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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HUHTIKUU
1.4. Maanantai, aamu
Saarn. 11:9
"Nuoria ei voida vaatia olemaan yhtä tyyniä ja tasaisia kuin vanhat, eikä
lapsella voi olla vanhuksen vakavuutta. Kun synnilliset huvitukset tuomitaan,
niin kuin tuleekin tehdä, on vanhempien, opettajien ja holhoojien hankittava
niiden sijaan viattomia huvituksia, jotka eivät tahraa tai turmele moraalia.
Älkää sitoko nuoria ankarien sääntöjen tai kieltojen avulla, jotka saavat heidät
tuntemaan itsensä kiusaantuneiksi, niin että he rikkovat ne ja syöksyvät
turhuuden ja turmeluksen teille. Pitäkää ohjaksista lujin, ystävällisin, varovaisin
käsin johtaen ja ohjaten heidän mieltään ja tarkoituksiaan, mutta kuitenkin niin
hellästi, viisaasti ja rakastavasti, että he ymmärtävät teidän pitävän silmällä
heidän parastaan." S. N. 377.
1.4. Maanantai, ilta
Apt. 5:30,31
"Jumala ilmaisee Kristuksen syntiselle, ja kun tämä näkee Jumalan Pojan
puhtauden, hän ei enää ole tietämätön synnin luonteesta. Uskon kautta
Kristuksen työhön ja voimaan hänen sydämessään syntyy viha syntiä ja
saatanaa kohtaan. Ne, joille Jumala antaa anteeksi, Hän ensin tekee
katuvaisiksi. Kristus vetää syntistä puoleensa osoittamalla hänelle
ristinkuolemassa ilmenneen rakkautensa, ja tämä pehmentää hänen
sydämensä, vaikuttaa hänen mieleensä ja saa sielussa aikaan synninsurun ja
katumuksen." K. M. V. 103.
2.4. Tiistai, aamu
Dan. 1:11-15
"Meidän ruumiimme on Kristuksen omakseen lunastama, eikä meillä ole lupa
menetellä sen suhteen miten vain haluamme. Kaikkien niiden, jotka
ymmärtävät terveydenlakeja, tulisi käsittää velvollisuudekseen noudattaa näitä
lakeja, jotka Jumala on laatinut heidän elämäänsä varten. Kuuliaisuus
terveydenlakeja kohtaan on tehtävä omakohtaiseksi velvollisuudeksi. Me
saamme itse kärsiä lainrikkomuksen seuraukset. Meidän on yksilöinä
vastattava Jumalalle tavoistamme ja tottumuksistamme. Sen tähden me emme
kysy: 'Mikä on maailman tapa?' vaan 'Miten minä osaltani hoidan olemustani,
minkä Jumala on minulle antanut?'" K. S. L. 285.
2.4. Tiistai, ilta
Gal. 5:16,17
"Tahto on hallitseva voima ihmisluonnossa. Jos tahto ohjataan oikein, on koko
ruumis totteleva sen ääntä. Tahto ei ole makuaisti, ei myöskään taipumus, vaan
vallitseva ja päättävä voima, kuninkaallinen voima, joka vaikuttaa ihmislapsissa
joko kuuliaisuuden tai tottelemattomuuden Jumalan kohtaan. Teidän täytyy
asettaa tahtonne Kristuksen puolelle. Niin pian kun luovutatte tahtonne
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kokonaan Hänelle, ottaa se teidät omistukseensa ja vaikuttaa teissä tahdon ja
tekemisen, mielisuosionsa mukaan." W. z. G. 155.
3.4. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 9:6
"Evankeliumisanoman leviäminen on vaatinut vielä enemmän varoja taistelun
ylläpitämiseksi Kristuksen kuoleman jälkeen kuin heprealaisten aikana, minkä
vuoksi lahjojen antaminen on vielä tärkeämpi nyt kuin silloin. Nyt Jumala ei
tyydy vähempään, vaan vaatii suurempia lahjoja kuin minään aikaisempana
maailman kautena. Kristus esitti sen periaatteen, että uhrilahjojen tuli olla
suhteellisia niille siunauksille ja sille valolle, mitä kukin oli saanut. Hän sanoi:
'Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan.'" T. a. I, 352.
3.4. Keskiviikko, ilta
Ps. 119:7,8
"Me elämme maailmassa, joka vihaa vanhurskautta, luonteen puhtautta ja
erikoisella tavalla armossa kasvamista. Katsomme me minne tahansa, niin me
näemme saastaisuutta, turmeltuneisuutta, rappeutumista ja syntiä. Tämä on
vastakohtana juuri sille työlle, jonka täytyy toteutua meissä, ennen kuin me
voimme vastaanottaa kuolemattomuuden lahjan. Jumalan valittujen täytyy
viimeisinä päivinä käydä esiin kaikista turmeluksista, jotka ympäröivät heidät,
puhtaana ja tahrattomana. Heidän ruumiinsa täytyy pyhittyä ja mielensä
puhdistua. Mutta mikäli tämä työ halutaan saada toteutetuksi, niin se täytyy
suorittaa välittömästi vakavuudella ja ymmärryksellä. Pyhällä Hengellä täytyy
olla täydellinen hallinta meihin ja vaikuttaa tämän työn suorittamisessa." W.z.
G. 9.
4.4. Torstai, aamu
Joh. 15:5
"Ei riitä, että perehdymme yksin totuuden perusteisiin. Meidän on osoitettava
ihmiselle elämää, joka on Jeesuksessa. Työmme tulee olemaan
menestyksellistä, jos Jeesus kätkeytyy meihin, sillä Hän on sanonut: Ilman
minua ette voi tehdä mitään.' Jeesus seisoo kolkuttamassa sydämemme
ovelle, ja kuitenkin kaikesta tästä huolimatta jotkut sanovat jatkuvasti: ’En voi
löytää Häntä’ Miksi ei? Hän sanoo: ’Seison täällä kolkuttamassa.’ Miksi te ette
avaa ovea ja sano: ’Tule, Herrani.’ Avaa ovi Silloin olet tunteva Jeesuksen
rauhaisan läsnäolon." K. M. V. 33,34.
4.4. Torstai, ilta
Joh. 20:11-18
"Meidän olisi hyvä joka päivä tunnin ajan muistella syvällisesti Kristuksen
elämää seimestä Golgatalle. Meidän tulee seurata sitä kohta kohdalta ja
vilkkaalla mielikuvituksella syventyä jokaiseen tapahtumaan, varsinkin Hänen
elämänsä viimeisiin vaiheisiin maan päällä. Miettimällä näin Hänen
opetuksiaan, kärsimyksiään ja ääretöntä uhriaan ihmiskunnan lunastamiseksi,
me voimme vahvistaa uskoamme, elvyttää rakkauttamme ja syvällisemmin
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päästä Vapahtajaamme ylläpitävän Hengen vaikutuspiiriin." T. a. I, 494.
5.4. Perjantai, aamu
Hebr. 11:24-26
"Tässä on toinenkin uskon kohta, jota tahdomme tutkistella: Jumala palkitsee
ne ihmiset, jotka uskovat ja tottelevat. Jos tämä usko liitetään elämän
kokemuksiin, se tekee jokaisen Jumalaa pelkäävän ja rakastavan kykeneväksi
kestämään koetukset. Mooses uhkui luottamusta Jumalaan, koska hänellä oli
asianmukainen usko. Hän tarvitsi apua, ja hän rukoili sitä tarttuen siihen
uskossa. Hän liitti kokemuksiinsa uskon ja luottamuksen Jumalan
huolenpidosta. Hän uskoi, että Jumala valvoo hänen elämäänsä yksityiskohtia
myöten. Hän huomasi ja tunnusti Jumalan elämänsä jokaisessa
yksityiskohdassa, ja hän tunsi olevansa Jumalan kaikkinäkevän silmän
valvonnan alainen, sen, joka punnitsee vaikuttimia ja koettelee sydäntä. Hän
katsoi Jumalaan ja luotti siihen, että hänen voimansa kantaa häntä
turmeltumattomana kaikkien kiusausten lävitse…. Jumalan läsnäolo riitti
hänelle kantamaan häntä mitä koettelevimpien tilanteiden lävitse, mihin
ihminen saattaa joutua.” T. a. II, 268, 269.
5.4. Perjantai, ilta
Ilm. 21:1,5
"Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko
maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi
koko suuren luomakunnan. Hänestä, joka kaiken on luonut, virtaa elämää,
valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä
atomista suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat
himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala
on rakkaus." S.T. 655.
6.4. Sapatti, aamu
Matt. 18:19,20
"Veljet ja sisaret, kun te kokoonnutte yhteiseen jumalanpalvelukseen, niin
uskokaa silloin, että Jeesus on teidän keskellänne. Uskokaa, että Hän tahtoo
siunata teitä. Älkää katsoko omaan itseenne vaan katsokaa Jeesukseen,
puhukaa Hänen vertaansa vailla olevasta rakkaudesta. Katsomalla Häneen
muututte Hänen kuvansa kaltaisiksi. Rukoilkaa lyhyesti ja käykää suoraan
asiaan. Älkää pitkissä rukouksissa pitäkö Herralle saarnaa. Anokaa elämän
leipää, kuten nälkäinen lapsi anoo leipää maalliselta isältään. Jumala on
antava meille jokaisen tarvitsevamme siunauksen, jos me vain anomme niitä
Häneltä yksinkertaisuudessa ja luottavaisuudessa." Schatzk. II, 50.
6.4. Sapatti, ilta
1. Kor. 12:3
"Kukaan ei voi oikealla tavalla tunnustaa Kristusta maailmalle, ellei hän omaa
Kristuksen mieltä ja Henkeä. Meidän on mahdoton antaa toisille sitä, mitä
meillä ei itsellämmekään ole. Keskustelumme ja käytöksemme tulee olla
todellinen ja näkyvä ilmennys sydämessä asuvasta armosta ja totuudesta. Jos
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sydän on pytiittynyt, kuuliainen ja nöyrä, tulevat hedelmät osoittamaan sen
ulkonaisestikin, niin että se on muodostuva mitä parhaimmaksi Kristuksen
tunnustamiseksi. Sanat ja muodolliset tunnustukset eivät riitä. ... Sanat ja
ulkonaiset tunnustukset saattavat ilmaista paljon nöyryyttä ja rakkautta, mutta
ellei Jumalan armo saa joka päivä valvoa käytöstäsi, et voi osallistua taivaan
lahjasta. Sinä et ole luopunut kaikesta Kristuksen tähden etkä ole luopunut
omasta tahdostasi ja nautinnostasi tullaksesi Hänen opetuslapsekseen." T. a. I,
230.
7.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 34:8
"Jos me seuraamme totuuden korutonta polkua luottaen täydellisesti
Jumalaan, niin meidän kaikkien kesken on oleva suloinen sopusointu eikä
meidän liioin tarvitse pelätä, että pahat enkelit meitä vahingoittaisivat. Silloin
kun sielut pyrkivät Jumalan Hengen edelle toimien omassa voimassaan,
lakkaavat enkelit heitä vartioimasta, ja he jäävät alttiiksi saatanan
hyökkäyksille. H. k. 134.
7.4. Sunnuntai, ilta
1. Piet. 1:10-12
"Lunastus on aihe, johon enkelitkin haluavat katsahtaa; se on oleva
iankaikkisina aikoina lunastettujen tutkistelun ja ylistyksen aiheena. Eikö se
silloin ole nytkin ajattelemisen ja perusteellisen tutkistelun arvoinen?
Jeesuksen rajaton armo ja rakkaus sekä Hänen meidän tähtemme tekemänsä
uhri vaativat mitä vakavinta tutkistelua. Meidän tulisi viivähtää Lunastajamme
ja Välittäjämme luonteen tutkistelussa. Meidän tulisi miettiä Hänen
tehtäväänsä, joka tuli pelastamaan kansansa heidän synneistään. Kun sitten
tutkimme taivaallisia aineita, vahvistuu uskomme ja rakkautemme, ja
rukouksemme tulevat Jumalalle otollisemmiksi, sillä niitä elähdyttää yhä
enemmän usko ja rakkaus." T. K. L 75.
8.4. Maanantai, aamu
Ps. 1:1
"Teatteri kuuluu vaarallisimpiin huvipaikkoihin. Sen sijaan, että siellä
opetettaisiin siveyttä ja hyveitä, kuten usein väitetään, se on oikea
siveettömyyden pesä. Paheelliset tavat ja synnilliset taipumukset lujittuvat
näiden esitysten välityksellä. Kevyet laulut ja irstaat eleet, sanat ja kohtaukset
tahraavat mielikuvituksen ja alentavat moraalin. Jokainen nuori, jolla on
tapana käydä näissä näytöksissä, turmeltuu periaatteiltaan. Ei mikään muu
meidän maassamme vaikuta voimakkaammin myrkyttäen mielikuvituksen ja
hävittäen uskonnolliset vaikutelmat ja käsitykset elämän todellisuudesta kuin
teatteriesitykset." S. n. 376.
8.4. Maanantai, ilta
Joh. 3:14,15
"Tullessanne syntienne tuntoon, niin älkää aiheettomasti antautuko surun
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valtaan, vaan katsokaa ylöspäin ja eläkää. Jeesus on teidän ainoa
Pelastajanne. Vaikkakin miljoonat, jotka tarvitsevat pyhitystä, hylkäävät Hänen
tarjoamansa armon, niin kuitenkaan ei yksikään joudu kadotukseen, joka
Häneen uskoo. Me emme saa masentuneena tarkastella avutonta tilaamme
ilman Kristusta, vaan meidän tulee rakentaa ristiinnaulitulle ja ylösnousseelle
Vapahtajalle. Köyhä, kurja, synninsairas, masentunut sielu, katso ylöspäin ja
elä. Jeesus on antanut sanansa pantiksi. Hän pelastaa kaikki, jotka tulevat
Hänen tykönsä." Schatzk. II, 81.
9.4. Tiistai, aamu
Mark. 13:22,23
"Joitakin kiusataan pitämään ihmeitä Jumalalta tulleina. Sairaita parannetaan
meidän nähtemme. Ihmeitä suoritetaan meidän silmiemme edessä.
Olemmeko valmistuneet koetukseen, mikä odottaa meitä saatanan
valheellisten ihmeiden ilmestyessä entistä täydellisemmin? Eivätkö monet
sielut joudu ansaan ja vangituiksi? Luopumalla Jumalan selvistä säädöksistä ja
käskyistä ja kuuntelemalla taruja monet tulevat mieleltään vastaanottavaisiksi
näille valheellisille ihmeille. Meidän täytyy kaikkien nyt koettaa varustautua
taisteluun, johon meidän on pian ryhdyttävä. Usko Jumalan Sanaan, sen
tutkiminen rukoillen ja soveltaminen elämään on oleva kilpemme saatanan
valtaa vastaan ja auttaa meitä selviämään voittajina Kristuksen veren kautta."
T. a. I,91.
9.4. Tiistai, ilta
Jer. 29:11
"Meidän suunnitelmamme eivät ole aina Jumalan suunnitelmia. Jumala ehkä
näkee meidän tähtemme ja Hänen asiansa tähden parhaaksi olla
hyväksymättä meidän aikeitamme, kuten Hän teki Daavidin asiassa. Mutta
eräästä asiasta saamme olla vakuuttuneita: Hän tahtoo siunata ja käyttää
asiansa edistämisessä kaikkia niitä, jotka pyhittävät vilpittömästi itsensä ja
kaiken, mitä heillä on, Hänen kunniakseen. Jos Jumala katsoo parhaaksi olla
suostumatta heidän toiveisiinsa, Hän on korvaava kieltonsa antamalla heille
merkkejä rakkaudestaan ja uskomalla heille jonkin muun tehtävän." K. S. L.
449.
10.4. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 4:9
"Olettakaa, että teille annettaisiin käteenne tietty määrä rahaa tätä tai tuota
käyttöä varten. Heittäisittekö rahan menemään ja selittäisitte sitten, että nyt
ette ole enää sen käytöstä edesvastuussa? Ajatteletteko tällä tavalla välttyä
sen huolehtimisesta? Ja kuitenkin te käyttäydytte ja toimitte tällä tavalla
Jumalan lahjojen kanssa, jotka Hän teille antoi. Joka vetäytyy syrjään työstä
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toisten hyväksi sen tekosyyn varjossa että ei kykene, ja kuitenkin uhrautuu
täydellisesti maallisten asioiden hyväksi, pilkkaa Jumalaa. Ihmisjoukot
tuhoutuvat; kun taas ne, jotka saivat totuuden valon, ovat kuin kourallinen
joukkoja vastaan. Kuitenkin he käyttävät voimansa kaiken muun mahdollisen
kiinnostuksen hyväksi, mutta eivät sen hyväksi miten opetetaan, pelastamaan
sieluja kuolemasta. ... Tahdotteko vielä pidempään leikitellä taivaan pyhimmän
lahjoituksen kanssa? Tahdotteko sanoa Kainin tavoin: ' Olenko minä veljeni
vartija?'" Schatzk. II, 140,141.
10.4. Keskiviikko ilta
Matt. 6:5
"Mutta monet rukoilevat kuivalla, saarnaavalla tavalla. Näiden rukous ei ole
Jumalaa, vaan ihmisiä varten. Jos he rukoilisivat Jumalaa ja todella
käsittäisivät mitä olivat tekemässä, he hätkähtäisivät häpeämättömyyttään,
sillä he pitävät Herralle saarnan rukouksen muodossa, ikään kuin
maailmankaikkeuden Luoja tarvitsisi tietoja maailman tapahtumiin liittyvistä
yleisistä kysymyksistä. Kaikki sellaiset rukoukset ovat niin kuin helisevä vaski
ja kilisevä kulkunen vailla merkitystä. Niille ei taivaassa anneta mitään arvoa."
T. a. I, 259.
11.4. Torstai, aamu
1. Moos. 28:22
'Kymmenysjärjestelmä juontaa alkunsa jo ennen Mooseksen aikaa, sillä jo
Aadamin päivinä ihmisiä vaadittiin uhraamaan Jumalalle lahjoja käytettäviksi
uskonnollisiin tarkoituksiin, ennen kuin mitään tarkkaa järjestelmää siitä oli
annettu Moosekselle. Suostumisensa Jumalan vaatimuksiin heidän tuli
ilmaista tuomalla uhrilahjoja Hänelle kiitollisuuden osoituksena kaikista
Häneltä saamistaan lahjoista ja siunauksista. Näin jatkui sitten sukupolvesta
toiseen. Myös Aabraham, joka antoi kymmenyksensä Melkisedekille,
korkeimman Jumalan papille, noudatti sitä. Samaa periaatetta seurattiin myös
Jobin päivinä. Samoin Jaakob ollessaan Beetelissä yksinäisenä pennittömänä
maanpakolaisena ja laskeuduttuaan illalla nukkumaan kivi päänsä alaisena,
lupasi Herralle: 'Kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle
kymmenykset.' Jumala ei pakota ihmisiä antamaan... T. a. I, 352,353.
11.4. Torstai, ilta
llm. 3:18
"Kulta, jota Hän tarjoaa, on sekoittamatonta, se on kallisarvoisempaa kuin
Oofirin kulta, sillä se on uskoa ja rakkautta. Valkoinen puku, jota kantamaan
Hän kutsuu sielua, on Hänen oman vanhurskautensa puku, ja voiteluöljy on
Hänen armonsa öljy, joka antaa henkisen näkökyvyn sielulle sokeudessa ja
pimeydessä, jotta se voi erottaa Jumalan Hengen työt vihollisen hengen töistä.
Avatkaa ovenne, sanoo suuri kauppias, henkisten rikkauksien omistaja, ja
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tehkää kauppa minun kanssani." Kr. m. v. 105.
12.4. Perjantai, aamu
Ps. 41:2-4
"Hyvät teot tuottavat kaksinkertaisen siunauksen, sillä ne hyödyttävät sekä
hyvän lahjan antajaa että vastaanottajaa. Tietoisuus siitä, että on tehnyt oikein,
on parhainta lääkettä sairaille ruumiille ja sieluille. Kun mieli on vapaa ja
onnellinen tunnosta, että velvollisuus on hyvin suoritettu ja tyytyväinen siitä,
että on voinut tuottaa onnellisuutta muille, sen tekemä ilahduttava, kohottava
vaikutus tuo uutta elämää koko olemukseen." K. S. L. 238.
12.4. Perjantai, ilta
2. Moos. 16:26-30
"Sapatin alkaessa meidän tulee panna vartija itsellemme, teoillemme ja
sanoillemme, ettemme ryöstäisi Jumalalta käyttäen omiin tarkoituksiimme sitä
aikaa, joka tinkimättömästi kuuluu Herralle. Meidän ei tule itse tehdä eikä
sallia lastemme tehdä minkäänlaista työtä toimeentuloa varten, eikä mitään
sellaistakaan työtä, joka olisi voitu tehdä kuutena työpäivänä. Perjantai on
valmistuspäivä. Silloin voidaan käyttää aikaa välttämättömiin valmistuksiin
sapattia varten. Sinä päivänä voimme myös ajatella sapattia ja keskustella
siitä. Mitään, mitä taivaan edessä voidaan pitää pyhän sapatin rikkomisena, ei
tule jättää sanomatta tai tekemättä, niin että se jäisi sanottavaksi tai
tehtäväksi sapattina. Jumala ei vaadi meitä ainoastaan luopumaan
ruumiillisesta työstä sapattina, vaan että mieli kasvatetaan viipymään pyhissä
asioissa." T a. I, 271.
13.4. Sapatti aamu
3. Moos. 23:3
"Sapatti on annettu meille ikuiseksi liitoksi niin kuin se oli myös Israelin
kansalle. Kaikille, jotka kunnioittavat Jumalan pyhää päivää, sapatti on merkki
siitä, että Jumala tunnustaa heidät valituksi kansakseen. Se on tae siitä, että
Jumala pitää liittonsa heidän kanssaan. Joka ottaa vastaan tämän Jumalan
herruuden merkin, asettuu ikuisen jumalallisen liiton puolelle. Se ankkuroituu
lujasti kuuliaisuuden kultaiseen ketjuun jossa jokainen rengas muodostaa
lupauksen." Schatzk. II, 12.
13.4. Sapatti, ilta
1. Piet. 3:8-10
"Teidän tulee niin pitkälle kuin mahdollista olla yksimielisiä veljienne ja
sisartenne kanssa. Teidän tulee antautua Jumalalle ja luopua
taipumattomuudestanne ja halustanne etsiä virheitä. Teidän tulee luopua
omasta mielenlaadustanne ja vastaanottaa rakkaan Vapahtajamme
mielenlaatu. Kurottautukaa tarttumaan Hänen käteensä, jotta tuo kosketus
sähköistäisi teidät ja antaisi teille Hänen oman verrattoman luonteensa suloiset
piirteet. Avatkaa sydämenne Hänen rakkaudelleen, ja antakaa Hänen voimansa
Hartauskalenteri

9

Huhti-Kesäkuu 2019

muuttaa teidät ja Hänen armonsa tulla teidän voimaksenne. Silloin teillä on
oleva voimallinen vaikutus hyvään. Siveellinen voimanne on kestävä
luonteenne ankarimmankin koetuksen. Koko sydämenne on oleva puhdas ja
pyhittynyt. Silloin teidän nousunne on oleva varma kuin aamurusko." T. a. I,
427,457.
14.4. Sunnuntai, aamu
Apt. 17:11
"Meidän on tutkittava Raamattua kunnioittavasti tuntien olevamme Jumalan
läheisyydessä. Kaikki turhanpäiväisyys ja joutavuus on pantava syrjään. Totiset
raamatunkohdat ovat helposti ymmärrettävissä, toisten oikeata merkitystä ei
taas ole yhtä helppo käsittää. Sellaisia on kärsivällisesti ja hartaasti rukoillen
tutkittava ja mietittävä. Jokaisen tulisi Raamattunsa avatessaan rukoilla Pyhän
Hengen valaistusta, ja sitä on varmasti luvattu antaa." S. N. 255.
14.4. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 3:1
"Mikä rajaton rakkaus, jotta me, syntiset ja muukalaiset, jälleen pääsisimme
Jumalan luo ja hänen perheensä jäseniksi. Voimme puhutella Häntä tuolla
hellällä nimellä Isämme', joka on merkki rakkaudestamme Häneen, ja pantti
Hänen hellästä huolenpidostaan ja sukulaisuudestaan meihin. Eikä Jumalan
Poika häpeä kutsua armon perillisiä veljikseen. Heillä on vielä läheisempi
yhteys Jumalaan kuin lankeamattomilla enkeleillä." Tod. seur. 76.
15.4. Maanantai, aamu
Sananl. 31:10-12
"Jotkut hellät äidit sietävät lapsissaan vääryyksiä, joita heidän ei pitäisi sallia
ilmenevän näissä vähääkään. Isä ei välistä huomaa lasten virheitä. Äiti suo
lapsille joitakin vaatteita tai suostuu heidän muihin mielitekoihinsa, niin ettei
isän anneta tietää siitä mitään, koska hän nuhtelisi sellaisesta
Isän
kanssa olisi pitänyt neuvotella avoimesti. Kaikki olisi pitänyt esittää hänelle
peittelemättä. Mutta päinvastainen menettely, lasten väärinkäytösten
salaaminen, herättää heissä petollisuutta ja tekee heistä valheellisia ja
epärehellisiä." T. a. I, 42,43.
15.4 Maanantai, ilta
Hebr. 9:11,12
"Suurta lunastussuunnitelmaa, sellaisena kuin se on ilmaistu näiden viimeisten
päivien päättävässä työssä, tulisi tutkia hyvin huolellisesti. Taivaallisen
pyhäkön tapahtumien tulisi tehdä sellainen vaikutus ihmisten mieleen, että he
puolestaan voisivat vaikuttaa toisiin. Jokaisen tulisi paremmin käsittää se
sovitus työ, jota suoritetaan taivaallisessa pyhäkössä. Ne, jotka käsittävät ja
omaksuvat tämän suuren totuuden, ryhtyvät työhön yhdessä Kristuksen kanssa
valmistaakseen kansaa kestämään Jumalan suurena päivänä, ja heidän
ponnistuksensa menestyvät." Tod. seur. 25,26.
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16.4. Tiistai, aamu
Ps. 68:20
"Eivät ainoastaan suuret teot ja ankarat taistelut koettele sielua ja vaadi
rohkeutta. Jokapäiväinen elämä tuo mukanaan vaikeuksia, ahdistuksia ja
vastuksia. Vaatimaton työ kysyy usein kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Tarvitaan
itseluottamusta ja päättäväisyyttä, jotta kaikki vaikeudet voitaisiin kohdata ja
voittaa. Hanki varmuus siitä, että Jumala on kanssasi joka paikassa apunasi ja
tukenasi." S. n. 320.
16.4. Tiistai, ilta
Ps. 92:5,6
Ne kristityt, jotka alituisesti vaikeroivat ja valittavat ja joiden mielestä onni ja
iloinen katse on syntiä, eivät omaa väärentämätöntä uskontoa. Ne, jotka
katselevat luonnon kauniita maisemia samalla tavalla kuin kuollutta kuvaa,
jotka pitävät lakastuneista lehdistä enemmän kuin kauniista, elävistä
kukkasista, jotka tuntevat surullista mielihyvää kaikesta synkästä, minkä he
löytävät luonnosta, jotka eivät näe mitään kaunista vihannoivissa laaksoissa
eikä viheriöivissä, mahtavissa vuorenhuipuissapa ovat kuuroja ilon sävelille,
joita luonto suloisen soinnukkaasti kaiuttaa kuuleville korville, - sellaiset eivät
ole Kristuksessa. He eivät vaella valossa, vaan haalivat itselleen pimeyttä ja
synkkyyttä, vaikka he yhtä hyvin voisivat saada kirkkautta, suloisuutta ja
vanhurskauden auringon tuomia siunauksia sekä parantumisen sen siipien
alla." T. a. I, 322.
17.4. Keskiviikko, aamu
Room. 8:9
"Monet ajattelevat, että lähetyshenki, kyky suorittaa lähetystyötä olisi jokin
erikoinen lahja, joka on suotu vain saarnaajille, ja että kaikki muut ovat vain
katselijoita. Suurempaa erehdystä ei ole koskaan ollut. Jokainen tosi kristitty
omaa lähetyshenkeä, sillä kristittynä oleminen merkitsee olla Kristuksen
kaltainen. Kukaan ei elä itselleen ja 'jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole
Hänen'. Jokainen, joka on maistanut tulevan maailman voimaa - oli hän sitten
nuori taikka vanha, - liikuttuu siitä hengestä, joka vaikutti Kristuksessa."
Schatzk. II, 111.
17.4. Keskiviikko, ilta
Luuk. 11:9-13
"Jokainen pyhä, joka lähestyy Jumalaa vakain mielin ja lähettää vilpittömät
anomuksensa Hänelle uskossa, saa rukouksiinsa vastauksen. Uskosi ei saa
päästää otettaan Jumalan lupauksista, vaikket heti näkisikään tai tuntisi
saavasi vastausta rukouksiisi. Älä pelkää luottaa Jumalaan. Turvaa Hänen
varmaan lupaukseensa: 'Anokaa, niin te saatte.' Jumala on lian viisas
erehtyäkseen ja liian hyvä pidättääkseen mitään hyvää pyhittään, jotka
vaeltavat rehellisesti. Ihminen on erehtyväinenpä vaikka hänen anomuksensa
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lähtevätkin rehellisestä sydämestä, hän ei aina pyydä sitä, mikä on hänen
parastaan tai mikä kirkastaa Jumalaa. Näin ollen viisas ja hyvä Isämme kyllä
kuulee rukouksemme ja vastaa toisinaan heti, mutta Hän antaa meille
sellaista, mikä on meidän parhaaksemme ja tuottaa Hänelle kunniaa." T. a. I,
15,16.
18.4. Torstai, aamu
Matt. 25:34-40
"Jumala on järkevässä huolenpidossaan aina asettanut köyhiä keskuuteemme,
jotta meidät joutuessamme näkemään maailmassa vallitsevan hädän ja
kärsimyksen pantaisiin koetukselle ja sille paikalle, missä voimme kehittää
kristillisen luonteen. Hän on asettanut joukkoomme köyhiä sytyttääkseen
meissä kristillistä myötätuntoa ja rakkautta." T. a. I, 350.
18.4. Torstai, ilta
Luuk. 14:16-21
"Tämä vertaus kuvaa sattuvasti monien sellaistenkin tilaa, jotka sanovat
uskovansa nykyisen totuuden. Herra on lähettänyt heille kutsun illallisilleen,
joita Hän suurin kustannuksin on valmistanut, mutta maalliset riennot ovat
heistä tärkeämmät kuin taivaallinen aarre. Heitä on kutsuttu osallistumaan
sellaiseen, jolla on iäisyysarvoa, mutta heidän maatilansa, karjansa ja
kotiaskareensa tuntuvat heistä paljon tärkeämmiltä kuin suostuminen taivaan
kutsuun, niin ettei mikään taivaallinen viehätys pystyy vaikuttamaan heihin...
Juuri niitä siunauksia, joita Jumala on antanut näille miehille koetellakseen
heitä, ovatko he halukkaita antamaan 'Jumalalle sen, mikä Jumalan on', he
käyttävät puolustuksekseen, etteivät he voi totella totuuden vaatimuksia." T. a.
I, 343.
19.4. Perjantai, aamu
Sanani. 10:3,4
"Kohtuuttomuus on vihollinen, jota vastaan kaikkien tulee olla
varustautuneena. Tämän hirvittävän paheen nopean lisääntymisen tulisi
herättää jokaisen, joka rakastaa kanssaihmisiään, taistelemaan sitä vastaan.
Se on askel oikeaan suuntaan, että nyt kouluissa annetaan tietoa
kohtuullisuudesta, ja tätä tulee tiedottaa jokaisessa koulussa ja jokaisessa
kodissa.... Mutta päästäksemme itse kohtuuttomuuden juureen, täytyy meidän
käydä syvemmälle kuin vain alkoholin ja tupakan käyttämiseen. Joutilaisuus,
elää huolettomasti ja ilman päämäärää ja huonot seurapiirit lienevät
levinneimmät syyt… Paljon laajemmin tulisi ottaa huomioon elämäntapojen
suhde hengellisessä kehityksessä, kuin mitä tähän saakka on huomioitu.
Henkinen sekaannus ja velttous ovat usein ravintovirheiden seuraus." Erz. 210,
212.
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19.4. Perjantai, ilta
Room. 5:1,2
"Kristuksesta on tullut meidän uhrimme ja takaajamme. Hän on tullut synniksi
meidän tähtemme, jotta me saisimme Jumalan vanhurskauden Hänessä. Jos
me uskomme Hänen nimeensä, Hän lukee meille vanhurskautensa, josta tulee
elämämme elävä periaate. Kristus lukee oman synnittömän olemuksensa
meidän hyväksemme ja asettaa meidät Isän eteen omassa puhtaudessaan.
Monien mielestä on mahdotonta paeta synnin valtaa, mutta lupaus kuuluu, että
meidät voidaan täyttää kaikella jumalallisella täyteydellä. Me tyydymme liian
vähään. Tavoite on paljon korkeammalla." Kr. m. v. 90,91.
20.4. Sapatti, aamu
5. Moos. 5:14
"Jumala on antanut meille käskynsä, ei ainoastaan uskoaksemme niihin, vaan
että myös tottelisimme niitä. Laskettuaan maan perustukset, verhottuaan
maanpiirin kauneudella ja varustettuaan sen ihmisille viihtyisäksi kodiksi, luotuaan kaikki maan ja meren ihmeet, suuri Jehova asetti sapatinpäivän ja
teki sen pyhäksi. Jumala siunasi ja pyhitti seitsemännen päivän, koska Hän
lepäsi sinä päivänä kaikista ihmeellisistä luomisteoistaan. Sapatti tehtiin
ihmistä varten, ja Jumalan tahto on, että hän siksi päiväksi luopuu työstään,
kuten Luoja itsekin lepäsi kuusi päivää kestäneen luomistyön jälkeen." T. a. I,
473.
20.4. Sapatti, ilta
1. Piet. 2:11
"Taivaallisen Kuninkaan palvelijoista ei voi olla viatonta antautua huvituksiin ja
nautintoihin, joihin saatanan palvelijat antautuvat, vaikkakin he usein tuon
tuostakin toistavat, että sellaiset huvitukset ovat viattomia. Jumala on ilmaissut
pyhät totuutensa erottaakseen kansansa jäsenet jumalattomuudesta ja
puhdistaakseen heidät itselleen. Seitsemännen päivän adventistien tulisi elää
uskonsa mukaan. Ne, jotka noudattavat kymmeniä käskyjä, katselevat
maailman tilannetta ja uskonnollisia asioita aivan erilaiselta näkökannalta kuin
nautintoja rakastavat tunnustuskristityt, jotka välttävät ristiä ja elävät rikkoen
neljättä käskyä." T. a. I, 141.
21.4. Sunnuntai, aamu
Ef. 6:11
"Saatana ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin sitä, että Jumalan kansa on
raivaava tien poistamalla kaikki esteet, niin että Herra voi vuodattaa Henkensä
seurakunnalle, joka nyt on laimea ja katumaton. Jos saatana saisi tahtonsa
toteutumaan, ei syntyisi koskaan uutta herätystä, ei suurta eikä pientä, ajan
loppuun asti. Mutta me emme ole tietämättömiä hänen juonistaan. On
mahdollista vastustaa hänen voimaansa. Kun tie on valmistettu Jumalan
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Hengelle, on siunaus tuleva." K. M. V. 28.
21.4. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 1:3,4
"Enkelit kuuntelevat mitä kerrot maailmalle taivaallisesta Mestaristasi. Puhu
Hänestä, joka elää rukoillakseen sinun puolestasi Isän edessä. Kun tervehdit
ystävääsi, anna Jumalan ylistyksen olla huulillasi ja sydämessäsi. Se kääntää
hänen ajatuksensa Jeesukseen. Kaikilla on koettelemuksia, raskaita suruja
kannettavana, kiusauksia kestettävänä. Älä kerro vaikeuksistasi kuolevaisille
lähimmäisillesi, vaan esitä kaikki rukouksesi Jumalalle. Päätä, ettet koskaan
lausu ainoatakaan epäilevää tai masentavaa sanaa. Sinä voit ilahduttaa paljon
toisten elämää ja tukea heidän pyrintöjään toivoa ja pyhää iloa ilmaisevilla
sanoilla." T. K. L. 102.
22.4. Maanantai, aamu
Sanani. 15:1
"Millaista ikävyyttä tuottaakaan perhepiirissä kärsimättömien sanojen
lausuminen, sillä kärsimättömät sanat saavat toisen vastaamaan samassa
hengessä ja samalla tavalla. Sitten seuraa kostonhimoisia sanoja ja
itsepuolustuksen sanoja, tällaiset sanat panevat raskaan, painavan ikeen
kaulaasi, sillä kaikki nämä katkerat sanat tuottavat tuhoisan sadon omalle
sielullesi." S. n. 321.
22.4. Maanantai, ilta
1. Piet. 2:24
"Jos kuolevaiset voisivat saada näkemyksen enkelijoukon hämmästyksestä ja
surusta näiden katsellessa äänettömässä murheessaan, miten Isä pidätti
ainokaiselta rakastetulta Pojaltaan valon, rakkauden ja kirkkauden säteensä,
he ymmärtäisivät paremmin, miten inhottavaa synti on Hänestä. Tuomarin
miekka oli nyt nouseva Hänen rakasta Poikansa vastaan. Suudelmalla Hänet
petettiin vihollistensa käsiin ja vietiin kiireesti maalliseen tuomiosaliin
syntisten kuolevaisten pilkattavaksi ja kuolemaan tuomittavaksi. ..." T. a. I, 210.
23.4. Tiistai, aamu
Jes. 55:7
"Uskonto, joka tekee synnin pikkuasiaksi ja korostaa Jumalan rakkautta
syntiseen hänen teoistaan välittämättä, rohkaisee vain syntisen uskomaan,
että Jumala ottaa hänet vastaan, vaikka hän jatkuvasti tekee sitä, minkä tietää
synniksi. Näin tekevät jotkut, jotka tunnustavat uskovansa nykyisen totuuden.
Totuus pidetään erillään heidän elämästään, ja tästä syystä sillä ei ole voimaa
saattaa synnintuntoon ja kääntymykseen... Ettekö tahdo olla Herran puolella ja
palvella häntä sydämenne koko halulla? Jos teette kuten Israelin lapset
hylätessään Jumalan selvät vaatimukset, saatte varmasti päällenne hänen
rangaistuksensa, mutta jos panette pois synnin ja osoitatte elävää uskoa,
tulevat osaksenne taivaan runsaimmat siunaukset." Tod. seur. 303-305.
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23.4. Tiistai, ilta
Ps. 84:12
"Huoli on sokea eikä näe tulevaisuuteen, mutta Jeesus näkee kaiken lopun
alusta asti. Kaikissa vaikeuksissa Hänellä on apukeino valmiina. 'Eihän hän
kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.' Taivaallisella Isällämme on
tuhansia keinoja pitää huolta meistä, keinoja josta me emme tiedä mitään. Ne,
jotka periaatteenaan asettavat Jumalan palvelemisen ensimmäiselle sijalle,
saavat havaita pulmien häviävän ja edessään tasaisen polun." K. S. L. 456.
24.4. Keskiviikko, aamu
Jaak. 1:27
"Seurakuntamme jäsenet tarvitsevat mitä kiireimmin tietoa käytännöllisestä
hurskaudesta. Heidän tulee harjoittaa itse kieltäymystä ja uhrautuvaisuutta ja
todistaa maailmalle, että he ovat Kristuksen kaltaisia. Sen tähden ei Kristuksen
heiltä vaatimaa palvelusta saa suorittaa edustajien kautta, joille jossakin
johtokunnassa tai laitoksessa annetaan taakka kannettavaksi, joka
luonteessaan Kristuksen kaltaiseksi, antamalla varoistaan, ajastaan ja
myötätunnostaan. Henkilökohtaisesti ponnistellen heidän tulee auttaa sairaita,
ja lohduttaa murheellisia ja tukea köyhiä sekä rohkaista masentuneita sieluja,
viedä pimeydessä oleville valoa ja osoittaa syntisille Kristusta..." Schatzk. II,
449.
24.4. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:1
"Herran ääni, joka uskollisilleen sanoo ’menkää eteenpäin’, koettelee usein
heidän uskoaan äärimmilleen. Mutta jos he kieltäytyisivät tottelemasta, ennen
kuin jokainen varjo ja kaikki epävarmuus on poistettu sumentamasta heidän
ymmärrystään, niin ettei enää olisi mitään epäonnistumisen tai tappion
mahdollisuutta, eivät he milloinkaan lähtisi eteenpäin askeltakaan. Ne, joista
on mahdotonta antautua Jumalan tahtoon ja uskoa Hänen lupauksiinsa, ennen
kuin kaikki on heille selvinnyt, eivät milloinkaan voi antautua kokonaan." T. a. I,
430.
25.4. Torstai, aamu
1. Aikak. 29:14-16
"Daavid käsitti hyvin, mistä kaikki tuo runsaus oli tullut. Toivon, että ne, jotka
tänä aikana iloitsevat Vapahtajan rakkaudesta, oivaltaisivat, että heidän
hopeansa ja kultansa kuuluvat Herralle ja että se on käytettävä Hänen
kunniansa edistämiseksi, eikä ahneudessa omaksi rikastumisekseen ja
mielihalujensa tyydyttämiseksi. Hänellä on vastaansanomaton oikeus
kaikkeen, mitä Hän on lainannut luoduilleen. Kaikki, minkä he omistavat,
kuuluu Hänelle." T. a. I, 445.
25.4. Torstai, ilta
Luuk. 17:28-30
"Ihmiset tulevat meidän päivinämme hylkäämään vakavan varoitussanoman
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samalla tavalla kuin he tekivät Nooan aikana. He tulevat viittaamaan niihin
vääriin opettajiin, jotka ovat ennustaneet tapahtumaa ja asettaneet sille
tarkkoja aikamääriä, ja he tulevat sanomaan, etteivät he usko meidän
varoituksiamme enempää kuin heitäkään. Tähän tilaan nykyinen maailma on
jo nyt joutunut. Epäusko on levinnyt laajalle, ja sanomaa Kristuksen
takaisintulosta on pilkattu ja ivattu. Tämä tekee vain sitä
välttämättömämmäksi sen, että nykyiseen totuuteen uskovat teoillaan
osoittavat uskonsa. Heidän tulee olla tunnustamansa totuuden pyhittämät, sillä
he ovat joko elämän tuoksuna elämäksi tai kuoleman lemuna kuolemaksi." T.
a. I, 485.
26.4. Perjantai, aamu
2. Kor. 5:13
"Suurimmalle osalle ihmisistä olisi hyväksi jos he aamulla ylösnousun jälkeen
pesisivät koko ruumiinsa pesusienellä tai liinalla. Näin tehden kaikki
epäpuhtaudet poistuvat ihon pinnasta, joka muodostuu pehmeäksi ja
verenkierto edistyy. Joka haluaa iloita hyvästä terveydestä, älköön sitten
laiminlyökö peseytyä useasti...." Weg. z. Ges. 114.
26.4. Perjantai, ilta
Sanani. 4:23
"'Niin kuin mies mielessänsä miettii, sellainen hän on.' Jumalan armon täytyy
saada uudistaa sydän, muuten on turha etsiä elämän puhtautta. Se, joka
yrittää rakentaa jaloa, hyveellistä luonnetta Kristuksen armosta riippumatta,
rakentaa talonsa pettävälle hiekalle. Kiusausten ankarat myrskyt tulevat
varmasti kaatamaan sen. Jokaisen sielun tulisi rukoilla Daavidin tavoin:
’Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.’ Ja
tultuamme osalliseksi taivaallisesta lahjasta meidän on mentävä eteenpäin
täydellisyyttä kohti..." S. n. 279.
27.4. Sapatti, aamu
Ps. 149:1-4
"Jumalan seurakunta täällä maan päällä on yhtä Jumalan seurakunnan kanssa
taivaassa. Uskovat maan päällä ja lankeamattomat olennot ylhäällä
muodostavat seurakunnan. Jokainen taivaallinen olento ottaa osaa pyhien
tilaisuuksiin maan päällä, ja joissa palvellaan Jumalaa. He kuuntelevat taivaan
kartanoissa maan päällä asuvien Kristuksen todistajien todistuksia; uskovien
ylistys- ja kiitoslaulut otetaan vastaan taivaallisten vuorolaulun keralla. Ylistys
ja kiitos kaikuu taivaassa, sillä Kristus ei kuollut turhaan Aadamin
langenneiden poikien tähden...." Schatzk. III, 26.
27.4. Sapatti, ilta
Mark. 16:20
"Valtavalla
voimalla
opetuslapset
saarnasivat
ristiinnaulitusta
ja
ylösnousseesta
Vapahtajastaan.
Jeesuksen
nimessä
he
tekivät
tunnusmerkkejä ja ihmeitä. Sairaita parannettiin ja mies, joka oli ollut rampa
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syntymästään asti, sai täydellisen terveyden... Kun Jeesus kuoli, ajattelivat
papit, ettei ihmeitä enää suoritettaisi heidän keskellään, vaan että innostus
lakkaisi ja kansa kääntyisi jälleen ihmisten perinnäisoppeihin. Mutta katso;
Aivan heidän keskuudessaan opetuslapset tekivät ihmetöitä, ja hämmästys
valtasi koko kansan." H. K. 215.
28.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:33-37
Pelastuksemme riippuu siitä, tunnemmeko Jumalan tahdon sellaisena kuin se
on ilmaistu Hänen sanassaan. Älä koskaan lakkaa etsimästä tai
tavoittelemasta totuutta. Sinun on tunnettava velvollisuutesi. Sinun on
tiedettävä, mitä sinun on tehtävä pelastuaksesi. Ja Jumala tahtoo sinun
tietävän, mitä Hän on sinulle sanonut. Mutta sinun on osoitettava uskoa. Kun
tutkit Raamattua, sinun on uskottava, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne,
jotka innokkaasti Häntä etsivät. Oi, tutki Raamattua isoten hengellistä ravintoa
sielullesi. Kaiva, kuten työmies kaivaa maata löytääkseen kultasuonia. Älä
lakkaa tutkimasta, ennen kuin olet saanut selville suhteesi Jumalaan ja Hänen
tahtoonsa sinuun nähden." S. n. 255.
28.4. Sunnuntai, ilta
Ps.7:18
"Käydessämme Jumalan eteen, asettaa Hän jo sanan suuhumme, jotta me
voimme lausua Hänelle ylistystä Hänen nimensä kunniaksi. Hän opettaa meille
säkeistön enkelien laulusta, kiittääksemme Häntä, meidän taivaallista
Isäämme. Jokaisessa elämämme teossa on tuleva ilmi meissä asuvan
Vapahtajan valo ja rakkaus. Ulkonaiset vaikeudet eivät voi häiritä elämää,
koska me elämme uskosta Jumalan Poikaan." Ged. v. Gerg d. Sei. 97,98.
29.4. Maanantai, aamu
Sanani. 4:1-9
"Lapset säästyisivät paljosta pahasta, jos suhtautuisivat tuttavallisemmin
vanhempiinsa. Vanhempien pitäisi rohkaista lapsiaan olemaan heille
avomielisiä ja suorasukaisia, tulemaan vaikeuksineen heidän luokseen ja
ollessaan ymmällä siitä, miten pitäisi menetellä, esittämään asia aivan oman
näkemyksensä mukaan vanhemmille ja pyytämään heidän neuvoaan. Ketkä
pystyisivät niin hyvin näkemään ja osoittamaan heidän vaaransa kuin
jumalaapelkäävät vanhemmat? Ketkä voivat ymmärtää niin hyvin kuin he
omien lastensa omintakeisen luonteenlaadun? Äiti, joka on tarkannut lastensa
mielen kaikkia vaihteluita pienestä pitäen ja on siten tutustunut heille
ominaiseen suhtautumistapaan, saattaa parhaiten neuvoa lapsiaan..." T. a. I,
129.
29.4. Maanantai, ilta
Ps. 24:7-10
"Koko taivas odotti riemun hetkeä, jolloin Jeesus nousisi Isänsä tykö. Enkelit
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lähtivät kunnian Kuningasta vastaan, saattaakseen Hänet riemuiten
taivaaseen. Siunattuaan opetuslapsensa Jeesus erkani heistä ja otettiin ylös....
Ja taivaallinen seurue meni sisälle Jumalan kaupunkiin..." H. K. 213, 214.
30.4. Tiistai, aamu
Ps. 76:11
"Jumalan tarkoitus on, että totuus koetuskivenä joutuisi etualalle ja tulisi
tutkimuksen ja väittelyn esineeksi, vaikkapa sille osoitetun ylenkatseen
johdosta. Ihmisten ajatukset on saatava liikkeelle. Jokainen väittely, jokainen
moite ja parjaus on Jumalan keino, jonka tarkoitus on saada aikaan tiedonhalu
ja herättää mieliä, jotka muuten nukkuisivat. Näin on ollut Jumalan kansan
muinaisessa historiassa. Kolme heprealaista heitettiin tuliseen pätsiin, koska
he kieltäytyivät kumartamasta kultaista kuvaa, jonka Nebukadnessar oli
pystyttänyt. Mutta Jumala varjeli palvelijoitaan liekkien keskellä, ja yritys
pakottaa epäjumalanpalvelukseen johti siihen, että tieto tosi Jumalasta levisi
laajan Babylonian valtakunnan kokoontuneitten ruhtinaitten ja suurmiesten
keskuuteen. Tod. seur. 295.
30.4. Tiistai, ilta
Ps. 72:12-14
"Olivatpa olosuhteet millaiset tahansa, on meillä johtaja tietä näyttämässä;
olemmepa miten neuvottomia tahansa, on meillä varma neuvonantaja;
suruissa, tappioissa ja yksinäisyydessä on meillä säälivä ystävä. Jos me
tietämättömyydessämme otamme harha-askelia, ei Kristus meitä jätä. Me
kuulemme Hänen äänensä sanovan kirkkaasti ja selvästi: 'Minä olen tie, totuus
ja elämä.'" K. V. 190.
TOUKOKUU
1.5. Keskiviikko, aamu
Joh. 1:45-46
"Todellisen kääntymyksen tapahtuessa syntyy sydämessä vakava kaipaus
kertoa ystävälle tai naapurille kalliista valosta, mikä säteilee pyhästä
Raamatusta. Epäitsekkäässä pyrkimyksessään pelastaa toisia hänestä tulee
elävä kirje, jonka kaikki ihmiset tuntevat ja jota he lukevat. Hän todistaa
jokapäiväisellä elämällään kääntyneensä Kristuksen puoleen ja tulleensa
Hänen työtoverikseen." Schatzk. II, 111.
1.5. Keskiviikko, ilta
Mark. 14:38
"Minulle on näytetty, että nekin, jotka tunnustautuvat Jumalan lapsiksi, ovat
vaarassa turmeltua. Hillittömyys sitoo miehiä ja naisia vangeikseen. He
näyttävät joutuneen lumouksen valtaan kykenemättä vastustamaan tai
voittamaan himojaan ja halujaan. Jumalassa on voimaa. Hänessä on
väkevyyttä. Jos he tarttuvat siihen, on Jeesuksen elämää antava voima
virvoittava jokaista, joka mainitsee Kristuksen nimeä. Monet vaarat uhkaavat
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meitä, ja me olemme turvassa ainoastaan silloin kun tunnemme
heikkoutemme ja uskossa tarraudumme voimalliseen Vapahtajaamme. Me
elämme pelottavaa aikaa. Emme voi hetkeksikään lakata valvomasta ja
rukoilemasta. Avuttoman sielumme täytyy luottaa Jeesukseen, hellään
Lunastajaamme." T. a. I, 377.
2.5. Torstai, aamu
Luuk. 12:33
"Myymisen tarkoituksena ei ole auttaa niitä, jotka kykenevät työhön sekä
pitämään huolta itsestään, vaan sen tarkoituksena on totuuden levittäminen.
Laiskuuden hemmotteleminen sekä työhön kykenevien kannattaminen on
synti... Nyt on meillä aika tallettaa aarteita taivaaseen sekä valmistaa
sydämemme ahdistuksen ajan tulolle. Ainoastaan puhdaskätiset ja
puhdassydämiset saattavat kestää tuona koetuksen hetkenä. Nyt on aika ,
jolloin Jumalan lain tulee olla mielissämme, otsissamme sekä sydämissämme
kirjoitettuna." H. K. 66.
2.5. Torstai, ilta
Matt. 6:24
"Tässä Kristus on esittänyt meille kaksi herraa, Jumalan ja maailman, sekä
todistanut selvästi sen, että meidän on mahdoton palvella kumpaakin yhtaikaa.
Jos kiintymyksemme ja rakkautemme tähän maailmaan on saanut meissä
ylivallan, emme osaa pitää arvossa niitä asioita, jotka ennen kaikkia muita
ansaitsevat huomiotamme. Rakkaus maailmaan karkottaa rakkautemme
Jumalaan ja alistaa ylevimmät etumme ajallisten asioitten vallan alle. Siten
Jumala ei saa sydämessämme ja ajatusmaailmassamme niin ylevää paikkaa
kuin ajalliset asiat." T. a. I, 384.
3.5. Perjantai, aamu
3. Moos. 22:20
"Jotka rakastavat Jumalaa koko sydämestään, tahtovat pyhittää Hänelle
elämänsä parhaimman palveluksen ja koettavat jatkuvasti saattaa koko
olemuksensa sopusointuun niiden lakien kanssa, jotka edistävät kykyä tehdä
Hänen tahtonsa. He eivät nautinnonhalun tai intohimojen tyydyttämisellä
heikennä tai saastuta sitä uhria, jonka ne tuovat taivaalliselle Isälleen." Gr. K.
564.
3.5. Perjantai, ilta
Room. 4:5-8
"Monet eksyvät oikealta tieltä, koska he luulevat, että heidän täytyy kiivetä
taivaaseen, että heidän täytyy tehdä jotakin ansaitakseen Jumalan suosion, He
koettavat tehdä itsensä paremmiksi pelkästään omilla ponnistuksillaan. Tätä
he eivät koskaan pysty suorittamaan. Kristus on raivannut tien kuolemalla
uhrina meidän edestämme, elämällä meidän esikuvanamme ja tulemalla
suureksi ylimmäiseksi papiksemme. Hän sanoo: 'Minä olen tie ja totuus ja
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elämä.' Jos omilla ponnistuksillamme kykenisimme askeleenkin verran
lähestymään portaita, eivät Kristuksen sanat olisi totta." Kr. m. v. 96.
4.5. Sapatti, aamu
Ps. 100
"Kun Israelin lapset muinoin kokoontuivat jumalanpalvelukseen, sanoi Herra
heille: 'Syökää Herran,... teidän Jumalanne edessä, ja iloitkaa perheinenne
kaikesta, mitä kätenne on hankkinut, millä Herra, sinun Jumalasi, on sinua
siunannut.' Kaikki, mitä tehdään Jumalan kunniaksi, tulee tehdä iloiten,
ylistäen ja kiittäen, ei synkkänä nurkuen ... Taivaan saleissa palvellaan
Jumalaa laululla ja soitolla, ja kun vuodatamme sydämemme kiitoksen
Hänelle, me yhdymme taivaallisten joukkojen palvelukseen. 'Joka kiitosta
uhraa, se kunnioittaa minua.' Astukaamme Luojamme eteen kunnioittavalla
ilolla, kiitoksen ja ylistysvirren äänellä." T. Kr. L. 90.
4.5. Sapatti, ilta
Matt. 7:12
Tämä Kristuksen käsky on mitä suuriarvoisin, ja sitä tulee noudattaa
tinkimättömästi. Se on ikään kuin 'kultaomenia hopeamaljoissa.' Kuinka
monet seuraavat elämässään tätä Kristuksen teroittamaa periaatetta, niin että
he kohtelevat toisia aivan samalla tavalla kuin he toivovat, että heitä
kohdeltaisiin vastaavanlaisissa olosuhteissa? Lukija ole hyvä ja vastaa." T. a. I,
487.
5.5. Sunnuntai, aamu
Joh. 5:39
”Lukija saa tutustua patriarkkoihin ja profeettoihin. Hän saa eläytyä mitä
kiintoisimpiin tapahtumiin. Hän saa nähdä, kuinka Kristus, joka oli taivaan
Valtias ja Jumalan vertainen, tuli alas ihmisten luo ja toteutti
lunastussuunnitelman, katkaisten ihmiseltä ne kahleet, joilla saatana oli hänet
sitonut, ja teki hänelle mahdolliseksi jälleen saavuttaa Jumalan kaltaisuuden.
Hän saa nähdä Kristuksen pukeutuvan inhimillisyyteen ja vaeltavan ihmisenä
kolmisenkymmentä vuotta ja sitten antavan henkensä syntiuhriksi, jotta
ihminen ei joutuisi kadotetuksi. Tämä aihe vaatii mitä syvintä mietiskelyä ja
hartainta tutkistelua... Jos ymmärryksemme pääsee käsittämään ilmestyksen
ihmeelliset totuudet, ei se koskaan enää tyydy askartelemaan
turhanpäiväisissä aiheissa." S. n. 249.
5.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 57:8-11
"Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha... ja olkaa kiitolliset.
Unohtakaamme omat vaikeutemme ja huolemme ja ylistäkäämme Jumalaa
siitä, että Hän on suonut meille tilaisuuden elää Hänen nimensä kunniaksi.
Antakaamme jokaisen uuden päivän tuomien siunausten herättää
sydämessämme kiitollisuutta Hänen hellästä huolenpidostaan. Avatessasi
silmäsi aamulla kiittää Jumalaa siitä, että Hän on varjellut sinua yön aikana.
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Kiitä Häntä siitä, että Hänen rauhansa asuu sydämessäsi. Anna kiitoksesi
suloisen tuoksun tavoin kohota taivaalle sekä aamulla ja keskipäivällä että
illalla." K. S.L. 234.
6.5. Maanantaiaamu
1. Sam. 3:11-14
"Erehtyneet vanhemmat opettavat lapsilleen sellaista, mikä osoittautuu näille
tuhoisaksi, ja istuttavat ohdakkeita myös omalle polulleen. He luulevat
voittavansa lastensa rakkauden puolelleen suostumalla heidän toivomuksiinsa
ja sallimalla heidän noudattaa omia taipumuksiaan. Mikä erehdys. Näin
hemmotellut lapset kasvavat haluiltaan hillittömiksi, asenteeltaan
taipumattomiksi, itsekkäiksi, vaativiksi, käskeviksi ja kiroukseksi itselleen ja
kaikille ympärillään oleville. Vanhemmat pitävät suureksi osaksi omissa
käsissään lastensa tulevaa onnea. Heillä on vastuu lasten luonteen
muodostamisen tärkeästä työstä. Lapsuudessa annetut opetukset seuraavat
lapsia koko heidän elämänsä ajan. Vanhemmat kylvävät siemenen, mikä
versoo ja tuottaa joko hyvän tai pahan hedelmän. He voivat tehdä poikansa ja
tyttärensä sopiviksi joko onneen tai kurjuuteen." T. a. I, 129.
6.5. Maanantai, ilta
Joh. 19:33-37
"Kun sotamies puhkaisi Jeesuksen kyljen Hänen ristillä riippuessaan, juoksi
siitä kaksi eri virtaa, nimittäin verivirta ja vesivirta. Veri pesee pois niiden synnit,
jotka uskovat Jeesuksen nimeen, ja vesi kuvaa sitä elävää vettä, mitä Häneltä
saadaan ja mikä antaa elämää uskovaisille." H. K. 233.
7.5. Tiistai, aamu
Hebr. 12:4
"Kristuksen esikuva osoittaa meille, että ainoa toivomme päästä voittajiksi on
saatanan hyökkäysten jatkuva vastustaminen. Hän, joka taistelussa kiusauksia
vastaan sai voiton sielunvihollisesta, tietää mikä valta saatanalla on
ihmiskuntaan. Kristus voitti vihollisen meidän puolestamme. Hankkimallaan
voitolla Hän on saattanut meidät edullisempaan asemaan, niin että me
vastustaessamme saatanan kiusauksia voimme yhdistää oman heikkoutemme
Hänen voimaansa ja oman arvottomuutemme Hänen ansioihinsa. Hänen
ylläpitävän voimansa tukemana voimme ankarissakin kiusauksissa pitää
puoliamme Hänen kaikkivoivassa nimessään ja voittaa niin kuin Hän voitti." T.
a. I, 386.
7.5. Tiistai, ilta
Room. 8:28
"Meidän ei itsemme tarvitse pitää lukua koettelemuksistamme,
vaikeuksistamme, suruistamme ja murheistamme. Kaikki ne kirjoitetaan
taivaan kirjoihin, ja taivas on pitävä niistä huolen. Meidän laskiessamme noita
epämiellyttäviä asioita jäävät monet asiat, jotka olisi miellyttävää palauttaa
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mieleen, meiltä kokonaan muistamatta - esim. Jumalan armo ja laupeus, joka
ympäröi meitä joka hetki, ja se rakkaus, jota Jumala osoitti meitä kohtaan
antamalla Poikansa kuolemaan puolestamme... Kristuksen palvelemisessa on
lohdutusta ja iloa. Antakaa maailman nähdä, että elämä Hänen yhteydessään
ei ole turhaan elettyä elämää." K. S. L. 464.
8.5. Keskiviikko, aamu
Luuk. 19:12-13
"Meidän tulee palvella taivaallista Käskijäämme sekä nousta jokaista väärää
vaikutusta vastaan, jos tahdomme olla Jumalan työtovereita. Tehtävämme on
kylvää evankeliumin siementä kaikkien vetten varsille. Tässä työssä on
jokaisella tehtävä. Meille annettu moninkertainen Kristuksen armo asettaa
meidät talenttien hoitajiksi, jota meidän on lisättävä viemällä ne
rahanvaihtajille, jotta Mestari niitä takaisin vaatiessaan voisi saada takaisin
omansa korkoineen." Schatzk. II, 115.
8.5. Keskiviikko, ilta
2. Moos. 17:8-13
"Minä näin, että vihollinen on nostanut väkevän kätensä Jumalan työtä
vastaan, joten sen puolelle olisi voitettava jokaisen totuuden asiaa rakastavan
sielun voimat ja kyvyt Heidän tulisi osoittaa suurta asianharrastusta siten
tukeakseen totuuden puolesta taistelevien käsiä, jotta nämä kestävinä ja
huolellisesti valvoen kykenisivät karkottamaan vihollisen. Kaikkien tulisi seisoa
kuin yhtenä miehenä työhön yhdistyneinä. Jokaisen sielun kyvyn tulisi olla
valveilla, sillä se, mitä tehdään, on tehtävä nopeasti." H. K. 135.
9.5. Torstai, aamu
Jes. 1:17
"Jumalan lapset voisivat kirkastaa Jumalaa, jos he nauttisivat yksinkertaista
ravintoa ja käyttäisivät heille uskottuja varoja tuoden Hänen
varastohuoneeseensa suuria ja pieniä uhreja, jotka käytettäisiin totuuden valon
lähettämiseksi erehdysten pimeydessä oleville sieluille. Leskien ja orpojen,
sydämiä saatettaisiin ilahduttaa näillä lahjoilla, jotka voisivat heitä auttaa ja
tyydyttää heidän nälkäänsä." S. n. 306.
9.5. Torstai, ilta
Fil. 2:15
”Me olemme sellaisessa maailmassa, joka vastustaa vanhurskautta, luonteen
puhtautta ja kasvamista armossa. Mihin ikänä katsommekin, näemme
turmelusta, saastaa, rappeutumista ja syntiä. Mikä on se työ, johon meidän
tulee ryhtyä juuri ennen kuin saamme kuolemattomuuden? Se on ruumiimme
säilyttäminen pyhänä ja sielumme puhtaana, niin että voimme pysyä
tahrattomina näiden viimeisten päivien turmelusten keskellä. Jos tällainen työ
on tekeillä, tulee meidän ryhtyä siihen heti ymmärtäväisesti ja koko
sydämemme pohjasta. Meidän ei tule antaa itsekkyyden vaikuttaa itseemme.
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Jumalan Hengen tulee saada valvoa meitä täydellisesti ja vaikuttaa meihin
teoissamme. Jos meillä on oikea ote taivaaseen ja oikea ote ylhäältä tulevaan
voimaan, saamme kokea Jumalan Hengen pyhittävää vaikutusta
sydämissämme." T. a. I, 168.
10.5. Perjantai, aamu
Room. 6:12-13
"Vaikka kristitylle ei olisi annettu mitään muuta valoa kuin se, mitä nämä
jakeet sisältävät, niin hänellä ei olisi kuitenkaan mitään puolustusta sallia
alempien intohimojen hallita Itseään. Jumalan sana riittää valaisemaan
jokaisen ymmärryksen, ja jokainen, joka tahtoo sen ymmärtää, voi sen myös
käsittää. Varoittaakseen ihmisiä kaikella mahdollisella tavalla lähetti Jumala
selvät, määrätyt todistukset osoittaakseen heille sanaa, jota he niin usein olivat
laiminlyöneet. Mutta hyvin usein valo hylätään. Joka hellii omia himojaan
mieltyy vääryyteen, vaikka Jumala uhkaa rangaistuksella niiden tekijöitä." W.Z.
G. 136.
10.5. Perjantai, ilta
Room. 2:28-29
"On mahdollista olla muodollinen, osittain uskova, joka kuitenkin havaitaan
puutteelliseksi ja kadottaa iankaikkisen elämän. Sinun on mahdollista
käytännössä osoittaa ja toteuttaa joitakin Raamatun käskyjä ja käydä
kristitystä ja kuitenkin joutua perikatoon, koska sinulta puuttuvat ne oleelliset
ominaisuudet, jotka muodostavat kristillisen luonteen." K. M. V. 25.
11.5. Sapatti, aamu
4. Moos. 15:40
"Kymmenistä käskyistä ainoastaan neljäs sisältää suuren Lainantajan, taivaan
ja maan Luojan, sinetin. Joka alistuu tämän käskyn alle, hän vastaanottaa
Jumalan nimen ja tästedes kaikki siihen liittyvät siunaukset kuuluvat hänelle.
'Herra puhui Moosekselle ja sanoi: Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano:
Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon
sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra
kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Niin he
laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.'" Schatzk.
III, 12-13.
11.5. Sapatti, ilta
1. Joh. 3:18
"Rakkaus ei voi elää ilman toimintaa, ja jokainen teko lisää, vahvistaa ja
avartaa sitä. Rakkaus vie voittoon silloin kun todisteet ja asiantuntemus ovat
voimattomat. Rakkaus ei toimi hyödyn ja palkan vuoksi. Jumala on kuitenkin
säätänyt suuren palkan varmana tuloksena jokaisesta rakkaudenteosta. Se on
luonteeltaan säteilevä ja toimii hiljaisuudessa, mutta silti voimallinen ja valtava
pyrkimyksessään päästä pahan paljouden voittajaksi. Sen vaikutus on sulattava
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ja muuttava, ja se ottaa huostaansa syntisten elämän ja vaikuttaa heidän
sydämeensä silloin, kun kaikki muut keinot ovat osoittautuneet turhiksi." T. a. I,
195.
12.5. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:130
"Jos annamme Raamatun puhua itsellemme, niin se opettaa meille sellaista,
mitä ei mikään muu voi meille opettaa. Mutta voi, kaikkea muuta ajatellaan,
paitsi Jumalan sanaa. Arvotonta kirjallisuutta ja sepitettyjä juttuja ahmitaan
innokkaasti, samalla kun Raamattu kaikkine pyhän totuuden aarteineen on
käyttämättömänä hyllyllä. Jos pyhästä sanasta tehdään elämän ohje, niin se
vaikuttaa jalostavasti, kohottavasti ja pyhittävästi. Se on Jumalan puhetta
ihmiselle. Haluammeko kuunnella sitä?” S. n. 250.
12.5. Sunnuntai, ilta
Room. 8:35-39
"Jotkut pelkäävät ja huolehtivat alinomaa tarpeettomasti. He näkevät joka
päivä ympärillään Jumalan rakkauden todisteita ja nauttivat Hänen
kaitselmuksensa runsaita siunauksia, mutta he eivät huomaa niitä. He
ajattelevat aina jotakin ikävää, jonka he pelkäävät tulevan, tai heillä on jokin
vaikeus, joka vaikka onkin vähäinen, sokaisee heidän silmänsä, niin etteivät he
näe sellaista, mistä heidän tulisi olla kiitollisia. Kohdanneet vaikeudet, joiden
tulisi viedä heidät lähemmäksi Jumalaa, ainoaa avun lähdettä, erottavat heidät
sen sijaan Hänestä herättäessään kärsimättömyyttä ja nurinaa." T. K. L. 104.
13.5. Maanantai, aamu
Jaak. 2:17
"Nuoret saattavat tuntea totuuden elämättä kuitenkaan sen mukaan.
Sellaisten usko on kuollut. Se ei ole saavuttanut heidän sydäntään, niin että se
olisi vaikuttanut heidän käytökseensä ja luonteeseensa Jumalan edessä,
eivätkä he ole sen lähempänä Hänen tahtonsa tekemistä kuin
epäuskoisetkaan. Heidän sydämensä ei mukaudu Jumalan tahtoon, sillä he
ovat vihollisia Hänelle. Ne, jotka ovat antautuneet huvituksiin ja jotka
rakastavat ilonpitäjien seuraa, tuntevat vastenmielisyyttä uskonnollisia
harjoituksia kohtaan. Onko Mestari sanova näille Hänen nimeään tunnustaville
nuorille; 'Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija', elleivät he ole hyviä ja
uskollisia?" T. a. I, 221.
13.5. maanantai, ilta
Room. 3:23-24
"Ilman Kristuksen armoa syntinen on toivottomassa asemassa; mikään ei voi
häntä auttaa, mutta jumalallisen armon kautta ihmiselle annetaan
yliluonnollinen voima, joka vaikuttaa hänen mielessään ja sydämessään ja
luonteessaan. Kristuksen armon jakamisen kautta havaitaan synnin
inhottavuus, ja lopulta karkotetaan synti 'sielun temppelistä'. Armon kautta me
pääsemme yhteyteen Kristuksen kanssa yhtyäksemme Häneen pelastuksen
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työssä." K. M. V. 97.
14.5. Tiistai, aamu
Matt. 24:13
"Jumalan tuomioita nähdään jo laajalti maassa. Myrskyissä, tulvissa,
rajuilmoissa, maanjäristyksissä, vaaroissa maalla ja merellä. Suuri
iankaikkinen Jumala puhuu niille, jotka kieltävät Hänen lakinsa joka suhteessa.
Kuka voi kestää, kun Jumalan viha vuodatetaan maan päälle? Nyt on aika
Jumalan kansan todistaa uskollisuutensa periaatteille. Kun uskoa Kristukseen
ja Hänen lakiinsa täydellisesti halveksitaan, silloin tulisi meidän intomme olla
sitä lämpimämpi sekä rohkeutemme ja lujuutemme järkkymätön.
Koetuksemme on siinä, että puolustamme totuutta ja vanhurskautta, kun
enemmistö jättää meidät, että taistelemme Herran taistelua, kun taistelijat
ovat harvat. Silloin meidän täytyy osoittaa lämpöä toisten kylmyyttä vastaan,
rohkeutta toisten pelkuruuteen ja uskollisuutta petosta vastaan. Suuri joukko
tulee asettumaan suuren kapinajohtajan puolelle." Schatzk, II, 24.
14.5. Tiistai, ilta
Ps. 71:19-21
”Tulevassa elämässä selviävät salaisuudet, jotka täällä ovat meitä vaivanneet ja
tuottaneet meille pettymyksiä. Tulemme näkemään, että näennäisesti
vastausta vaille jääneet rukouksemme ja pettyneet toiveemme ovatkin olleet
meille mitä suurimmaksi siunaukseksi." K. S. L. 450.
15.5. Keskiviikko, aamu
Apt. 26:22-29
"Asianlaita oli sellainen, että Paavali oli korkeasti oppinut, ja hänen viisautensa
ja tapansa viehättivät hänen kuulijoitaan. Oppineetkin kuuntelivat häntä
mielellään hänen oppineisuutensa tähden, ja monet heistä uskoivat
Jeesukseen. Kuningasten ja suurten seuruiden edessä ollessaan hän taisi
puhua kaunopuheisuudella, mikä saattoi lumota kaikki, jotka häntä kuulivat.
Tämä suuresti suututti pappeja ja vanhimpia. Paavali saattoi helposti pitää
syvämietteisen puheen ja korkealle kohoten kuljettaa muassaan kuulijansa
ajatusten ylevimmillekin teille. Hän saattoi paljastaa heille Jumalan armon
syvimmätkin rikkaudet ja kuvata Kristuksen ihmeellistä ja pohjatonta
rakkautta. Sitten hän taas saattoi helposti laskeutua tavallisen kansan
ymmärryksen tasolle ja kertoa niin voimakkaalla tavalla kokemuksistaan, että
kansassa syntyi palava halu tulla Kristuksen opetuslapsiksi." H. K. 230.
15.5. Keskiviikko, ilta
Ps. 51:12
"Älä laiminlyö salaista rukousta, sillä se on uskonnon ydin. Hartaasti ja
palavasti rukoillen ano sielun puhdistusta. Ano niin hartaasti ja innokkaasti
kuin anoisit henkesi puolesta, jos se olisi kysymyksessä. Viivy Jumalan edessä
siksi, kunnes sanomaton pelastuksen kaipuu on syttynyt sinussa; ja sinä saat
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suloisen vakuutuksen synnin anteeksiannosta." S. n. 262.
16.5. Torstai, aamu
Sanani. 3:9
"Niiden, jotka vilpittömästi haluavat tietää, mitä Jumala vaatii heiltä heidän
omaisuuteensa nähden, tulisi tutkia Vanhan Testamentin kirjoituksia,
nähdäkseen mitä Kristus, joka näkymättömänä johti Israelia heidän pitkän
korpimatkansa aikana, käski heidän tehdä tässä suhteessa. Meidän tulisi
henkilökohtaisesti olla halukkaita luopumaan kaikista mukavuuksista ja
elämään miten ahtaissa oloissa tahansa, mieluummin kuin ryöstämään
Jumalalta sen osan, joka kuuluu Hänelle. Ne, jotka lukevat Raamattua ja
uskovat siihen, tietävät kyllä, mitä Herra sanoo tästä asiasta." S. n. 301.
16.5. Torstai, ilta
Matt. 24:12
"Herra Jeesus esitti selvästi öljymäellä: 'Ja sen tähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus'. Hän puhuu luokasta, joka on langennut
korkeasta hengellisestä tilasta. Saakoot tällaiset lausunnot vakavalla, etsivällä
voimallaan saavuttaa sydämemme... Uskonnollisten jumalanpalvelusten
muodollista sarjaa on pidetty yllä; mutta missä on Jeesuksen rakkaus?
Hengellisyys on kuolemassa... Viivymmekö enemmän käytännöllisessä
jumalisuudessa ja paljon vähemmän koneellisissa järjestelyissä? K. M. V. 26.
17.5. Perjantai, aamu
Ilm. 3:5
"Yhtä pukua tulisi jokaisen lapsen, jokaisen nuorukaisen ja jokaisen neitsyen
vakavasti tavoitella, se puku on pyhien vanhurskaus. Jos he yhtä innokkaasti ja
kestävästi tavoittelisivat tätä pukua kuin muodikkaita vaatteita, niin heidät
pian puettaisiin Kristuksen vanhurskauteen eikä heidän nimeään pyyhittäisi
pois elämän kirjasta. Äitien ja lasten tulisi rukoilla: luo minuun, Jumala, puhdas
sydän ja anna minulle uusi, vakaa henki.' ...Sydämen puhtaus ja vakaa henki
on ikuisesti paljon arvokkaampaa kuin kaikki koristelu; sillä vain
puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan." W. z. G. 99.
17.5. Perjantai, ilta
Fil.2:13
"Herran tarkoituksena ei ole inhimillisen voiman lamauttaminen, vaan se, että
yhteistyössä Jumalan kanssa ihmisen voima saisi aikaan hyvää. Jumalan
tarkoituksena ei ole meidän tahtomme tuhoaminen, sillä juuri tämän kyvyn
avulla meidän on suoritettava sitä työtä, mitä Hän haluaisi meidän tekevän
sekä kotona että muualla." K. M. V. 101.
18.5. Sapatti, aamu
Ps. 68:27
"Jumalan huone maan päällä on nöyrälle, uskovalle sielulle taivaan ovi.
Ylistyslaulut, rukoukset, Kristuksen edustajien puhumat sanat ovat Jumalan
määräämiä keinoja valmistamaan kansaa taivaallista temppeliä varten, siihen
ylevämpään jumalanpalvelukseen, mihin ei voi päästä mitään epäpyhää. Siitä
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pyhyydestä, joka liittyi maalliseen temppeliin, kristityt voivat nähdä, miten
heidän tulisi suhtautua paikkaan, missä Herra kohtaa kansaansa." Tod. seur. I,
173.
18.5. Sapatti, ilta
2. Tim. 2:12-13
"Joutuessamme erilaisiin seurapiireihin, suuriin tai pieniin, koteihin tai mihin
elämä meidät kulloinkin asettaa, me voimme monella tavalla tunnustaa
Herramme ja monella tavalla kieltää Hänet. Me voimme kieltää Hänet
sanoillamme puhumalla pahaa toisista, tyhmällä lörpöttelyllä, laskemalla
leikkiä jo ilvehtimällä, joutavilla ja epäystävällisillä sanoilla, tai juonittelemalla
ja saivartelemalla totuutta vastaan. Sanoillamme voimme tunnustaa, ettei
Kristus ole meissä. Luonteellamme voimme kieltää Hänet rakastamalla
helppoja päiviä, karttamalla jokapäiväisiä velvollisuuksia ja taakkoja, joita
jonkun kuitenkin täytyy kantaa, sekä viihtymällä synnillisissä nautinnoissa. Me
voimme kieltää Kristuksen ylpeilemällä vaatteillamme ja mukautumalla tämän
maailmanajan mukaan, tai käyttäytymällä epähienosti." T. a. I, 320.
19.5. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:40
"Kun ihminen on kääntynyt Jumalan puoleen, uusi siveellinen taju syntyy
hänessä ja hän rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa, sillä hänen elämänsä on
sidottu iäisten, muuttumattomien lupausten kultaisella ketjulla Jeesuksen
elämään. Hänen sydämensä on kääntynyt Jumalan puoleen. Hänen
rukouksensa kuuluu: 'Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä.'
Muuttumattomassa laissa hän näkee Vapahtajan luonteen ja tietää, että vaikka
hän on syntiä tehnyt, häntä ei vapahdeta synneissään, vaan synneistään, sillä
Jeesus on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin." K. M. V. 93.
19.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 105:1-3
"Jos me vain tahtoisimme ajatella Jumalaa yhtä usein kuin näemme
todistuksia Hänen huolenpidostaan, olisi Hän aina ajatuksissamme, ja me
puhuisimme Hänestä mielellämme ja ylistäisimme Häntä. Me puhumme
ajallisista asioista, koska harrastamme niitä. Me puhumme ystävistämme,
koska rakastamme, heitä; surumme ja ilomme liittyvät heihin. Mutta meillä on
äärettömän paljon suurempi syy rakastaa Jumalaa kuin rakastaa maallisia
ystäviämme; eikä minkään pitäisi olla meille luonnollisempaa kuin antaa
Hänelle etusija ajatuksissamme, puhua Hänen hyvyydestään ja kertoa Hänen
voimastaan. Jumalan meille antamat runsaat lahjat eivät ole aiotut niin
valtaamaan ajatuksiamme ja rakkauttamme, ettei meillä ole mitään Jumalalle
annettavaa, vaan niiden tulee alinomaa muistuttaa Hänestä ja sitoa meitä
rakkauden ja kiitollisuuden siteillä taivaalliseen Hyväntekijäämme." T K. L. 87.
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20.5. Maanantai, aamu
Ps. 119:9
"Rakkaat nuoret, lakatkaa lukemasta aikakauslehtiä, jotka sisältävät vain
kertomuksia. Pankaa kaikki romaanit pois ... Tekisimme hyvin, jos
puhdistaisimme kotimme kaikesta ajanvietelukemisesta ja julkaisuista, jotka
sisältävät pilakuvia - sillä ne ovat alkuisin saatanasta. Ne eivät voi olla
myrkyttämättä nuorten mieliä. 'Mitä akanat puhtaassa elossa?' Lukekoon
jokainen Kristuksen seuraajaksi tunnustautuva vain sellaista, mikä on totta ja
millä on ikuisuusarvoa." S. n. 280.
20.5. Maanantai, ilta
Room. 7:18-25
"Kaikki, jotka tajuavat oman sielunsa syvän köyhyyden, jotka tuntevat, ettei
heissä itsessään ole mitään hyvää, voivat löytää vanhurskauden ja voiman
suuntaamalla katseensa Jeesukseen... Hän pyytää sinua vaihtamaan
köyhyytesi armonsa rikkauksiin... Mikä tahansa lieneekin ollut sinun
kokemuksesi menneisyydessä, miten lannistavat tahansa ovatkin nykyiset
olosuteesi, jos tulet Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin olet, heikkona,
avuttomana ja epätoivoisena, niin säälivä Vapahtajamme tulee sinua vastaan
avaten sinulle rakastavan sylinsä ja lahjoittaen sinulle vanhurskautensa
puvun." K. M. V. 107.
21.5. Tiistai, aamu
Sananl. 11:8
"Kun Daniel tapansa mukaan rukoili kolme kertaa päivässä taivaan Jumalaa,
kiintyi ruhtinaitten ja hallitusmiesten huomio häneen. Hän sai tilaisuuden
puhua puolestaan, osoittaa, kuka on tosi Jumala ja esittää syyn, miksi Häntä
yksin on kumarrettava ja miksi velvollisuutemme on antaa Hänelle ylistys ja
kunnia. Ja Danielin pelastaminen jalopeurain luolasta oli vielä lisäksi todistus
siitä, että Olento, jota hän palveli, oli tosi, elävä Jumala." Tod. seur. I, 295.
21.5. Tiistai, ilta
Ps. 116:1-9
"Raamatun historia tukee nääntyvää sydäntä Jumalan armon toivolla. Meidän
ei tarvitse antautua epätoivoon, kun näemme, miten toiset ovat taistelleet
samoissa vaikeuksissa kuin mekin ja langenneet kiusauksiin niin kuin mekin
ja silti nousseet siitä ja saaneet siunauksen Jumalalta. Innoitetut sanat
lohduttavat ja rohkaisevat erehtyviä sieluja. Siitä huolimatta, että patriarkat ja
apostolit ovat alttiit inhimillisille heikkouksille, saivat he kuitenkin uskon
kautta hyvän tunnustuksen, taistelivat taistelunsa Jumalan voimassa ja saivat
ihanan voiton. Niin mekin voimme turvautua sovitusuhrin ansioon ja voittaa
Jeesuksen nimessä. Ihmiskunta on ollut inhimillinen koko maailmassa aina
Aadamin päivistä nykyaikaan asti, ja Jumalan rakkaus on kautta aikojen ollut
vertaansa vailla." T a. I, 420.
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20.5. Maanantai, aamu
Ps. 119:9
"Ensimmäisistä elinvuosistaan asti juutalainen lapsi oli rabbiinien vaatimusten
ympäröimä. Tarkkoja sääntöjä oli laadittu jokaisesta teosta, elämän pienimpiin
yksityisseikkoihin saakka. Synagoogan opettajien johdolla nuorille opetettiin ne
lukemattomat säädökset, joita heidän oikea-oppisina israelilaisina odotettiin
noudattavan. Mutta Jeesusta eivät nämä asiat kiinnostaneet. Lapsesta asti Hän
toimi rabbiinien laeista riippumatta. Sen sijaan Hän tutki lakkaamatta Vanhan
testamentin kirjoituksia, ja sanat »Näin sanoo Herra» olivat aina Hänen
huulillaan." A. T. 67.
20.5. Maanantai, ilta
Room. 7:18-25
"Kaikki, jotka tajuavat oman sielunsa syvän köyhyyden, jotka tuntevat, ettei
heissä itsessään ole mitään hyvää, voivat löytää vanhurskauden ja voiman
suuntaamalla katseensa Jeesukseen... Hän pyytää sinua vaihtamaan
köyhyytesi armonsa rikkauksiin... Mikä tahansa lieneekin ollut sinun
kokemuksesi menneisyydessä, miten lannistavat tahansa ovatkin nykyiset
olosuteesi, jos tulet Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin olet, heikkona,
avuttomana ja epätoivoisena, niin säälivä Vapahtajamme tulee sinua vastaan
avaten sinulle rakastavan sylinsä ja lahjoittaen sinulle vanhurskautensa puvun."
K. M. V. 107.
21.5. Tiistai, aamu
Sananl. 11:8
"Kun Daniel tapansa mukaan rukoili kolme kertaa päivässä taivaan Jumalaa,
kiintyi ruhtinaitten ja hallitusmiesten huomio häneen. Hän sai tilaisuuden
puhua puolestaan, osoittaa, kuka on tosi Jumala ja esittää syyn, miksi Häntä
yksin on kumarrettava ja miksi velvollisuutemme on antaa Hänelle ylistys ja
kunnia. Ja Danielin pelastaminen jalopeurain luolasta oli vielä lisäksi todistus
siitä, että Olento, jota hän palveli, oli tosi, elävä Jumala." Tod. seur. I, 295.
21.5. Tiistai, ilta
Ps. 116:1-9
"Raamatun historia tukee nääntyvää sydäntä Jumalan armon toivolla. Meidän
ei tarvitse antautua epätoivoon, kun näemme, miten toiset ovat taistelleet
samoissa vaikeuksissa kuin mekin ja langenneet kiusauksiin niin kuin mekin ja
silti nousseet siitä ja saaneet siunauksen Jumalalta. Innoitetut sanat
lohduttavat ja rohkaisevat erehtyviä sieluja. Siitä huolimatta, että patriarkat ja
apostolit ovat alttiit inhimillisille heikkouksille, saivat he kuitenkin uskon kautta
hyvän tunnustuksen, taistelivat taistelunsa Jumalan voimassa ja saivat ihanan
voiton. Niin mekin voimme turvautua sovitusuhrin ansioon ja voittaa Jeesuksen
nimessä. Ihmiskunta on ollut inhimillinen koko maailmassa aina Aadamin
päivistä nykyaikaan asti, ja Jumalan rakkaus on kautta aikojen ollut vertaansa
vailla." T a. I, 420.
Hartauskalenteri

29

Huhti-Kesäkuu 2019

22.5. Keskiviikko, aamu
Jes. 58:10-11
"Ottamalla osaa työhön nöyrästi ja vakavasti, osoittamalla kaikkea hyvää
suorittaa Jumalan kansa vaikutusta, mikä tekee vaikutuksen jokaisessa
kaupungissa, missä totuutta julistetaan. Jos jokainen totuuden tunteva tekee
tätä työtä missä vain tilaisuus siihen tarjoutuu, suorittamalla päivästä toiseen
pieniä rakkauden palveluksia naapuriston keskuudessa, esittää Kristusta
naapureilleen. Pelastussanoma paljastuu eläväksi voimaksi eikä miksikään
viekkaasti sepitetyksi taruksi tai joutavaksi viisasteluksi. Se ilmenee
todellisuutena eikä mielikuvituksen tai haaveilun tuloksena. Se harjoittaa
suurempaa vaikutusta kuin keskustelut, julistukset tai uskontunnustukset."
Schak. II, 449.
22.5. Keskiviikko, ilta
Luuk. 11:1
"Tällaisen Jumalan kanssa vietetyn hetken jälkeen Hän myös aamu aamulta
lähti viemään taivaan valoa ihmisille. Opetuslapset olivat ymmärtäneet, että
nämä rukoushetket ja Hänen sanoissaan ja teoissaan ilmenevä voima olivat
yhteydessä keskenään. Niinpä kun he nyt kuuntelivat Hänen rukoustaan, täytti
heidän sydämensä nöyryys ja kunnioitus. Hänen lakattuaan rukoilemasta he
oman syvän tarpeensa tuntien huudahtivat: 'Herra, opeta meitä rukoilemaan."
Vs. 152.
23.5. Torstai, aamu
Mal. 3:10
"'Että minun huoneessani olisi ravintoa.' Velvollisuutemme on olla kohtuullisia
kaikessa, syömisessä, juomisessa ja pukeutumisessa. Suunnitellessamme
asuntojamme ja kotiemme sisustusta meillä tulisi olla sydämessämme halu
antaa Jumalalle se, mikä kuuluu Hänelle, ei vain kymmenyksinä, vaan myös
lahjoina ja uhreina niin paljon kuin mahdollista. Sangen monet voisivat kerätä
itselleen aarteita taivaaseen antamalla Jumalan varastohuoneeseen sen osan,
minkä Hän vaatii itselleen ja lisäksi lahjoja ja uhreja." S. n. 301.
23.5. Torstai, ilta
2. Piet. 3:11-14
"Usko Ihmisen Pojan läheiseen tulemukseen taivaan pilvissä ei tee totista
kristittyä huolimattomaksi eikä välinpitämättömäksi hänen jokapäiväisissä
tehtävissään. Ne, jotka odottavat ja toivovat Kristuksen pikaista ilmestymistä,
eivät jää toimettomiksi, vaan suorittavat tehtävänsä ahkerasti ja tunnollisesti.
He eivät tee työtään huolimattomasti eivätkä vilpillisesti, vaan uskollisesti,
täsmällisesti ja perinpohjaisesti. Ne, jotka kuvittelevat, että jokapäiväisten
tehtävien laiminlyöminen osoittaa heidän olevan hengellisiä ja erossa
maailmasta, ovat joutuneet suuren petoksen valtaan. Juuri ajallisissa asioissa
heidän totuudenrakkauttaan, uskollisuuttaan ja vilpittömyyttään koetellaan.
Jos he osoittautuvat uskollisiksi vähimmässä, ovat he uskollisia myös
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paljossa." T. a. I, 486.
24.5. Perjantai, aamu
Room. 6:4-6
"Jokainen todellinen kristitty hillitsee halunsa ja intohimonsa. Ellei hän ole
vapaa ruokahalun siteistä ei hän ole todellinen, kuuliainen Jeesuksen
Kristuksen palvelija. Nautinnonhalun ja intohimojen tyydyttäminen tylsyttää
sydämet totuudelle. Totuuden hengen ja voiman on mahdotonta pyhittää
ihminen ruumiin, sielun ja hengen puolesta, jos häntä hallitsevat aistilliset
halut." Wz. G. 85.
24.5. Perjantai, ilta
Room. 3:28
"Me olemme rikkoneet Jumalan lakia vastaan, ja lain tekojen kautta ei mikään
liha tule vanhurskaaksi. Parhaatkin ponnistukset, jotka ihminen kykenee
omasta voimastaan tekemään, ovat arvottomia sen pyhän ja vanhurskaan lain
rinnalla, jota vastaan hän on rikkonut, mutta uskonsa kautta Kristukseen hän
voi vedota Jumalan Pojan vanhurskauteen, joka on täydellinen. Kristus täytti
lain määräykset ihmisenä ollessaan. Hän kantoi syntisen osaksi tulevan
kirouksen ja sovitti hänet, jotta kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi
iankaikkisen elämän." Kr. m. v. 88.
25.5. Sapatti, aamu Ps. 78:4-6
"Sapattikoulu ja jumalanpalvelus vaativat vain osan sapatista. Perheelle jäävä
aika voi olla sapatin pyhintä ja kalleinta aikaa. Suurimman osan tästä ajasta
vanhempien tulisi omistaa lapsilleen. Monissa perheissä nuorimmat lapset
jätetään itsekseen seurustelemaan niin hyvin kuin osaavat. Jos lapset ovat
yksin, he tulevat pian levottomiksi, alkavat leikkiä tai tekevät jotain
sopimatonta. Sillä tavalla sapatti menettää pyhän merkityksensä heille."
Schatzk. III, 19.
25.5. sapatti, ilta
Joelin 2:12-13
"Meidän oppimme saattavat olla oikeat, me saatamme vihata väärää oppia
emmekä hyväksy niitä, jotka poikkeavat periaatteista me voimme työskennellä
väsymättömällä tarmolla, mutta tämä ei riitä... Usko totuuden teoriaan ei ole
kylliksi. Tämän teorian esittäminen epäuskoisille ei tee sinusta Kristuksen
todistajaa... Totuus ei ole minkään arvoinen millekään sielulle, ellei sitä viedä
sisäiseen pyhäköön ja anneta sen pyhittää sielua. Hurskaus rappeutuu ja
uskonnosta tulee pintapuolista tunteellisuutta, ellei totuuden aura pääse
kyntämään syvälle sydämen kesantomaahan." Kr. m. v. 71,72.
26.5. Sunnuntai, aamu
Ef. 4:30
"Jumalan henkeä ei voida loputtomiin murehduttaa. Hän vetäytyy pois, jos
Häntä murehdutetaan lian kauan. Jos ihmiset elämällään osoittavat
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väheksyvänsä Jeesuksen tarjoamaa armoa välittämättä siitä, että Jumala on
tehnyt kaikkensa heidän pelastamisekseen, kuolema on heidän osansa, ja he
saavat sen kalliisti maksaa. Se on oleva hirvittävä kuolema, sillä he saavat
tuntea samaa tuskaa, mitä Kristus tunsi ristillä lunastaessaan heille heidän
hylkimänsä pelastuksen. Silloin he käsittävät, mitä ovat menettäneet - ikuisen
elämän ja katoamattoman perinnön. Sielujen pelastamiseksi annettu suuri
uhri osoittaa meille heidän arvonsa. Kun arvokas sielu kerran joutuu
kadotukseen, tämä on lopullinen." T. a. I, 18.
26.5. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 15:58
"Jumala kehottaa teitä lähtemään työhön, ei alemmuuden tunteessa ja
masentuneena, vaan lujassa uskossa ja toivossa, iloisena esittäen Kristusta
maailmalle. Jeesuksen uskonto on iloa, rauhaa ja onnea. Kun tutkimme
kirjoituksia ja näemme, miten Isä alentui rakastavasti ja lahjoitti Jeesuksen
maailmalle, jotta kaikki, jotka Häneen uskovat, saisivat iankaikkisen elämän,
niin meidän tulisi kaikkine voiminemme kiittää, ylistää ja kunnioittaa Häntä
Hänen sanomattomasta rakkaudestaan ihmislapsia kohtaan." Schtzk. II, 201.
27.5. Maanantai, aamu
Sananl. 23:26
"Maailman Vapahtajan hartain halu on, että lapset ja nuoret antaisivat
sydämensä Hänelle. Voi olla paljon sellaisia lapsia, jotka ovat uskollisia
Jumalalle, koska he vaeltavat valossa, niin kuin Kristuskin on valossa. He
rakastavat Herraa Jeesusta, ja heidän suurin ilonsa on totella Häntä. He eivät
tule kärsimättömiksi, jos heitä ojennetaan, vaan he tuottavat iloa isälleen ja
äidilleen olemalla ystävällisiä ja halukkaita tekemään kaiken voitavansa
auttaakseen elämän taakkojen kantamisessa. Jo lapsuudessaan ja
nuoruudessaan he ovat Herramme uskollisia opetuslapsia." S. n. 327.
27.5. Maanantai, ilta
Luuk. 23:20-25
"Pilatus vapisi kuullessaan Kristuksen nousseen ylös. Hän ei voinut epäillä
annettua todistusta, ja siitä hetkestä saakka rauha jätti hänet ainiaaksi.
Maailman kunnian tähden ja peläten, että hän muuten menettäisi sekä
valtansa että elämänsä, oli Pilatus antanut Jeesuksen kuolemaan. Nyt hän oli
täysin vakuutettu siitä, että hän, jonka vereen oli syypää, ei ollut ainoastaan
viaton ihminen, vaan Jumalan Poika. Pilatuksen elämä oli loppuun saakka
onnetonta. Epätoivo ja tuska musersi jokaisen toivehikkaan ja iloisentunteen.
Hän torjui luotaan kaiken lohdutuksen, ja hänen kuolemansa oli mitä kurjin."
H. K. 208.
28.5. Tiistai, aamu
Jes. 58:7-8
"Kristus on vanhurskautemme. Hän käy tässä työssä edellämme, ja Jumalan
kunnia suorittaa päätöksen. Kaikki taivaan asukkaat odottavat jokaisen
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ihmisen valintaa, joka on valmis toimimaan Kristuksen ohjeen mukaisesti. Jos
seurakunnan jäsenet tarttuvat heille määrättyyn työhön, silloin heitä ympäröi
aivan toinen ilmapiiri, siunaus ja voima seuraavat heidän vaikutustaan. He
saavuttavat korkeamman hengen- ja sydämen sivistyksen, itsekkyys, joka
kahlehti heidän sieluaan, on voitettu. Usko on elävä voima. Heidän rukouksensa
ovat palavampia, Pyhän Hengen elävöittävä ja pyhittävä vaikutus on vuodatettu
heidän päälleen ja he ovat tulleet lähemmäksi taivasta." Schatzk. II, 453.
28.5. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:7
"On tuskallista nähdä epäuskoa monien Jumalan seuraajiksi tunnustautuvien
keskuudessa. Meillä on kallisarvoisimmat totuudet, mitä on milloinkaan
kuolevaisille ilmoitettu, ja niiden uskon, jotka ovat vastaanottaneet nämä
totuudet, tulisi vastata niiden suuruutta ja arvoa. Kaikki, jotka luulevat
omistavansa pyhäkön koristukset, mutta eivät ole pukeutuneet Kristuksen
vanhurskauteen, ilmestyvät oman alastomuutensa häpeässä." Kr. m. v. 76.
29.5. Keskiviikko, aamu
1. Tess. 5:6-8
"Jumala on ilmaissut, mitä viimeisinä päivinä tulee tapahtumaan, jotta Hänen
kansansa valmistautuisi kestämään vastustuksen ja vihan myrskyä. Niiden,
joita on varoitettu heitä odottavista tapahtumista, ei tulisi istua rauhallisesti
odotellen tulevaa myrskyä, lohduttaen itseään sillä, että Herra suojaa
uskollisiaan hädän päivänä. Meidän on oltava niiden ihmisten kaltaisia, jotka
odottavat Herraansa, ei velttoina ja joutilaina, vaan vakavassa työssä ja lujina
uskossa. Nyt ei ole aika antaa vähempiarvoisten asiain vallata mieltämme.
Ihmisten nukkuessa saatana on toimessa järjestääkseen asiat niin, että Herran
kansa ei saisi armoa eikä oikeutta." Tod. seur. I,293.
29.5. Keskiviikko, ilta
llm.3:19
"Isän läsnäolo ympäröi Kristusta, eikä Hänelle tapahtunut mitään muuta, kuin
minkä Isän ääretön rakkaus salli tapahtua maailmalle siunaukseksi. Tässä oli
Hänen lohdutuksensa lähde, ja se on avoinna meillekin. Jokainen, joka on
Kristuksen Hengen täyttämä, pysyy Kristuksessa, ja mitä tahansa hänelle
tapahtuukin, se tulee Vapahtajalta, joka piirittää hänet läsnäolollaan. Hänelle ei
voi tapahtua mitään Herran sallimatta. Kaikki kärsimyksemme ja surumme,
kaikki kiusauksemme ja koetuksemme, kaikki kurjuutemme ja murheemme,
kaikki vainot ja puutteet, sanalla sanoen kaikki yhdessä myötävaikuttavat
meidän parhaaksemme. Kaikki kokemukset ja olosuhteet ovat Jumalan
työmiehiä, jotka tuovat meille hyvää." K. S. L. 465.
30.5. Torstai, aamu
2. Kor. 5:10
"Monet ihmiset pidättävät itsekkäästi varojaan ja rauhoittavat omatuntoaan
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sillä, että he kuolemansa jälkeen tekevät suuria Jumalan työn hyväksi. He
laativat testamentin ja lahjoittavat suuren rahamäärän seurakunnalle ja sen eri
toiminnan muodoille. Sen jälkeen he asettuvat rauhaan tuntien, että ovat
tehneet kaiken, mitä heiltä vaaditaan. Missä asiassa he ovat kieltäneet itsensä
tällä teollaan? He ovat päinvastoin osoittaneet itsekkyyden huippua. Kun he
eivät enää tarvitse rahojaan, he päättävät antaa ne Jumalalle. Mutta he pitävät
kuitenkin niitä hallussaan niin kauan kuin voivat, kunnes heidän on pakko
luopua niistä sen viestintuojan tullessa, jota he eivät pysty torjumaan luotaan."
T. a. I, 448.
30.5. Torstai, ilta
3. Moos. 19:2
"Ajatukset on keskitettävä Jumalaan. Meidän on vakavasti pyrittävä
voittamaan luonnollisen sydämemme pahat taipumukset. Ponnistustemme,
itse kieltäymyksemme ja kestävyytemme tulee olla oikeassa suhteessa sen
päämäärän äärettömään arvoon, mihin me pyrimme. Vain voittamalla, niin
kuin Kristus voitti, me voimme saada elämän kruunun." K. S. L 29.
31.5. Perjantai, aamu
2. Moos. 15:26
"Jumala on näinä viimeisinä päivinä antanut meille valoa terveydenhoitoon,
jotta vaeltaessamme tässä valossa voisimme välttää monet vaarat, joille
olemme alttiina. Saatana pyrkii kaikella voimallaan harhauttamaan ihmisiä
antamaan periksi ruokahalulleen, tyydyttämään halujaan ja tuhlaamaan
aikansa hyödyttömissä hullutuksissa. Hän tekee itsekkyyden ja lihan
tyydyttämisen elämän puoleensavetäväksi, mutta kohtuuttomuus kuluttaa
sekä henkiset että ruumiilliset voimat. Joka tässä asiassa voitetaan on
asettunut saatanan puolelle, koska kaiken vanhurskauden vihollinen kiusaa,
vaivaa jatkuvasti, kunnes lopulta hallitsee häntä kokonaan." W. z. G. 79.
31.5. Perjantai, ilta
1. Joh. 3:7
"Ulkonainen hurskaus on todisteena sisäisestä hurskaudesta. Se jonka
sydämessä asustaa hurskaus, ei ole kovasydäminen eikä säälimätön, vaan hän
kasvaa päivä päivältä Kristuksen kuvaksi kulkien voimasta voimaan. Totuuden
pyhittämä ihminen hillitsee itsensä ja seuraa Kristuksen jälkiä siksi, kunnes
armo vaihtuu kirkkaudeksi." K. M. V. 92.
KESÄKUU
1.6. Sapatti, aamu
5. Moos. 6:5-6
"Neuvon teitä, sisareni ja veljeni, muistakaa sapatinpäivää, että sen pyhitätte.
Jos tahdotte lastenne pitävän sapattia lain mukaan, niin täytyy teidän opettaa
heitä opetuksella ja esimerkillä. Syvälle sydämeen juurtunutta totuutta ei voida
täysin sieltä poiskiskoa. Se voi kyllä himmentyä, mutta ei koskaan kokonaan
sammua. Lapsuudessa saadut vaikutelmat ilmenevät myöhempinä vuosina.
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Vaikka olosuhteet erottaisivatkin lapset vanhemmistaan ja kodistaan, niin
kuitenkin lapsuudessa ja nuoruudessa saadut opetukset siunaavat heitä."
Schatzk. III, 20.
1.6. Sapatti, ilta
Joh. 3:16
"Tämän rakkauden suuruudelle ei löydy sanoja. Se on tietoa ylempänä. Suuri on
jumalisuuden salaisuus. Ajatuksen Isän ja Pojan rakkaudesta ihmistä kohtaan
tulisi elähdyttää, kohottaa ja vallata sielumme. Kristuksen seuraajien tulee
täällä ajassa oppia edes jossakin määrin heijastamaan tuota salaperäistä
rakkautta, voidakseen kerran yhtyä kaikkien lunastettujen kanssa sanomaan:
’Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja
valta aina ja iankaikkisesti.’" T. a. I, 219.
2.6. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 3:8-14
"Aadam ei voinut kieltää tai puolustaa syntiään, mutta katumuksen sijasta hän
koetti työntää syyn puolisonsa ja siten itsensä Jumalan päälle... Hän, joka
rakkaudesta Eevaan vapaaehtoisesti menetti Jumalan mielisuosion, kotinsa
paratiisissa ja ilon iankaikkisen elämän, yritti lankeemuksensa jälkeen panna
elämäntoverinsa ja jopa Luojan itsensä edesvastuulliseksi rikoksesta. Niin
kauheata synti on." P. P. 47.
2.6. Sunnuntai, ilta
Room. 8:32
"Kiitäkäämme Jumalaa niistä valoisista kuvista, joita Hän on meille näyttänyt.
Kootkaamme yhteen Hänen rakkautensa ihanat lupaukset voidaksemme
alinomaa katsella niitä. Jumalan Poika, joka jättää Isänsä istuimen ja pukee
jumaluutensa ihmisyyteen voidakseen pelastaa ihmisen saatanan vallasta;
Hänen voittonsa meidän puolestamme, joka avaa taivaan ihmisille ja paljastaa
ihmiskatseelle sen salit, joissa jumaluus ilmaisee kunniansa. Langennut
ihmissuku, joka on nostettu turmeluksen kuilusta, johon synti oli sen syössyt, ja
saatettu jälleen äärettömän Jumalan yhteyteen, ja joka, kestettyään
jumalallisen kokeen uskon kautta Lunastajaamme, on puettu Kristuksen
vanhurskauteen ja korotettu Häneen istuimelleen, ovat kuvia, joita Jumala
tahtoo meidän katselevan." T. K. L. 100.
3.6. Maanantai, aamu
Kol. 3:20-21
"Vanhempien tulisi kehittää lapsissaan taipumusta olla avoimia ja vilpittömiä
heitä kohtaan, tulla heidän luokseen vaikeuksineen, ja ollessaan epätietoisia,
onko jokin asia oikein, esittää se sellaisenaan vanhemmille ja pyytää heidän
neuvoaan. Ketka ovat sopivampia huomaamaan ja osoittamaan heille heidän
vaaransa kuin jumalaapelkäävät vanhemmat? Kuka voi paremmin ymmärtää
omien lastensa erikoista luonnetta kuin vanhemmat itse? Äiti, joka on nähnyt
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lapsensa jokaisen mielenilmauksen pienestä pitäen ja tuntee täten hänen
luonteensa ja taipumuksensa, on sopivin neuvomaan lastaan. Kuka voi
paremmin tietää, mitä luonteenpiirteitä on ehkäistävä ja hillittävä, kuin äiti,
isän avustamana?" S. n. 329.
3.6. maanantai, ilta
Room. 5:10-11
"Kristuksen kautta suodaan ihmiselle uudistus ja sovitus. Golgatan risti on
rakentanut sillan synnin kuilun yli. Jeesus on maksanut täydet lunnaat, joiden
ansiosta syntiselle annetaan anteeksi ja lain oikeus pidetään voimassa. Kaikki,
jotka uskovat Kristuksen sovitusuhriin, voivat tulla ja saada anteeksi syntinsä,
sillä Kristuksen ansiosta on avautunut yhteys Jumalan ja ihmisten välille.
Meidän on kiinnitettävä kaikki toivomme taivaasta yksinomaan Kristukseen,
koska Hän on meidän sijaisemme ja meidän takaajamme." K. M. V. 87.
4.6. Tiistai, aamu
Ps. 38:1-10
"Ollessanne levottomia sielunne takia ja innokkaasti etsien Jumalaa, antaa
Hän teidän löytää itsensä. Mutta Hän ei ota mitään puolisydämistä katumusta
vastaan. Jos te jätätte syntinne, Hän on aina valmis antamaan anteeksi. Ettekö
tahdo juuri nyt antautua Hänen omakseen? Tahdotteko suunnata katseenne
Golgatalle ja kysyä: Toiko Jeesus tämän uhrin takiani, kärsikö Hän alennusta ja
häväistystä sekä kärsi julman ristinkuoleman, koska Hän haluaa pelastaa
minut kärsimyksistä, syyllisyydestä ja epätoivon kauheudesta ja tahtoo tehdä
minut sanomattoman onnelliseksi valtakunnassaan? Katsokaa Häntä, jonka
meidän syntimme ovat lävistäneet, ja tehkää päätös: 'Elämäni palvelus kuuluu
Herralle. En tahdo enää kauemmin yhdistyä Hänen vihollisiinsa. Erotkaa
maailmasta, asettukaa kokonaan Herran puolelle, tunkeutukaa taistellen aina
kaupungin porteille asti ja siellä te saatte ihania voittoja." Schatzk. II, 124.
4.6. Tiistai, ilta
Naah. 1:7
"Hän, joka ymmärtää meitä paremmin kuin me itse ymmärrämme itseämme,
usein ei anna meidän itsekkäästi yrittää tyydyttää omaa kunnianhimoamme.
Hän ei salli meidän laiminlyödä niitä vaatimattomia, mutta samalla pyhiä
velvollisuuksia, jotka ovat meitä lähinnä. Usein näiden velvollisuuksien
täyttäminen
suo
välttämättömän
harjoituksen
valmistautumiseksi
korkeampiin tehtäviin. Usein meidän omat suunnitelmamme epäonnistuvat,
jotta Jumalan suunnitelmat saisivat toteutua meidän hyväksemme." K. S. L.
449.
5.6. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 2:4-5
"Ristiinnaulittu Kristus - puhukaa Hänestä, rukoilkaa Häntä, laulakaa Hänestä,
niin Hän on murtava ja voittava sydämet. Vakiintuneet muodolliset lausetavat
ja pelkästään todistelevien ainesten esittäminen ei paljokaan hyödytä. Mutta
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työntekijäin sydämessä asuvan Jumalan liikuttavan rakkauden tajuavat ne,
joiden hyväksi työtä tehdään. Sielut janoavat elämän vettä. Älkää salliko niiden
mennä tyhjinä luotanne. Ilmoittakaa heille Kristuksen rakkaus. Johdattakaa
heidät Jeesuksen luo ja Hän on antava heille elämän leipää ja pelastuksen
vettä." Kr. M. V. 85.
5.6. Keskiviikko, ilta
Ps. 63:6-7
"Jokaisella perheellä tulisi olla määrätty aika aamuhartautta sekä iltahartautta
varten. Kuinka sopivaa onkaan vanhemmille koota lapsensa ympärilleen
aikaisin aamulla ennen mitään aamupalaa ja kiittää taivaallista Isää Hänen
suojeluksestaan yön aikana sekä pyytäen Hänen apuaan, johdatustaan ja
varjelustaan päivän ajaksi. Illan tulessa, kuinka sopivaa onkaan jälleen
vanhempien ja lasten vielä kerran kokoontua Herran kasvojen eteen kiittämään
Hätä kuluneen päivän aikana saaduista siunauksista." Z. Bd. II, 94.
6.6. Torstai, aamu
Matt. 6:19-20
"On yleviä ja pyhiä tarkoituksia, joihin tarvitaan varoja, ja sillä tavalla sijoitetut
rahat palauttavat antajalle ylevämpää ja kestävämpää tyydytystä, kuin jos ne
olisi kulutettu omiin mielihaluihin tai itsekkäästi pidätetty voiton
ahnehtimiseksi. Kun Jumala pyytää aarrettamme, oli se miten suuri tahansa,
tekee aulis suostuminen siitä lahjasta Hänelle pyhitetyn uhrin ja tallettaa sen
antajalle taivaaseen sellaisen aarteen, jota koi ei pääse syömään, ei tuli
hävittämään eivätkä varkaat varastamaan. Sijoitus on hyvässä turvassa. Raha
on sijoitettu reiättömiin kukkaroihin, niin että se on hyvässä säilössä." T. a. I,
445.
6.6. Torstai, ilta
Matt. 7:21
"Ikuisuuden äärettömät asiat vaativat meiltä jotakin kuvitellun uskonnon
ohella, - jotakin enemmän kuin sanojen ja muotojen uskontoa, missä totuutta
pidetään sydämen ulkopuolella ihailtavana niin kuin kaunista kukkaa ihaillaan.
Ne vaativat jotakin enemmän kuin tunteen uskontoa, joka epäilee Jumalaa,
kun koetukset ja vaikeudet tulevat. Pyhyys ei sisälly tunnustukseen, vaan ristin
korottamiseen, Jumalan tahdon tekemiseen." Kr. m. v. 73.
76. Perjantai, aamu
Room. 13:14
"Jotkut ihmiset väittävät, että kaikki, mitä nautitaan, on menetettyä ja että
mitä tahansa vatsaan työnnetään, se täyttää saman tarkoituksen kuin hyvin
valmistetut ruoatkin. Mutta on hyvin tärkeätä, että ruoka maistuu meille...
Ruumiimme vointi riippuu siitä, mitä me nautimme, ja jotta se vahvistuisi,
täytyy meidän nauttia oikeata ruokaa, mikä on valmistettava hyvin huolellisesti
sillä tavalla kuinka se parhaiten vastaa ruumiin tarpeita... Tuhansien elinvoima
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kuluu huonolla keittämisellä. Tällä tavalla tuhoutuu paljon enemmän sieluja
kuin kuvitellaankaan. Ruumis on joutunut sen kautta epäjärjestykseen ja
syntyy sairauksia. Sellaisessa tilassa ollessa ei tunneta taivaallisia asioita." W.
z. G. 50.
7.6. Perjantai, ilta
2. Kor. 5:17
"Ilman Jeesuksen läsnäoloa sydämessä uskonnollinen palvelus on vain
kuollutta, kylmää muodollisuutta. Jumalan yhteyden kaipuu lakkaa pian, kun
Jumalan Henki murehtien eroaa meistä, mutta kun Kristus on meissä
kirkkauden toivo, me jatkuvasti ajattelemme ja toimimme Jumalan kunniaksi."
K. M. V. 31.
8.6. Sapatti, aamu
Ps. 104:31
"Ennen kaikkia muita päiviä meidän tulisi pyhänä lepopäivänä tutkia sanomia,
joita Jumala on kirjoittanut luontoon meitä varten. Meidän tulisi tutkia
Vapahtajan antamia vertauksia siellä, missä Hän ne puhui, kedoilla ja niityillä,
avoimen taivaan alla, ruohojen ja kukkien keskellä. Tulessamme sillä tavoin
lähelle luonnon sydäntä, tekee Kristus läsnäolonsa tuntuvaksi ja puhuu
sydämillemme rauhastaan ja rakkaudestaan." K. M. V. 27.
8.6. Sapatti, ilta
Room. 8:1
"Kun sielu antautuu Jumalalle, uusi voima valtaa uuden sydämen. Tapahtuu
muutos, jota ihminen ei voi koskaan omin voimin suorittaa. Se on
yliluonnollinen tapahtuma, joka tuo yliluonnollisia piirteitä ihmisluontoon.
Sielusta, joka on antautunut Kristukselle, tulee Kristuksen oma linnoitus
kapinoitsevassa maailmassa, eikä Hän salli muita vallanpitäjiä. Sielua, jota
taivaallinen vaikutus vallitsee, eivät saatanan hyökkäykset pysty valloittamaan.
Mutta ellemme antaudu Kristuksen johdettaviksi, on paha hallitseva meitä." K.
M.V.91.
9.6. Sunnuntai, aamu
Joh. 4:13-14
"Oi jospa kaikki huolellisesti ja rukoillen tutkisivat Jumalan sanaa, ei tullakseen
kykeneviksi väittelemään opin kiistakysymyksistä, vaan että he isoavina
tulisivat ravituiksi ja janoavina virkistyisivät elämän lähteellä. Kun tutkimme
Raamattua nöyrin sydämin tuntien heikkoutemme ja arvottomuutemme,
Jeesus paljastuu sielullemme kaikessa kallisarvoisuudessaan." Kr. m. v. 135.
9.6. Sunnuntai, ilta
Fil. 4:4
"Eikö kokemuksissasi ole joitakin valoisia kohtia? Eikö sinulla ole ollut suloisia
hetkiä, jolloin sydämesi on sykähdellyt ilosta vastaukseksi Jumalan Hengelle?
Etkö löydä, katsellessasi elämäsi kokemuksia, valoisiakin kohtia? Eivätkö
Jumalan lupaukset kasva tuoksuvien kukkien tavoin tiesi joka puolella? Etkö
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anna niiden ihanuuden ja suloisuuden täyttää sydäntäsi ilolla? ...Ei ole viisasta
koota entisen elämän epämiellyttäviä muistoja - sen erehdyksiä ja pettymyksiä
- puhua niistä ja surra niitä, niin että alakuloisuus valtaa mielemme.
Alakuloinen sielu on täynnä pimeyttä; se sulkee Jumalan valon itseltään ja
heittää varjojaan toistenkin tielle." T. Kr. L. 100.
10.6. Maanantai, aamu
Välit. v. 3:27
"Mikään ei niin helposti johda lapsia kiusaukseen kuin se, että annetaan heidän
olla ilman taakkoja, viettää joutilasta, hyödytöntä elämää tekemättä yhtään
mitään, tai tehdä vain, mikä heitä miellyttää. Lapset haluavat toimia, ja elleivät
he askartele hyvässä ja hyödyllisessä, kääntyvät he aivan luonnostaan
pahuuteen... On synti antaa lasten kasvaa joutilaina. Antakaa heidän rasittaa
jäseniään ja lihaksiaan, ei lainkaan vahingoita heitä, kun he sen kautta väsyvät.
Elleivät he liika rasitu, niin väsymys rasittaa heitä yhtä vähän kuin se rasittaa
teitä... Terveellisen työn jälkeen heidän unensa on sitä makeampaa, ja siten he
virkistyvät ja vahvistuvat seuraavaa päivätyötä varten." W. z. G. 142.
10.6. Maanantai, ilta
Joh. 10:37-39
"Usein Jeesuksen lausuessa jonkun sydäntä haavoittavan totuuden nuhdellen
heitä heidän synneistään, he tulivat kiukkua täyteen. Saatana ja hänen
enkelinsä yllyttivät heitä riistämään Jumalan Pojalta elämän. Useammin kuin
kerran he kokosivat kiviä kivittääkseen Hänet, mutta enkelit suojelivat Häntä
kantaen Hänet pois raivostuneen kansajoukon keskeltä turvalliseen paikkaan.
Ja taas kun puhdas totuus pääsi Hänen huuliltaan, kävi kansa käsiksi Häneen
ja vei Hänet vuoren äyräälle aikoen syöstä Hänet alas. Heidän keskuudessaan
syntyi riita sitä, mitä tekisivät Jeesukselle, jolloin enkelit jälleen kätkivät Hänet
kansajoukon katseilta, ja Hän lähti pois käyden heidän keskeltänsä." H. K. 180.
11.6 Tiistai, aamu
Jer.30:10
"Jaakobin tuskanyö, jolloin hän rukouksessa taisteli pelastuakseen Eesaun
käsistä, kuvaa Jumalan kansan kokemusta ahdistuksen aikana... Jos Jaakob ei
olisi aikaisemmin katunut sitä syntiä, minkä hän teki, hankkiessaan petoksella
esikoisoikeuden, ei Jumala olisi kuullut hänen rukoustaan ja armollisesti
säilyttänyt hänen elämäänsä. Samoin on ahdistuksen aikana. Jos Jumalan
kansalla olisi tunnustamattomia syntejä, jotka pelon ja tuskan ahdistaessa
tulisivat heidän eteensä, he lannistuisivat. Epätoivo riistäisi heiltä uskon,
eivätkä he voisi luottavaisesti rukoilla Jumalalta vapautusta." S. T. 598,601.
11.6. Tiistai, ilta
Joh. 15:1-2
"Jumala leikkaa alituisesti kansaansa. Hän poistaa liian reheviä, kauas
haarautuvia oksia, jotta ne tuottaisivat hedelmää Hänen kunniakseen eivätkä
Hartauskalenteri

39

Huhti-Kesäkuu 2019

ainoastaan lehtiä. Jumala puhdistaa meitä antamalla meille suruja,
pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, jotta luonteemme nurjien piirteiden
voimakkaat kasvannaiset heikentyisivät ja jättäisivät tilaa parempien piirteiden
kehittymiselle. Epäjumalista on luovuttava, omantunnon täytyy tulla
herkemmäksi, ajatusmaailman täytyy tulla hengelliseksi ja koko luonteen
sopusuhtaiseksi. Jotka todella tahtovat kirkastaa Jumalaa, ovat kiitollisia
jokaisen epäjumalan ja synnin paljastamisesta, niin että he huomaavat nämä
virheet ja luopuvat niistä." T. a. I, 492.
12.6. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 5:19-20
"Jumala haluaa teidän uskon kädellä tarttuvan Hänen mahtavaan
käsivarteensa ja rakkauden kädellä pelastavan kadotukseen meneviä ihmisiä.
Kristus on tie, totuus ja elämä. Seuratkaa Häntä. Älkää vaeltako lihan mukaan,
vaan Hengen mukaan. Vaeltakaa, niin kuin Hän vaelsi. Jumalan tahto on teidän
pyhityksenne. Suoritettavaksenne annettu tehtävä on täyttää Hänen tahtonsa,
joka kunniakseen säilyttää teidän elämänne. Työskennellessänne itsellenne ei
se hyödytä teitä yhtään mitään. Tehdä hyvää toisille, huolehtia vähemmän
itsestään ja pyhittää kaikki vakavammin Jumalalle, miellyttää Häntä ja Hän
maksaa sen runsaalla armollaan." Schatzk. II, 115.
12.6. Keskiviikko, ilta
Matt. 26:40-45
"Rukoiltuaan Jeesus tuli opetuslastensa luo, mutta he nukkuivat. Tuona
kaameana hetkenä eivät edes Hänen opetuslapsensakaan osoittaneet Hänelle
myötätuntoa eivätkä rukoilleet Hänen puolestaan. Pietarikin, joka vähän aikaa
sitten oli niin innokas, oli vaipunut uneen. Muistuttaen Pietaria hänen varmasta
lausunnostaan Jeesus sanoi hänelle: ’Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa minun
kanssani?’" H. K. 188.
13.6. Torstai, aamu
1. Tim. 6:6
"Vanhempien tulisi tehdä vakavaksi velvollisuudekseen koota itselleen tietoa,
miten voisivat kohdella lapsiaan varmistaakseen heille hyvän ymmärryksen
terveessä ruumiissa. Kohtuutta tulisi harjoittaa kaikissa kohdin elämän
yksityiskohdissa. Aikaisimmasta nuoruudestaan alkaen tulisi lapset totuutta
niin pitkälle, kuin mahdollista, itse kieltäymykseen. Opettakaa pienokaisia, että
heidän on syötävä elääkseen, eikä elää syödäkseen. Sanokaa heille, että
ruokahalun on toteltava tahtoa, ja tahtoa hallitsee rauhallinen, selvä
ymmärrys." W. z. G. 47.
13.6. Torstai, ilta
Joh. 15:4
"On olemassa suuri ero ylhäältä luulotellun liiton ja toisaalta todellisen, uskon
kautta Kristukseen liittymisen välillä. Uskontunnustus sijoittaa ihmiset
seurakuntaan, mutta tämä ei todista, että heillä olisi elävä yhteys elävään
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viinipuuhun.:. Pahan valta on niin tunnusomaista ihmisluonteelle, että kukaan
ihminen ei voi voittaa sitä liittymättä Kristukseen. Tämän liiton avulla me
saamme siveellistä ja hengellistä voimaa. Jos meillä on Kristuksen Henki, me
tuotamme vanhurskauden hedelmää." K. m. v. 30.
14.6. Perjantai, aamu
1. Kor. 10:24
"Itsekkyys on synti, jota eniten hellittään. Se erottaa meidät Jumalasta ja saa
aikaan monia turmiollisia hengellisiä sekaannuksia. Ilman kieltäymystä ei ole
mitään paluuta Herran luo. Itsestämme emme voi mitään tehdä, mutta
Jumalan vahvistamina me voimme elää ja tehdä hyvää muille ja siten välttyä
itsekkyyden pahasta. Ei ole välttämätöntä meidän lähteä pakanamaille
ilmaistaksemme haluamme uhrata kaikki Jumalalle hyödyllisenä ja
epäitsekkäänä elämänä. Meidän tulee tehdä se kotipiirissä, seurakunnassa,
kanssaihmistemme ja työtovereittemme parissa. Jokapäiväinen elämä on juuri
se paikka, missä tulee kieltää oma minä ja alistaa se." T. a. I, 191.
14.6. Perjantai, ilta
Ef. 5:26-27
"Kruunauspäivänään Kristus ei tule tunnustamaan omikseen ketään niistä,
joissa on yhtään tahraa tai ryppyä tai mitään muuta sellaista. Mutta niille, jotka
ovat Hänelle uskollisia, Hän on antava iäisen kunnian kruunun. Ne, jotka eivät
halua alistua Hänen hallintaansa, tulevat näkemään Hänen ympärillään suuren
joukon lunastettuja, jotka kaikki kantavat kilpeä ’Herra meidän
vanhurskautemme.’” Kr. m. v. 94.
15.6. Sapatti, aamu
2. Moos. 31:16-17
”Niin kuin sapatti silloin teki Israelin tunnetuksi, kun se jätti Egyptin
mennäkseen maalliseen Kaanaaseen, niin samoin se on tänäänkin
tuntomerkkinä Jumalan kansalle, joka lähtee ulos maailmasta mennäkseen
ikuiseen lepoon. Sapatti on merkki sisäisestä yhteydestä Jumalan ja Hänen
kansansa välillä, merkki, että se kunnioittaa Hänen lakiaan. Se tekee
mahdolliseksi erottaa Jumalan uskolliset palvelijat rikkojista." Schatzk. III, 12.
15.6. Sapatti, iltaa
Gal. 6:1
"Kristus tosinaan nuhteli ankarasti, ja joissakin tapauksissa meidänkin voi olla
välttämätöntä tehdä niin, mutta meidän olisi muistettava, että samalla kuin
Kristus tiesi tarkoin nuhtelemiensa henkilöiden tilan ja sen, miten paljon
nuhdetta he voisivat kestää, ja mikä oli välttämätöntä ojentamaan heidän
väärää vaellustaan, Hän tiesi myös tarkoin, miten sääliä erehtyväistä, lohduttaa
onnetonta ja rohkaista heikkoa. Hän tiesi tarkoin, miten estää sieluja
vaipumasta epätoivoon ja miten herättää heissä toivoa, sillä Hän tunsi jokaisen
sielun tarkat vaikuttimet ja yksilölliset koettelemukset. Hän ei voinut erehtyä."
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T. a. I, 126.
16.6. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:89-91
"Viheriät kedot, mahtavat puut, kukkaset ja nuput ohikiitävät pilvet, sade,
soliseva puro, aurinko, kuu ja tähtitaivas - nämä kaikki pyytävät meitä
tarkkaamaan ja miettimään luonnon ihmeitä ja tutustumaan Jumalaan, joka
on ne tehnyt. Luonnon eri kohteista saatavia opetuksia ovat erikoisesti nämä:
Ne tottelevat Tekijänsä tahtoa, ne eivät milloinkaan kiellä Jumalaa eivätkä
koskaan ole tottelemattomia ainoallekaan Hänen tahtonsa ilmaisulle.
Langenneet olennot ovat ainoat, jotka kieltäytyvät tottelemasta Tekijäänsä
täydellisesti. Heidän sanansa ja tekonsa ovat ristiriidassa Jumalan kanssa, ja
he sotivat Hänen hallituksensa periaatteita vastaan." T. a. I, 322.
16. Sunnuntai, ilta
Jer. 10:6-7
"Herran nimen pyhittäminen vaatii meitä puhumaan korkeimmasta olennosta
mitä kunnioittavimmin sanoin. Pyhä ja ’peljättävä on Hänen nimensä’. Meidän
ei ole koskaan mainittava mitään jumaluudesta käytettyä nimitystä tai
sanontaa vähänkään kevyessä sävyssä. Rukoillessamme me astumme
Korkeimman vastaanottohuoneeseen, ja meidän on käytävä Hänen eteensä
pyhällä pelolla. Enkelit peittävät kasvonsa Hänen läheisyydessään. Kerubit ja
loistavat, pyhät serafit lähestyvät Hänen valtaistuintaan mitä arvokkaimmin ja
kunnioittavimmin. Miten paljon suuremmalla syyllä onkaan meidän,
kuolevaisten, synnillisten olentojen, esiinnyttävä kunnioittavasti Herran,
meidän Tekijämme, edessä." Vs. 156.
17.6. Maanantai, aamu
Tiit. 2:6-8
"Pyydän nuoria sielunsa tähden ottamaan vaarin apostolin kehotuksesta...
Nuoret ovat luonnostaan taipuvaisia ajattelemaan, ettei heiltä vaadita paljoa
vastuuta, huolenpitoa tai vaivannäköä. Mutta jokaisen velvollisuus on
saavuttaa Raamatun esittämä taso. Se valo, joka loistaa etuoikeuksissa ja
tilaisuuksissa, sanan saamassa, neuvoissa, varoituksissa ja ojennuksissa, on
joko täydellistävä luonteen tai tuomitseva välinpitämättömät. Tätä valoa on
nuorten yhtä hyvin kuin vanhempienkin vaalittava. Kuka tahtoo nyt
ratkaisevasti asettua Jumalan puolelle ja päättää asettaa Hänen
palvelemisensa ensi sijalle elämässään? Kuka haluaa ottaa kannettavakseen
taakkoja?" S. n. 364.
17.6. Maanantai, ilta
1. Joh. 2:1-2
"Kun syntinen uskoo, että Kristus on hänen persoonallinen Vapahtajansa,
silloin Jumala varman lupauksensa mukaisesti antaa hänelle synnit anteeksi ja
vanhurskauttaa hänet vapaasti. Katuva sielu huomaa tulevansa vanhurskaaksi

Hartauskalenteri

42

Huhti-Kesäkuu 2019

siksi, että Kristus on hänen sijaisenaan ja takaajanaan kuollut hänen
puolestaan ja on hänen sovituksensa ja vanhurskautensa." K. M. V. 60.
18.6. Tiistai, aamu
Jes. 53:6
"Kristus uhrasi kaikkensa ihmisten hyväksi, jotta he voisivat päästä taivaaseen.
Nyt ihmisellä on tilaisuus osoittaa, mitä hän puolestaan tahtoo uhrata
Kristuksen tähden saavuttaakseen iankaikkisen kirkkauden. Ne, joilla on oikeat
käsitykset pelastuksen suuruudesta ja hinnasta, eivät milloinkaan valita sitä,
että heidän täytyy kylvää kyynelin, ja että kristityn osa tässä elämässä on
taistelua ja itsensäkieltämistä. Jumala on asettanut pelastuksen ehdot
ihmiselle. Itsensä alentaminen ja ristin kantaminen ovat välinkappaleita, joiden
avulla katuva syntinen saa lohdun ja rauhan." T. a. I, 387.
18.6. Tiistai, ilta
Ps. 146:5-10
"Me olemme taipuvaisia odottamaan lähimmäisiltämme myötätuntoa ja
mielenylennystä, sen sijaan että loisimme katseemme Jeesukseen. Armossaan
ja uskollisuudessaan Jumala usein sallii niiden, joihin me panemme
luottamuksemme, jättää meidät pulaan, jotta me oppisimme käsittämään,
miten mieletöntä on luottaa ihmisiin ja tehdä liha käsivarreksemme.
Luottakaamme täydellisesti, nöyrästi ja epäitsekkäästi Jumalaan. Hän tuntee
ne surut, joita kannamme syvällä sydämessämme, mutta joita emme voi
ilmaista. Kun kaikki näyttää synkältä ja käsittämättömältä, muista silloin näitä
Kristuksen sanoja: ’Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen
ymmärrät.’” K. S. L. 462.
19.6. Keskiviikko, aamu
Hebr. 1:14
"Enkelit ovat alati työssä tekemässä toisia onnellisiksi. Siitä he saavat ilonsa.
Se, mitä itsekäs sydän pitäisi nöyryyttävänä palveluksena, joka olisi suoritettava
kurjien ja joka suhteessa niin luonteeltaan kuin asemaltaankin elämän
varjopuolelle jääneitten hyväksi, muodostaa puhtaitten, synnittömien
enkeleitten työn taivaan loistavissa saleissa. Kristuksen uhrautuvan rakkauden
Henki läpi tunkee koko taivaan ja muodostaa sen autuuden olennaisen osan.
Ne, jotka eivät iloitse toisten auttamisesta ja uhrautumisesta heidän hyväkseen,
eivät voi saada Kristuksen eikä taivaan Henkeä, sillä he eivät ole yhteistyössä
taivaan enkeleiden kanssa eivätkä voi osallistua siitä autuudesta, joka antaisi
heille iloa ylhäältä." T. a. I, 340.
19.6. Keskiviikko, ilta
Ef.6:18
"Kristuksen seurakunnan tai yksityisen kristityn suurimmat voitot eivät ole niitä,
joita saavutetaan lahjoilla tai sivistyksellä, rikkaudella tai ihmisten suosiolla.
Niitä ovat voitot, jotka saavutetaan Jumalan vastaanottohuoneessa, kun vakava,
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taisteleva uskovainen tarttuu Jumalan mahtavaan käsivarteen." P. P. 198.
20.6. Torstai, aamu
Matt. 16:24
"Iloisena ja mielellään Kristus antoi itsensä tehdäkseen Jumalan tahdon. Hän
oli kuuliainen kuolemaan saakka, jopa ristin kuolemaan saakka. Tuntuuko
meistä vaikealta kieltää itsemme? Vetäydymmekö syrjään ottamatta osaa
Hänen kärsimyksiinsä? Hänen kuolemansa pitäisi liikuttaa meitä
sydänjuuriamme myöten ja tehdä meidät halukkaiksi pyhittämään Hänen
työhönsä kaikki, mitä meillä on ja mitä me olemme. Sydämemme tulisi täyttyä
rakkaudella ajatellessamme, mitä Hän on meidän hyväksemme tehnyt." S. n.
308.
20.6. Torstai, ilta
Matt. 12:30
"Kun ajattelemme, miten suunnattomasta hinnasta pelastuksemme on
hankittu, mikä
onkaan oleva niiden osa, jotka eivät välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta?
Minkä rangaistuksen saavatkaan ne, jotka tunnustautuvat Kristuksen
seuraajiksi, mutta eivät kuitenkaan taivu nöyrän kuuliaisina tottelemaan Hänen
käskyjään ja ota ristiään niin kuin Kristuksen nöyrät opetuslapset ja seuraa
Häntä seimestä Golgatalle saakka? Kristus sanoi: ’Joka ei minun kanssani
kokoa, se hajottaa.’" T. a. I, 217.
21.6. Perjantai, aamu
Matt. 6:28,29
"Ylpeys ja tuhlaus pukeutumisessa ovat ilmeisiä syntejä, joihin erikoisesti
naiset ovat taipuvaisia. Tämä kehotus koskeekin ennen kaikkea heitä. Oi
kuinka halpoja ja arvottomia ovatkaan helmet, kulta tai kallisarvoinen puku,
kun niitä verrataan Kristuksen nöyryyteen ja suloisuuteen. Ruumiillinen
kauneus on kaikkien osien sopusuhtaisuudessa mutta hengellinen kauneus on
sitä, että olemme yhtä Kristuksen kanssa ja mielemme on Hänen mielensä
kaltainen. Kristityn hyveet ovat todella arvioimaton koristus. Ne kohottavat ja
jalostavat omistajansa, vaikuttavat elähdyttävästä toisiin ja johtavat heitä
valon ja kaikkien siunausten lähteelle." W. z. G. 98.
21.6. Perjantai, ilta
Room 12:11
"Monissa sydämissä näkyy tuskin merkkiäkään hengellisestä elämästä. Tämä
saattaa minut hyvin surulliseksi. Pelkään ettei taistelua maailmaa, lihaa ja
perkelettä vastaan ole pidetty vireillä. Kannatammeko puolittain kuolleella
kristillisyydellämme itsekästä ja ahnetta maailmallista henkeä hyväksyen sen
jumalattomuuden ja hymyillen sen väärämielisyydelle? Ei! Jumalan armon
avulla
pysykäämme
uskollisina
totuuden
periaatteille
säilyttäen
luottamuksemme lujana alusta loppuun saakka." K. M. V. 122.
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22.6. Sapatti, aamu
Hebr. 2:20
"Meillä täytyy joka kokouksessa olla elähdyttävä tietoisuus siitä, että Jumala ja
Hänen enkelinsä ovat läsnä ja vaikuttavat kaikkien todella uskovien kanssa.
Astuessanne kokouspaikkaan pyytäkää Herraa poistamaan kaikki paha
sydämistänne, viekää Hänen huoneeseensa vain se, mitä Hän voi siunata.
Polvistukaa Jumalan eteen Hänen temppelissään ja vihkiytykää Hänen
omaisuudekseen, jonka Hän on hankkinut Kristuksen verellä. Rukoilkaa
saarnaajan tai kokouksen johtajan puolesta. Rukoilkaa, että sananjulistajan
kautta virtaisi runsaita siunauksia. Pyrkikää vakavasti itse osallisiksi näistä
siunauksista." Schatzk. III, 23.
22.6. Sapatti, ilta
Matt. 22:37,38
"Jos te todella rakastatte Häntä koko sydämestä, on kaipauksenne antaa
Hänelle elämänne pahain palvelu. Silloin pyritte kaikki elämänne liikkeet
saattamaan sopusointuun niiden lakien kanssa, jotka vahvistavat kykyänne
tehdä Hänen tahtonsa. Olemuksemme jokainen kyky annettiin meille, jotta me
voisimme tuoda Luojallemme
tervetulleen jumalanpalveluksen." Schatzk. II, 192.
23.6. Sunnuntai, aamu
Jes. 34:16
”Jos Raamattua tutkittaisiin niin kuin pitäisi, niin ihmisymmärrys vahvistuisi.
Jumalan sanan sisältämät aiheet, Raamatun ylevä, yksinkertainen kieli ja
ihanat asiat, joita siinä esitetään lukijalle, kehittävät kykyjä, jotka muuten eivät
kasvaisi. Raamattu avaa meille äärettömän kentän mietittäväksemme...
Jumala tahtoo meidän käyttävän jokaisen tilaisuuden vahvistaaksemme ja
kasvattaaksemme hengenvoimiamme... Raamattua tutkivan sielu tulee
toimintavoimaiseksi. Pyhät enkelit ovat hänen sivullaan vahvistamassa ja
valaisemassa häntä. Jonka on vaikea käsittää, voi Raamattua lukemalla saada
avun ja selityksen." W. z. G. 133.
23.6. Sunnuntai, ilta
Ps. 34:6
"Herra on laupias ja armahtavainen. Rakkaudessaan väsymättömänä Hän
odottaa saavansa kuulla itsepäisen lapsensa synnintunnustuksen ja
vastaanottaa hänet katuvana helmaansa. Hän tarkkaa meitä havaitakseen
jonkin kiitollisuuden ilmauksen meidän puolestamme, niin kuin äiti tarkkaa
rakastamaansa lasta, toivoen sen hymyilevän tuntemisen merkiksi. Hän tahtoo
meidän ymmärtävän, miten syvästi ja kiihkeästi Hänen sydämensä ikävöi
meitä. Hän pyytää meitä turvautumaan vaikeuksissamme Hänen
myötätuntoonsa, surussamme Hänen rakkauteensa, haavoitettuina Hänen
lääkitsevään
käteensä,
heikkoudessamme
Hänen
voimaansa
ja
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tyhjyydessämme Hänen täyteyteensä." Vs. 124.
24.6. Maanantai, aamu
Sananl. 22:15
"Sapatinpitäjien lapset saattavat tulla kärsimättömiksi, kun heitä kielletään, ja
he voivat pitää vanhempiaan liian ankarina. Voipa heidän sydämissään herätä
katkeria tunteita ja heidän mielessään hautua tyytymättömiä, pahoja ajatuksia
niitä kohtaan, jotka työskentelevät heidän nykyiseksi, tulevaksi ja ikuiseksi
parhaakseen. Mutta jos he saavat elää vielä joitakin vuosia, he tulevat
siunaamaan vanhempiaan, jotka ovat pitäneet heistä niin tarkkaa huolta ja
uskollisesti vartioineet heitä heidän ollessaan vielä kokemattomia." S. n. 332.
24.6. Maanantai, ilta
Matt 27:27-30
"Kurjat ja heikot ihmisraukat sylkivät kunnian Kuningasta kasvoihin, ja
roskaväki ryhtyi raa'asti kirkumaan ja ilakoimaan nähdessään tätä
halpamaista häväistystä. Iskuillaan ja julmuuksillaan he turmelivat ne kasvot,
joita koko taivas ihaili. Vielä kerran he saavat nähdä nuo kasvot kirkkaina kuin
keskipäivän aurinko, ja he koettavat kätkeytyä niiltä. Raa'an riemastuksen
sijasta he silloin parkuvat Hänet nähdessään. Jeesus on näyttävä kätensä,
joissa on ristiinnaulitsemisen jäljet. Hän on iäti kantava tämän julman teon
merkkejä. Jokainen naulanjälki on kertova ihmisen ihmeellisestä
lunastuksesta ja kalliista hinnasta, jolla se hankittiin. Samat miehet, jotka
puhkaisivat elämän Herran kyljen, saavat nähdä keihäänjäljen, ja sitä
katsellessaan he tuskalla valittavat, että ottivat osaa Hänen ruumiinsa
runtelemiseen." H. K. 201.
25.6. Tiistai, aamu
Ef. 6:16,17
"Edessämme ovat ajat, jotka asettavat ihmiset koetukselle, ja uskossaan
heikko ei kestä tämän vaarallisen ajan koetusta. Jumalan ilmaistun sanan
suuria totuuksia täytyy huolellisesti tutkia, sillä me tarvitsemme kaiken
Jumalan sanan järkevän tiedon. Raamattua tutkimalla ja päivittäisellä
yhteydellä Jeesuksen kanssa me saamme selvät, tarkasti rajatut kuvat
henkilökohtaisista
edesvastuistamme
ja
lisäksi
saamme
voimaa
voidaksemme kestää kiusauksen aikana. Jonka elämä on näkymättömillä
ketjuilla yhdistetty Kristukseen, häntä Jumalan voima varjelee uskon
välityksellä pelastukseen saakka." Schtzk. II, 87.
25.6. Tiistai, ilta
Hagg. 2:23
"Etkö usko, että Kristus pitää arvossa niitä, jotka elävät kokonaan Hänelle?
Etkö usko, että Hän vierailee niiden luona, jotka, kuten rakastettu Johannes
maanpaossa, elävät Hänet tähtensä vaikeissa ja koettelevissa olosuhteissa?
Jumala ei salli ainoankaan uskollisen työntekijänsä jäädä yksin taistelemaan
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suurta ylivoimaa vastaan ja kärsiä tappiota. Hän varjelee kuin kallisarvoista
jalokiveä jokaista, jonka elämä on Kristuksen kanssa kätketty Hänessä.
Kaikista sellaisista Hän sanoo: 'Minä panen sinut ikään kuin
sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut.'" K. S. L. 464.
26.6. Keskiviikko, aamu
Hebr. 13:20,21
"Kristuksen seuraajat ovat saaneet tehtäväkseen totuuden sanoman
julistamisen maan asukkaille ja heidän pelastamisensa syyllisyydestä ja
välinpitämättömyydestä. Ihmisten täytyy saada totuus voidakseen pyhittyä sen
kautta, ja me olemme Jumalan valon levittäjiä. Emme ole saaneet talentteja,
varoja ja tietoa ainoastaan omaksi hyödyksemme, vaan käytettäviksi sielujen
pelastamiseksi, ihmissuvun kohottamiseksi syntielämästään Kristuksen kautta
Jumalan yhteyteen." T. a. I, 446.
26.6. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:6
"Usko on se ehto, jonka Jumala on katsonut sopivaksi luvatakseen
anteeksiannon syntisille. Ei niin, että usko olisi hyve, joka ansaitsee
pelastuksen, vaan niin, että usko voi tarttua Kristuksen ansioista, jotka ovat
synnin parannuskeinoja. Usko voi esittää Kristuksen täydellisen kuuliaisuuden
syntisen rikkomuksen ja vajavaisuuden asemesta. Kun syntinen uskoo, että
Kristus on hänen persoonallinen Vapahtajansa, silloin Jumala pettämättömien
lupaustensa mukaisesti antaa anteeksi hänen syntinsä ja vanhurskauttaa
hänet vapaasti. Katuva havaitsee, että hänet vanhurskautetaan, koska Kristus,
hänen edustajansa ja takaajansa, joka on kuollut hänen edestään, on hänen
sovituksensa ja vanhurskautensa." Kr. m. v. 99.
27.6. Torstai, aamu
Luuk. 12:42,43
"Rahalla on suuri arvo, kun me sen avulla voimme tehdä paljon hyvää, Jumalan
lasten käsissä rahat ovat ravintona nälkäisille, juomana janoisille ja vaatteina
alastomille. Ne ovat turvana ahdistetuille ja lääkkeenä sairaille. Mutta raha ei
ole arvokkaampaa kuin hiekka, jollei sitä käytetä vain elämän välttämättömiin
tarpeisiin, toisten siunaukseksi ja Kristuksen asian edistämiseksi." S. n. 304.
27.6. Torstai, ilta
Hebr. 9:13-15
"Kristuksen välitystyötä, lunastuksen suurta ja pyhää salaisuutta, eivät tutki
eivätkä käsitä ne ihmiset, jotka väittävät omistavansa valoa enemmän kuin
ketkään muut ihmiset maan päällä. Jos Jeesus henkilökohtaisesti olisi maan
päällä, Hän osoittaisi suurelle joukolle, joka väittää uskovansa nykyiseen
totuuteen, sanat, joilla Hän puhutteli fariseuksia: 'Te eksytte, kun ette tunne
kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.’ Koska lähestymme ajan loppua,... meidän
tulisi antautua pelastussuunnitelman tutkimiseen, että voisimme tajuta, kuinka
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kalliiksi Jehova on arvioinut ihmisen pelastuksen." Kr. m. v. 108.
28.6. Perjantai, aamu
Luuk. 21:34
"Vapahtajamme sanoi opetuslapsilleen, että Hänen toisessa tulemuksessaan
vallitsisi maan päällä samanlainen tilanne kuin ennen vedenpaisumusta.
Syömistä ja juomista liioitellaan ja maailma antautuu huvituksiin... Meidän
tulisi aina harkita, miten voimme säilyttää ruumiimme terveenä, niin että sen
kaikki osat edistyvät ja kehittyvät tasasuhtaisesti. Jumalan lapset eivät voi
sairaalla ruumiilla tai tylsistyneellä mielellä kunnioittaa taivaallista Isäänsä.
Ne, jotka jollain tavalla edistävät kohtuuttomuutta, joko syömisessä tai
juomisessa, tuhlaavat elinvoimansa ja menettävät luonteensa lujuuden." W.
z.G.55.
28.6. Perjantai, ilta
2. Kor. 7:10
"Katumus, joka ei saa aikaan uskonpuhdistusta, ei ole vilpitön. Kristuksen
vanhurskaus ei ole vaippa, joka verhoaisi tunnustamattoman ja
anteeksiantamattoman synnin, vaan se on elämän johtoaate, joka muovaa
luonteen uudeksi ja ohjaa käytöstä. Pyhyys on täydellistä antautumista
Jumalalle. Se on sydämen ja elämän ehdotonta antautumista sisäisille,
taivaallisille periaatteille." Kr. m. v. 90.
29.6. Sapatti, aamu
2. Moos. 31:13
"Sapatti, joka annettiin maailmalle merkiksi siitä, että Jumala on Luoja, on
myös merkkinä siitä, että Jumala pyhittää ihmiset. Voima, joka loi kaiken, on
sama voima, jonka kautta ihminen muuttuu Jumalan kuvaksi. Sapattia
pitävälle se on pyhityksen merkki. Oikea pyhitys on sopusointua Jumalan
kanssa, yhtä Hänen kanssaan olemuksessa. Se savutetaan kuuliaisuudella
periaatteita kohtaan, jotka ovat Hänen luonteensa ilmaisu. Sapatti on
kuuliaisuuden merkki. Sydämestään neljättä käskyä noudattava on kuuliainen
koko laille. Hän pyhittyy kuuliaisuuden kautta." Schatzk. III, 12.
29.6. Sapatti, ilta
2. Pet.3:18
"Meitä ei ole kutsuttu palvelemaan Jumalaa aikaisempina vuosina vallinneiden
tapojen mukaan. Jumala vaatii nyt korkeampaa palvelusta kuin koskaan
ennen. Hän vaatii taivaallisten lahjojen kehittämistä. Hän on saattanut meidät
asemaan, jossa tarvitsemme korkeampia ja parempia asioita kuin koskaan
ennen on tarvittu." Kr. m. v. 109.
30.6. Sunnuntai, aamu
Jer. 35:15
"Herra on lähettänyt sanoman herättämään kansaansa katumukseen ja
tekemään ensimmäisiä tekojaan, mutta miten on Hänen sanomansa
vastaanotettu? Jotkut ovat ottaneet sen huomioon, mutta toiset ovat
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halveksineet ja soimanneet sanomaa ja sanansaattajaa. Hengellisyys on
kuollut, nöyryys ja lapsenomainen yksinkertaisuus hävinneet, koneellinen,
muodollinen uskon tunnustus on tullut rakkauden ja kiintymyksen sijaan. Onko
tämä surullinen asiantila jatkuva? Onko Jumalan rakkauden lamppu tyystin
sammuva?" K. M.V. 44.
30.6. Sunnuntai, ilta
Ps. 40:17-18
"Herra haluaa meidän oikein arvostavan suurta lunastussuunnitelmaa,
tunnemme meille Jumalan lapsina tarjotun etuoikeuden ja vaellamme
kiitollisin sydämin kuuliaisuudessa Hänen edessään. Hän haluaisi meidän joka
päivä palvelevan Häntä uudessa elämässä ilolla. Hän haluaa nähdä
sydämemme täyttyvän kiitollisuudesta, koska nimemme on kirjoitettu Karitsan
elämänkirjaan ja koska voimme kaikki surumme jättää Hänelle, joka meistä
huolehtii. Hän haluaa meidän iloitsevan, että olemme Herran perintöosaa, että
Kristuksen vanhurskaus on Hänen pyhiensä valkoinen puku, että meillä on
autuas toivo Vapahtajamme pikaisesta takaisintulosta." Chr. Gl. 296.
*****
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