäväksi? Tuon rakkauskertomuksen hurma täyttää
mielen hävittäen sen terveen sävyn, niin että teidän on mahdotonta
keskittyä ikuisia etujanne koskeviin tärkeihin ja vakaviin totuuksiin." T. a.
I, 221,222.
28.1. Maanantai, ilta
1. Piet. 2:21-24
"Meidän tulee tutkia Lunastajamme elämää, sillä Hän on ainoa
Hartauskalenteri

18

Tammi-Maaliskuu 2019

täydellinen esikuva ihmisille. Meidän pitäisi miettiä Golgatan
suunnatonta uhria ja katsoa synnin ylen suurta syntisyyttä ja lain
vanhurskautta. Vahvistut ja jalostut lunastuksen siihen keskitetystä
tutkimuksesta. Käsityksesi Jumalan luonteesta syvenee ja koko
pelastussuunnitelma kirkastuu mielessäsi, kykenet paremmin
täyttämään jumalallisen tehtäväsi." Kr. m. v. 31,32.
29.1. Tiistai, aamu
Hebr. 12:6
"Taivaallinen Isämme näkee ihmisten sydämet ja Hän tuntee heidän
luonteensa paremmin kuin he itse. Hän näkee, miten jollakin on
taipumuksia ja lahjoja, jotka oikein ohjattuina voitaisiin käyttää Hänen
kunniakseen Hänen työnsä edistämiseksi. Hän asettaa nämä henkilöt
koetukselle, ja viisaasti laaditussa kaitselmuksessaan Hän
saattaa heidät erilaisiin olosuhteisiin ja tehtäviin koetellakseen heitä,
jotta tulisi ilmi, mitä heidän sydämessään on, ja paljastaakseen heidän
luonteensa heikot puolet, jotka ovat olleet salassa heiltä. Hän antaa
heille tilaisuuden korjata nämä puutteet, hioa luonteensa rosoiset
särmät pois ja siten tehdä itsensä soveliaiksi Hänen työtään varten, jotta
he olisivat valmiit silloin, kun Hän kutsuu heidät palvelukseensa." T. a. I,
451,452.
29.1. Tiistai, ilta
2. Tim. 2:5
"Iankaikkisen elämän saavuttaminen vaatii meiltä ponnistuksia. Me
voitamme vain pitkän ja kestävän ponnistelun, tiukan kurin ja ankaran
taistelun avulla. Mutta jos me kärsivällisesti ja päättävästi, sen Voittajan
nimessä, joka saavutti hyväksemme voiton kiusauksen korvessa,
voitamme niin kuin Hän voitti, niin saamme iankaikkisen palkan.
Ponnistustemme, itse kieltäymyksemme ja kestävyytemme täytyy olla
tavoittelemamme päämäärän rajattoman arvon mukaisia." T. a. I,105.
30.1. Keskiviikko, aamu
1. Joh. 2:6
"Kysykäämme: Mitä Vapahtajamme olisi tehnyt ja mihin Hän olisi
ryhtynyt sielujen pelastamiseksi? Tähän kysymykseen Kristus vastasi
omalla esikuvallaan Hän luopui kuninkuudestaan, riisui yltään
kirkkauden pukunsa, uhrasi rikkautensa ja verhosi jumaluutensa
ihmisyyteen, jotta Hän voisi saavuttaa ihmiset siinä tilassa, missä he
olivat. Hänen esikuvansa osoittaa, että Hän antoi henkensä syntisten
hyväksi." T. a. I, 446.
30.1. Keskiviikko, ilta
Luuk. 18:1-7
"Jos et saa vastausta heti kun olet esittänyt rukouksesi, älä väsy
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odottamiseen äläkä tule rauhattomaksi... Hellittämättömän lesken
tavoin esittäkää asianne, ja pitäkää lujasti kiinni päämäärästänne. Onko
asia tärkeä ja suurimerkityksinen teille? On varmasti. Älä sen vuoksi
epäile, sillä uskosi saattaa olla koetuksella. Jos haluamasi asia on
kallisarvoinen, niin kannattaa tehdä voimakkaita ja vakavia
ponnistuksia. Tällä on lupaus; valvokaa ja rukoilkaa. Olkaa
järkähtämättömät, niin rukoukseenne tulee vastaus, sillä eikö Jumala
itse ole lupauksen takana? Jos se tulee maksamaan sinulle jotakin, niin
sinä pidät sitä suuremmassa arvossa saatuasi sen." T. a. I, 190.
31.1. Torstai, aamu
Saarn.5:9
"Rahaa ei ole annettu meille käytettäväksi omaksi kunniaksemme tai
hyödyksemme. Uskollisten taloudenhoitajat tavoin tulee meidän käyttää
sitä Jumalan kunniaksi ja kirkastamiseksi. Muutamat arvelevat, että
ainoastaan osa heidän rahoistaan kuuluu Herralle. Erotettuaan osan
rahoistaan uskonnollisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin he pitävät
jäännöstä omaan, jota voivat käyttää mielensä mukaan. Mutta tässä he
erehtyvät. Kaikki, mitä me omistamme, on Herran, ja me olemme
Hänelle tilivelvolliset sen käyttämisestä. Pienimmänkin lantin
käyttäminen osoittaa, rakastammeko Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistämme niin kuin itseämme." S. n. 304.
31.1. torstai, ilta
Gal. 5:24,25
"Ihmismieli on luonnostaan taipuvainen nautintoihin ja itse
hemmotteluun. Saatana koettaa aikaansaada paljon sellaista. Hän
koettaa täyttää ihmisten mielen maallisten nautintojen halulla, jotta
heillä ei olisi aikaa tehdä itselleen kysymystä: Kuka on sieluni laita?
Nautinnonhalu on tarttuvaa. Kun se pääsee valtaamaan mielen, niin
ajatukset rientävät asiasta toiseen aina etsien jotakin huvitusta.
Kuuliaisuus Jumalan laille vastustaa tätä taipumusta ja rakentaa sulkuja
jumalattomuudelle." S. n. 382.
HELMIKUU
1.2. Perjantai, aamu
1. Piet. 3:3,4
"Kukistakaa lihallinen (maailmallinen) mieli uudistakaa elämä, niin
kehno kuolevainen ulkokuori ei tule sillä tavoin palvotuksi epäjumalana.
Jos sydän on uudistunut, se näkyy ulkoasusta. Jos Kristus on meissä
kirkkauden toivona, niin me havaitsemme Hänet niin äärettömän
viehättäväksi, että sielu rakastuu Häneen. Se tahtoo riippua Hänessä
kiinni ja rakastaa Häntä, ja Häntä ihaillessa oma minä unohtuu.
Jeesusta korotetaan ja palvotaan, ja oma minä lannistuu ja nöyrtyy.
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Mutta tunnustaminen ilman tätä syvää rakkautta on pelkkää puhetta,
kuivaa muodollisuutta ja raskasta raadantaa." T a. I, 48.
1.2. Perjantai, ilta
2. Kor. 1:20
"Ne äärettömät suuret ja kallisarvoiset lupaukset, jotka meille on
annettu Pyhissä Kirjoituksissa, on kadotettu suuressa määrin näkyvistä,
aivan kuin kaiken vanhurskauden vihollinen on tarkoittanut. Hän on
heittänyt oman synkän varjonsa meidän ja Jumalamme välille, jotta
emme näkisi Jumalan todellista luonnetta.... Jumala on lähettänyt
omilleen totuuden ja vanhurskauden todistukset, ja heidät on kutsuttu
korottamaan Jumalasta ja välistämään Hänen vanhurskauttaan." Kr. m.
v. 44.
2.2. Sapatti, aamu
Jes. 56:2
"Kaikkien, jotka rakastavat Jumalaa, tulee kaikin voimin tehdä sapatista
ilonpäivä, pyhä ja kunnioitettava. He eivät voi tehdä niin, jos etsivät omaa
nautintoaan synnillisistä, kielletyistä huvituksista ja ajanvietteistä. Mutta
he voivat tehdä paljon sapatin korottamiseksi kodeissaan tekemällä siitä
viikon mielenkiintoisimman päivän. Meidän tulee uhrata aikaa lastemme
viihdyttämiseksi, vaihtelu vaikuttaa heihin suotuisasti. Voimme ottaa
lapset kävelylle ja istua heidän kanssaan lehdoissa ja ihanassa
auringonpaisteessa ja antaa heidän rauhattomalle mielelleen jotakin
ajattelemista keskustelemalla heidän kanssaan Jumalan teoista, ja me
voimme sytyttää heissä rakkautta ja pyhää kunnioitusta
kiinnittäessämme heidän huomiotaan luonnon ihaniin nähtävyyksiin." T.
a. I, 263.
2.2. Sapatti, ilta
Jes. 62:6,7
"Nukkuva seurakunta täytyy saada valveille, herätetyksi hengellisestä
horrostilastaan oivaltamaan ne tärkeät velvollisuudet, jotka on jätetty
suorittamatta. Ihmiset eivät ole astuneet pyhäkköön, minne Jeesus on
mennyt valmistamaan sovituksen lapsilleen." Rev. a. Herald, helmk.
25.1890.
"Me tarvitsemme Pyhää Henkeä ymmärtääksemme tämän ajan
totuudet, mutta seurakunnissa on vallalla hengellinen kuivuus, ja me
olemme tottuneet liian helposti tyytymään jumalasuhteeseemme
sellaisena kuin se on.” Kr. m. v. 113, 114.
3.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:17
"Kristus antoi elämänsä uhriksi ei hävittääkseen Jumalan lakia eikä
luodakseen alempaa mittapuuta, vaan pitääkseen yllä oikeutta ja
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antaakseen ihmiselle toisen koeajan. Ei kukaan voi pitää Jumalan
käskyjä muutoin kuin Kristuksen voiman avulla. Hän kantoi ruumissaan
koko ihmiskunnan synnit, ja Hän tekee jokaisen uskovan lapsen
osalliseksi vanhurskaudestaan." Kr. m. v. 111.
3.2. Sunnuntai, ilta
Ps. 78:2-4
"Jumala haluaa, että Hänen kuuliaiset lapsensa vaativat Hänen
siunauksiaan, ja käyvät Hänen eteensä ylistyksen ja kiitoksen kanssa.
Miten monia tienviittoja Herra on pystyttänyt seurustellessaan vanhan
Israelin kanssa. Jotta he eivät unhottaisi menneisyyden historiaa, käski
Hän Moosesta kirjoittamaan nämä tapahtumat lauluina muistiin, jotta
vanhemmat voisivat opettaa niitä lapsilleen. ... Osoitettiin erikoista
huolenpitoa, että ne säilyisivät, niin että, jos heidän lapsensa toivoisivat
selvitystä näistä asioista, heille saatettiin kertoa koko tähän yhdistyvä
historia. Tällä tavoin he säilyttivät muistissa Jumalan kaitselmukset, ja
Hänen näkyvän hyvyytensä ja laupeutensa." Zeugn. Bd. 1,108.
4.2. Maanantai, aamu
Saarn. 12:1
"'Muista Luojasi nuoruudessasi.' Jeesus toivoo niiden, joilla vielä on
nuoruuden raikkaus, palvelevan Häntä. Hän toivoo, että heistä tulisi
kirkkauden perillisiä. Heistä voi kasvaa jaloja miehiä ja naisia heitä
umpäröivästä turmeluksesta huolimatta, joka tuhoaa niin monen
nuoren elämän. He voivat olla vapaita Kristuksessa, valon lapsia eikä
pimeyden. Jumala kehottaa jokaista nuorta luopumaan pahoista
tavoistaan, olemaan ahkera työssään, hengessä palava, palvelemaan
Herraa." S. n. 364,365.
4.2. Maanantai, ilta
Ef. 2:4-6
"Kristus antoi itsensä sovitusuhriksi pelastaakseen kadonneen
maailman. Häntä kohdeltiin meidän ansiomme mukaan, jotta meitä
kohdeltaisiin Hänen ansionsa mukaan. Hänet tuomittiin meidän
syntimme tähden, joihin Hänellä ei ollut mitään osaa, jotta meille
luettaisiin Hänen vanhurskautensa, johon meillä ei ollut mitään osaa.
Hän kärsi kuolemaan, jonka me olimme ansainneet, jotta me saisimme
sen elämän, joka kuului Hänelle. 'Hänen haavansa kautta me olemme
paratut.'" T. a. I, 219.
5.2. Tiistai, aamu
2. Tess. 2:10-12
"Saatana on taitava työntekijä. Suurella menestyksellä hän käyttää
helvetillistä viisauttaan. Hän on aulis ja taitava opettamaan niitä, jotka
hylkäävät Jumalan neuvon oman sielunsa vahingoksi. Hänen
keksimänsä syötti saa ihmiset menemään hänen verkkoonsa
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saadakseen tarttua heihin helvetilisellä otteellaan, minkä vuoksi hän
tekee sen niin hyvän ja puoleensavetävän näköiseksi kuin suinkin
mahdollista. Kaikki, jotka näin joutuvat ansaan, saavat hirvittävän
kalliisti maksaa sen mielettömyyden, että he ovat myyneet taivaan
kuolemattomuuden petoksesta, joka on kohtalokas seurauksiltaan." T. a.
I, 203.
5.2. Maanantai, ilta
Mal. 3:2,3
"Jumalan kansan puhdistaminen ei voi tapahtua ilman kärsimyksiä.
Jumala sallii ahdistuksen tulen kuluttaa kuonan erottaakseen
arvottoman arvokkaasta, jotta puhdas kulta tulisi kirkkaana näkyviin.
Hän vie meidät tulesta toiseen koetellakseen todellista arvoamme.
Ellemme kestä näitä koetuksia, mitä sitten teemme ahdistuksen
aikana? Jos menestys tai vastoinkäyminen paljastaa, että
sydämessämme on vääryyttä, ylpeyttä tai itsekkyyttä, mitä teemme
silloin kun Jumala koettelee ikään kuin tulessa jokaisen ihmisen työt ja
paljastaa kaikkien sydänten salaisuudet?" T. a. I. 452.
6.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:14,15,19
"Oletko saanut vain yhden talentin? Vie se rahanvaihtajalle, jotta se näin
viisaasti sijoittamalla kasvaisi kahdeksi. Tee kaikin voiminesi mitä kätesi
löytävät tehtäväksi. Käydä talenttisi niin viisaasti, että se täyttää sille
määrätyn tehtävän. Sinun kannattaa tehdä kaikkesi saadaksesi viimein
kuulla sanat: 'Hyvin tehty.' Mutta ne lausutaan vain niille, jotka todella
ovat tehneet hyvin." S. n. 295.
6.2. Keskiviikko, ilta
Matt. 9:27-30
"Totinen usko tarttuu kiinni luvattuun siunaukseen ja omistaa sen
itselleen, ennen kuin se sen toteaa tai tuntee. Meidän tulee lähettää
anomuksemme uskossa esiripun sisäpuolelle ja tarttua uskossa
luvattuun siunaukseen pitäen sitä omanamme. Meidän tulee sitten
uskoa saavamme siunauksen, koska uskomme on tarttunut siihen ja
koska se Jumalan sanan mukaan kuuluu meille. Kaikki, mitä rukoilette
ja sanotte (mitä toivotte rukoillessanne', engl. käänn. muk.), uskokaa
saavanne, niin se teille tapahtuu. 'Tässä on usko, ehdoton usko, joka
uskoo, että saamme siunauksen ennen kuin sitä vielä tunnemmekaan.
Kun luvattu siunaus saadaan ja kun siitä osallistutaan, lakkaa usko." H.
k. 82,83.
7.2. Torstai, aamu
Room. 12:2
"Jokaisen, joka tunnustaa uskovansa nykyisen totuuden, tulisi laskea,
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paljonko hän käyttää vuosittain ja varsinkin vuotuisina juhla-aikoina
itsekkäiden ja epäpyhien halujen tyydyttämiseen, kuinka paljon
mielihalujensa tyydyttämiseen ja kuinka paljon kilpaillakseen toisten
kanssa epäkristillisessä komeilussa. Laske yhteen nämä tarpeettomasti
käytetyt varat ja arvioi sitten, paljonko voisit säästää Jumalan asian
hyväksi vahingoittamatta sieluasi tai ruumistasi." S. n. 306.
7.2. Torstai, ilta
Sanani. 1:24-33
"Mitä sanoisin herättääkseni Jumalan jäännöskansan? Minulle
näytettiin, että kauhistavia tapahtumia on tulossa. Saatana ja hänen
enkelinsä kohdistavat kaikki voimansa Jumalan kansaa vastaan. Hän
tietää olevansa varma heistä, jos he nukkuvat vielä vähän aikaa, sillä
silloin heidän tuhonsa on väistämätön. Minä varoitan kaikkia, jotka
tunnustavat Kristuksen nimeä, tarkoin tutkimaan itseään ja täydellisesti
tunnustamaan kaikki vääryytensä, jotta ne kävisivät ennen heitä
tuomiolle ja jotta muistiin merkitsevät enkelit kirjoittaisivat
anteeksiannon heidän nimensä kohdalle. Veljeni, sisareni, ellette käytä
näitä armon kalliita hetkiä, niin jäätte vaille puolustusta. Ellette tee
mitään erikoista ponnistusta noustaksenne, jos ette osoita intoa
parannukseen, nämä kultaiset hetket kuluvat pian ja teidät punnitaan
vaa’alla ja havaitaan köykäisiksi." T. a. I, 82.
8.2. Perjantai, aamu
Joh. 17:15
"Kristus rukoili opetuslastensa puolesta, että Jumala ei ottaisi heitä pois
maailmasta, vaan varjelisi heidät pahasta, jotteivät he lankeaisi
kiusauksiin, joita he joutuisivat kaikkialla kohtamaan. Tämä tulisi olla
jokaisen isän ja jokaisen äidin rukous. Mutta tuleeko heidän rukoilla
lastensa puolesta sellaisella tavalla ja jättää heidät sitten sikseen,
toimimaan sitten vapaan tahtonsa mukaan? Tuleeko heidän tyydyttää
lastensa makuaistia niin runsaasti, että se lopulta tulee heidän
herraksensa ja odottaa sitten vielä voivanne pidättää lapset sellaisesta?
Varmasti ei; Kohtuullisuutta ja itsensä hillintää tulee opettaa lapsille jo
kehdosta alkaen." W. z. G.
8.2. Perjantai, ilta
Jaak. 1:22
"Jumala tahtoo, että kaikki käytännössä toteuttavat Hänen sanansa
selvät opetukset ihmisen pelastuksesta. Jos he ovat yksinkertaisen,
selvän ja voimallisen sanan tekijöitä, ei kristillisen luonteen täydellisyys
jää heiltä saavuttamatta. Totuus on pyhittävä heidät, ja nöyrä
kuuliaisuus on antava heille varmuuden iankaikkisesta elämästä.
Jumala haluaa palvelijoita, jotka eivät ainoastaan sanassa ole totisia,
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vaan ennen kaikkea teoissa. Heidän hedelmänsä tulevat osoittamaan
heidän uskonsa oikeaperäisyyden." T. a. I, 269.
9.2. Sapatti, aamu
Jes. 58:13,14
"Jumala ei vaadi meitä ainoastaan luopumaan ruumiillisesta työstä
sapattina, vaan että mieli kasvatetaan viipymään pyhissä asioissa.
Neljättä käskyä rikotaan eittämättä, jos pohditaan maallisia asioita ja
antaudutaan kevytmieliseen ja joutavaan keskusteluun. Jos ruvetaan
keskustelemaan kaikesta, mikä sattuu tulemaan mieleen, silloin
puhutaan joutavia ja ajetaan omia asioita. Jokainen poikkeaminen
oikeasta saattaa meidät orjuuteen ja syynalaisiksi." T. a. I, 271.
9.2. Sapatti, ilta
Matt. 7:16,17
"'Hedelmästään te tunnette heidät' sanoi Vapahtaja. Kaikki Kristuksen
todelliset seuraajat tuottavat hedelmää Hänen kunniakseen. Heidän
elämänsä todistaa, että Jumalan Henki on tehnyt heissä hyvän työn ja
heillä on hedelmänsä pyhyyteen. Heidän elämänsä on jaloa ja puhdasta.
Hyvät teot ovat tosi jumalisuuden luonnollinen hedelmä, ja ne, jotka eivät
tuota tämänkaltaisia hedelmiä, osoittavat, ettei heillä ole mitään
kokemusta jumalallista asioista. He eivät ole viinipuun yhteydessä.
Jeesus sanoi; 'Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei
voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään,
ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman
minua te ette voi mitään tehdä.'" S. n. 372,373.
10.2. Sunnuntai, aamu
Joh. 16:13,14
"Oi, jospa me koko kansa nöyryyttäisimme sydämemme Jumalan edessä
ja pyytäisimme Häntä suomaan Pyhän Hengen; Jos me tulisimme Herran
luo nöyrinä ja katuvaisina, Hän vastaisi pyyntöihimme, sillä Hän sanoo
olevansa halukkaampi antamaan meille Pyhän Hengen kuin vanhemmat
antamaan hyviä lahjoja lapsilleen. Silloin Kristus kirkastettaisiin, ja
Hänessä me näkisimme jumaluuden täydellisyyden ruumiillistuneena."
Kr. m. v. 135.
10.2. Sunnuntai, ilta
Room. 12:12
"Jos Jumala kaitselmuksessaan näkee hyväksi antaa meidän kohdata
koettelemuksia, ottakaamme ristimme ja juokaamme karvas kaikki,
muistaen, että Isän käsi pitää sitä huulillamme. Luottakaamme Häneen
pimeydessä kuten päivänvalossakin. Emmekö voi uskoa, että Hän antaa
meille kaikkea, mikä on meidän parhaaksemme? 'Hän, joka ei säästänyt
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omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän kaikkien
tähtemme, kuinka Hän voisi olla antamatta kaikkea muutakin hänen
kanssaan?’ Kuinka voimme ahdistusten yössäkin olla korottamatta
sydäntämme ja ääntämme kiitoksen ja ylistykseen, kun muistamme
rakkauden, joka meille ilmaistiin Golgatan ristillä?" T. seur. 215.
11.2. Maanantai, aamu
Hebr. 4:12
"Totuus on vaikuttava, ja kuuliaisuuden kautta sen voima muuttaa
mielen Jeesuksen kuvaksi. Totuus sellaisena kuin se on Jeesuksessa,
elvyttää omantunnon ja muuttaa mielen sillä sen mukana tulee Pyhä
Henki sydämeen. On monta, jotka siitä syystä, että heillä puuttuu
hengellinen näkökyky, takertuvat pelkään Raamatun kirjaimen ja
huomaavat, että ilman Jumalan Hengen mukana oloa se ei virkistä
mieltä eikä pyhitä sydäntä. Joku saattaa kyetä esittämään otteita
Vanhasta ja Uudesta Testamentista, saattaa tuntea Jumalan Sanan
käskyt ja lupaukset, mutta ellei Pyhä Henki lähetä totuutta sydämeen ja
valaise sielua jumalallisella valolla, ei yksikään sielu kaadu Kristuskiveen ja ruhjoudu, sillä juuri taivaallinen välitystyö yhdistää sielun
Jumalaan." Kr. m. v. 132.
11.2. Maanantai, ilta
Ps. 3:1,2
"Voimme iloita toivossa. Puolustajamme on taivaallisessa pyhäkössä,
rukoillen puolestamme. Hänen ansiostaan meillä on anteeksiantamus ja
rauha. Hän kuoli pestäkseen pois syntimme, pukeakseen meidät
vanhurskaudellaan ja tehdäkseen meidät soveliaiksi taivaaseen, missä
saamme asua valossa ikuisesti." T. a. I, 216.
12.2. Tiistai, aamu
1. Joh. 4:19
"Kun oivallan, miten paljon on tehty puolestamme pysyäksemme
oikealla tiellä, en voi olla huudahtamatta: Oi, minkälaista rakkautta,
minkälaista ihmeellistä rakkautta, Jumalan Poika on osoittanut meitä
syntisraukkoja kohtaan. Pitäisikö meidän olla velttoja ja
välinpitämättömiä, silloin kun pelastumiseksemme on tehty kaikki, mitä
voidaan tehdä? Koko taivas osoittaa mielenkiintoa meihin. Meidän tulisi
olla eläviä ja valveilla, kunnioittaaksemme, ylistääksemme ja
ihaillaksemme Häntä, joka on ylevä ja korkea. Sydämemme tulisi
vuotaa rakkaudesta ja kiitollisuudesta Häntä kohtaan, joka on meille
osoittanut rajatonta rakkauttaan ja sääliään." H. k. 130.
12.2. Tiistai, ilta
Mark. 13:35-37
"Jumalan kansa täytyy ottaa varoituksesta vaarin ja havaita ajan merkit.
Kristuksen tulemisen merkit ovat liian selviä, jotta niitä voitaisiin epäillä,
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ja nämä asiat nähdessään jokaisen totuutta tunnustavan pitäisi olla
elävä saarnaaja. Jumala kutsuu kaikkia, sekä saarnaajia että kansaa,
heräämään. Koko taivas on liikkeellä. Man historian tapahtumat
päättyvät nopeasti. Olemme keskellä viimeisten päivien vaaroja.
Edessämme on vielä suurempia vaaroja, emmekä kuitenkaan ole
hereillä." T. a. I, 79.
13.2. Keskiviikko, aamu
Luuk. 15:7
"Jos enkelit iloitsevat niistä, jotka tekevät parannuksen, eikö se tuottaisi
iloa myös Kristuksen veren lunastamille syntisille, kun he näkevät toisten
tekevän parannusta ja kääntyvät Kristuksen puoleen heidän
välityksellään? Olemalla yhteistyössä Kristuksen ja pyhien enkeleitten
kanssa saamme kokea sellaista iloa, jota ei saada muulla tavoin." T. a. I,
340,341.
13.2. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 12:8
"Niiden, jotka tunnustavat rakastavansa Jumalaa, tulisi muinaisten
patriarkkojen tavoin rakentaa Herralle alttari, minne he pystyttävätkin
telttansa. Nyt jos koskaan on aika, jolloin jokaisen talon tulisi olla
rukoushuone. Isien ja äitien tulisi usein kohottaa sydämensä Jumalaan
puoleen nöyrästi rukoillen itsensä ja lastensa puolesta.... Hyvin järjestetty
kristillinen koti on mitä voimakkain todistus kristinuskon todellisuudesta,
todistus, jota uskomattomat eivät voi kumota. Kaikki saattavat nähdä,
että perheellä on vaikutus, joka jättää jälkensä lapsiin, ja että
Aabrahamin Jumala on heidän kanssaan." S. n. 319.
14.2. Torstai, aamu
Jaak. 4:7,8
"Jos kestämme koetuksissamme ja saamme voiton saatanan
kiusauksista, kestämme myös uskomme koetuksen, mikä on kultaa
kallisarvoisempi, ja olemme vahvemmat ja paremmin valmistuneet
kohtamaan seuraavaa koetusta. Mutta jos annamme tilaa
mesentumukselle ja saatanan kiusauksille, heikennymme emmekä saa
mitään palkkaa koetuksestamme emmekä ole niin hyvin valmistuneet
uutta koetusta varten. Tällä tavoin käymme yhä voimattomammiksi,
kunnes vihdoin saatanan tahdosta olemme hänen orjiaan. Meidän tulee
pukeutua Jumalan koko sota-asuun ollaksemme minä hetkenä tahansa
valmiit taisteluun pimeyden valtoja vastaan." H. k. 52, 53.
14.2. Torstai, ilta
Ps. 139:23,24
"Totinen rakkaus antautuu mielellään koeteltavaksi. Jos emme
mielellämme antaudu Herran tutkittavaksi, on tilamme hyvin
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huolestuttava. Jumala on sielujen sulattaja ja puhdistaja. Tulen
kuumuudessa kuona erotetaan ikiajoksi kristillisen valvoo tätä
toimitusta. Hän tietää, mitä tarvitaan kalliin metallin puhdistamiseen,
jotta se heijastaisi Hänen jumalallista rakkauttaan." T. a. I, 452,453.
15.2. Perjantai, aamu
Dan. 1:8
"Daniel ja hänen toverinsa olivat vanhempiensa kautta tottuneet
ankaraan pidättyväisyyteen. He tiesivät, että he olivat edesvastuussa
kykyjensä säilyttämisestä ja kunnosta ja ettei heillä ollut minkäänlaista
oikeutta tuhlata tai edes heikentää voimiaan. Tästä vaikutuksesta
Daniel ja hänen toverinsa saivat olla kiitollisia, että he säilyivät puhtaina
Babylonian kuninkaanhovin siveettömiltä vaikutuksilta. Ei pakko eikä
vaikutus voinut horjuttaa heitä periaatteissaan, jotka he olivat ottaneet
omakseen Vartiaisina nuoruusvuosina tutkistellessaan Jumalan sanaa ja
Hänen töitänsä." P. u. K. 482.
15.2. Perjantai, ilta
1. Kor. 15:33
"Enkelit valvovat ja vartioivat meitä. Usein me saatamme nämä enkelit
murheellisiksi antautumalla turhiin puheisiin, leikillisyyksiin ja
pilantekoon ja vaipumalla huolettomuuden ja välinpitämättömyyden
tilaan. Vaikka me silloin tällöin pyrimmekin saavuttamaan voittoa ja
saammekin sen, niin jollemme pidä siitä kiinni, vaan vaivumme jälleen
samaan
suruttomuuden
ja
välinpitämättömyyden
tilaan
kykenemättöminä kestämään kiusauksia ja vastustamaan vihollista,
emme me kestää uskomme koetusta, mikä on kultaa paljon
kallisarvoisempi. Me emme silloin kärsi Kristuksen tähden, emmekä
myöskään riemuitse ahdistuksista." H. k. 128.
16.2. Sapatti, aamu
Apt. 17:30,31.
"Ne jotka kuolivat, ennen kuin Jumalan lakia ja neljännen käskyn
vaatimuksia koskeva valo oli annettu, eivät syyllistyneet seitsemännen
päivän sapatin rikkomiseen. Jumalan viisaus ja armo on tutkimaton
siinä, kun Hän lähettää valoa ja tietoa ihmisille oikeaan aikaan, juuri
silloin kun he sitä tarvitsevat. Juuri ennen kuin Hän tulee tuomitsemaan
maailman
vanhurskaudessa,
Hän
lähettää
varoitussanoman
herättääkseen ihmisiä ja osoittaakseen heille heidän laiminlyöntinsä
neljännen käskyn suhteen, jotta he tulisivat valoon, tekisivät
parannuksen, lakkaisivat rikkomasta Hänen lakiaan, ja sitten
osoittaisivat uskollisuutta ja kuuliaisuutta suurelle Lainantajalle. Hän on
kaikille varannut mahdollisuuden olla pyhiä ja onnellisia mikäli tahtovat.
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T. a. I, 268.
16.2. Sapatti, ilta
Joh. 12:35
"Meidän täytyy vaeltaa yllemme loistavassa valossa, muutoin tuo valo
tulee pimeydeksi. Jumala vaatii meitä ilmenemään maailmalle
luonteessamme ja teoissamme sellaista yhteyden ja ykseyden henkeä,
mikä on sopusoinnussa tunnustamiemme pyhien totuuksien kanssa ja
näitä viimeisinä päivinä täyttyvien ennustusten hengen mukaista. Totuus,
jonka olemme ymmärtäneet ja valo, mikä on loistanut sielumme,
tuomitsevat meidät, jos käännymme pois, emmekä salli niiden johtaa
meitä." T. a. I, 81,82.
17.2. sunnuntai, aamu
1. Moos. 18:19
”Kodin velvollisuus ulottuu kauemmaksikin kuin sen omin jäseniin.
Kristillisen kodin tulee olla esikuvana todellisten elämän periaatteiden
oivallisuudessa. Tämän esimerkin tulee olla hyvänä valtana maailmassa;
hyvän kodin esimerkki vaikuttaa paljon voimakkaammin ihmissydämiin
kuin mikään saarna. Kun nuoret lähtevät sellaisesta kodista, he vievät
sen voimat mukaan maailmaan, jalompia elämän periaatteita viedään
muihin koteihin Ja niin alkaa yhteiskunnan jalostamistyö." S. n. 322.
17.2. Sunnuntai, ilta
Matt. 4:8-11
"Saatana riemuitsi, kun Jeesus luopui vallastaan ja kunniastaan jättäen
taivaan. Hän luuli, että Jumalan Poika silloin oli hänen vallassaan.
Kiusaus voitti niin helposti pyhän parin Eedenissä, että saatana toivoi
voivansa voimallaan ja sukkeluudellaan kukistaa myöskin Jumalan
Pojan ja niin pelastaa oman elämänsä ja valtakuntansa. Jos hän vain
saisi Jeesuksen poikkeamaan Isänsä tahdosta, olisi hänen
tarkoitusperänsä saavutettu. Mutta Jeesus kohtasi kiusaajaa nuhteella:
'Mene pois näkyvistäni, saatana'. Hänen tuli kumartaa vain Isäänsä." H.
k. 178.
18.2. Maanantai, aamu
Kol. 3:23
"Jos lapset opetettaisiin pitämään jokapäiväisten velvollisuuksien
toistuvaa suorittamista Herran heille määräämänä tehtävänä, kouluna,
missä he saavat oppia suorittamaan uskollista ja kelvollista palvelusta,
kuinka paljon hauskemmalta ja kunniakkaammalta heidän työnsä
tuntuisi. Jokaisen velvollisuuden suorittaminen niin kuin Herralle antaa
vaatimattomimmallekin tehtävälle viehätystä ja yhdistää maan päällä
olevat työntekijät niin kuin pyhiin olentoihin, jotka taivaassa tekevät
Jumalan tahtoa." S. n. 323.
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18.2. Maanantai, ilta
Joh. 7:45,46
”He lähettivät miehiä noutamaan Jeesusta heidän luokseen, mutta
lähestyessään paikka, missä Jeesus oli, nämä miehet suuresti
hämmästyivät. He näkivät Jeesuksen täyttyneen säälillä ja
myötätunnolla hänen katsellessaan ihmisten tuskaa. He kuulivat Hänen
puhuvan rakkaudella ja hellyydellä rohkaisun sanoja heikoille
kiusatuille. He kuulivat Hänen myöskin valtaäänellä nuhtelevan
saatanan mahtivoimia kehottaen hänen vankejaan käymään vapauteen.
Kuunnellessaan Hänen huultensa viisaita sanoja he joutuivat ymmälle
eivätkä kyenneet Hänen käsiksi. He palasivat pappien ja vanhimpien luo
ilman Jeesusta. Kun heiltä kysyttiin: 'Miksi ette tuoneet Häntä tänne?'
kertoivat he ihmeistä, joita olivat nähneet Hänen tekevän, niistä pyhistä
viisauden, rakkauden ja tiedon sanoista, joita olivat kuulleet, ja he
lopettivat kertomuksensa sanoilla: Ei ole koskaan ihminen puhunut niin,
kuin se mies puhuu'." H. k. 181.
19.2. Tiistai, aamu
2. Tim. 2:5
”Syntyy kamppailua ulkonaisten ja sisäisten esteiden kanssa. Syntyy
tuskallista ratkaisun tekoa, kun on luovuttava määrätystä asioista ja
kiinnyttävä toisiin. Ylpeys, itsekkyys, turhamaisuus, maailmallisuus synti kaikissa muodoissaan - on voitettava, jos tahdomme päistä
yhteyteen Kristuksen kanssa. Syy miksi monet pitävät kristillistä elämä
niin valitettavan ankarana, miksi he ovat niin epävakaisia, niin
häilyväisiä, on se, että he liittyä Kristuksen ilman että ovat ensin
luopuneet näistä vaalimistaan epäjumalista." Kr. m.v. 30.
19.2. Tiistai, ilta
1. Moos. 3:22-24
"Tieto ihmisen lankeemuksesta levisi kautta taivaan. Joka harppu
vaikeni. Suruissaan enkelit heittivät kruunut päästään. Koko taivas oli
levottomuuden valtaamana. Pidettiin neuvottelu, missä päätettiin, mitä
langenneelle ihmisparille tehtäisiin. Enkelit pelkäsivät että Aadam ja
Eeva ojentaisivat kätensä , söisivät elämänpuusta ja tulisivat
kuolemattomiksi syntisiksi. Mutta Jumala sanoi, että Hän karkottaisi
rikkojat pois puutarhasta. Viipymättä määrättiin enkelit vartioimaan
elämänpuun tietä... Kullakin noista väkevistä enkeleistä oli oikeassa
kädessä jotain, mikä oli näöltään kuin välkkyä miekka." H. K. 168.
20.2. Keskiviikko, aamu
Jes. 60:1-3
"Seurakunta on hirvittävästä velkasummasta edesvastuussa. Minkä
tähden ne, joilla on tieto, eivät vakavasti pyri jakamaan sitä toisille? He
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näkevät kuinka lähellä loppu on. He näkevät, kuinka suuri joukko
päivittäin rikkoo Jumalan käskyjä; he tietävät myös, ettei näitä sieluja
voida pelastaa rikkomuksen tilassa. Kuitenkin heille on paljon enemmän
heidän ammattinsa, maan viljelyksensä, heidän talonsa, kauppansa,
vaatteensa ja heidän ruokansa, kuin miesten ja naisten sielut, jotka
heidän on kohdattava tuomion päivänä. Ne ihmiset, jotka sanovat
pitävänsä ja olevansa kuuliaisia totuudelle ja edustavansa sitä,
nukkuvat. Jos he olisivat hereillä, silloin he eivät voisi jäädä niin
mukavuutta nauttivina paikalleen, kuten he nyt tekivät. Rakkaus
totuuteen on kuolemaisillaan heidän sydämessään. Heidän
esimerkkinsä ei vakuuta maailmaa, että he ennen muita kansoja maan
päällä omistavat totuuden. Schatzk. II, 139.
20.2. Keskiviikko, ilta
1. Tess. 5:17
"Meidän tulisi harrastaa paljon salaista rukousta. Kristus on viinipuu, ja
me olemme oksat. Jos me haluamme kasvaa ja kukoistaa, täytyy
meidän alinomaa imeä mehua ja ravintoa elävästä Viinipuusta, sillä
Viinipuusta erotettuina meillä ei ole ollenkaan voimaa. ... Te päästätte
Herran käden liian pian irti. Antakaa anomuksenne tunkeutua aina
valtaistuimelle saakka ja kestäkää loppuun asti vahvassa uskossa.
Lupaukset ovat luotettavia. Uskokaa saavanne, mitä anotte, ja te
saatte.'" H. k. 83.
21.2. Torstai, aamu
Gal. 6:9
"Miten olisi käynyt, jos Kristus olisi väsynyt kaikkialla kuulemiinsa
solvauksiin ja kiittämättömyyteen, niin että Hän olisi jättänyt työnsä
kesken. Miten olisi käynyt, jos Hän ei milloinkaan olisi saavuttanut sitä
hetkeä, jolloin Hän sanoi: 'Se on täytetty.' Mitä olisi tapahtunut, jos Hän
olisi palannut taivaaseen masentuneena saamastaan kohtelusta. 'Mitä,
jos Hän ei milloinkaan olisi läpikäynyt sielun tuskaa Getsemanen
puutarhassa, mikä sai Hänen ihohuokosensa vuodattamaan suuria
veripisaroita'." T. a. I, 449.
21.2. Torstai, ilta
Ef. 5:14-16
"Oi, eläkäämme kokonaan Herralle ja osoittakaamme hyvin järjestetyssä
elämässä ja jumalallisessa vaelluksessa, että olemme olleet Jeesuksen
seurassa, että olemme Hänen sävyisiä ja vaatimattomia seuraajiaan.
Meidän tulee tehdä työtä, niin kauan kuin päivä on, sillä pimeän
ahdistuksen ja tuskan yön tultua työ Herralle on oleva liian myöhäistä.
Jeesus on vielä pyhässä temppelissään, ja Hän tahtoo nyt vastaanottaa
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uhrimme, rukouksemme, puutteellisuuksiemme ja syntiemme
tunnustuksen, Hän tahtoo antaa anteeksi kaikki Israelin rikokset, jotta
ne pyyhittäisiin pois, ennen kuin Hän poistuu pyhäköstä." H. k. 54,55.
22.2. Perjantai, aamu
Sanani. 13:25
"Monet kääntyvät pois valosta ja tiedosta ja uhraavat periaatteet
makuaistille. He syövät epäsäännöllisesti ja silloin kun ruumis ei tarvitse
mitään, ja koska he eivät lainkaan omista moraalista voimaa
vastustaakseen himoja. Tämän johdosta vatsa ärsyyntyy ja ihminen
joutuu kärsimään sen johdosta. Ruumiin terveydelle ja myös mielentilan
suhteen on mitä suurimmasta merkityksestä, että syö ja juo
säännöllisesti. Väliaikoina ei saisi koskaan nauttia pienintäkään." W z.
G. 52.
22.2. Perjantai, ilta
Room. 6:16-18
"Ellemme ole yhteistyössä taivaallisten voimien kanssa, saatana
valloittaa sydämemme ja tekee sen asuinpaikakseen. Se, että Kristus
asustaa sydämessämme uskon kautta Hänen vanhurskauteensa, on
ainoa puolustuskeino pahaa vastaan. Ellemme ole elävässä yhteydessä
Jumalaan, emme koskaan voi vastustaa itserakkauden, halujen
tyydyttämisen ja synnillisten kiusausten epäpyhää vaikutusta. Voimme
luopua monista pahoista tavoista, voimme luopua saatanan seurasta
joksikin aikaa, mutta ilman elävää yhteyttä Jumalaan, joka saavutetaan
alistumalla joka hetki Hänen valtansa alaiseksi, meidät tullaan
voittamaan. Ilman persoonallista suhdetta Kristukseen ja ilman alituista
yhteyttä Häneen me olemme sielun vihollisen armolla ja tulemme
lopulta toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti." Kr. m. v. 92.
23.2. Sapatti, aamu
Ps. 104:24
"Jokaisella tulee olla tilaisuus viettää osa tuosta päivästä ulkona. Miten
lapset muutoin tulisivat tuntemaan Jumalaa oikealla tavalla, ja mikä
voisi paremmin vaikuttaa heidän mieleensä kuin ulkoilu. Ei sen silti
tarvitse muodostua leikiksi, vaan seurusteluksi heidän vanhempiensa
kanssa. Antakaa heidän nuoren sielunsa seurustella Jumalan kanssa
luonnon kauniissa temppelissä, ja opettakaa heitä tarkkaamaan Hänen
luomisteoistaan ihmisiä kohtaan uhkuvia rakkauden osoituksia, niin se
saa heidät viehättymään ja heidän mielenkiintonsa heräämään. Silloin
he eivät joutuu siihen vaaraan, että liittäisivät kaikkea kovaa ja ankaraa
Jumalan luonteeseen, sillä kun he näkevät kauniin luomakunnan, jonka
Hän on tehnyt ihmisten onneksi, niin se saa heidät pitämään Häntä
hellänä ja rakastavana Isänä." T. a. I, 262.
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23.2. Sapatti ilta
Joh. 17:20, 21
"Jumalan kansan ei tule olla sekaannuksessa, vailla järjestystä ja
sopusointua, yhtenäisyyttä ja kauneutta. Herran kansan keskuudessa
ilmenevä epäyhtenäisyys häpäisee Häntä suuresti. Totuus on
kokonaisuus. Jumalan vaatimaa yhteyttä on harjoitettava päivä päivältä,
jos mielimme vastata Kristuksen rukoukseen. Niiden keskuudessa, jotka
sanovat uskovansa tälle maailmalle julistettavaan viimeiseen
armonsanomaan, ei saa päästä ilmenemään epäyhtenäisyyttä, sillä se
estäisi pelottavasti Jumalan työn edistymistä. Hänen palvelijoidensa on
oltava yhtä, niin kuin Kristus on yhtä Isän kanssa, ja heidän valistetut,
innoitetut ja pyhitetyt voimansa on yhdistettävä täydelliseksi
kokonaisuudeksi. Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät Hänen
käskynsä, eivät saa vetäytyä erilleen, vaan heidän on liityttävä yhteen."
T.a. 1,39.
24.2. Sunnuntai, aamu
1. Joh. 5:20
"Ihmisen voimat kasvavat hänen pyrkiessään jatkuvasti Jumalan
tuntemiseen. Hän yrittäessään saavuttaa korkeimman asteen on
Raamattu hänelle kuin valo, joka johtaa hänen askeleitaan kotiin päin.
Raamatun sana opettaa hänelle, että hän Kristuksen kanssa on perivä
iankaikkisen aarteet. Opaskirja näyttää hänelle tien taivaan
tutkimattomiin rikkauksiin. Pyrkiessään jatkuvasti Jumalan tuntemiseen
hän varmistaa iankaikkisen autuutensa. Päivä päivältä Jumalan rauha
on hänen palkkionsa, ja uskon avulla hän näkee ikuisesti aurinkoisen
kodin, jossa ei ole surua eikä pettymystä. Jumala ohjaa hänen
askeleitaan ja estää häntä lankeamasta." Kr. m. v. 125,126.
24.2. Sunnuntai, ilta
Ps. 97:11,12
”Kun Siion loistaa kirkkaana, on sen valo tunkeutuva kaikkialle, ja ihania
ylistys- ja kiitoslauluja kuullaan pyhien kokouksissa. Napinat ja valitukset
pienistä pettymyksistä ja valkeuksista loppuvat. Kun me otamme
vastaan kallisarvoisen silmävoiteen, saamme nähdä tulevan kirkkauden.
Meidän uskomme on läpäisevä synkät saatanan varjot, ja saamme
nähdä Puolustajamme tuovan ansionsa meidän puolestamme. Jos me
näemme tämän siten, kuin se on ja kuten Herra toivoo, että me sen
ymmärrämme, silloin me ymmärtäisimme paremmin Jumalan
äärettömän rakkauden.” Schatzk. III, 28.
25.2. Maanantai, aamu
Ps. 111:2
"Vanhemmat, miksi emme käyttäisi hyväksemme Jumalan luonnon
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kirjassa antamia kallisarvoisia opetuksia, jotta lapsemme voisivat saada
oikean käsityksen Hänen luonteestaan? Ne jotka maailman muotiin
vaihtavat yksinkertaisuuden ja ummistavat silmänsä luonnon
kauneudelta, eivät voi olla mielestään hengellisiä, eivätkä he voi
käsittää Jumalan luomisteoissa ilmenevää taitavuutta ja voimaa. Sen
vuoksi heidän sydämensä ei elvy sykkimään uudella rakkaudella ja
palavuudella, eivätkä he joudu pyhän kunnioituksen valtaan, kun he
luonnossa näkevät Jumalan." T. a. I, 262,263.
25.2. Maanantai, ilta
Gal. 6:14
"On varsin ymmärrettävää, jos tämä aihe saa sinut haltioitumaan, että
Kristuksen, joka oli niin ylevä ja viaton, piti kärsiä sellainen tuskallinen
kuolema ja kantaa maailman syntien taakka. Se on asia, mihin emme
ajatuksissamme emmekä mielikuvituksessamme milloinkaan pääse
täydellisesti tunkeutumaan, niin että voisimme käsittää niin ihmeellisen
rakkauden pituuden, leveyden, korkeuden ja syvyyden. Vapahtajan
verrattoman rakkauden mietiskelyn pitäisi vallata ja täyttää mielemme,
liikuttaa ja sulattaa sieluamme, puhdistaa ja kohottaa tunteitamme ja
muuttaa täydellisesti luonteemme. Apostoli sanoo: 'Minä olin päättänyt
olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen
Kristuksen Ja Hänet ristinaulittuna'." T. a. I, 216.
26.2. Tiistai, aamu
1. Piet. 5:8,9
"Sekä nuorten että vanhojen on käyttävä taisteluun. Heidän ei tulisi
nukkua hetkeäkään. Kavalla vihollinen on aina varuillaan johtaakseen
heidät hartiaan ja voittaakseen heidät. Nykyiseen totuuteen uskovien
täytyy olla yhtä valppaita kuin heidän vihollisensakin ja osoittaa viisautta
vastustaessaan saatanaa. Tekevätkö he näin? Jatkavatko he hellimättä
taistelua? Luopuvatko he tarkoin kaikesta synnistä? Kristus kielletään
monella tavalla. Me saatamme kieltää Hänet puhumatta totuuden
vastaisesti, puhumalla pahaa toisista, tyhmällä lörpöttelyllä tai pilailulla
taikka puhumalla joutavia. Näissä asioissa me osoitamme vain vähäistä
nokkeluutta tai viisautta. Me heikennymme, meidän ponnistuksemme
ovat laimeita vastustaessamme suurta vihollistamme, ja meidät
voitetaan. 'Sydämenkyllyydestä suu puhuu' ja varomattomuudellamme
me tunnustamme, ettei Kristus asu meissä." T. a. I, 145.
26.2. Tiistai, ilta
Ef. 5:19
"Kuten Israelin lapset korvessa vaeltaessaan lauloivat virkistyksekseen
pyhiä lauluja, samoin Jumala kehottaa lapsiaan tänäkin aikana
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ilahduttamaan pyhiinvaellusmatkana. On harvoja tehokkaampia keinoja
painaa hänen sanojaan mieleen kuin toistaa niitä laulussa. Ja tällaisella
laululla on ihmeellinen voima. Se voi hillitä raa'an ja sivistymättömän
ihmisen, se voi virkistää mieltä ja herättää myötätuntoa, edistää
sopusointuista toimintaa ja karkeitta synkkyyden ja pelon, jotka
masentavat, jotka masentavat mieliä ja heikentävät voimia." S. n.
285,286.
27.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 28:18-20
"Te olette maailman valo'. Jokainen sielu, joka ottaa Kristuksen vastaan,
lausuu Golgatan ristiin vedoten: Muista yhden sielun arvo. 'Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.'
Mikään ei saa estää tätä työtä. Se on kaikkein tärkein tänä aikana, se
ulottuu aina ikuisuuteen saakka. Sama rakkaus ihmissieluja kohtaan,
jonka Jeesus ilmaisi uhrikuolemansa kautta, on liikuttava ja kannustava
niitä Jotka seuraavat Häntä." Schatzk. II, 137,138.
27.2. Keskiviikko, ilta
Jes. 58:5,6
"Kun paastot ja rukoukset suoritetaan omahyväisessä hengessä, ne ovat
inhottavia Jumalalle. Juhlallinen kokoontuminen palvelukseen,
uskonnollisten juhlamenojen sarja, ulkonainen nöyryytys, vaikuttava uhri,
- kaikki julistavat maailmalle todistuksen, että näiden asioiden tekijä
pitää itseään vanhurskaana. Nämä asiat herättävät ylen ankarien
velvollisuuksien tarkkailijan huomiota, sanoen: Tämä mies on oikeutettu
taivaaseen. Mutta se on kaikki petosta. Teot eivät lunasta meille
sisäänpääsyä taivaaseen... Usko Kristukseen on välikappale, jonka avulla
oikea henki ja vaikutin pääsee vaikuttamaan uskovassa, ja kaikki hyvyys
ja taivasmielisyys on säteilevä siitä, joka katsoo Jeesukseen, hänen
uskonsa alkajaan ja päättäjään." Kr. m. v. 77,78.
28.2. Torstai, aamu
Tiit. 2:14
"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.
Hartauskalenteri

35

Tammi-Maaliskuu 2019

28.2. Torstai, ilta
1. Piet. 4:1,2
"Useat, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä ja sanovat odottavansa
Hänen pikaista tulemistaan, eivät tiedä, mitä merkitsee kärsiä
Kristuksen tähden. Usein ja monella tavalla saadaan nähdä, ettei armo
ole saanut pehmittää heidän sydämiään eikä heidän oma minään ole
kuollut. Samalla he puhuvat koetuksistaan. Mutta pääsyynä heidän
koetuksiinsa on alistumaton sydän, mikä tekee oman minän niin
herkästi loukkaantuvaksi. Jos nämä käsittäisivät, mitä nöyränä
Kristuksen seuraajana, todellisena kristittynä oleminen tarkoittaa,
alkaisivat he toimia täydellä todella ja oikealla tavalla. He kuolettaisivat
ensin oman minän, sitten he rukoilisivat väsymättä ja hillitsisivät
sydämensä jokaisen intohimon." H. k. 130.
MAALISKUU
1.3. Perjantai, aamu
1. Tess. 5:23
"Sielun ja ruumiin välinen läheinen yhteys on hyvin ilmeinen. Jos toiseen
sattuu, tuntuu se toisessakin. Sielun ja mielen tila vaikuttaa paljon
kehon terveyteen. Jos mieli on vapaa ja onnellinen tietoisena siitä, että
on toiminut oikein, ja tyytyväisenä siitä, että on tuottanut iloa toisille, se
synnyttää sellaisen ilon ja rohkeuden, joka heijastuu koko elimistöön
edistäen verenkiertoa ja antaen jänteyttä koko keholle. Jumalan siunaus
on parantaja. Ne, jotka runsaasti auttavat muista, saavat kokea tuon
ihmeellisen siunauksen sydämessään ja elämässään." T. a. I, 165.
1.3. Perjantai, ilta
1. Kor. 3:12,13
"Jumalisuuden kuori ei pelasta ketään. Kaikilla täytyy olla syvää ja elävä
kokemus. Se yksin pelastaa heidät ahdingon aikana. Silloin koetellaan,
millaista heidän työnsä on, ja jos se on kullasta hopeasta ja jalokivistä,
niin silloin heidät kätketään Herran majan suojaan. Mutta jos he ovat
rakentaneet puusta, heinästä ja oljista, ei mikään voi kätkeä heitä
Jehovan kiivaudelta." T. a. I, 19
2.3. Sapatti, aamu
Hes. 20:12
"Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen
viikoittaista paluuta tervehditään iloiten. Millään muulla tavalla
vanhemmat eivät voi korottaa ja kunnioittaa sapattia paremmin kuin
keksimällä keinoja oikean opetuksen antamiseksi perheelleen ja sen
jäsenten innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja antamalla heille oikean
kuvan Jumalan luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä voidaksemme
saattaa kristillisen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa
iankaikkisen elämän. Vanhemmat, tehkää sapatista ilonpäivä, niin että
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lapsenne rupeavat odottamaan sitä ollen valmiina lausumaan sen
tervetulleeksi koko sydämestään heti sen alkaessa." T. a. I, 263.
2.3. sapatti, ilta
Apt. 4:8-14
"Kansa ihmetteli Pietarin ja Johanneksen rohkeutta ja tunsi heidät
Jeesuksen seuralaisiksi, sillä he käyttäytyivät yhtä jalosti ja pelottomasti
kuin Jeesuskin vihollistensa edessä. Yhdellä säälin ja surun katsella
Jeesus nuhteli Pietaria, silloin kun tämä oli kieltänyt hänet, ja nyt, kun
Pietari rohkeasti tunnusti Herransa, hän hyväksyi ja siunasi hänet.
Merkiksi siitä, että Jeesus oli hyväksynyt hänet, hän täyttyi Pyhällä
Hengellä." H. k. 217.
3.3. Sunnuntai, aamu
2. Tim. 3:16,17
"Totuuden etsiminen palkitsee etsijän joka askeleella, ja jokainen löytö
avaa yhä laajempia aloja hänen tutkittavikseen. Ihminen muuttuu
sellaiseksi, mitä hän ajattelee. Jos turhanpäiväiset ajatukset ja asiat
kiinnittävät hänen mieltään, hänestä tulee turhanpäiväinen. Jos hän on
liian välinpitämätön hankkiakseen muuta kuin pinnallisen käsityksen
Jumalan totuudesta, hän ei saa niitä runsaita siunauksia, joita Jumala
haluaisi hänelle antaa. On tunnettua, että mieli käy ahtaaksi tai avaraksi
riippuen niiden asioiden suuruudesta, joiden parissa se askartelee." S. n.
256.
3.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 71:23,24
"Etkö siis halua kiitollisena vastaanottaa Jeesuksen hankkimia
siunauksia? etkö halua ottaa Hänen tarjoamaansa pelastuksen maljaa
ja huutaa avuksi Herran nimeä? Älä osoita epäluottamustasi häneen,
joka on kutsunut sinut pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Älä
hetkeäkään tuota epäuskollasi tuskaa Vapahtajan säälivälle sydämelle.
Hän valvoo mitä innokkaimmin kulkuasi taivaan tiellä, Hän näkee
vakavat ponnistuksesi, Hän huomaa väsymyksesi ja virkeytesi, toivosi ja
pelkosi, taistelusi ja voittosi." T s. 216.
4.3. Maanantai, aamu
Kol. 3:12,14
"Ne, joita rakastamme, saattavat puhua tai toimia varomattomasti, mikä
voi haavoittaa meitä syvästi. He eivät tee tätä tahallaan, mutta saatana
suurentelee heidän sanansa ja tekonsa asianomaiselle ja siten sinkoaa
nuolen viineistään lävistääkseen meidät. Me sonnustaudumme
vastustamaan sitä henkilöä, joka mielestämme on loukannut meitä, ja
siten me annamme yllykettä saatanan kiusauksille. Sen sijan että
rukoilisimme Jumalalta voimaa saatanan vastustamiseen, me
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päästämme onnemme häiriintymään koettamalla pysyttää voimassa ns.
"oikeuksiamme". Siten tarjoamme saatanalle kaksinkertaisen edun. Me
sallimme loukattujen tunteidemme purkautua, ja saatana käyttää meitä
välikappaleinaan haavoittaakseen ja ahdistaakseen niitä, jotka eivät
aikoneet vahingoittaa meitä T. a. I, 97.
4.3. Maanantai, ilta
Matt. 4:1-4
”Pyhä Henki oli valmistanut häntä (Jeesusta) tuota erityistä raivoisain
kiusausten kohtausta varten. Saatana kiusasi häntä neljäkymmentä
päivää, joiden aikana Hän ei syönyt mitään. Kaikki Hänen ympärillään
oli epämieluista, mikä seikka oli omiaan saattamaan inhimillisen
luonnon hätkähtämään. Hän oli julmien petojen ja perkeleen kanssa
autiossa ja yksinäisessä seudussa. Paastoamisesta ja kärsimisestä
Jumalan Poika oli käynyt kalpeaksi ja kovin kuihtuneeksi. Mutta Hänen
tiensä oli jo edeltä viitoitettu, ja Hänen täytyi täyttää se tehtävä, jota
varten Hän oli tullut." H. k. 175.
5.3. tiistai, aamu
llm. 12:17
"Kun lähestymme ajan loppua, pahuuden virta kääntyy yhä varmemmin
perikatoa kohti. Voimme olla turvassa vain siten, että tartumme lujasti
Jeesuksen käteen alituisesti katsoen uskomme Alkuunpanijaan ja
Täydelliseksi - tekijään. Hän on meidän mahtava Auttajamme." Rev. a.
Herald, lokak. 7.1890.
5.3. Tiistai, ilta
2. Kor. 4:17,18
"'Maailmassa teillä on ahdistus', sanoi Kristus, mutta minussa teillä on
rauha. Kristittyjä koettelevat surut, vastoinkäymiset ja häväistykset ovat
Jumalan asettamia välikappaleita akanoiden erottamiseksi nisuista.
Koska kaikki ylpeytemme, itsekkyytemme, saastaiset intohimomme ja
kiintymyksemme maailman nautintoihin on voitettava, lähettää Jumala
vastoinkäymisiä koetellakseen meitä ja osoittaakseen, että näitä pahoja
piirteitä on luonteissamme. Meidän täytyy voittaa Hänen voimansa ja
armonsa avulla, että tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi
pelastuttuamme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden
vallitsee." T. a. I, 294.
6.3. Keskiviikko, aamu
Kol. 4:5,6
”Tänä aikana, jolloin houkuttelevien tarujen pintavirtaukset vetävät
puoleensa voimakkaasti, on parempi esittää totuus helppotajuisesti
muutamilla voimakkailla todisteilla, kuin liittää tutkisteluun
suunnattoman paljon aineistoa, sillä monien mielessä asia ei enää
heidän kuultuaan vastaväitteet ja todisteet ole niin selvä, kuin ennen
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niitä. Monissa ihmisissä vakuuttelut, sillä monet asiat ovat heistä
itsestään selvät. Sellaisten mielessä todisteet eivät edistää asiaa." T. a. I,
277.
6.3. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 10:13
"Koetusten ja kiusausten hyökätessä kimppuumme tulee meidän mennä
Jumalan tykö ja taistella rukouksessa Hänen kanssaan. Hän ei tahdo
meitä lähettää tyhjinä luotaan, vaan antaa meille armoa ja voimaa
voittaaksemme ja murtaaksemme vihollisen vallan. Oi, että kaikki
näkisivät nämä asiat oikeassa valossa kärsien vaivaa niin kuin jalot
Jeesuksen sotamiehet. Silloin Israel samoaisi eteenpäin vahvana
Jumalassa ja Hänen väkevyytensä voimassa." H. k. 53.
7.3. Torstai, aamu
Matt. 10:38
"Näin, että jotkut tuskin tietävät vielä, mitä on itsensäkieltäminen tai
uhraus, tai mitä merkitsee kärsiminen totuuden tähden. Mutta kukaan ei
pääsee taivaaseen uhrausta tekemättä. Itse- kieltäymyksen henkeä ja
uhrimieltä olisi vaalittava. Jotkut eivät ole uhranneet itseään, omaa
ruumistaan, Jumalan alttarilla, He eivät hillitse äkkipikaisuuttaan ja
oikullisuuttaan, vaan tyydyttävät halujaan ja noudattavat omia
mielitekojaan Jumalan asiasta välittämättä. Iankaikkisen elämän
saavuttavat ne, jotka ovat valmiit tekemään sen hyväksi minkä
uhrauksen tahansa." T. a. I, 20.
7.3. Torstai, ilta
Ps. 95:7,8
"Kun Herra tulee, niin pyhät pyhittykööt edelleen. Ne, jotka ovat
säilyttäneet ruumiinsa ja sielunsa pyhyydessä ja kunniassa, saavat silloin
lopullisen kosketuksen kuolemattomuuteen. Mutta joka on väärä,
pyhittymätön ja saastainen, tulee pysymän sellaisena iankaikkisesti.
Mitään työtä ei silloin tehdä heidän hyväkseen, joka poistaisi heidän
puutteensa tai joka antaisi heille pyhän luonteen. Sulattaja ei silloin istu
puhdistamaan ja poistamaan heidän syntejään ja turmelustaan. Kaikki
tämä suoritetaan koetusajan kestäessä. Juuri nyt tämä työ suoritetaan
meidän hyväksemme." T. a. I, 168.
8.3. Perjantai, aamu
1. Tim. 2:9,10
"Niiden joukossa, jotka tunnustavat olevansa Jumalan lapsia, on
sellaisia, jotka käyttävät vaateisiin enemmän kuin mitä on tarpeellista.
Meidän tulee pukeutua siististi ja aistikkaasti, mutta, sisareni, kun
ostatte ja teette omia ja lastenne vaateita, ajatelkaa sitä työtä Herran
viinitarhassa, mikä vielä on tehtävä. On oikein ostaa hyvää kangasta ja
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tehdä se huolellisesti. Se on taloudellisuutta. Mutta runsaat koristukset
ovat tarpeettomia, ja niiden laittaminen on rahan käyttämistä itsensä
miellyttämiseen, rahan, mikä pitäisi antaa Jumalan asian hyväksi. Ei
pukusi tee sinua kalliiksi Jumalan silmissä. Jumala antaa arvoa
sisäiselle kauneudelle, Hengen hedelmille, ystävällisille sanoille ja
huomaavaiselle huolenpidolle toisista. Jätä pois tarpeettomat
koristukset ja käytä näin säästämäsi varat Jumalan asian
edistämiseksi." S. n. 308.
8.3. Perjantai, ilta
Hebr. 3:12,13
"Meidän täytyy yhtyä Kristukseen. Silloin meillä on halussamme
voimavarasto, emmekä jää pimeään, kylmään ja auringottomaan
epäuskon luolaan. Muutoin eivät vanhurskauden auringon kirkkaat
säteet loista meille. Meidän täytyy kohota sen jääkylmän ilmapiirin
yläpuolelle, jossa olemme tähän saakka eläneet ja jolla saatana haluaisi
ympäröidä sielumme, ja hengittää taivaan pyhää ilmaa." Kr. m. v. 87.
9.3. Sapatti, aamu
Hes. 20:19,20
"Ne, jotka eivät ole kokonaan totuuteen kääntyneitä, antavat usein
mielensä askarrella vapaasti maailman toimissa, ja vaikka he
saattavatkin levätä ruumiillisesta työstä sapattina, heidän kielensä
kuitenkin ilmaisee, mitä heidän sydämessään on. Siitä johtuu
osallistuminen tuohon keskusteluun karjasta, sodasta, voitoista ja
tappioista. Se on kaikki sapatin rikkomista. Jos ajatukset viipyvät
maailmallisissa asioissa, kieli ilmaisee sen, sillä sydämen kyllyydestä
suu puhuu." T. a. I, 272.
9.3. Sapatti, ilta
Ef. 5:9-11
"Jeesus on valo eikä Hänessä ole lainkaan pimeyttä. Hänen lapsensa
ovat valon lapsia. He ovat uudistetut Hänen ihmeelliseen valkeuteensa.
Hän on maailman valo ja niin ovat myöskin ne, jotka seuraavat Häntä.
He eivät vaella pimeydessä, vaan heillä on elämän valo. Mitä
innokkaammin Jumalan kansa pyrkii jäljittelemään Kristusta, sitä
itsepintaisemmin vihollinen vainoaa heitä. Mutta heidän Kristusläheisyytensä vahvistaa heitä tekemään vastarintaa kavalan
vihollisemme yrityksille vetää heidät pois Kristuksesta." T. a. I, 143.
10.3. Sunnuntai, aamu
Joh. 6:53-57
"Jumalan sana on punottava niiden luonteeseen ja elämään, jotka
uskovat sen. Ainoa elävä usko on uskoa, joka ottaa totuuden vastaan ja
sulattaa sen, kunnes se tulee osaksi olemuksesta ja elämän toiminnan
vaikuttavaksi voimaksi. Jeesusta sanotaan Jumalan sanaksi. Hän otti
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vastaan Isänsä lain, toteutti sen periaatteita elämässään, ilmaisi sen
henkeä ja osoitti sen siunauksellisen voiman sydämeen. ...Kristuksen
seuraajien täytyy osallistua Hänen kokemuksistaan. Heidän täytyy
sulattaa Jumalan sana. Heidän on Kristuksen voimasta muututtava sen
kaltaisiksi ja heijastettava Jumalan ominaisuuksia. Heidän täytyy syödä
Jumalan Pojan lihaa ja juoda Hänen vertansa, muuten heissä ei ole
elämää. Kristuksen elämän ja työn täytyy tulla Hänen opetuslastensa
elämäksi ja työksi.” T.s. 26.
10.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 150:6
"Onko kukaan meistä oikein ajatellut, kuinka paljosta meidän tulisi olla
kiitollisia? Muistammeko, että Herran armo on joka aamu uusi ja suuri
on Hänen uskollisuutensa? Tunnustammeko riippuvaisuutemme Hänestä
ja ilmaisemmeko kiitollisuutemme kaikista Hänen lahjoistaan?
Päinvastoin me sangen usein unohdamme, että 'jokainen hyvää anti ja
täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä'." T. s. 214.
11.3. Maanantai, aamu
Ef. 5:22-24
"Mies on perheen pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää, ja kaikki
se, millä vaimo vähentää miehensä vaikutusta ja alentaa hänet tuosta
vastuullisesta arvoasemastaan, on Jumalalle vastenmielistä. Vaimon
velvollisuus on alistaa toivomuksensa ja tahtonsa miehelleen.
Molempien pitäisi olla perään antavia, mutta Jumalan Sana antaa
etusijan miehen mielipiteelle. Eikä vaimon arvokkuus vähene siitä, että
hän antaa myöten sille, jonka hän on valinnut avustajakseen,
neuvonantajakseen ja suojelijakseen." T. a. I, 96. 11.3. maanantai, ilta
Matt. 26:36-39
"Kun Jumalan Poika polvistui rukoukseen Getsemanen puutarhassa,
Hänen sielunsa tuska pusersi Hänen huokosistaan suurten
veripisaroitten kaltaista hikeä. Juuri siinä suuren pimeyden kauhu piiritti
Hänet. Maailman syntitaakka oli Hänen harteillaan. Ihmisen sijasta Hän
kärsi Isänsä lain rikkojana. Se oli kiusausten tapahtumapaikka. Jumalan
taivaallinen valo väistyi Hänestä, ja Hän joutui pimeyden voimien käsiin.
Sieluntuskassaan Hän makasi pitkällään kylmällä maalla. Hän sai kokea
Isänsä epäsuosion. Hän oli syyllisen ihmisen huulilta ottanut
kärsimyksen maljan ja päätti itse juoda sen antaakseen ihmiselle sen
tilalle siunauksen maljan. Viha, joka olisi langennut ihmisen päälle,
lankesi silloin Kristuksen päälle. Juuri siinä paikassa tuo salaperäinen
malja vapisi Hänen kädessään." T. a. I, 207.
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12.3. Tiistai, aamu
Luuk. 16:10
"Suuri työ ja ankarat taistelut eivät ole ainoat, jotka koettelevat sielua ja
kysyvät rohkeutta. Jokapäiväinen elämä tuo myös mukanaan pulmia,
koettelemuksia ja pettymyksiä. Vaatimaton, alhainen työ usein koettelee
kärsivällisyyttä ja kestävyyttä eniten. Tarvitaan itseluottamusta ja
päättäväisyyttä, jotta kaikki vaikeudet voitaisiin kohdata ja voittaa.
Hanki varmuus siitä, että Jumala on kanssasi joka paikassa
lohduttamassa ja rohkaisemassa sinua." T. a. I, 280.
12.3. Torstai, ilta
1. Moos. 3:7-11
"Mutta käärme kiusasi Eeva, ja Eeva kiusasi miestänsä, ja niin he
molemmat söivät kielletystä puusta. He rikkoivat Jumalan käskyn ja
tulivat syntisiksi. Tieto siitä levisi kaikkialle taivaassa, ja joka harppu
vaikeni. Enkelit surivat ja pelkäsivät Aadamin ja Eevan ojentavan
uudelleen kätensä ja syövän elämän puusta tullen siten
kuolemattomiksi syntisiksi. Mutta Jumala sanoi, että hän tahtoi
karkottaa rikkojat puutarhasta ja asettaa keruupin välkkyvällä miekalla
vartiomaan elämänpuun tietä, jottei ihminen voisi sitä lähestyä ja syödä
sen hedelmästä, joka saattoi ikuistuttaa kuolemattomuuden." H. k. 144.
13.3. Perjantai, aamu
Joh. 12:26
"Millainen innostus täyttäisi meidät, miten paljon me ponnistelisimme,
kuinka anteliaita ja epäitsekkäitä me olisimme, jos me pitäisimme
Kristuksen esikuvanamme ja Hänen elämänsä ojennus- ja
ohjenuoranamme. Kuinka väsymättömästi tekisimme työtä, mitkä
vakavat voiman ja viisauden anomukset kohoaisivat silloin Jumalan
puoleen. Kuinka toisenlaiselta näyttäisikään sydämissä, perheissä,
seurakunnassa, ja myöskin maailmassa, jos kaikki Jumalan lapsiksi
tunnustautuvat pitäisivät Jumalan heille antaman tehtävän elämänsä
päätehtävänä ja edistäisivät sitä epäitsekkäällä antautumisella."
Schatzk. II, 142,143.
13.3 Keskiviikko, ilta
Ef. 6:16
"Jos vihollisen onnistuu kääntää epätoivoon joutuneitten katseet pois
Jeesuksesta heihin itseensä, omaa arvottomuuttaan mietiskelemään,
sen sijaan että ajattelisivat Jeesuksen arvollisuutta, hänen rakkauttaan,
hänen ansiotaan ja suurta armoaan, saa hän temmatuksi heiltä uskon
kilven päästen tarkoituksensa perille. He ovat silloin aivan suojattomia
vihollisen tulisia kiusauksia vastaan. Heikkojen tulisi sen vuoksi katsoa
Jeesukseen ja uskoa Häneen. Sitten he harjoittaisivat uskoa." H. k. 84.
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14.3. Torstai, aamu
Room. 15:2,3
"Jumala teroittaa selvästi kaikkien seuraajiensa mieleen velvollisuuden
olla siunaukseksi toisille vaikutuksellaan ja varoillaan ja etsiä Häneltä
sitä viisautta, joka tekee heidät kykeneviksi suorittamaan kaiken
voitavansa kohottaakseen niiden ajatukset ja taipumukset, jotka
joutuvat heidän vaikutuspiiriinsä. Toimiessamme toisten hyväksi
saamme kokea suloista mielihyvää, sisäistä rauhaa, joka riittää meille
palkaksi. Kun ylevä halu tehdä toisille hyvää kannustaa ihmisiä, he
löytävät todellisen onnen suorittaessaan uskollisesti elämän moninaiset
tehtävät. Se antaa enemmän kuin maailmalliset palkat, sillä enkelit ovat
panneet merkille jokaisen velvollisuuden, jonka olemme uskollisesti
täyttäneet, ja ne loistavat elämämme muistokirjassa." T. a. I, 191.
14.3. Torstai, ilta
Matt 22:2-5,8
"Tullakseen kutsutuiksi evankeliumin juhlaan heidän tulee luopua
kaikista maailmallisista harrastuksistaan ja asettaa ainoaksi
päämääräkseen
Kristuksen
ja
Hänen
vanhurskautensa
vastaanottaminen. Jumala antoi kaiken ihmisen puolesta ja Hän pyytää
ihmistä asettamaan Hänen palvelemisensa jokaisen maalisen ja
itsekkään pyrkimyksen yläpuolelle. Hän voi ottaa vastaan vain
jakamattoman sydämen. Sydäntä, joka on kiintynyt maallisiin, ei voida
tuoda Jumalalle." Kr. m. v. 108.
15.3. Perjantai, aamu
1. Kor. 10:31
"Seuraatteko tätä neuvoa, kun valmistatte ruokaa ja kutsutte
perhettänne aterialle? Tarjoatteko lapsillenne ainoastaan sellaista ruoka,
josta tiedätte valmistuvan parasta verta? Annatteko heille sellaista
ruokaa, joka säilyttää heidän elimistönsä vähimmin kiihtyneenä?
Asettaako tarjoamanne ruoka heidät parhaimpaan suhteeseen elämään
ja terveyteen? Vai hankitteko heille, välittämättä heidän tulevasta
parhaastaan, epäterveellistä, kiihottavaa ja ärsyttävää ruokaa? T. a. I,
172.
15.3. Perjantai, ilta
1. Kor. 18:21
"Kristuksen seuraajilla ei ole oikeutta viipyä puolueettomuuden
maaperällä. Avoimesta vihollisestakin on enemmän toivoa kuin
sellaisesta, joka on puolueeton. ...Jumalan kansa on hylännyt
ensimmäisen rakkautensa. Sen täytyy nyt katua ja vakaasti kulkea
eteenpäin pyhyyden polulla. Jumalan tarkoitukset ulottuvat jokaiseen
elämämme vaiheeseen. Ne ovat muuttumattomia ja ikuisia, ja aikanaan
ne täytetään. Ajoittain voi näyttää siltä, että saatanalla on kaikki valta
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käsissään, mutta meidän luottamuksemme on Jumalassa. Kun me
lähestymme Häntä, lähestyy Hän myös meitä ja mahtavalla voimallaan
toteuttaa armotyönsä." Kr. m.v. 126.
16.3. Sapatti, aamu
Mark. 2:27
"Ihmistä ei tehty sapattia varten ollakseen sille sovelias, sillä sapatti
asetettiin vasta ihmisen luomisen jälkeen täyttämään hänen tarpeitaan.
Luotuaan maailman kuudessa päivässä Jumala lepäsi, samalla
pyhittäen ja siunaten sen päivän, jonka Hän varasi lepoon kaikesta
luomistyöstänsä. Hän erotti tuon erikoisen päivän myös ihmisille levoksi
kaikesta hänen työstään, jotta hän katsellessaan maata ja taivasta
muistelisi, että Jumala oli kuudessa päivässä tehnyt ne kaikki ja
levännyt seitsemäntenä, ja että hänen katsellessaan Jumalan
äärettömän viisauden silminnähtäviä todistuksia hänen sydämensä
täyttyisi rakkaudella ja kunnioituksella Tekijäänsä kohtaan." T. a. I, 261.
16.3. Sapatti, ilta
Luuk. 11:23-26
"Meidän täytyy tyhjentyä itsestämme. Mutta tämä ei riitä. Kun olemme
luopuneet epäjumalistamme, täytyy niiden jättämä tyhjiö täyttää. ...Kun
tyhjennät sydämesi omasta itsestäsi, sinun täytyy ottaa vastaan
Kristuksen vanhurskaus. Omaksu se uskon kautta, sillä sinulla täytyy
olla Kristuksen mieli ja henki, että voit tehdä Kristuksen tekoja. Jos avaat
sydämesi oven, Jeesus täyttää tyhjiön Henkensä lahjoilla, ja silloin sinä
voit olla elävä saarnaaja kotonasi, seurakunnassa ja maailmassa." Kr.
m. v. 115.
17.3. Sunnuntai, aamu
Jer. 26:4-6
Ne, jotka kieltäytyvät antautumasta profeettojen kuritettaviksi ja jotka
eivät liioin puhdista sielujaan koko totuuden kuuliaisuudessa, vaan ovat
taipuvaisia uskomaan tilaansa paljon paremmaksi, kuin mitä se itse
asiassa on, saavuttavat vitsausten vuodattamisajan, ja silloin he
ymmärtävät, että olisivat tarvinneet kuritusta, muovailua ja tasoitusta
tullakseen rakennukseen kelvollisiksi. Mutta silloin ei enää ole aikaa
siihen eikä ole yhtään Välittäjää, joka heitä puoltaisi Isän edessä. Ennen
tuota aikaa on annettu pelottavan vakava julistus: 'Vääryyden tekijä
tehköön yhä edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon yhä
edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön yhä edelleen vanhurskautta, ja
joka on pyhä, pyhittyköön yhä edelleen." H. k. 81,82.
17.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 18:47
"Miksi emme pyhiinvaellusmatkallemme korota ääntämme hengellisiin
lauluihin? Miksi emme palaa yksinkertaiseen ja hurskaaseen elämään?
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Syy, miksi emme ole iloisempia, on se, että olemme kadottaneet
ensimmäisen rakkautemme. Olkaamme siis innokkaita ja tehkäämme
parannus, jotta kynttiläjalkaamme ei siirrettäisi pois paikoiltaan.
...Meidän tulee tutkia, ajatella ja rukoilla. Silloin hengelliset silmämme
avautuvat näkemään taivaallisen temppelin sisäpihat. Silloin myös
käsittämme niiden kiitos- ja ylistyslaulujen sisällön, joita taivaan kuoro
laulaa valtaistuimen ympärillä." T. a. I, 207. 208.
18.3. Maanantai, aamu
Sananl. 22:6
"Äidin työ (kasvatustyö) alkaa lapsen ollessa pieni. Hänen tulisi taivuttaa
lapsensa tahto itselleen alamaiseksi ja opettaa lasta tottelemaan. Älä
päästä otettasi herpaantumaan lapsen kasvaessa. Jokaisen äidin pitäisi
käyttää aikaa neuvoakseen lapsiaan, oikaistakseen heidän virheitään ja
kärsivällisesti opettaakseen oikeata tietä. Kristittyjen vanhempien pitäisi
tietää, että heidän tehtävänsä on kasvattaa lapsiaan tulemaan
kelvollisiksi Jumalan lapsiksi. Lapsuudessa annetut ohjeet ja silloin
kehittynyt luonne vaikuttaa lasten koko uskonnolliseen kokemukseen.
Ellei tahtoa ole silloin alistettu vanhempien tahtoon, niin sitä läksyä on
vaikea oppia myöhempinä vuosina." T. a. I, 127.
18.3. Maanantai, ilta
Luuk. 24:45-51
"Hänen innokkaat seuraajansa kuuntelivat ilolla Hänen opetuksiaan
kätkien hartaana sydämeensä jokaisen sanan, joka lähti Hänen pyhiltä
huuliltaan. Nyt he varmasti tiesivät, että hän oli maailman Vapahtaja.
Hänen sanansa painuivat syvään heidän sydämiinsä, ja he surivat, kun
heidän täytyi pian erota taivaallisesta Opettajastaan saamatta enää
kauemmin kuulla lohduttavia armon sanoja Hänen huuliltaan. Mutta
heidän sydämensä lämpeni jälleen rakkaudesta ja sanomattomasta
ilosta, kun Jeesus sanoi heille, että Hän menee valmistamaan heille sijaa
ja tulee takaisin ottamaan heidät, jotta he saisivat aina olla Hänen
kanssaan. Hän lupasi myös lähettää lohduttajan, Pyhän Hengen,
opastamaan heidät totuuteen. 'Ja Hän nosti kätensä ja siunasi heidät'."
H. k. 213.
19.3. Tiistai, aamu
1. Kor. 15:57
"Saavuttaaksemme voiton jokaisessa vihollisen piirityksessä meidän
täytyy käyttää apunamme itsemme ulkopuolella olevaa voimaa. Meidän
täytyy pitää yllä jatkuvaa, elävää yhteyttä Kristukseen, jolla on voima
antaa voitto jokaiselle sielulle, joka pysyy uskollisena ja nöyränä. Usko
tarttuu Kristuksen voimaan." Kr. m. v. 107.
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19.3. Tiistai, ilta
2. Tim. 1:7,8
"Jos ei ristiä, niin ei kruunuakaan. Kuinka joku voi olla vahva Herrassa
ilman koettelemuksia? Vahvistuaksemme meidän täytyy saada
harjoitusta. Jotta saisimme vahvan uskon, meidän täytyy joutua
sellaisiin olosuhteisiin, joissa uskomme saa harjoitusta. Juuri ennen
marttyyrikuolemansa apostoli Paavali kehotti Timoteusta: 'Kärsi yhdessä
minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala
antaa voimaa.’ Juuri monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän
sisälle Jumalan valtakuntaan. Vapahtajaamme koeteltiin kaikella
mahdollisilla tavalla, mutta siinä huolimatta Hän voitti Jumalassa
jatkuvasti. Etuoikeutemme on olla voimakkaita Jumalan voimassa
kaikissa olosuhteissa ja kerskata Kristuksen rististä." T. a. I, 459. 20.3.
Keskiviikko, aamu
Mark. 4:21
"Sydämeni on syvästi liikuttunut. Sanat eivät riitä ilmaisemaan
tunteitani, rukoillessani tuhon joutuvien sielujen puolesta. Rukoilenko
turhaan? Kristuksen lähettiläänä tahdon rohkaista teitä tekemään työtä
sillä tavalla, jotenka ette ole koskaan aikaisemmin työskennelleet. Ette
voi siirtää velvollisuuttanne toisten hartioille. Työtänne ei voi tehdä
kukaan toinen. Jos te pidätätte valonne, niin silloin täytyy jonkun jäädä
pimeyteen teidän välinpitämättömyytenne takia." Schatzk. II, 146.
20.3. Keskiviikko, ilta
Gal. 5:20
"Korkeat vaatimukset, muodot ja juhlamenot, miten mahtavasti
vaikuttavia ne ovatkin, eivät tee sydäntä hyväksi ja luonnetta puhtaaksi.
Todellinen rakkaus Jumalaan on toimiva periaate, puhdistava toiminta...
Juutalaiset olivat kansakuntana saavuttaneet korkean aseman: he olivat
rakentaneet suuria ja korkeita muureja suojatakseen itseään
pakanamaailmalta;
he
olivat
pitäneet
itseään
erikoisena,
lainkuuliaisena kansana, joka oli Jumalan mielisuosiossa. Mutta Kristus
osoitti heidän uskontonsa pelastavaa uskoa vailla olevaksi." Kr. m. v. 75.
21.3. Torstai, aamu
Kol. 3:1-3
"Jos etsimme omaa parastamme eli miten eniten voisimme itseämme
miellyttää, sen sijaan että koettaisimme olla Jumalalle mieliksi sekä
edistää Hänen kallistaa, kärsivää asiaansa, niin me tuotamme häpeää
Jumalalle ja sille pyhälle asialle, jota tunnustamme rakastavamme.
Meillä on ainoastaan lyhyt aika jäljellä tehdäksemme Jumalan työtä. Ei
minkään pitäisi olla liian kallista uhrattavaksi Jeesuksen hajalla olevan
ja raadellun lauman pelastukseksi. Ne, jotka nyt tekevät liiton Jumalan
kanssa uhreilla, kootaan pian kotiin saamaan runsaan palkan sekä
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omistamaan uuden valtakunnan iankaikkisesta iankaikkiseen." H. k. 54.
21.3. Torstai, ilta
1. Piet. 2:5
"Me olemme nyt Jumalan työpajassa. Monet meistä olemme rosoisia
kiviä louhimosta. Mutta kun vastaanotamme Jumalan totuuden, se alkaa
muovailla meitä. Se kohottaa meidät ja poistaa meistä jokaisen
puutteellisuuden ja synnin, oli se mitä tahansa. Näin tulemme valmiiksi,
niin että saamme nähdä kuninkaan hänen kauneudessaan ja lopulta
liittyä taivaan pyhiin enkeleihin kirkkauden valtakunnassa. Tällä alhaalla
tämän työn täytyy tulla suoritetuksi meidän hyväksemme. Täällä
sielumme ja ruumiimme täytyy tulla soveliaiksi kuolemattomuuteen." T
a. I, 168.
22.3. Perjantai, aamu
Apt. 9:32-35
"Synnin taakka, sen tuoma rauhattomuus ja tyydyttämättömät halut
muodostavat perustukset useimmille taudeille, joista synnintekijät
kärsivät. Kristus on synninsairaan sielun parantaja. Näiden ahdistettujen
sieluraukkojen tulisi paremmin tuntea Hänet, jonka tulee opettaa
kärsivällisesti ja ystävällisesti, mutta silti vakavasti, miten avata sielunsa
ikkunat, niin että Jumalan rakkauden paiste pääsee valaisemaan mielen
pimennot." T. a. I, 166.
22.3. Perjantai, ilta
Matt. 26:75
"Samoin kuin anteeksiantamus on katumuskin Kristuksen lahja, eikä
sitä voi löytää sydämestä, jossa Jeesus ei ole tehnyt työtään. Ellei
Kristuksen Henki herätä omatuntoamme, me emme voi katua enempää
kuin saada anteeksikaan ilman Kristusta." "Kristus on jokaisen oikean
herätteen lähde. Hän on ainoa, joka voi herättää ihmissydämessä vihaa
syntiä kohtaan. Hän on voimamme lähde, jos me haluamme tulla
pelastetuiksi. Yksikään sielu ei voi katua ilman Kristuksen armoa."
"Jumalan vanhurskaus on ruumiillistuneena Kristuksessa. Me otamme
vastaan vanhurskauden ottamalla vastaan Hänet." Kr. m. v. 104.
23.3. Sapatti, aamu
Ps. 19:2-4
"Pitääksemme sapatin pyhänä meidän ei ole tarpeellista sulkeutua
huoneisiimme eikä eristäytyä luonnon ihanista näköaloista ja taivaan
vapaasta ja virvoittavasta ilmasta. Missään tapauksessa meidän ei tule
antaa huolien eikä liiketoimien vallata mieltämme Herran pyhittämänä
sapattina. Meidän ei tule sallia edes ajatustemme askarella
maailmallisissa asioissa. Mutta sielu ei voi virvoittua, uudistua eikä
ylevöityä, jos melkein koko sapatti ollaan sisällä kuuntelemassa pitkiä
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saarnoja ja väsyttäviä, muodollisia rukouksia. Niin vietettynä Herran
sapatti on saatettu väärään käyttöön, niin ettei se enää vastaa sitä
tarkoitusta, mihin se on asetettu." T. a. I, 261.
23.3. Sapatti, ilta
Jaak. 4:4
"Seurakunnan suuri Pää, joka on valinnut kansansa jäsenet maailmasta,
vaatii heitä erillään maailmasta. Hänen tarkoituksensa on, että Hänen
käskyjensä ylevä henki erottaisi heidät maailmasta vetämällä heitä
Hänen puoleensa. Rakkaus Jumalaan ja Hänen käskyjensä pitäminen on
aivan toista kun maailman nautintojen rakastaminen ja sen ystävyys.
Kristuksen ja Belialin välillä ei ole mitään yhteyttä." S. n. 373.
24.3. Sunnuntai, aamu
Kol. 3:16,17
"Seurustelutilaisuudet voivat mitä suurimmassa määrin olla hyödyllisiä
ja opettavaisia, jos niiden sydämessä, jotka kokoontuvat yhteen, on
Jumalan rakkaus oikein palavana ja he kokoontuvat vaihtamaan
ajatuksia Jumalan sanasta tai keksimään keinoja, miten Hänen työtään
voidaan edistää ja tehdä hyvä lähimmäisillemme. Kun Pyhä Henki
lausutaan tervetulleeksi vieraaksi näihin tilaisuuksiin eikä sanota tai
tehdä mitään, mikä murehduttaisi sitä tai karkottaisi sen saa Jumala
kunnian ja ne, jotka kokoontuvat yhteen, saavat virkistystä ja uutta
voimaa." S.n. 389.
24.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 145:1-7
"Meidän velvollisuutemme on yhtä paljon ylistää Jumalaa sydämen
kyllyydestä ja vilpittömyydestä kuin rukoilla Häntä. Meidän tulee näyttää
maailmalle ja kaikille taivaan olennolle, että annamme arvon Jumalan
ihmeelliselle rakkaudelle langenneeseen ihmiskuntaan sekä että
odotamme
suurempia
siunauksia
Hänen
äärettömältä
täydellisyydeltään. Meidän on paljoa useammin kuin tähän asti
puhuttava voittamistamme kalliista kokemuksista. Kun me jollain
erityisellä tavalla olemme saaneet kokea Pyhän Hengen johtoa,
lisääntyisi suuresti ilomme Herrassa ja voimamme vaikuttaisi Hänen
hyväkseen, jos lausuisimme tämän Hänen hyvyytensä ja julistaisimme,
miten ihmeellisesti Hän menettelee lapsiinsa nähden." K. m. v. 331-332.
25.3. Maanantai, aamu
Ps. 69:31
"Laulun arvoa kasvatustyössä ei tulisi koskaan unohtaa. Jos kodissa
lauletaan hyviä ja kauniita lauluja, kuuluu siellä vähemmän moittivia
sanoja ja enemmän rohkaisevia, toivehikkaita ja iloisia sanoja... Kun
Lunastajamme johtaa meidät Äärettömään valtakuntaan, mikä säteilee
Jumalan kirkkautta, voimme kuulla taivaan kuoron laulavan kiitos - ja
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ylistyslauluja valtaistuimen ympärillä, ja kun kaikua enkelien laulusta
kuuluu kodeissamme täällä maan päällä, sydämet pääsevät
lähemmäksi taivaallisia laulajia. Yhteys taivaan kanssa alkaa jo maan
päällä Saame täällä oppia sen ylistyksen perussävelen." S. n. 286.
25.3. Maanantai, ilta
Hebr. 5:8,9
"Kristuksessa yhtyivät inhimillinen ja jumalallinen. Hänen tehtävänsä oli
ihmisen sovittaminen Jumalan kanssa, äärellisen yhdistäminen
äärettömään. Se oli ainoa keino langenneen ihmisen korottamiseksi,
jotta tämä Kristuksen veren ansioihin turvaten voisi osallistua
jumalallisesta luonnosta. Pukeutuneena ihmisluontoon Kristus tuli
käsittämään ihmisen koettelemukset ja surut ja kaikki ihmistä
ahdistavat kiusaukset. Enkelit, jotka eivät tunteneet syntiä, eivät voineet
tuntea osanottoa ihmiselle ominaisiin koettelemuksiin. Kristus alentui
ottamaan päälleen ihmisen luonnon ja tulemaan kiusatuksi kaikissa
kohdin samalla tavalla kuin mekin, jotta Hän tietäisi, miten auttaa
kaikkia kiusattuja." T. a. I, 205.
26.3. Tiistai, aamu
Matt. 7:20
"Jotkut näistä henkilöistä ovat harjoittaneet sellaista, mitä he nimittävät
lahjoiksi sanoen Herran asettaneen ne seurakuntaan. He puhuvat
merkityksetöntä mongerrusta, mitä he kutsuvat vieraaksi kieleksi, ja
mikä on tuntematonta ei vain ihmisille vaan Herralle ja koko taivaalle.
Sellaisia lahjoja saavat miehet ja naiset suuren pettäjän avulla.
Kiihkoilua, väärää kiihotusta, väärää kielilläpuhumista ja meluisia
hartaudenharjoituksia on pidetty lahjoina, joita Jumala on asettanut
seurakuntaan. Muutamat ovat tulleet petetyiksi tässä. Tämän kaiken
seurauksena olleet hedelmät eivät ole olleet hyviä. 'Heidän hedelmistään
te tunnette heidät.' Kiihkoilua ja melua on pidetty erikoisena uskon
todistuksena." T. a. I, 205.
26.3. Tiistai, ilta
Ps.40:4
"Se (musiikki) on muuan tehokkaimmista keinoista, jonka avulla
hengelliset totuudet voivat vaikuttaa ihmissydämeen. Miten usein
käykään niin, että ahdistuneet ja epätoivoisen ihmisen mielen palautuu
joitakin Jumalan sanoja - kukaan sitten unohtunut lapsuuslaulun säe - ja
kiusaukset menettävät voimansa, elämä saa uuden merkityksen ja
tarkoituksen, ja rohkeutta ja iloa riittää jakaa muillekin." S. n. 286. 27.3.
Keskiviikko, aamu
Hebr. 10:24
"Elämämme jokaisella teolla on usko hyvä tai huono vaikutus toisiin.
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Vaikutuksemme on kohottava tai alentava. Se tunnetaan
aikaansaannoksistaan ja se toistuu enemmän tai vähemmän
kanssaihmisissämme. Jos me esikuvallamme autamme toisia
kehittämää hyviä periaatteita, me annamme heille voimaa tehdä hyvää.
Sitten he vuorostaan tekevät samaa hyvää vaikutusta muihin, ja siten
sadat ja tuhannet joutuvat vaikutuspiirimme meidän tietämättämme.
Jos me toisaalta teoillamme vahvistamme tai pakotamme toimintaan
ympärillämme olevien pahat voimat, me osallistumme heidän
synteihinsä, ja joudumme tekemään tiliä siitä hyvästä, jonka olisimme
voineet tehdä heille, mutta jota emme tehneet, koska emme
neuvonantajaksemme." T. a. I, 192.
27.3. Keskiviikko, ilta
Joh. 6:40
"Usko on se ehto, jonka Jumala on katsonut sopivaksi luvatakseen
syntisille anteeksiannon. Ei niin, että usko olisi hyve, joka ansaitsee
pelastuksen, vaan niin, että usko voi tarttua Kristuksen ansioihin, jotka
ovat synnin parannuskeinoja." Kr. m. v. 95. 28.3. Torstai, aamu
Hebr. 13:16
"Kukaan ei voi harjoittaa todellista hyväntekeväisyyttä kieltämättä
itseään. Ainoastaan elämällä yksinkertaisesti ja itsemme kieltäen ja
noudattamalla ankaraa säästäväisyyttä voimme suorittaa sen tehtävän,
mikä meille Kristuksen edustajina on uskottu. Ylpeys ja maallinen
kunnianhimo on kitkettävä pois sydämestämme. Meidän on kaikissa
toimissamme noudatettava sitä epäitsekkyyden periaatetta, joka ilmeni
Kristuksen elämässä. Kotiemme seiniltä, tauluista ja huonekaluista
meidän
tulisi
lukea:
'Vie
kurjat
kulkijat
huoneeseesi.’
Vaatekomeroistamme meidän tulisi nähdä kuin Jumalan sormella
kirjoitettuina sanat: 'Kun näet alastoman, vaateta hänet.' Ruokasalin
runsaasti katetulla pöydällä tulisi nähdä piirrettynä: Taita leipäsi
isoavalle'." S. n. 314.
28.3. Torstai, ilta
Matt 22:11-13
"On olemassa monia, monia julkisesti kristityiksi tunnustautuneita, jotka
odottavat Herran tulemista välinpitämättömästi. Heillä ei ole Hänen
vanhurskautensa pukua. He voivat tunnustautua Jumalan lapsiksi, mutta
he eivät ole puhdistuneet synnistä. He ovat itsekkäitä ja itseensä
tyytyväisiä. Heidän kokemukseensa ei sisälly Kristusta. He eivät
rakastaa Jumala yli kaiken eivätkä lähimäistään niin kuin itseään. Heillä
ei ole todellista käsitystä pyhyyden olemuksesta. He eivät näe puutteita
itsessään. Niin sokaistuja he ovat, etteivät kykene havaitsemaan
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ylpeyden ja vääryyden kavalla toimintaa. He ovat puetut oman
vanhurskauden rääsyihin, ja he ovat lyödyt hengellisellä sokeudella.
Saatana on heittänyt varjonsa heidän ja Kristuksen väliin, eikä heillä ole
halua tutkia Vapahtajan puhdasta, pyhää luonnetta." Kr. m. v. 114.
29.3. Perjantai, aamu
1. Kor. 6:19,20
"Me emme ole itsemme omat. Meidän on kalliisti ostettu Jumalan Pojan
kärsimyksillä ja kuolemalla. Jos voisimme täysin käsittää sen,
tuntisimme suurta vastuutta pitää itseämme parhaassa kunnossa, jotta
voisimme suorittaa Jumalalle täydellistä palvellusta. Mutta jos
omaksumme minkä suunnan tahansa, joka tuhlaa elinvoimiamme ja
vähentää tarmoamme, tai sumentaa älyämme, niin teemme syntiä
Jumalaa vastaan. Niin menetellen emme kirkasta Häntä ruumiissamme
ja hengessämme, jotka ovat Hänen, vaan teemme paljon pahaa Hänen
edessään." T. a. I, 167.
29.3. perjantai, ilta
Matt. 13:45,46
"Kristuksen vanhurskaudessa, joka on puhdas valkea helmi, ei ole
ainoatakaan virhettä, tahraa tai vikaa. Tämän vanhurskauden me
voimme saavuttaa. Verellä lunastettu, mittaamattomia aarteita sisältävä
lunastus on kallisarvoinen helmi. Me saamme etsiä sitä ja löytää sen....
On olemassa joitakin ihmisiä, jotka alituisesti etsivät ja etsivät kaunista
helmeä. Mutta he eivät luovu täydellisesti huonoista tavoista. He eivät
kuole itselleen, jotta Kristus voisi elää heissä. Sen vuoksi he eivät löydä
kallisarvoista helmeä." Kr. m. v. 101.
30.3. Sapatti, aamu
5. Moos. 5:12
Sapatti tehtiin ihmisille siunaukseksi, jotta se ohjaisi heidän mielensä
pois arkisista tehtävistä ajattelemaan Jumalan hyvyyttä ja kunniaa. On
välttämätöntä, että Jumalan lapset kokoontuvat keskustelemaan
Luojastaan,
vaihtamaan
ajatuksia
sekä
rukoilemaan
tarkoituksenmukaisesti. Mutta näitä sapattitilaisuuksia ei tulee tehdä
pitkiksi ja väsyttäviksi, niin että ne kadottavat kaiken mielenkiinnon." T.
a. I, 261,262.
30.3. Sapatti, ilta
Ps. 101:6
"Omalla
määrätyllä
paikallamme
meidän
tulisi
suorittaa
velvollisuutemme yhtä uskollisesti kuin enkelit korkeamassa
asemassaan. Ne, jotka tuntevat olevansa Jumalan palvelijoita, ovat
ihmisiä, joihin voidaan luottaa missä tahansa. Taivaan kansalaiset ovat
parhaita
tämän
maailman
kansalaisia.
Oikea
käsitys
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velvollisuudestamme Jumalaa kohtaan saa meidät selvemmin
käsittämään velvollisuutemme lähimmäisiämme kohtaan." S. n. 323.
31.3. Sunnuntai, aamu
Jes. 8:20
"Olemme vastuunalaisia ainoastaan siitä valosta, joka loistaa meille.
Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistus koettelevat meitä. Jos olemme
uskollisia ja kuuliaisia, Jumala mielistyy meihin ja siunaa meitä valittuna
omaisuuskansanaan. Missä täydellinen uskoja täydellinen rakkaus
toimivana periaatteena täyttää Kristuksen seuraajien sydämet, siellä
heillä on voimallinen vaikutus. Valo on säteilevä heistä ja hälventävä
heitä ympäröivän pimeyden, puhdistaen ja kohottaen kaikkia heidän
vaikutuspiiriinsä joutuvia ja saattaen totuuden tuntoon kaikki, jotka
tahtovat tulla valoon ja kulkea kuuliaisuuden halpaa tietä." T. a. I,
268,269.
31.3. Sunnuntai, ilta
Ps. 66:16-20
"He (veljet ja sisaret) olisivat nopeammin valmiit Jeesusta ylentämään ja
korottamaan, jos he tuntisivat paremmin Jumalan ylenpalttista armoa
Hänen antaessaan ainutsyntyisen Poikansa kuolla uhrina meidän
syntiemme ja rikostemme tähden avatakseen Jeesuksen kärsimysten ja
tuskien kautta pelastuksen tien rikollisille, jotta nämä saisivat
anteeksiannon ja voisivat elää. He eivät voisi olla vaiti, vaan kiitollisina
he puhuisivat Hänen kunniastaan ja kertoilisivat Hänen voimastaan, ja
silloin Jumalan siunaukset lepäisivät heidän yllään. Vaikkapa sama asia
toistettaisiinkin, tulisi Jumala kuitenkin sen kautta kirkastetuksi." H. k.
133.
*****
Todistuksen paikat on lainattu kirjoista
P.P.
V.s.
T.a. I,II,III
Kr.v.
A.T.
T.K.L.
H.K.
S.t.
Pr.K.
E.k.
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Patriarkat ja profeetat
Vuorisaarna
Todistusaarteita
Kristuksen vertaukset
Aikakausien Toivo
Tie Kristuksen luo
Hengellisiä kokemuksia
Suuri taistelu
Profeetat ja kuninkaat
Elämä ja kasvatus
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S.n.
Sanomia nuorisolle
S.L.S.
Suuren Lääkärin Seuraajana
Kr. m. v.
Kristus meidän vanhurskautemme
Schatzk. Saks. Kiel. Todistusaarteita
Weg zur Gesundcheit Tie terveyteen
Zeugnisheft
Todistusvihko
W.d.A. saks. kiel.
Apostolien teot
Ruf a. d. Jugend saks. Sanomia nuorisolle
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