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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HEINÄKUU
1.7. Maanantai, aamu
2. Moos. 20:12
"Vanhemmat ovat oikeutettuja määrättyyn rakkauteen ja kunnioitukseen, joka
el tule millekään muulle henkilölle. Jumala itse, joka on asettanut heille
edesvastuun heille uskotuista sieluista, on määrännyt, että ensimmäisinä
elinvuosina vanhemmat ovat Jumalan sijassa lapsilleen. Ja joka hylkää
vanhempiensa oikeutetun arvovallan, hylkää Jumalan arvovallan. Viides käsky
ei vaadi vain, että lapset osoittavat vanhemmilleen kunnioitusta, alistumista ja
kuuliaisuutta, vaan heidän tulee lahjoittaa heille myös rakkautta ja hellyyttä,
keventää heidän surujaan, varjella heidän mainettaan ja tukea ja lohduttaa
heitä heidän vanhuudessaan. Se vaatii myös kunnioitusta saarnaajia ja
hallitsijoita kohtaan sekä kaikkia muita kohtaan, joille Jumala on antanut
vallan ja arvon." P. P. 306
1.7. Maanantai, ilta
Hebr. 4:15
"Vapahtajamme otti päälleen meidän tarpeemme ja heikkoutemme tullen
nöyräksi rukoilijaksi, joka etsi Isältään uusia voimia voidakseen vahvistuneena
ja virkistyneenä käydä kantamaan päivän velvollisuuksia ja koettelemuksia.
Hän on meidän esikuvamme kaikessa. Hän on meidän veljemme
heikkouksissamme, omaamatta kuitenkaan samanlaisia Intohimoja.
Synnittömänä olentona Hänen luontonsa kavahti pahaa. Hän kesti taistelut ja
sieluntuskan synnin maailmassa. Hänen inhimillisyytensä vuoksi rukous oli
Hänelle välttämättömyys ja etuoikeus." T. a. I, 205.
2.7. Tiistai, aamu
Fil. 3:13-14
"Muistakaa, että te ette koskaan saavuta korkeampaa päämäärää kuin minkä
olette itsellenne asettaneet. Siksi asettakaa Itsellenne korkea päämäärä, ja
nouskaa sitten askel askeleelta, vaikka se vaatisi tuskallisia ponnistuksia, Itse
kieltäymystä ja Itse uhrausta, kaikki askelmat ylös asti. Älkää antako minkään
estää itseänne. Kohtalo ei ole kutonut silmukoitaan yhdenkään ihmisolennon
ympärille niin lujasti, että hänen on jäätävä avuttomaksi ja epävarmuuteen.
Vaikeiden olosuhteiden tulisi saada lujasti päättämään voittaa ne. Esteen tieltä
raivaaminen antaa suurempaa kykyä ja uutta rohkeutta mennä eteenpäin.
Tunkeutukaa päättäväisesti eteenpäin oikeaan suuntaan, niin olosuhteet
tulevat avuksenne eivätkä esteeksenne." Chr. Gl. 328.
2.7. Tiistai, ilta
1. Kor. 13:12
"’Silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti
tunnetaan.’ Rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala Itse on sieluun Istuttanut,
voidaan siellä osoittaa mitä aidommalla ja suloisimmalla tavalla. Puhdas
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yhteiskunta pyhine olentoineen, sopusointuinen seurustelu pyhien enkelien ja
kalkkien aikojen uskollisten kanssa, jotka ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä, ja ne pyhät siteet, jotka liittävät yhteen
taivaissa ja maan päällä olevan perheen, kaikki nämä osaltaan lisäävät
pelastettujen onnea." S. T. 654.
3.7. Keskiviikko, aamu
Joh. 1:40-42
"Uudistetun sydämen ensimmäinen tunne on viedä toisiakin Vapahtajan
luokse. Jolla ei ole tätä tunnetta hän todistaa kadottaneensa ensimmäisen
rakkautensa. Hän koetelkoon sen vuoksi sydäntään tarkkaan Jumalan sanan
valossa ja pyrkiköön uuteen kasteeseen Kristuksen Hengen kautta. Hänen tulisi
pyytää sen Ihmeellisen rakkauden syvempää ymmärtämistä, jota Jeesus osoitti
meille jättäessään kirkkauden valtakunnan ja tullessaan langenneeseen
maailmaan pelastamaan kadonneita." Schatzk. II, 111.
3.7. Keskiviikko, ilta
2. Moos. 29:38-39; Ps. 141:2
”Näille uhreille määrättyjä hetkiä, jotka tunnettiin aamu- ja iltauhreina, pidettiin
pyhinä, ja koko Juudan kansa piti niitä aamu- ja iltahartauksille määrättynä
aikana. Pappien seisoessa suitsutusalttarin ääressä ja polttouhrin savun
noustessa korkeuteen, toistuivat temppelin esipihassa olevien uskovien
rukoukset koko maassa, missä oli hurskaita juutalaisia. Tässä tavassa on
arvovalta kristilliselle aamu- ja iltahartaudelle. Jumala rakastaa järjestystä.
Samalla kun Hän hylkää paljaan muodollisen palveluksen, missä ei ole oikeata
hartauden henkeä, katsoo Hän mielisuosiolla niihin, jotka rakastavat ja
pelkäävät Häntä sekä aamuisin ja iltaisin koko maassa kumartavat Häntä
anomalla anteeksiantoa tehdyistä synneistään sekä kääntymällä pyyntöineen
Hänen puoleensa välttämättömien siunausten saamiseksi." L. J. 48.
4.7. Torstai, aamu
1. Tess. 4:3
"Oikea pyhitys on jakamatonta täydellistä antaumusta Jumalan palveluksessa
ja se on myös ehtona oikeaan kristilliseen elämään. Kristus vaatii suoraa
antaumusta, jakamatonta palvelusta. Hän vaatii sydämen, ymmärryksen,
sielun ja voiman. Omaa minä el tule helliä eikä holvata. Itselleen elävä ei ole
kristitty... Lunastussuunnitelma perustuu uhrille - niin suurelle, syvälle ja
korkealle uhrille, että se on mittaamaton. Kristus antoi Kaiken meidän
takiamme, ja joka vastaanottaa Kristuksen, hän on valmis uhraamaan kaiken
Lunastajan tähden. Ajatus kunnioittaa ja kirkastaa Häntä, on kaikkien muiden
ajatusten edellä." Chr. Gl. 48.
4.7. Torstai, ilta
Luuk. 4:23-27
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"Täten Jeesus antoi meille tärkeän opetuksen, jota kaikkien Hänen nimeään
tunnustavien tulee hyvin noudattaa aina ajan loppuun saakka. Opetus oli tämä:
että jopa pakanoita, jotka elävät sen parhaimman valon mukaan, mitä ovat
saaneet, ja tekevät niin pitkälle kuin he pystyvät erottamaan sen vääryydestä,
Jumala katselee suuremmalla mielisuosiolla kuin niitä, joita on armoitettu
kirkkaammalla valolla, välttävät olevansa hurskaita, mutta joiden päivittäinen
elämä on ristiriidassa heidän tunnustuksensa kanssa." L. J. 110.
5.7. Perjantai, aamu
Gal. 5:25
"Tuo suuri vihollinen tietää, että jos ruokahalu ja Intohimot ovat hallitsemassa,
niin ihminen uhraa ruumiinsa terveyden ja älynsä voiman itsetyydytyksen
alttarille ja joutuu nopeasti perikatoon. Jos valistunut järki hoitaa ohjaksia
halliten alhaisia taipumuksia, niin saatana tietää hyvin, että hänen
mahdollisuutensa päästä voitolle kiusauksineen ovat hyvin pienet." S. n. 231.
5.7. Perjantai, ilta
2. Kor. 8:11
"Herran sana el koskaan tukahduta toimintaa. Se lisää Ihmisen hyödyllisyyttä
ohjaamalla hänen toimiaan oikeaan suuntaan. Herra ei jätä ihmistä tekemään
työtä ilman päämäärää. Herra asettaa hänen eteensä kuolemattoman perinnön
Ja osoittaa hänelle ylevän totuuden, että hän voi kulkea varmalla Ja turvatulla
tiellä tavoitellessaan sitä, minkä saavuttamiseksi kannattaa pyhittää
korkeimmatkin kykynsä - iankaikkiseen elämän kruunua." Kr. m. v. 125.
6.7. Sapatti, aamu
Jes. 17:10,11
”Meidän on otettava vaarin, ettemme seurustellessamme toistemme kanssa
unohda Jeesusta ja kulje eteenpäin huomaamatta, ettei Hän olekaan
kanssamme. Kun tämän maailman asiat valtaavat mielemme niin, ettemme
ollenkaan ajattele Häntä, johon toivomme iankaikkisesta elämästä perustuu,
erottaudumme Jeesuksesta ja taivaan enkeleistä. Nämä pyhät olennot eivät voi
viipyä siellä, missä ei toivota Vapahtajan läsnäoloa eikä huomata Hänen
poissaoloaan." A. T. 65.
6.7. Sapatti, Ilta
Mark. 6:2
"Kristus jakoi vain sitä tietoa, joka saattoi olla hyödyksi. Hänen kansalle
antamansa opetus rajoittui vain siihen, mitä he tarvitsisivat omissa oloissaan ja
arkisessa elämässä. Sellaista uteliaisuutta, joka pani Ihmiset esittämään
Hänelle urkkivia kysymyksiä, ei Hän tyydyttänyt. Näistä kysymyksistä Hän sai
aiheen Juhlallisiin, hartaisiin, tärkeisiin vetoomuksiin. Niille, jotka olivat niin
innokkaita poimimaan tiedon puusta, Hän tarjosi elämän puun hedelmiä. He
havaitsivat kaikki tiet suljetuiksi paitsi sen, Joka johtaa Jumalan luo. Kaikki
lähteet oli sinetillä lukittu, paitsi Ikuisen elämän lähde." K. S. L. 422.
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7.7. Sunnuntai, aamu
Apt. 8:30-35
"Se, millä mielellä ryhdyt tutkimaan Raamattua, määrää, millainen auttaja
tulee seisomaan rinnallasi. Kirkkauden enkelit ovat niiden kanssa, jotka nöyrin
sydämin etsivät Jumalallista ohjausta. Mutta jos avaat Raamatun
ylenkatseellisena ja omahyväisenä ja olet ennakkoluulojen vallassa, saatana
on vierelläsi ja esittää Jumalan sanan selvät lausunnot väärässä valossa." S. n.
255.
7.7. Sunnuntai, ilta
1. Sam. 12:19
"Samuelin aikana Israelin lapset luopuivat Jumalasta. He saivat kärsiä syntinsä
seuraukset, sillä he olivat menettäneet uskonsa Jumalaan, Hänen voimaansa
ja viisauteensa hallita kansakuntia, menettäneet luottamuksensa Hänen
kykyynsä
puolustaa
ja
hoitaa
asiaansa.
He
kääntyivät
pois
maailmankaikkeuden suuresta Hallitsijasta ja halusivat saada samanlaisen
hallitusmuodon kuin ympärillä asuvilla kansoillakin oli. Ennen kuin he saivat
rauhan, he tunnustivatkin: 'Me olemme tehneet kaikkien muiden syntien lisäksi
vielä senkin pahan, että anoimme Itsellemme kuningasta.' Heidän täytyi
tunnustaa juuri se synti, jonka he huomasivat tehneensä. Heidän
kiittämättömyytensä painoi heidän sielujansa ja erotti heidät Jumalasta." T. Kr.
L. 33.
8.7. Maanantai, aamu
1. Moos. 1:27
"Kristuksen armo, ja se yksin, voi tehdä tästä avioliitosta sen, miksi Jumala on
sen tarkoittanut, välikappaleen ihmiskunnan siunaamiseksi ja kohottamiseksi.
Ja niin saattavat maalliset perheet yksimielisyydessään, rauhassaan ja
rakkaudessaan olla kuin pienoiskuvia taivaan perheestä." Vs. 98.
8.7. Maanantai, ilta
2. Tiim. 1:13
"Katumaton puolustelee väliin Itseään sanomalla kristinuskon tunnustajista:
'Minä olen yhtä hyvä kuin hekin. He eivät ole itsensä kieltävämpiä, raittiimpia
tai tarkempia elämässään kuin minäkään. He rakastavat huveja ja nautintoja
samoin kuin minäkin.' Siten he puolustavat omien velvollisuuksiensa
laiminlyöntejä toisten virheillä. Mutta toisten synnit ja heikkoudet eivät kelpaa
puolustukseksi, sillä Herra ei ole antanut meille virheellistä, inhimillistä
esikuvaa. Viaton Jumalan Poika on annettu esikuvaksemme, ja muiden, jotka
moittivat kristinuskon tunnustajien väärää menettelyä, tulisi elää paremmin ja
näyttää jalompaa esimerkkiä. Jos heillä on niin korkea käsitys siitä, millainen
kristityn tulisi olla, eikö heidän syntinsä ole silloin sitä suurempi? He tietävät,
mikä on oikein, mutta eivät tee sitä." T. Kr. L. 27.
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9.7. Tiistai, aamu
Matt. 13:7
"Armo voi kasvaa vain siinä sydämessä, joka on aina valmis totuuden kalliille
siemenelle. Synnin orjantappurat voivat kasvaa minkälaisessa maassa
tahansa, ne eivät tarvitse mitään erityistä muokkaamista, mutta armoa täytyy
huolellisesti holvata ja hoivata. Orjantappurat kasvavat joka aika ja alituisesti
täytyy olla työssä pidättelemässä niitä. Ellei Jumala hallitse sydäntä, ellei Pyhä
Henki toimi lakkaamatta kirkastaen ja jalostaen luonnetta, Ilmenevät vanhat
tavat yhä uudelleen. Ihmiset voivat tunnustaa uskovansa evankeliumin, mutta
elleivät he pyhity sen kautta, ei heidän tunnustuksensa hyödytä yhtään
mitään." Chr. Gl. 49.
9.7. Tiistai, ilta
Jes. 65:17-18
"Siellä voidaan viedä perille mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä toteutuvat
ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä
kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi, uusia ihmeitä Ihailtaviksi, uusia
totuuksia tajuttaviksi ja uusia tarkoitusperiä hengen, sielun ja ruumiin voimien
elvyttämiseksi. Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet ovat pelastettujen
vapaasti tutkittavina. Kuolevaisuuden kahleista vapaina he lentävät väsymättä
kaukaisiin maailmoihin." S. T. 654.
10.7. Keskiviikko, aamu
Matt. 3:1-6
Johanneksen elämä oli täynnä murhetta ja itse kieltäymystä. Hän julisti
Kristuksen ensimmäistä tulemista, mutta hän ei saanut nähdä Hänen
ihmetöitään eikä iloita voimasta, mikä Hänen kauttaan ilmeni. Jeesuksen
alkaessa esiintyä opettajana Johannes tiesi, että hänen täytyi kuolla. Harvoin
hänen ääntään kuultiin muualla kuin erämaassa. Hänen elämänsä oli
yksinäistä. Hän ei jäänyt Isänsä perheeseen nauttiakseen heidän seurastaan,
vaan hän erkani heistä täyttääkseen oman tehtävänsä. Sankat ihmisparvet
lähtivät vilkasliikkeisistä kaupungeista ja kylistä ja kokoontuivat erämaahan
kuulemaan tämän Ihmeellisen profeetan sanoja. Johannes pani kirveen puun
juurelle. Hän nuhteli syntiä seurauksia pelkäämättä ja valmisti tietä Jumalan
Karitsalle." H. K. 174.
10.7. Keskiviikko, ilta
2. Moos. 20:7
"Sana ’Jumala’ käyttävät useat rukouksissa välinpitämättömällä ja
harkitsemattomalla tavalla, mikä el ole Jumalalle mieluista. Sellaisilla ei ole
todellista käsitystä Jumalasta eikä totuudesta, muutoin he eivät puhuisi niin
kunnioittamattomasti suuresta ja ylevästä Jumalasta, joka pian tuomitsee
heidät. Ne, jotka tuntevat Jumalan suuruuden ja majesteettiuden, mainitsevat
Hänen nimeään pyhällä pelolla. Hän asuu valossa, mihin ei kukaan taida tulla.
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Ei yksikään ihminen voi nähdä Häntä ja elää." H. K. 141.
11.7. Torstai, aamu
Matt. 13:5-6
"Ei totuuden teoria eikä myöskään opetuslapseksi tunnustautuminen pelasta
yhtään sielua. Me emme kuulu Kristukselle, ellemme ole täysin Hänen. Juuri
puolisydämisyyden takia kristillisessä elämässä Ihmiset tulevat heikoiksi
hankkeissaan ja muuttuvaisiksi toiveissaan. Pyrkimys palvella samanaikaisesti
omaa minää ja myös Kristusta, tekee ihmisen vain kuulijaksi, jota verrataan
kiviseen maaperään ja joka ei kestä koetusten tullessa hänelle." Chr. Gl. 48.
11.7. Torstai, ilta
Joelin 2:10-11
"Kuka voi selviytyä, kun ilmestyy Hän, jolle sanotaan: 'Sinun silmäsi ovat
puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa etkä saata katsella turmiota.' Niille, jotka
huutavat: 'Minun Jumalani... Me tunnemme sinut', mutta ovat rikkoneet Hänen
liittonsa ja ottaneet vieraan jumalan, kätkien syntiä sydämiinsä ja rakastaen
vääryyden polkuja, Herran päivä on 'pimeys eikä valkeus,... synkeys, jossa ei
valoa ole.' Herra sanoo: 'Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja
rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja
sanovat sydämessään: Ei Herra tee hyvää eikä pahaa. 'Minä kostan maanpiirille
sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa. Minä lopetan julkeitten
kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden." S. T. 298.
12.7. Perjantai, aamu
Luuk. 1:13-15
"Enkeli Gabriel oli teroittanut Sakariaalle, että Johannes oli kasvatettava
ankarassa raittiudessa, koska hänen kohdalleen tuli tärkeä lähetystyö,
valmistaa kansa Herralle. Tämän suuren työn suorittamiseksi hän tarvitsi
omien ponnistelujensa lisäksi Jumalan apua, ja Herran Henki vaikuttaisi hänen
kanssaan, jos hän oli kuuliainen enkelin vaatimuksille. Terve ruumiinrakenne,
henkinen ja siveellinen voima olivat välttämättömiä, ja näiden ominaisuuksien
saamiseksi täytyi sisäiset taipumukset ja intohimot hillitä." L. J. 51.
12.7. Perjantai, ilta
Luuk. 18:13-14
"Mitä on vanhurskauttaminen uskon kautta? Se on Jumalan teko, joka painaa
ihmisen kunnian tomuun ja suorittaa Ihmisen puolesta sen, mitä hän ei omin
avuin kykene hyväkseen tekemään. Kun Ihmiset näkevät oman
mitättömyytensä, he ovat valmiita puettaviksi Kristuksen vanhurskaudella." Kr.
M. V. 95.
13.7. Sapatti, aamu
Jes. 58:12-14
"Maailma saa kuulla varoituksen, ja monet lakkaavat polkemasta jalkojensa
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alle Jehovan sapattia. Jumala on mukana tässä työssä eikä kukaan pysty
keskeyttämään sitä. Jumalan enkelit toimivat yhdessä Hänen uskollisten
palvelijoittensa kanssa, ja työ edistyy jatkuvasti. Tulemme kohtaamaan
kaikenlaista vastustusta, kuten Jerusalemin muurien rakentajat, mutta jos
valvomme, rukoilemme ja teemme työtä samalla tavalla kuin he, on Herra
sotiva meidän puolestamme ja antava meille kallisarvoisia voittoja." T. A. 410.
13.7. Sapatti, ilta
Room. 15:5-6
"Kristuksen uskonto ei vaadi meitä luopumaan luonteemme yksilöllisyydestä,
vaan ainoastaan mukautumaan jossakin määrin toistenkin tunteisiin ja
menettelyyn. Uskon yhteyteen voidaan saattaa monia Ihmisiä, Joiden
käsitykset, tavat ja mieltymykset ajallisista asioista voivat olla paljonkin
toisistaan eriäviä, mutta jos Kristuksen rakkaus palaa heidän sydämissään ja
he kaikki suuntaavat katseensa samaan taivaaseen, iankaikkiseen kotiinsa,
heillä voi olla mitä suloisin yhteisymmärrys ja mitä ihmeellisin yksimielisyys
keskenään. On tuskin kahta Ihmistä, joiden kokemukset jokaista yksityiskohtaa
myöten olisivat aivan samanlaiset. Toisen koettelemukset eivät saata olla
samanlaisia kuin toisen, minkä vuoksi sydämemme aina tulisi uhkua hellää
myötätuntoa ja samaa rakkautta, mitä Jeesus osoitti kaikille veljilleen." T. a. I,
427.
14.7. Sunnuntai, aamu
Fil.2:12
"Kuten meidän vuoksemme annettu uhri oli täydellinen, niin on myös meidän
parantumisemme synnin saastasta on oltava täydellinen. Jumalan laki ei anna
anteeksi mitään pahaa tekoa, mikään vääryys ei voi välttää sen tuomiota.
Evankeliumin siveysoppi ei tunne muuta mittapuuta kuin jumalallisen luonteen
täydellisyyden. Kristuksen elämä oli lain kaikkien vaatimusten täydellinen
täyttymys. Hän sanoi: 'Minä olen pitänyt Isäni käskyt.' Hänen elämänsä on
esimerkkinä meille kuuliaisuudesta ja palvelusta. Jumala yksin voi uudistaa
sydämen. 'Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 'Mutta meitä on kehotettu: 'Ahkeroikaa...
että pelastuisitte.'" K. S. L. 425.
14.7. Sunnuntai, ilta
Luuk. 7:40-43
"Me olemme olleet suuria syntisiä, mutta Kristus kuoli, jotta me saisimme
syntimme anteeksi. Hänen uhrinsa ansio on riittävä esitettäväksi Isän edessä
meidän puolestamme. Ne, joille Hän on antanut anteeksi, rakastavat Häntä
eniten ja seisovat lähinnä Hänen istuintaan ylistääkseen Häntä Hänen suuren
rakkautensa ja äärettömän uhrinsa tähden. Silloin, kun täydellisesti
käsittämme Jumalan rakkauden, huomaamme parhaiten synnin turmeluksen.
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Kun näemme, kuinka pitkä meitä varten taivaasta laskettu ketju on, kun
ymmärrämme jonkin verran, kuinka suuren uhrin Kristus on tehnyt
edestämme, sulaa sydämemme hellyyteen ja nöyrtymykseen." T. K. L. 31.
15.7. Maanantai, aamu
1. Kor. 10:14
"Tämä
valokuvien
teettäminen
ja
vaihtaminen
on
eräänlaista
epäjumalanpalvelusta. Saatana tekee kaiken voitavansa peittääkseen taivaan
näkyvistämme. Älkäämme auttako häntä tekemällä kuvista epäjumalia.
Meidän on saavutettava korkeampi taso kuin mitä nämä Ihmiskasvot esittävät.
Herra sanoo: 'Älä pidä multa jumalia minun rinnallani.' Niiden, jotka
tunnustavat uskovansa Kristukseen, tulee käsittää, että heidän on heijastettava
Hänen kuvaansa. Sitä heidän on pidettävä mielessään.
Puhumiemme sanojenkin tulee uhkua taivaallista innoitusta." S. n. 310.
15.7. Maanantai, ilta
Luuk. 24:44-49
"Jeesus viipyi opetuslastensa luona neljäkymmentä päivää tuottaen heille
sydämen iloa ja riemua selvittäessään heille täydellisemmin Jumalan
valtakunnan todellisuuksia. Hän määräsi heidän todistamaan siitä, mitä olivat
nähneet ja kuulleet koskien Hänen kärsimyksiään, kuolemaansa ja
ylösnousemistaan, todistamaan, että Hän oli uhrannut itsensä synnin tähden,
jotta kaikki, jotka tahtovat, saattavat mennä Hänen tykönsä ja saada elämän.
Uskollisella hellyydellä Hän kertoi heille, että he saisivat osakseen vainoa ja
vaivaa, mutta että he löytäisivät lohtua ja lievitystä muistellessaan
kokemuksiaan ja niitä sanoja, joita Hän oli heille puhunut." H. K. 212. 16.7.
Tiistai, aamu
Snanl. 5:21-23
"Yksi ainoa paha luonteenpiirre tai syntinen halu, joka lakkaamatta pidetään
vireillä, kumoaa lopulta evankeliumin vaikutuksen. Jokainen syntinen nautinto
vahvistaa sielun vastenmielisyyttä Jumalaa kohtaan. Ihminen, joka Ilmaisee
sitkeää epäuskoa tai itsepäistä välinpitämättömyyttä jumalallista totuutta
kohtaan, saa kerran niittää, mitä itse on kylvänyt. Koko Raamatussa ei ale
kauheampaa varoitusta pahan kanssa leikittelemisestä kuin viisaan miehen
lausumat sanat synnistä, nimittäin, että 'hän tarttuu oman syntinsä pauloihin.'"
T. K. L. 29.
16.7. Tiistai, ilta
1. Tim. 1:15
"Kun saatana tulee sanomaan sinulle, että sinä olet suuri syntinen, niin katso
silloin Lunastajaasi, ja kerro Hänen ansiotöistään. Hänen valonsa katsominen
on auttava sinua. Tunnusta syntisi, mutta kerro samalla viholliselle, että 'Kristus
Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan', ja että Hänen verraton
rakkautensa voi pelastaa sinut. Jeesus esitti Sinulle kysymyksen kahdesta
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velallisesta. Toinen oli herralleen velkaa pienen summan, toinen hyvin suuren
summan, mutta hän antoi heille kummallekin anteeksi, ja Kristus kysyi
Simonilta, kumiko velallinen rakastaa herraansa enemmän. Simon vastasi: 'Se,
jolle hän antoi enemmän anteeksi.'" T. K. L. 31.
17.7. Keskiviikko, aamu
Matt. 10:33
"Me saatamme kieltää Kristuksen elämässämme mukavuudenhalullamme tai
itserakkaudellamme, vitsailulla ja leikinlaskulla ja maailman kunnian
tavoittelulla. Voimme kieltää Hänet maailman kaltaisella ulkoasullamme,
ylpeällä katsannolla tai kalliilla vaatetuksella. Vain jatkuvasti valvoen ja
kestävästi ja miltei herkeämättä rukoillen saatamme Ilmentää elämässämme
Kristuksen luonnetta tai totuuden pyhittävää vaikutusta." T. a. I, 92.
17.7. Keskiviikko, ilta
Luuk. 2:42-50
"Tämä on tärkeä opetus kaikille Kristuksen seuraajille. Ei yhdenkään näistä
opetuksista tulisi kadota, kaikki on merkitty ylös tulevia sukupolvia varten.
Joosef ja Maria kadottivat Jeesuksen yhden ainoan päivän laiminlyönnin
johdosta, mutta Hänen löytämisensä maksoi heille kolmen päivän levottoman
etsinnän. Niin käy meillekin. Turhalla puheella, pahan puhumisella tai
rukouksen laiminlyömisellä voimme yhdessä päivässä kadottaa Vapahtajan
läsnäolon, ja voimme joutua monta päivää murheissamme etsimään
löytääksemme Hänet ja saavuttaaksemme jälleen menettämämme rauhan." L.
J. 43.
18.7. Torstai, aamu
Matt. 19:16-23
"Antaessamme Itsemme Jumalalle meidän täytyy ehdottomasti jättää kaikki,
mikä erottaa meidät Hänestä. Sen tähden Vapahtaja sanookin: 'Niin ei myös
teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun
opetuslapseni.' Kaikki, mikä vetää sydäntä pois Jumalasta, tulee jättää.
Mammona on monien epäjumala. Rahanrakkaus ja rikkaudenhimo ovat
kultaisia kahleita, jotka sitovat heidät saatanaan. Toiset taas palvelevat arvoa
ja maallisia kunniaa, toisten epäjumala on itsekäs mukavuus ja kaikesta
vastuunalaisuudesta vapaa elämä. Mutta nämä orjuudenkahleet tulee katkoa.
Me emme ole Jumalan lapsia, jollemme ole kokonaan Hänen." T. K. L. 38.
18.7. Torstai, ilta
Jes.60:2
"Uskollisille seuraajilleen Kristus on ollut jokapäiväinen seuralainen ja luotettu
ystävä. He ovat eläneet Jumalan kanssa läheisessä seurustelussa, alituisessa
yhteydessä. Herran kirkkaus on loistanut heille. Heissä on heijastunut tiedon
valo, Jumalan kirkkaus Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Nyt he iloitsevat
Kuninkaan kirkkauden ja Ihanuuden himmentymättömissä säteissä Hänen
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Majesteettiudessaan. He ovat valmistuneet taivaan yhdyskuntaan, sillä heillä
on taivas sydämissään." Chr. Gl. 414.
19.7. Perjantai, aamu
Sananl. 4:20-22
"Hyvä ruumiillinen terveys on eräs parhaimmista keinoista, joka kehittää
nuorissa puhdasta ja jaloa luonnetta, antaa heille voimaa hillitä ruokahaluaan
ja estää heitä vajoamasta paheisiin ja Irstailuun. Toiselta puolen taas juuri
tällaiset Itsehillintää vaativat tavat ovat välttämättömiä terveyden
säilyttämiseksi." S. n. 227.
19.7. Perjantai, ilta
Room. 3:22
"Vanhurskaus, jota Kristus opetti, on sydämen ja elämän mukautumista
Jumalan ilmaistuun tahtoon. Syntiset ihmiset voivat tulla vanhurskaaksi vain
silloin kun heillä on usko Jumalaan ja he pitävät yllä elävää yhteyttä Häneen.
Silloin totinen jumalalisuus kohottaa ajatukset ja ylevöittää elämän. Silloin
uskonnon ulkonaiset muodot ovat sopusoinnussa kristityn sisäisen puhtauden
kanssa. Silloin jumalanpalveluksessa tarvittavat toimitukset eivät ole
merkityksettömiä tapoja kuten ne ovat tekopyhille fariseuksille." K. M. V. 107.
20.7. Sapatti, aamu
Joh. 5:17-20
"Tulisiko Jumalan kieltää aurinkoa tekemästä työtään sapattina ja estää sen
kirkkaita säteitä lämmittämästä maata ja ravitsemasta kasvikuntaa? Pitäisikö
aurinkokuntien seisoa paikallaan tuona pyhänä päivänä? Pitäisikö Hänen
käskeä purojen lakata kastelemasta niittyjä ja metsiä ja vaatia meren aaltojen
lakkaamatonta nousua ja laskua seisahtumaan? Täytyykö vehnän ja oraan
lakata kasvamasta, ja kypsyvän rypäletertun lykätä punertumistaan? Eivätkö
puut tai kukat saisi aukaista yhtään nuppua tai kukkaa sapattina? Jos näin
olisi, menettäisivät ihmiset maan hedelmät ja ne siunaukset, jotka tekevät
elämän toivottavaksi. Luonnon täytyy jatkaa muuttumatonta kiertokulkuaan.
Jumala ei voi hetkeksikään ottaa pois kättään, muuten ihminen menehtyisi ja
kuolisi." A. T. 186.
20.7. Sapatti, ilta
2. Moos. 19:5-6
”Meidän on ostettu korkealla lunastushinnalla. Vain tuntiessamme tämän
lunastushinnan suuruuden voimme käsittää sitä tapahtumaa. Tämän maan
päällä, maan, jota on kastellut Jumalan Pojan kyyneleet ja veri, tulisi tuottaa
paratiisin kalleimpia hedelmiä. Jumalan lasten elämässä tulee Hänen sanansa
totuuksien ilmetä suuruudessaan ja kauneudessaan. Seurakuntansa
välityksellä Kristus ilmoittaa luonteensa ja valtakuntansa periaatteet." Chr. Gl.
294.
21.7. Sunnuntai, aamu
Ps. 40:9
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"Jeesus, suuri Esikuvamme, opetti elämällään ja kuolemallaan mitä ankarinta
kuuliaisuutta. Hän kuoli, vanhurskas väärien puolesta, jotta Jumalan lain
kunnia säilyisi ja etteivät ihmiset tyystin hukkuisi. Synti on lain rikkomista. Jos
Aadamin synti toi maailmaan niin kuvaamattoman kurjuuden, että se vaati
uhrattavaksi Jumalan rakkaan Pojan, mikä onkaan oleva niiden rangaistus,
jotka nähdessään totuuden valon siitä huolimatta halveksivat Herran antamaa
neljättä käskyä." T. a. I, 478.
21.7. Sunnuntai, ilta
Ps. 150:1-2
"Herra haluaa meidän muistavan Hänen hyvyyttään ja kertovan Hänen
voimastaan. Ylistyksemme ja kiitoksemme kunnioittaa Häntä. Hänhän sanoo:
'Joka kiitosta uhraa, ylistää minua.' Kun Israelin kansa kulki erämaan halki se
ylisti Jumalaa pyhillä lauluilla. Jumalan käskyt ja lupaukset asetettiin musiikkiin
ja koko matkan ajan matkalaiset lauloivat niitä. Ja kun he Kanaanin maassa
kokoontuivat pyhiin juhliinsa, tuli heidän muistaa Jumalan ihmeellisiä tekoja ja
uhrata kiitosta Hänen nimelleen. Jumala halusi, että Hänen omiensa koko
elämä olisi kiitoksen ja ylistyksen elämää. Sen kautta tuli Ihmisten maan
päällä tuntea Hänen tiensä ja Hänen autuutensa näkyä kaikkien pakanoiden eli
kansojen keskuudessa." Chr. Gl. 296.
22.7. Maanantai, aamu
Luuk. 13:23-24
"Hyvyyden ja pyhyyden ikävöiminen, kuinka pitkälle tahansa, on oikein, mutta
jos pysähdymme siihen, ei se hyödytä mitään. Monet tulevat kadotetuiksi,
vaikka toivovat ja haluavat tulla kristityiksi. He eivät koskaan pääse niin
pitkälle, että jättäisivät tahtonsa Jumalalle. He eivät valitse nyt tulla kristityiksi.
Tahdon oikea käyttäminen voi saada aikaan täydellisen muutoksen
elämässämme. Jättämällä tahtosi Kristukselle saat voiman, joka voittaa kaikki
vallat ja voimat. Sinä saat voimaa ylhäältä pysyäksesi lujana, ja antautumalla
siten jatkuvasti Jumalalle sinä tulet kykeneväksi elämään uutta elämää,
nimittäin uskon elämää." T. K. L. 41.
22.7. Maanantai, ilta
Ps. 16:1-2
"Psalmista sanoo: Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on; asu maassa ja
noudata totuutta.' Luota Herraan. Joka päivällä on huolensa, murheensa ja
vaikeutensa, ja kuinka valmiita olemmekaan puhumaan valkeuksistamme ja
koettelemuksistamme tavatessamme toisemme. Meillä on niin paljon
tarpeettomia huolla ja ahdistavaa pelkoa, me puhumme niin paljon tuskien
taakasta, että voisi luulla, ettei meillä olekaan sääliväistä, lempeätä
Vapahtajaa, joka on valmis kuulemaan rukouksemme ja auttamaan meitä
silloin, kun tarvitsemme apua." T. K. L. 104.
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23.7. Tiistai, aamu
1. Kor. 2:2
"Aihe, joka vetää syntistä puoleensa, on Kristus ja Hän ristiinnaulittuna.
Golgatan ristillä Jeesus ilmaisi maalimalle vertaansa vailla olevan rakkautensa.
Esittäkää Häntä täten nälkää näkeville joukoille, ja Hänen rakkautensa valo on
voittava ihmisiä pimeydestä valoon, synnistä kuuliaisuuteen ja todelliseen
pyhyyteen. Ristinpuulla riippuvan Jeesuksen katseleminen herättää
omantunnon tietoiseksi synnin inhottavasta luonteesta paremmin kuin mikään
muu." K. M. V. 54.
23.7. Torstai, ilta
Hes. 11:19
"Sinä olet tunnustanut syntisi ja sydämessäsi luopunut niistä. Olet päättänyt
jättää itsesi Jumalalle. Mene nyt Hänen luokseen ja pyydä Häntä pesemään
pois syntisi ja antamaan sinulle uusi sydän. Usko sitten, että Hän täyttääkin
pyyntösi, koska Hän on sen luvannut. Ollessaan maan päällä Jeesus opetti, että
lahja, jonka Jumala on luvannut meille, on meidän niin pian kuin uskomme sen
saavamme. Jeesus paransi ihmisiä heidän taudeistaan, kun he uskoivat Hänen
voimaansa. Hän auttoi heitä näkyvissä asioissa, opettaen heitä siten
luottamaan Häneen näkemättömissäkin asioissa - johtaen heitä uskomaan,
että Hänellä on valta antaa synnin anteeksi." T. K. L. 43.
24.7. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 16:2
"Pienten lasten uhrilahjat saattavat olla todelliset Jumalalle. Lahjan arvon
määräävät ne vaikuttimet, joista se on annettu. Seuraamalla apostolin
sääntöä, että pannaan vähän talteen joka viikko, köyhätkin voivat kartuttaa
rahastoa. Heidän lahjansa ovat täysin otollisia Jumalalle, sillä he antavat aivan
yhtä suuria uhrilahjoja ja vielä suurempiakin kuin heitä varakkaammat
veljensä. Järjestelmällinen uhraaminen on osoittautuva suojakeinoksi jokaiselle
perheelle sitä kiusausta vastaan, että kuluttaisivat varojaan joutaviin, ja
rikkaille se on koituva erikoisesti siunaukseksi, joka varjelee heitä ylellisyydestä
ja tuhlaamisesta." T. a. I, 369.
24.7. Keskiviikko, ilta
Mark. 13:33
"Ajan arvo ylittää kaikki laskelmat. Kristus piti kalliina jokaista hetkeä ja siten
tulisi meidänkin katsella aikaa. Elämä on lian lyhyt vietettäväksi pienissä
asioissa. Meillä on vain lyhyt koeaika valmistautua ikuisuutta varten. Meillä el
ole yhtään alkaa tuhlattavana, ei yhtään aikaa itsekkäisiin huvituksiin, ei
yhtään aikaa antautuaksemme synnin palvelukseen. Nyt on aika muodostaa
luonteemme tulevaista, katoamatonta elämää varten. Nyt meidän on
valmistauduttava tutkivalle tuomiolle." Chr.GI. 338.
25.7. Torstai, aamu
Room. 8:6
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"Mitä voidaan tehdä sen sairauden ja rikosten tulvan ehkäisemiseksi, joka
kuljettaa ihmissukua tuhoa ja kuolemaa kohden? Koska ruokahalun ja
intohimojen tyydyttäminen on muuan suuri syy pahaan, niin ensimmäisenä ja
suurimpana uudistyönä on oppia ja sovelluttaa käytäntöön kohtuullisuuden ja
itsehillinnän läksy." S. n. 227.
25.7. Torstai, ilta
Tilt. 3:4-7
"Ainoa keino, millä hän (syntinen) voi saavuttaa vanhurskauden, on usko. Uskon
kautta, hän voi tuoda Jumalalle Kristuksen ansiot, ja Herra lukee Poikansa
kuuliaisuuden syntisen hyväksi. Kristuksen vanhurskaus korvaa ihmisen
epäonnistumisen ja Jumala ottaa vastaan katuvaisen ja uskovan sielun, antaa
hänelle anteeksi ja vanhurskauttaa hänet, kohtelee häntä ikään kuin hän olisi
vanhurskas ja rakastaa häntä kuten Hän rakastaa Poikaansa. Tällä tavoin usko
luetaan vanhurskaudeksi, ja anteeksiannon saanut sielu kulkee jatkuvasti
armosta armoon, valosta yhä suurempaan valoon." K. M. V. 111.
26.7. Perjantai, aamu
Ef. 4:15,16
"Tästä lähtien et ole omasi, sinä olet kalliisti ostettu. 'Ette ole millään
katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut... vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niin kuin
virheettömän ja tahrattoman Karitsan.' Kun yksinkertaisesti uskot Jumalaan, on
Pyhä Henki synnyttävä sydämeesi uuden elämän. Sinä olet kuin lapsi, joka on
syntynyt Jumalan perheeseen, ja Hän rakastaa sinua aivan kuin omaa
Poikaansa." T. K. L. 44.
26.7. Perjantai, ilta
Ps. 33:20-22
"Jos Ihminen saa aikaan tai saavuttaa jotakin joko hengellisellä tai maallisella
alueella, niin hänen tulisi muistaa, että se tapahtuu vain hänen Luojansa
myötävaikutuksella. Meille on äärettömän tärkeätä tuntea riippuvaisuutemme
Jumalasta. Me asetamme liian paljon luottamuksemme ihmisiin ja
jättäydymme liian paljon ihmiskeksintöjen varaan, samalla kun luotamme vain
vähän siihen voimaan, jota Jumala on niin halukas antamaan meille. ’Me
olemme Jumalan työtovereita.’ Ihmisen osuus työssä on vertaamattoman pieni,
mutta yhdistyneenä Kristuksen jumaluuteen voi ihminen kaiken sen voiman
kautta, mitä Kristus hänelle jakaa." Chr. Gl. 81.
27.7. Sapatti, aamu
Joh. 7:17
"Kalkki, jotka haluavat päästä selvempään totuuden tuntemukseen
Kristuksessa, tulevat sen myös saamaan. Taivaan valtakunnan salaisuudet
avautuvat heille, ja tämän salaisuuden ymmärtää se sydän, Joka haluaa tuntea
totuuden. Taivaallinen valo nousee sielun temppeliin ja tulee ilmeiseksi toisille,
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kuten lampun kirkas valo pimeällä polulla." Chr. Gl. 36.
27.7. Sapatti, ilta
2. Moos. 15:20-21
"Tämä laulu ja se suuri vapautus, josta se kertoo, tekivät syvän vaikutuksen,
joka ei koskaan häipynyt heprealaisen kansan muistista. Vuosisadasta toiseen
sitä toistivat Israelin profeetat ja laulajat todistukseksi, että Jehova on niiden
voima ja vapautus, jotka luottavat Häneen. Tämä laulu ei kuulu yksin omaan
juutalaiselle kansalle. Se viittaa eteenpäin kaikkien vanhurskauden vihollisten
tuhoamiseen ja Jumalan Israelin lopulliseen voittoon. Patmoksen profeetta
näkee valkoisiin puetun joukon, 'jotka olivat saaneet voiton', seisovan 'tulella
sekoitetulla lasisella merellä', 'Jumalan harput' käsissään. 'Ja he lauloivat
Mooseksen, Jumalan palvelijan, laulua ja Karitsan laulua'." P. P. 286.
28.7. Sunnuntai, aamu
1. Sam. 2:12,23-25
"Eeli ei ohjannut lapsiaan niiden perustotuuksien mukaan, joita Jumala on
antanut perheen hallitsemiseksi. Hän noudatti omaa arvostelukykyään. Hellä
isä ei huomannut poikiensa virheitä ja syntejä heidän lapsuudessaan. Hän
kuvitteli mielessään, että heidän pahat taipumuksensa katoaisivat itsestään
ajan mukana. Tänäänkin monet tekevät saman kaltaisen virheen. He luulevat
tuntevansa paremman keinon lastensa kasvattamiseksi kuin sen, minkä
Jumala sanassaan on näyttänyt. He hellivät väärää harhaluuloa ja esittävät
puolustuksekseen: 'He ovat liian nuoria rangaistaviksi.' 'Odota, kunnes he
vanhenevat, jotta asia voidaan esittää heille järkevästi.' Siten annetaan pahojen
tapojen voimistua, kunnes ne ovat tulleet toiseksi luonnoksi. Hillittöminä lapset
kasvavat sellaisten luonteenpiirteiden kanssa, mitkä tulevat heille kiroukseksi
heidän elinaikanaan ja aivan liian helposti uusiutuu jälleen toisissa." P. P. 586.
28.7. Sunnuntai, ilta
Fil.4:13
"Ihminen ei mitenkään voi täyttää Jumalan lain vaatimuksia pelkästään
inhimillisen voiman turvin. Hänen uhrauksensa ja hänen työnsä ovat synnin
tahraamat. Apu on suotu Vapahtajassa, joka voi antaa Ihmiselle ansionsa
hyveen saattaa hänet osalliseksi suureen pelastustyöhön. Kristus on
vanhurskaus, pyhitys ja lunastus niille, jotka uskovat Häneen ja seuraavat
Hänen jälkiään." K. M. V. 110.
29.7. Maanantai, aamu
Ef. 6:12-13
"Hän, joka on valheiden isä, sokaisee ja eksyttää maalimaa lähettämällä
enkelinsä puhumaan apostolien puolesta ja esittämään, että nämä vastustavat
sitä, mitä kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina maan päällä eläessään. Nämä
valheen enkelit saattavat apostolitkin turmelemaan omia opetuksiaan ja
julistamaan ne väärennetyiksi. Näin toimien saatana tuntee mielihyvää, kun
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saa täten syöstä nimikristityt ja koko maailman epävarmuuteen Jumalan sanan
suhteen. Tämä pyhä kirja katkaisee hänen tiensä tehden turhiksi hänen
aikeensa, ja senpä vuoksi hän johtaakin heitä epäilemään sen jumalallista
alkuperää." H. K. 102.
29.7. Maanantai, ilta
Ps. 51:9
"Jollei todellinen kääntymys saa aikaan muutosta, ei siitä ole mitään
todistuksia. Jos syntinen täyttää lupauksensa, antaa takaisin, minkä on
ryöstänyt, tunnustaa syntinsä ja rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään, voi hän
olla varma siitä, että on siirtynyt kuolemasta elämään. Kun me puuttuvaisina ja
syntisinä olentoina tulemme Kristuksen luo ja pääsemme osallisiksi Hänen
anteeksiantavasta armostaan, täyttää rakkaus sydämemme. Kaikki kuormat
ovat helppoja, sillä Kristuksen antama ies on kevyt. Velvollisuus tuntuu
suloiselta, ja uhraus on huvi. Polku, joka ennen näytti pimeyden peittämältä,
tulee vanhurskauden Auringon säteiden valaisemaksi." T. K. L. 50.
30.7. Tiistai, aamu
Mark. 1:17
"Ettekö te tahdo, rakkaat sisaret ja veljet, murtaa teitä ympäröivän
taikavoiman?
Tahdotteko
herätä
kankeudestanne,
joka
on
kuolemanjäykkyyden kaltaista? Menkää työhön, oli teillä siihen halua tai ei.
Alkakaa henkilökohtaisesti ja tuokaa sieluja Jeesukselle sekä totuuden
tuntoon. Sellaisessa työssä te rohkaistutte ja vahvistutte. Se elähdyttää teitä ja
antaa voimia. Harjoituksella teidän henkiset voimanne lisääntyvät, niin että
voitte paremmalla menestyksellä työskennellä myös oman pelastuksenne
hyväksi. Kuolemanjäykkyys on tarttunut moniin, jotka tunnustautuvat
Kristuksen omiksi. Koettakaa herättää heitä. Varoittakaa heitä, pyytäkää heitä,
nuhdelkaa heitä ystävällisesti, rukoilkaa, että heillä Jumalan rakkaus sulattaisi
ja lämmittäisi heidän jäisen olemuksensa. Vaikka he eivät heti haluakaan
kuunnella, niin ponnistelunne ei kuitenkaan ole turhaa. Kun te pyritte olemaan
siunaukseksi toisille, te tulette itsekin siunatuiksi." Schatzk. II, 112.
30.7. Tiistai, ilta
Jaak. 5:7
"Niin tulee kristitynkin kärsivällisesti odottaa elämässään ilmenevää Jumalan
sanan hedelmää. Usein Jumala vastaa rukouksiimme, pyytäessämme Häneltä
Pyhän Hengen lahjaa, viemällä meidät olosuhteisiin, jotka saavat nämä
hedelmät kehittymään. Mutta me emme ymmärrä Hänen tarkoitustaan,
ihmettelemme sen vuoksi sitä sekä masennumme tai kauhistumme. Ja
kuitenkaan näitä armolahjoja ei voi kukaan kehittää muuten, kuin kasvamalla
ja hedelmää tuottamalla. Tehtävämme on vastaanottaa Jumalan sana, pitää
siltä kiinni ja täydellisesti alistua sen herruuteen, silloin se saavuttaa meissä
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tarkoituksensa." Chr. Gl. 60.
31.7. Keskiviikko, aamu
Nehem. 13:10-12
"Sanoessaan opetuslapsilleen: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kalkille luoduille' Kristus valtuutti Ihmiset suorittamaan
evankeliumityötä. Mutta toisten lähtiessä saarnaamaan Hän vetoaa toisiin
kehottaen heitä maksamaan uskollisesti kymmenyksensä ja uhrilahjansa, joilla
tuetaan saarnatyötä ja levitetään kirjallisuutta kaikkialle. Tällä tavoin Jumala
tahtoo puhdistaa Ihmisen. Ja juuri tätä työtä ihminen tarvitsee, sillä se on
herättävä hänen sydämensä syvimmän myötätunnon ja paneva hänen
ylevimmät sielunvoimansa liikkeelle." T. a. I, 528.
31.7. Keskiviikko, ilta
Jes. 25:7-9
"Ajatus Herran tulemisesta', Faxter sanoo, 'on minusta hyvin suloinen ja
ilahduttava. Usko tekee Hänen pyhilleen luonteenomaiseksi; 'että he rakastavat
Hänen ilmestymistään ja odottavat tämän autuaallisen toivon toteutumista.'
'Jos kuolema on viimeinen vihollinen, joka kukistetaan ylösnousemuksessa,
niin voimme siltä oppia, miten hartaasti uskovaisten tulisi toivoa ja rukoilla, että
Kristus tulisi toisen kerran ja antaisi tämän täydellisen ja lopullisen voiton.' 'Sitä
päivää tulisi kaikkien uskovaisten ikävöidä ja toivossa odottaa lunastustyön
sekä heidän toiveidensa ja pyrkimystensä täyttymisen päivänä.' 'Jouduta, oi
Herra, tätä autuasta päivää;' Sellainen oli apostolisen seurakunnan, 'erämaan
seurakunnan' ja uskonpuhdistajien toivo." S. T. 292.
ELOKUU
1.8. Torstai, aamu
Luuk. 1:16-17
"Johannes edusti viimeisten päivien Jumalan kansa, jolle on uskottu tärkeät ja
juhlalliset totuudet. Maalima suosii yleisesti hekumaa ja aistillisuutta. Valo
loistaa tänä aikana Jumalan kansalle, jotta se näkisi välttämättömyyden hillitä
halunsa ja intohimonsa korkeampien hengenvoimien avulla. Se on
välttämätöntä, jotta he saisivat henkistä voimaa ja selvyyttä tunteakseen
jumalallisen totuuden syvän yhtenäisyyden ja kääntyäkseen pois eksyttävistä
erehdyksistä ja miellyttävistä taruista, joita maailma on tulvillaan. Heidän
työnsä on esittää kansalle puhtaita Raamatun totuuksia. Sen tähden
kieltäytymisellä on tärkeä asema valmistautumistyössä Kristuksen toiselle
tulemukselle." L. J. 51.
1.8. Torstai, ilta
Kol. 1:9-10
"Totuuden teoreettinen tuntemus on välttämätön. Mutta suurimmankaan
totuuden tuntemus ei pelasta meitä; meidän tuntemuksemme täytyy olla
käytännöllinen... Totuus on tuotava heidän sydämeensä pyhittävänä ja
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puhdistavana
heidät
kaikesta
maallisuudesta
ja
aistillisuudesta
yksityiselämässä. Sielun temppeli on puhdistettava." K. M. V. 72.
2.8. Perjantai, aamu
5. Moos. 6:12
"Niitä, jotka sapattina keskustelevat liikeasioista tai tekevät suunnitelmia, pitää
Jumala käskynsä rikkojina. Pyhittäessämme sapattia meidän ei tule antaa
ajatustemmekaan viipyä maallisissa asioissa. Ja käskyyn sisältyy kaikki
porttiemme sisäpuolella olevat. Talon asukkaiden tulee pyhien hetkien ajaksi
panna syrjään maalliset askareensa. Kaikkien tulisi yhdistyä kunnioittamaan
Jumalaa Hänen pyhänä päivänään alttiilla palveluksella." P. P. 306.
2.8. Perjantai, ilta
Jaak. 3:17-18
"Niissä, jotka tulevat uusiksi luomuksiksi Kristuksessa Jeesuksessa,
ilmaantuvat Hengen hedelmät: ’Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys,
uskollisuus, sävyisyys, Itsensähillitseminen.’ (Gal. 5:22.23.) He eivät enää vaella
entisissä huomiossaan, vaan uskossa Jumalan Poikaan seuraavat Häntä,
kuvastavat Hänen luonnettaan ja puhdistavat itsensä, niin kuin Hän on puhdas.
He rakastavat nyt sellaista, mitä he ennen vihasivat, ja vihaavat sellaista, mitä
ennen rakastivat. Ylpeät ja pöyhkeät tulevat vakaaviksi ja vaatimattomiksi.
Juomarista tulee raitis, irstaasta siveä. Maailman turhamaiset tavat ja kuosit
jäävät syrjään. Kristitty ei etsi 'ulkonaisia kaunistuksia', vaan hänen
kaunistuksenaan on 'salassa oleva sydämen Ihminen, hiljaisen ja rauhaisan
hengen katoamattomuudessa, tämä on Jumalan silmissä kallis.'" T. K. L. 49.
3.8. Sapatti, aamu
Matt. 12:11-12
"Jeesus oli kasvatettu tämän kansan keskuudessa, joka oli täynnä tekopyhyyttä
ja ennakkoluuloa. Hän tiesi sen vuoksi, että Häntä sapattina parantamisensa
takia pidettäisiin lainrikkojana. Hänelle oli selvää, että fariseukset käyttäisivät
hyväkseen sellaisia tekoja vaikuttaakseen kansan mieliin, joka koko elämänsä
ajan oli ollut sidottuna juutalaisiin rajoituksiin ja määräyksiin. Vaikka Hän tiesi
kaiken, niin se ei kuitenkaan estänyt Häntä repimään alas taikauskon
järjetöntä muuria, mikä ympäröi sapattia, ja opettamaan ihmisiä, että rakkaus
ja hyväntekeväisyys on sallittu jokaisena päivänä." L. J. 196.
3.8. Sapatti, ilta
Ilm. 3:2
"Kansa, jonka Jumala on tehnyt lakinsa vartijaksi, ei saa kätkeä valoaan.
Totuutta täytyy julistaa maan pimeillä alueilla. Esteitä on vastustettava ja
voitettava. Täytyy suorittaa valtava työ, ja se on uskottu niille, jotka tuntevat
totuuden. Heidän tulee hartaasti pyytää Jumalaa nyt auttamaan. Kristuksen
rakkaus täytyy vuodattaa heidän ylleen, ja heidän täytyy valmistautua
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kestääkseen tuomiolla. Kun he vihkiytyvät Jumalalle, seuraa vakuuttava voima
heidän ponnistelujaan viedä totuutta toisille ja heidän tietonsa tunkeutuu
moniin sydämiin. Schatzk. II, 136.
4.8. Sunnuntai, aamu
Kol. 3:18,19
"On ihmisiä, jotka koettavat peittää sitä tosiasiaa, että mies on määrätty
perheen pääksi, vaikka Raamattu ilmaiseekin sen niin selvästi. Järjestyksillään
ja tyytyväisin toimenpitein ovat aina siellä, missä miehellä on hänelle kuuluva
asema. Sellainen puoliso, kun hän tuntee Kristuksen uhrin, Ilmaisee myös
Kristus-kaltaisuutta tässä likeisimmässä ihmisliitossa. Mitä suurempi kiusaus
hänellä on käyttää väärin arvovaltaansa, sitä enemmän hänen on ponnisteltava
saavuttaakseen ja säilyttääkseen Itsehillinnän. Joka elää uutta elämää
Kristuksessa, hän osoittaa kärsivällisyyttä ja epäitsekkyyttä sanassa ja teoissa.
Joka tähän elämään pyrkii sekä koettaa voittaa oman minän ja itsekkyyden
palvelemalla toisia, hän saa voiton voiton päälle." Fussp. 342.
4.8. Sunnuntai, ilta
Luuk. 14:33
"Elävän uskon avulla muodostettu yhteys Kristuksen kanssa on kestävä, kaikki
muut yhteydet tuhoutuvat. Kristus ensiksi valitsi meidän maksaen äärettömän
hinnan lunastukseksemme, ja tosi uskova valitsee Kristuksen ensimmäisenä ja
viimeisenä ja parhaimpana kaikesta. Mutta tämä liitto maksaa meille jotakin.
Se on täydellisen riippuvaisuuden suhde. Kaikkien, jotka muodostavat tämän
liiton, täytyy tuntea Kristuksen sovittavan veren tarvetta." K. M. V. 30.
5.8. Maanantai aamu
Room. 6:11
"Sinä kysyt: 'Mitä minun on tehtävä antaakseni itseni Jumalalle?' Sinä tahdot
antaa itsesi Hänelle, mutta siveellinen voimasi on heikko, sinä olet epäilyksen
orja ja syntisen elämän tavat hallitsevat sinua. Lupauksesi ja päätöksesi ovat
hiekkaköyden kaltaisia. Sinä et voi hillitä ajatuksiasi, vaikuttimiasi etkä
tunteitasi. Tietoisuus, että olet rikkonut lupauksesi ja pettänyt päätöksesi,
heikontaa luottamustasi omaan rehellisyyteesi ja saattaa sinut luulemaan,
ettei Jumala voi ottaa sinua vastaan; mutta sinun ei tarvitse epäillä. Sinun
täytyy vain ymmärtää tahdon todellinen voima. Se on ihmisen luonteen
hallitseva voima, voima ratkaista ja valita. Kaikki riippuu tahdon oikeasta
toiminnasta. Jumala on antanut ihmiselle valitsemisvallan; heidän tulee
käyttää sitä." T. K. L. 41.
5.8. Maanantai, ilta
Hes. 36:26-27
"Useat omaksuvat älyperäisen uskonnon, jumalisuuden muodon, vaikka sydän
ei olekaan puhdistettu. Olkoon rukouksesi: 'Jumala, luo minuun puhdas sydän
ja anna minulle uusi, vahva henki.' Ole rehellinen omaa sieluasi kohtaan. Ole
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sen suhteen yhtä innokas ja kestävä kuin olisit maallisen elämäsi ollessa
vaarassa. Se asia täytyy ratkaista Jumalan ja sielusi välillä, ratkaista
iankaikkisesti. Pelkkä luuloteltu toivo vie sinut perikatoon." T. K. L. 30.
6.8. Tiistai, aamu
Sananl. 1:7
"Kun ihmiset, joilla on vääriä tapoja ja synnillisiä tottumuksia, antautuvat
jumalallisen totuuden valtaan, niin Jumalan sana antaa valoa ja ymmärrystä
yksinkertaisille. Totuus vaikuttaa sydämeen, ja siveellinen voima, joka näytti
olleen aivan lamassa, elpyy. Ymmärrys tulee paremmaksi ja selvemmäksi.
Ihminen ankkuroi sielunsa ikiaikojen Kallioon. Tämä varmuus Kristuksessa
vaikuttaa edullisesti terveyteen. Täten uskonto ja terveyslait käyvät käsi
kädessä." S. n. 238.
6.8. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:15,16
"Niiden, jotka uskovat tunnustamiimme tärkeisiin totuuksiin, tulee toimia
uskonsa mukaisesti. Liian paljon etsitään huvituksia ja sellaista, mikä on
omiaan kiinnittämään huomion tähän maailmaan. Ajatusten annetaan viipyä
liian kauan vaatteissa, ja kieli antautuu liian usein kevyeen ja joutavaan
keskusteluun, mikä saattaa tunnustuksemme väärään valoon, sillä meidän
puheemme ei ole taivaissa, mistä me Vapahtajaa odotamme." H. K. 128.
7.8. Keskiviikko, aamu
Matt. 13:34,35
"Kristuksen vertauksilla opetuksessa ilmenee sama periaate, joka on pohjana
Hänen omalla tehtävällään maailmassa. Hän puki päällensä meidän
luontomme ja asui meidän keskuudessamme, jotta me oppisimme tuntemaan
Hänen jumalallisen luonteensa ja elämänsä. Jumaluus otti inhimillisen
muodon, näkymätön kirkkaus näkyväisen. Ihmisille annettiin tilaisuus käsittää
tuntemattomat tunnettujen avulla, taivaalliset asiat maallisten kautta. Jumala
ilmeni Ihmisvertauksissa. Samoin oli Kristuksen opetuslasten laita:
tuntemattomat selvenivät tunnettujen kautta, Jumalalliset totuudet sellaisten
maallisten esineitten kautta, jotka olivat ihmisille kyllin tuttuja." K. V. 17.
7.8. Keskiviikko, ilta
2. Moos. 15:1-2
"Jumala kaitselmuksessaan johti heprealaiset vuorenrotkoon meren rannalla,
jotta Hän osoittaisi voimansa heidän vapautuksessaan ja nöyryyttäisi tuntuvasti
heidän sortajiensa ylpeyttä. Hän olisi voinut pelastaa heidät tällä tavalla
koetellakseen heidän uskoaan ja lujittaakseen heidän luottamustaan Häneen.
Kansa oli väsynyt ja pelästynyt, mutta jos he olisivat jääneet paikalleen, kun
Mooses käski heitä menemään eteenpäin, niin Jumala ei olisi koskaan avannut
polkua heidän eteensä. 'Uskon kautta he kulkivat Punaisen Meren läpi niin kuin
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kuivalla maalla.' Astuessaan alas veteen he osoittivat uskovansa Mooseksen
kautta puhuttuun Jumalan sanaan. He tekivät kaiken, mitä heidän voimassaan
oli, ja silloin Israelin Väkevä tyynnytti meren valmistaakseen tien heidän
jaloilleen. P. P. 278.
8.8. Torstai, aamu
Mal. 3:16
"Oi, miten eri tavoin Jumala ja ihmiset arvioivatkaan luonnetta. Jumala näkee
asianomaisen torjuneen monia kiusauksia, joista maailma ja lähiystävätkään
eivät tiedä mitään - kotioloissa, sisäisesti kohdattuja kiusauksia. Hän näkee,
miten ihminen sydämestään nöyrtyy nähdessään oman heikkoutensa tai
vilpittömästi katuu jopa pahaa ajatustakin. Hän näkee, kuka on
kokosydämisesti antautunut hänen palvelukseensa. Hän on huomannut
jokaisen omaa minää vastaan käydyn taistelun, joka on kääntynyt voitoksi.
Kaiken tämän Jumala ja enkelit tietävät, ja »muistokirja kirjoitetaan hänen
edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa
pitävät» (Mal.3:16)." K. V. 298.
8.8. Torstai, ilta
Jes. 40:5
"Sitten perustetaan Messiaan kautta odotettu rauhan valtakunta koko taivaan
alle. 'Herra lohduttaa Siionin, lohduttaa kaikki sen rauniot, Hän tekee sen
erämaasta kuin Eedenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan.' Sille annetaan
Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus.' 'Ei sinua enää sanota
hyljätyksi eikä sinun maatasi enää sanota autioksi; vaan sinua kutsutaan
minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi.' Niin kuin ylkä iloitsee
morsiamesta, niin sinun Jumalasi Iloitsee sinusta.'" S.T. 291.
9.8. Perjantai, aamu
Matt. 9:13
"Kuinka arvokas onkaan jokainen sielu. Mutta vain harvat ovat valmiita
tuomaan uhreja voidakseen saattaa nämä sielut Kristuksen tuntoon. Paljon
puhutaan rakkaudesta hukkuviin sieluihin, ja paljon sanotaan sitä
omistettavan, mutta puhuminen on halpaa ja arvotonta tavaraa. Harrasta
kristillistä palavuutta sitä tarvitaan - palavuutta, mikä Ilmenee jonkinlaisena
toimintana. Kaikkien tulee nyt toimia omaksi hyväkseen, ja kun heillä on
Jeesus sydämessään, he tunnustavat Hänet toisille. Sielua, joka omistaa
Kristuksen, ei voida estää tunnustamasta Häntä, yhtä vähän kuin voitaisiin
estää Niagaran vesimassoja virtaamasta putouksiinsa." T. a. I, 220.
9.8. Perjantai, ilta
Matt. 3:8
"Synnintunnustus ei ole otollinen Jumalalle Ilman vilpitöntä katumusta ja
parannusta. Elämässä täytyy tapahtua ratkaiseva muutos; kaikki, mikä on
Jumalaa vastaan, täytyy panna pois. Se on todellisen synninsurun seuraus.
Hartauskalenteri

22

Heinä-Syyskuu 2019

Meille on selvästi sanottu, mitä meidän puolestamme tulee tehdä: 'Peseytykää,
puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmieni edestä, lakatkaa
pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa
väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.' Jos jumalaton
antaa takaisin 'pantin, korvaa riistämänsä ja vaeltaa elämän käskyjen mukaan,
niin ettei vääryyttä tee - niin totisesti hän saa elää; ei hänen ole kuoltava.'" T. K.
L.34.
10.8. Sapatti, aamu
5. Moos. 32:1-4
"Kalkki seitsemännen päivän pyhittävät osoittavat tällä teolla olevansa Jehovan
palvojia. Siten sapatti on merkki ihmisen uskollisuudesta Jumalaa kohtaan, niin
kauan kuin joku on maan päällä Häntä palvelemassa. Neljäs käsky on ainoa
käsky kymmenen joukossa, joka sisältää Lainantajan nimen ja arvonimen. Se
on ainoa, mikä osoittaa kenen arvovallalla laki on annettu. Siten se sisältää
Jumalan sinetin, joka on painettu Hänen lakiinsa todistukseksi sen aitoudesta
ja sitovasta voimasta." P. P. 305.
10.8. Sapatti, ilta
Joh. 3:30
"Sellaisessa elämässä, jossa oma minä on kaiken keskipisteenä, ei ole
minkäänlaista kasvua eikä hedelmää. Jos olet omannut Kristuksen
henkilökohtaiseksi Vapahtajaksesi, unohdat itsesi ja koetat auttaa muita. Puhu
Kristuksen rakkaudesta; kerro Hänen suuresta hyvyydestään. Suorita kaikki
velvollisuudet, jotka eteesi sattuvat. Kanna sydämelläsi sielujen pelastuksen
taakkaa ja etsi kaikki mahdolliset tilaisuudet pelastaaksesi kadotettuja. Kun
vastaanotat Kristuksen Hengen - epäitsekkään toiminnan ja rakkauden Hengen
- kasvat sinä siinä ja tuotat hedelmän. Hengen kaunistus näkyy sinun
luonteessasi. Uskosi kasvaa, vakaumuksesi syvenee, rakkautesi tulee
täydellisemmäksi. Yhä enemmän ja enemmän sinussa heijastuu Kristus
kaikessa, mikä on puhdasta, jaloa ja epäitsekästä." K. V. 67.
11.8. Sunnuntai, aamu
Mark. 10:13-16
"On yhä vielä totta, että lapset ovat vastaanottavaisimpia evankeliumin
opetuksille. Heidän sydämensä ovat avoinna taivaalliselle vaikutukselle ja ovat
voimakkaat säilyttämään saadut opetukset. Pienet lapsetkin voivat jo olla
kristittyjä ja omistaa kokemuksen, joka vastaa heidän ikävuosiaan." Schatzk. II,
109.
11.8. Sunnuntai, ilta
FII. 2:9-11
"Tässä elämässä me voimme päästä ihmeellisessä pelastuskysymyksessä vain
ymmärtämisen alkuun. Me voimme rajoitetulla käsityskyvyllämme mitä
vakavimmin harkita häpeää ja kunniaa, elämää ja kuolemaa, oikeutta ja
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armoa, jotka kohtaavat toisensa ristillä, mutta vaikka jännittäisimme
sielunkykymme äärimmilleen, me emme pysty täysin käsittämään ristin
merkitystä. Meillä on vain hämärä käsitys sovittavan rakkauden pituudesta,
leveydestä, syvyydestä ja korkeudesta. Lunastetut eivät täydellisesti ymmärrä
pelastussuunnitelmaa silloinkaan, kun he näkevät niin kuin heidät itsensä
nähdään ja tuntevat niin kuin heidät tunnetaan; mutta ikuisuudessa paljastuu
jatkuvasti uutta totuutta ihmettelevälle ja ihastuneelle mielelle. Vaikka
maallisen elämän surut, kärsimykset ja kiusaukset ovat loppuneet ja niiden syyt
poistetut, on Jumalan kansalla kuitenkin aina selvä, järjellinen käsitys siitä,
mitä sen pelastus on maksanut." S. T. 629.
12.8. Maanantai, aamu
1. Moos. 2:16,17
"Aadam ja Eeva vakuuttelivat itselleen, ettei niin vähäpätöinen asia kuin
kielletyn hedelmän nauttiminen voinut johtaa niin kauhistaviin seurauksiin, kuin
Jumala oli selittänyt. Mutta tämä vähäpätöinen asia merkitsi Jumalan
muuttumattoman ja pyhän lain rikkomista, ja se erotti ihmisen Jumalasta ja
avasi portit kuoleman ja sanomattoman murheen tulvia maailmaamme.
Aikakaudesta toiseen on maan päältä kohonnut alituinen murheen huuto, ja
koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa ihmisen
tottelemattomuuden vuoksi. Vieläpä taivaaseen on hänen kapinansa Jumalaa
vastaan ulottanut vaikutuksensa. Golgata on muistomerkkinä siitä valtavasta
uhrista, joka vaadittiin sovittamaan jumalallisen lain rikkominen. Älkäämme
pitäkö syntiä vähäpätöisenä asiana." T. K. L. 26, 27.
12.8. Maanantai, ilta
Ps. 115:1-3
"Tämä henki oli ylimpänä Israelin lasten vapauslauluissa, ja sen hengen tulisi
asua kaikkien niiden sydämissä, jotka pelkäävät ja rakastavat Jumalaa. Sen
kautta, että Jumala vapautti sielumme synnin ikeestä, Hän vaikutti meissä
suuremman vapautuksen kuin mikä heprealaisilla oli Punaisella Merellä.
Heprealaisten joukkojen tavoin meidänkin tulisi sydämellä, sielulla ja äänellä
ylistää Jumalaa Hänen ihmeistään, joita Hän tekee Ihmislapsille." P. u. P. 286.
13.8. Tiistai, aamu
Matt. 6:31-33
”On tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet nykyään vallitsevan välinpitämättömyyden
ja epäuskon. Maailman rakkaus ja elatuksen huolet erottavat sielun Jumalasta.
Elämän veden täytyy olla meissä niin että se virtaa meistä ja kumpuaa
iankaikkiseen elämään. Meidän tulee toimia sen mukaan kuin Jumala toimii
meissä. Jos kristitty tahtoo saada iloa elämän valosta, tulee hänen nähdä
enemmän vaivaa toisten hyväksi saattaakseen heidät totuuden tuntoon. Hänen
elämäänsä tulee luonnehtia vaivannäkö ja uhrimieli lähimmäistensä hyväksi;
eikä hänen sen jälkeen enää tarvitse valittaa ilon puutetta." T. a. I, 340.
13.8. Tiistai, ilta
2. Kor. 6:1-2
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"Varo viivyttelemästä! Älä lykkää toistaiseksi synnistäsi luopumista, äläkä
viivyttele etsiä sydämen puhtautta Jeesuksen kautta. Juuri siinä ovat monet
tuhannet erehtyneet iankaikkiseksi kadotuksekseen. En tahdo tässä puhua
elämän lyhyydestä ja epävarmuudesta, mutta on kauhean vaarallista,
vaarallisempaa kuin käsitetäänkään, viivytellä kuuntelemasta Jumalan Pyhän
Hengen kutsuvaa ääntä ja jatkaa syntistä elämää, sillä sitä tämä viivyttely
todella on. Näyttipä synti kuinka pieneltä tahansa, ei sitä voi harjoittaa
joutumatta iankaikkisen kadotuksen vaaraan. Jollemme voita sitä, voittaa se
meidät ja tuottaa meille turmion." T. K. L. 27.
14.8. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 9:7-9
"Jumala haluaa saattaa ihmiset läheiseen yhteyteen Itsensä kanssa sekä
sydämelliseen ja rakkaudelliseen kanssakäymiseen toistensa kanssa
uskomalla heille sellaisia tehtäviä, jotka pitävät itsekkyyttä loitolla ja
vahvistavat heidän rakkauttaan Jumalaan ja ihmisiin. Järjestelmällisen
hyväntekeväisyyssuunnitelman Jumala on laatinut palvelemaan ihmisiä, koska
he ovat taipuvaisia olemaan itsekkäitä ja sulkemaan sydämensä apua
tarvitsevilta. Herra vaatii lahjoja säännöllisesti, niin että antaminen muodostuu
tavaksi ja hyväntekeväisyys velvollisuudeksi. Kun sydän on avautunut antamaan
yhden lahjan, ei sitä tule jättää rauhaan niin pitkäksi aikaa, että se ehtii tulla
itsekkääksi ja kylmäksi tai sulkeutua kokonaan, ennen seuraavaa lahjaa.
Lahjojen tuleekin sen vuoksi virta jatkuvasti, niin että hyväntekeväisyyden
kanavat pysyvät avoinna." T. a. I, 353.
14.8. Keskiviikko, ilta
Hes. 33:11
"Kaikkina tämän koetusajan aikakausina on Jumala antanut Henkensä
väsymättä pyytää ihmisiä ottamaan vastaan elämän lahjan. Ainoastaan ne,
jotka hylkäävät Hänen tarjotun armonsa, jätetään kadotukseen. Jumala on
selittänyt, että synti on juurrutettava pois, kun se on pahe, joka turmelee
Ihmiskunnan. Niiden, jotka pysyvät synnissä, täytyy hukkua syntiä
hävitettäessä." K. V. 123.
15.8. Torstai, aamu
Joh. 3:7-8
"Samoin kuin tuuli on näkymätön, mutta sen vaikutukset nähdään ja tunnetaan
selvästi, samoin vaikuttaa Jumalan Henki ihmissydämessä. Uudestisynnyttävän
voiman, jota ei ihmissilmä voi nähdä, synnyttää sieluun uuden elämän, luo
uuden olennon Jumalan kuvaksi. Vaikka Henki vaikuttaa hiljaa ja
huomaamatta, ovat sen seuraukset kuitenkin näkyvissä. Jos Jumalan Henki on
uudistanut sydämen, todistaa elämä kyllä siitä. Vaikka me emme voi tehdä
mitään sydämemme muuttamiseksi tai sopusoinnun saavuttamiseksi Jumalan
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kanssa, vaikka me emme voi ollenkaan luottaa itseemme tai hyviin töihimme,
ilmaisee elämämme kuitenkin, onko Jumalan armo vuodatettu meihin." T. K. L.
48.
15.8. Torstai, ilta
Ps. 30:2-5
"Kaikki, jotka päivittäin vihkiytyvät Jumalalle, Ilmaisevat tätä uskomme
säteilevää ja iloista puolta. Meidän ei pitäisi häväistä Jumalaa surullisilla
kertomuksilla koetuksista, jotka tuntuvat meistä tuskallisilta. Kalkki koetukset,
jotka otetaan vastaan kasvattavana välikappaleena, tuottavat iloa. Koko
uskonelämä ojentautuu, kohoaa, jalostuu ja levittää hyvien sanojen ja tekojen
hyvää tuoksua. Vihollista miellyttää, kun Ihmiset huokaavat ja valittavat, ovat
masentuneita, alas painettuja ja surullisia. Juuri nämä vaikutelmat hän haluaa
esittää uskomme aikaansaamina. Mutta Jumala ei tahdo meidän olevan
masentuneita. Hän haluaa riemuitsevan Lunastajan suojelevassa voimassa."
Schatzk. III, 26.
16.8. Perjantai, aamu
2. Moos. 23:25
"Terveys on kallis aarre. Se on kuolevaisten arvokkain omaisuus. Rikkaus,
kunnia tai oppi ovat kalliisti ostettuja, jos niiden hintana on terveyden ja
kunnon menetys. Mikään näistä saavutuksista ei tuota onnea, jos terveys
puuttuu." S. n. 234.
16:8. Perjantai, ilta
Matt. 25:6-12
"Viidellä tyhmällä neitsyellä oli lamput (tarkoittaa Raamatun totuuden
tuntemusta), mutta heillä ei ollut Kristuksen armoa. Päivä päivältä he kävivät
läpi juhlamenojen ja ulkonaisten velvollisuuksien sarjan, mutta heidän
palveluksensa oli elotonta, vailla Kristuksen vanhurskautta. Vanhurskauden
aurinko ei paistanut heidän sydämeensä ja sieluunsa eikä heillä ollut sitä
totuuden rakkautta, joka on Kristuksen elämän ja luonteen ja kuvan kaltainen.
Armon öljy ei ollut sekoittunut heidän yrityksiinsä. Heidän uskontonsa oli kuiva
kuori ilman todellista sydäntä. He pitivät kiinni oppien muodoista, mutta he
pettyivät kristillisessä elämässään, joka oli täynnä itse vanhurskautta, ja
laiminlöivät Kristuksen koulun läksyjen oppimisen, jotka, jos ne olisi toteutettu,
olisivat tehneet heidät viisaiksi pelastukseen." K. M. V. 76.
17.8. Sapatti, aamu
Joh. 5:5-9
”Jeesus valitsi tarkoituksella sapatin siksi päiväksi, jolloin Hän suoritti
parannustekonsa Betesdan luona. Hän olisi voinut parantaa tuon sairaan yhtä
hyvin jonakin muuna viikonpäivänä, tai Hän olisi voinut yksinkertaisesti vain
parantaa hänet pyytämättä häntä kantamaan vuodettaan. Mutta tällöin Hän ei
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olisi saanut haluamaansa tilaisuutta. Jokaisen teon takana, jonka Kristus täällä
maailmassa eläessään suoritti, oli viisas tarkoitus. Hän tuli puolustamaan
Isänsä lakia ja tekemään sen suureksi ja ihanaksi. Sapatti oli, sen sijaan, että
olisi siunaukseksi, joksi se oli tarkoitettu, tullut kiroukseksi juutalaisten
omavaltaisesti lisäämien määräysten kautta. Jeesus halusi vapauttaa heidät
näistä taakoista ja asettaa lepopäivä jälleen vanhaan, pyhään arvoonsa." L. J.
151.
17.8. Sapatti, ilta
Ef. 4:22-24
"Meidän tulee viisaasti käyttää meille uskottu lyhyt elämän aika. Jumala toivoo,
että Hänen seurakuntansa olisi elävä, antautunut ja toimiva. Mutta
yhdyskuntana ja kansana olemme kaukana siitä. Jumala kutsuu
palvelukseensa voimakkaita, rohkeita sieluja sekä toimivia, eläviä kristittyjä,
jotka seuraavat totista Esikuvaa ja joiden vaikutus ratkaisevasti puoltaa
Jumalaa ja oikeutta. Herra on uskonut meille pyhänä luottamuksena mitä
tärkeimpiä ja vakavimpia totuuksia, ja meidän tulee osoittaa, mitä ne ovat
saaneet aikaan elämässämme ja luonteessamme." T. a. I, 580.
18.8. Sunnuntai, aamu
Sananl. 6:20-22
"Jos lapset kasvavat oikean kodin viisaan ja rakastavan ohjauksen alaisina, ei
heillä ole minkälaista halua lähteä etsimään muualta huvituksia ja tovereita.
Paha ei viehätä heitä. Kodissa vallitseva henki muovaa heidän luonteensa. He
omaksuvat tapoja ja periaatteita, jotka ovat lujana turvana kiusauksia vastaan
heidän jättäessään kodin suojan ja asettuessansa omalle palkalleen
maailmassa." K. S. L. 365.
18.8. Sunnuntai, ilta
Apt. 4:33
"Pyhä Henki lepäsi erikoisesti apostolien päällä, jotka olivat Herramme
ristiinnaulitsemisen, ylösnousemisen ja taivaaseenastumisen todistajia - noiden
tärkeiden tottumuksien, jotka olisivat Israelin toivon perustana. Kaikkien tulisi
katsoa maailman Vapahtajaan ainoana toivonaan, vaeltaa sillä tiellä, minkä
Hän oli avannut uhraamalla oman elämänsä ja pitää Jumalan laki elääkseen...
Hänen nimensä kautta he saivat voiman kukistaa saatanan työt. Valon ja
kirkkauden sädekehä ympäröi Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen aikaa
ikuistaen sitä pyhää totuutta, että Jeesus oli maailman Vapahtaja." H. K. 220.
19.8. Maanantai aamu
1. Moos. 2:8-9
"Ensimmäisten vanhempien asuinsijan tuli olla esikuvana toisille asunnoille,
kun heidän lapsensa kerran lähtisivät ulos asuttamaan maata. Tuo Jumalan
omin käsin koristama koti ei ollut mikään upea palatsi. Ihmiset ylpeydessään
mieltyvät suurenmoisiin ja kallisarvoisiin rakennuksiin sekä kerskuvat omien
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kättensä teoilla. Mutta Jumala asetti Aadamin puutarhaan. Se oli hänen
asuntonsa. Sininen taivas oli hänen kattonaan; mutta maa kallisarvoisine
kukkineen ja elävän vihreine mattoineen lattiana; komeiden puiden lehtevät
oksat hänen kunniakatoksenaan." P. P. 38.
19.8. Maanantai, Ilta
Lukk. 2:9-14
"Hänen (Jeesuksen) syntymisensä tapahtui ilman maallista loistoa. Hän syntyi
tallissa, ja seimi oli Hänen kehtonsa. Siitä huolimatta Hänen syntymäänsä
kunnioitettiin enemmän kuin yhdenkään ihmislapsen syntymää on
kunnioitettu. Taivaan enkelit ilmoittivat paimenille Jeesuksen tulon, ja
jumalallinen valo ja kirkkaus seurasi heidän todistustaan. Taivaallinen
sotajoukko kosketteli harppujaan ja ylisti Jumalaa. Voitonriemulla he julistivat
Jumalan Pojan tulemusta langenneeseen maailmaan suorittamaan
lunastustyötä ja tuomaan kuolemansa kautta Ihmiskunnalle rauhan, onnen ja
iankaikkisen elämän. Jumala kunnioitti Poikansa tulemista, ja enkelit
kumartaen palvelivat Häntä." H. K. 173.
20.8. Tiistai, aamu
Jer. 23:28
"Monet ovat julistaneet sanaa, vaikka eivät ole itse siihen uskoneet eivätkä
totelleet sen opetuksia. He ovat olleet kääntymättömiä, pyhittymättömiä ja
epäpyhiä. Mutta jos me haluamme kestää koetuksen, hurskauden on astuttava
elämäämme. Me tarvitsemme Golgatan ristin Innoitusta. Silloin Jumala on
avaava silmämme näkemään, että me emme voi odottaa tekevämme mitään
työtä Mestarin hyväksi menestyksellisesti ellemme yhdisty Kristukseen. Jos me
todella olemme Jumalan työtovereita, meillä el ole kuollutta, tieteellistä
uskontoa, vaan meidän sydämiimme vuodatetaan elävä voima, itse Jeesuksen
Henki." K. M. V. 70.
20.8. Tiistai, Ilta
1. Sam. 16:7
"Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen', ihmissydämen,
jossa Ilon ja surun tunteet taistelevat keskenään, eksyvän ja oikullisen
sydämen, jossa on niin paljon saastaisuutta ja vilppiä. Hän tuntee sen
vaikuttimet, sen salaisimmatkin tarkoitukset ja aikeet. Mene Hänen luokseen
tahraisine sydäminesi. Avaa sen kammiot kaikkinäkevälle silmälle ja huudahda
psalmistan tavoin: 'Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele
minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä,
niin johdata minut iankaikkiselle tielle.'" T. K. L. 28.
21.8. Keskiviikko, aamu
Joh. 12:24
"Kaikkien, jotka tahtovat tulla Kristuksen hedelmää kantaviksi työmiehiksi,
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tulee ensin pudota maahan ja kuolla. Heidän elämänsä on kylvettävä
maailman kärsimyksen vakoihin. Itserakkaus ja kaikki oman minän palvelus on
hävitettävä. Mutta itse uhrauksen laki on myös itsesäilytyksen laki. Siemen,
joka on mullattu maahan, tuottaa hedelmän, ja tämä taas vuorostaan
kylvetään. Tällä tavoin sato monistuu. Maamies säilyttää siemenen heittämällä
sen pois. Samanlaista on Ihmiselämänkin laita: antaminen on elämistä. Se
elämä, jota tahdotaan säilyttää, on vapaehtoisesti annettava Jumalan ja
ihmistenpalvelukseen. Se, joka Kristuksen tähden uhraa elämänsä tässä
maailmassa, säilyttää sen iankaikkisesti." K. V. 86.
21.8. Keskiviikko, ilta
Hoos. 10:12
"Maan kynnössä ja kylvössä, sen muokkaamisessa ja elonkorjuussa opettaa
Hän meitä näkemään oman armotyönsä meidän sydämissämme. Hän toivoo
voivansa opettaa meille jumalallista totuutta kaikissa elämän ilmauksissa ja
hyödyllisessä työssä. Silloin ei jokapäiväisen työn tarvitse niin tykkänään viedä
meidän huomiotamme, että se saattaa meidät unohtamaan Jumalan, vaan
olkoon se meille alituisena muistutuksena Vapahtajastamme ja
Lunastajastamme. Jumalan ajatus kulkekoon kultalankana kaikissa kotimme
huolissa ja toimissa." K. V. 26.
22.8. Torstai, aamu
Sananl. 2:1-6
"Kaiken todellisen tiedon ja oikean kehityksen lähde on Jumalan
tuntemisessa... Ihmisymmärrys tuodaan jumalallisen yhteyteen, kuolevainen
kuolemattoman seuraan. Sellaisen yhdistymisen vaikutus ruumiiseen, sieluun
ja henkeen on arvioimaton. Tähän yhteyteen perustuu korkein kasvatus. Se on
Jumalan oma kehitysmenetelmä." Erz. 12. 22.8. Torstai, Ilta
Fil. 2:5-8
"Kristus ei ollut tunteeton häpeälle ja häväistykselle. Hän tunsi sen kaiken
paljon syvemmin ja ankarammin kuin me tunnemme kärsimyksen, koska
Hänen luonteensa oli ylevämpi, puhtaampi ja pyhempi kuin sen syntisen suvun,
jonka tähden Hän kärsi. Hän oli taivaan Majesteetti, Hän oli Isänsä vertainen.
Hän oli enkelijoukkojen komentaja; kuitenkin Hän kuoli Ihmisen puolesta
kuoleman, joka oli kaikkia muita kauheampi ja häpeällisempi. Oi, että ihmisten
ylpeät sydämet oivaltaisivat tämän. Oi, että he käsittäisivät lunastuksen
merkityksen ja koettaisivat oppia Jeesuksen nöyryyttä ja vaatimattomuutta." K.
M. V. 85.
23.8. Perjantai, aamu
Ps. 4:6
"Ei ole mitään, mikä olisi liian kallisarvoista uhrattavaksi Jeesukselle. Jos
palautamme Hänelle Hänen meille uskomiaan rahatalentteja, Hän on antava
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meille enemmän niitä. Hän palkitsee jokaisen ponnistuksen, jonka teemme
Kristuksen hyväksi, ja jokainen Hänen nimessään suorittamamme tehtävä
palvelee omia etujamme. Jumala luovutti suuresti rakastamansa Pojan
ristiinnaulitsemisen tuskaan, jotta kaikki Häneen uskovat voisivat Jeesuksen
nimessä tulla yhdeksi. Kun Kristus on uhrannut niin paljon pelastaakseen
ihmiset ja saattaakseen heidät yksimielisyyteen keskenään samalla tavalla
kuin Hän oli liittynyt Isäänsä, onko mikään uhraus liian suuri Hänen
seuraajilleen, jotta he voisivat säilyttää tuon yhteyden?" T. a. I, 424.
23.8. Perjantai, Ilta
2. Alkak. 26:3-5
"Jumala hyväksyy vain ne, jotka pyrkivät korkeihin tavoitteisiin. Hän velvoittaa
jokaisen inhimillisen välineensä tekemään parhaansa. Kaikilta vaaditaan
siveellistä täydellisyyttä. Meidän ei koskaan pitäisi alentaa vanhurskauden
vaatimustasoa niin, että asettaisimme sen vääriin tekoihin johtavien perittyjen
tai hankittujen taipumuksien mukaiseksi. Meidän on tarpeellista ymmärtää
luonteen epätäydellisyys synniksi. Kaikki luonteen vanhurskaat ominaisuudet
ovat Jumalassa täydellisenä, sopusointuisena kokonaisuutena, ja jokainen, joka
vastaanottaa Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajana, saa etuoikeuden
omistaa nämä ominaisuudet." K. V. 240, 241.
24.8. Sapatti, aamu
1. Kor. 10:5-6
"Pakottava tarve siihen, että meidän aikakautemme ihmiset Jumalan armosta
huutavat vahvistettua tahdonvoimaa avukseen, voidakseen vastustaa saatanan
kiusauksia ja voittaakseen turmeltuneen makuaistin pienimmänkin
tyydytyksen, on paljon suurempi kuin menneitten sukupolvien aikoina. Mutta
nykyisellä sukupolvella on vähemmän itsehillintää kuin aikaisemmilla. Kun
ihmiset menneinä aikoina tyydyttivät taipumustaan kiihotusaineisiin, he
siirsivät turmeltuneen nautinnonhalunsa ja intohimonsa lapsiinsa, ja nyt
tarvitaan
paljon
suurempaa
siveellistä
voimaa
kohtuuttomuuden
vastustamiseksi kaikissa asioissa. Ainoa oikea tie lujana pysymiseen on
noudattaa ankaraa kohtuullisuutta kalkissa asioissa eikä koskaan antautua
väärälle polulle." Weg zur Ges. 38.
24.8. Sapatti, Ilta
Gal. 2:17
"Kun olemme verhoutuneet Kristuksen vanhurskauteen, ei meillä ole halua
syntiin, sillä Kristus on oleva kanssamme... Ovi on avautunut, eikä kukaan voi
sitä sulkea, eivät korkeammat, eivätkä alhaisemmat voimat siihen kykene; sinä
yksinäsi voit sulkea sydämesi oven, niin ettei Herra voi tulla luoksesi." K. M. V.
96.
25.8. Sunnuntai, aamu
Luuk. 16:10
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"Elämä ei oikeastaan muodostu suurista uhrauksista ja ihmeellisistä
saavutuksista, vaan se muodostuu pienistä asioista. Useimmiten juuri
pikkuseikat, jotka näyttävät niin vähäpätöisiltä huomioitaviksi, tuovat
elämäämme paljon sekä hyvää että pahaa. Kun emme kestä niitä koetuksia,
joita pienet asiat meille tuovat, niissä oloissa muodostuvat tapamme ja
luonteemme kasvavat kieroon, ja suurten koetusten tulessa me olemme
valmistumattomia. Ainoastaan toimimalla päivittäisissä koetuksissamme
periaatteidemme mukaan me voimme saada voimaa kestääksemme lujina ja
uskollisina vaarallisimmissakin ja vaikeimmissakin tilanteissa." K. S. L. 467.
25.8. Sunnuntai, Ilta
Jes. 49:15
"Nosta pääsi, sinä epäilevä ja vapiseva sielu, sillä Jeesus elää rukoillakseen
sinun puolestasi. Kiitä Jumalaa siitä, että Hän on antanut kalliin Poikansa, ja
rukoile, ettei Hän olisi kuollut turhaan sinun puolestasi. Henki kutsuu sinua
tänään. Tule koko sydäminesi Jeesuksen luo, niin voit pyytää Hänen
siunauksiaan. Lukiessasi. Jumalan lupauksia, muista, että ne ovat Hänen
sanomattoman rakkautensa ja laupeutensa ilmauksia. Iankaikkisen rakkauden
suuri sydän tuntee rajatonta säällä syntistä kohtaan. 'Meillä on lunastus Hänen
verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen.' Niin, usko vain, että Jumala on
auttajasi. Hän tahtoo palauttaa ihmiseen kuvansa. Kun lähestyt Häntä
tunnustaen syntisi ja katuen, lähestyy Hän sinua armahtaen ja anteeksi
antaen." T. K. L. 47.
26.8. Maanantai, aamu
Jes. 42:6-7
"Hän, elävän Jumalan Poika, alentuu nostamaan langennutta. Juhlallisin
lupauksin ja vaikuttavin sanoin Hän koettaa voittaa puolelleen kadotetun ja
perikatoon menevän sielun. Jumalan enkelit tarkkailevat nähdäkseen, ketkä
Hänen seuraajistaan osoittavat hellää sääliä ja myötätuntoa. He tarkkailevat
nähdäkseen, ketkä Jumalan kansasta ilmaisevat Jeesuksen rakkautta. Ne,
jotka käsittävät synnin kurjuuden ja Kristuksen taivaallisen säälin Hänen
antaessaan äärettömän uhrinsa langenneen ihmisen puolesta, pääsevät
yhteyteen Kristuksen kanssa. Heidän sydämensä on täynnä helläsydämisyyttä,
heidän kasvojensa ilme ja äänensä sävy todistavat myötätunnosta, heidän
ponnistuksissaan on vakavan huolen, rakkauden ja tarmon leima, ja he saavat
Jumalalta voimaa voittaa sieluja Kristukselle." T. a. Il, 497.
26.8. Maanantai, Ilta
Jaak. 5:16
"Tunnustakaa syntinne Jumalalle, joka yksin voi antaa ne anteeksi, ja
erehdyksenne toinen toisillenne. Jos olet loukannut ystävääsi tai naapuriasi,
täytyy sinun tunnustaa väärä tekosi, ja hänen velvollisuutensa on antaa sinulle
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mielellään anteeksi. Sitten sinun tulee pyytää anteeksi myöskin Jumalalta, sillä
veli, jota olet loukannut, on Jumalan omaisuutta, ja rikkoessasi häntä vastaan
olet tehnyt syntiä hänen Luojaansa ja Lunastajaansa vastaan. Sinun asiasi
esitetään ainoalle oikealle Välittäjälle, suurelle Ylimmäiselle Papille, joka 'on
ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.'" T. K.
L. 32.
27.8. Tiistai, aamu
Ps. 119:71
"Ne, Jotka eivät ole nöyryyttäneet sydäntään Jumalan edessä tunnustaen
syntinsä, eivät ole vielä täyttäneet ensimmäistä Jumalalle kelpaamisen ehtoa.
Jollemme ole kokeneet parannusta, jota ei tarvitse katua, jollemme ole todella
nöyrin ja murtunein sydämin, pahuuttamme inhoten tunnustaneet syntejämme,
niin emme ole koskaan todella pyytäneet anteeksi syntejämme; ja jollemme
ole koskaan etsineet Jumalan rauhaa, emme ole sitä koskaan löytyneetkään.
Ainoa syy, miksi emme ole saaneet anteeksi vanhoja syntejämme, on se,
ettemme halua nöyryyttää sydäntämme emmekä alistua totuuden sanan
ehtoihin." T. K. L. 33.
27.8. Tiistai, Ilta
Jes. 26:16
"Herra antaa meille koettelemuksia, jotta puhdistuisimme mielemme
maallisuudesta
ja
itsekkyydestä
sekä
huonoista,
epäkristillisistä
luonteenpiirteistämme. Hän sallii vastoinkäymisten syvien vesivirtojen käydä
sielujemme yli, jotta opimme tuntemaan Hänet ja sen, jonka Hän lähetti,
Jeesuksen Kristuksen, ja että meillä olisi sydämen syvä Ikävöiminen päästä
puhtaaksi turmeltuneesta tilastamme, tulla siitä ulos puhtaina, onnellisina,
pyhinä. Usein joudumme koettelemusten sulatusuuniin itsekkyyden
samentamine sieluinemme, mutta jos olemme kärsivällisiä ristin taakan alla,
on meillä siitä päästyämme luonne, jossa Jumaluus heijastuu. Kun Hän
lähettämällään murheella on saavuttanut tarkoituksensa, 'tuo Hän esiin sinun
vanhurskautesi niin kuin valkeuden ja oikeutesi niin kuin puolipäivän." K. V.
174.
28.8. Keskiviikko, aamu
llm. 22:11-12
"Kun Jeesus jättää pyhäkön, niin silloin pyhät ja vanhurskaat ovat yhä
edelleenkin pyhiä ja vanhurskaita, sillä kaikki heidän syntinsä pyyhitään silloin
pois ja heidät merkitään elävän Jumalan sinetillä. Mutta epävanhurskaat ja
saastaiset ovat edelleenkin epävanhurskaita ja saastaisia, sillä silloin
pyhäkössä ei enää ole pappia, joka esittäisi heidän uhrejaan, tunnustuksiaan ja
rukouksiaan Isän valtaistuimen edessä. Sen vuoksi kaiken, mitä tehdään
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sielujen pelastamiseksi tulevan vihan rajuilmalta, täytyy tulla tehdyksi, ennen
kuin Jeesus Jättää taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmän." H. K. 55.
28.8. Keskiviikko, ilta
Jes. 63:16
"Vahvistaakseen luottamustamme Jumalaan, opettaa Kristus meitä kutsumaan
Häntä uudella nimellä, nimellä joihin ihmissydämen parhaat tunteet yhdistyvät.
Hän oikeuttaa meidät kutsumaan ääretöntä Jumalaa Isäksemme. Kun
puhumme Hänestä tai nimitämme Häntä tällä nimellä, tulee sen olla merkkinä
meidän rakkaudestamme ja luottamuksestamme Häneen sekä vakuutuksena
Hänen kiintymyksestään ja yhteydestään meihin. Se kaikuu soittona Hänen
korvissaan, kun me Hänen armoaan ja siunaustaan rukoillen lausumme tämän
nimen. Jottemme pitäisi julkeutena kutsua Häntä tällä nimellä, on Hän moneen
kertaan toistanut sitä samaa. Hän toivoo, että tottuisimme siihen nimitykseen."
K. V. 141.
29.8. Torstai, aamu
Joh. 15:9-10
"Mutta tässä on huomattava, ettei kuuliaisuus ole pelkkää ulkonaista
myöntymystä, vaan se on rakkauden palvelusta. Jumalan laki on Hänen
luonteensa Ilmaus: siinä on rakkauden suuri periaate ilmaistuna ja sen tähden
Hänen hallituksensa perustus taivaassa ja maan päällä. Emmekö halua
elämässämme noudattaa Jumalan lakia, jos sydämemme on uudistettu
Jumalan kuvan mukaan ja jumalallinen rakkaus on Istutettu sieluumme? Kun
rakkauden periaate vallitsee sydämessä, on uuden liiton lupaus täytetty: ’Minä
panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieliinsä.’" T. K. L. 51.
29.8. Torstai, ilta
1. Piet. 4:10-11
"Muinoin olivat Aabraham, Iisak, Jaakob ja Mooses nöyryydellään ja
viisaudellaan Jumalan työssä, Joosua taas monipuolisilla lahjoillaan. Mirjamin
laulu, Deboran rakkaus ja hurskaus, Ruutin tyttärellinen nöyryys, Samuelin
kuuliaisuus ja uskollisuus, Ellaan järkkymätön kestävyys, Elisan lieventävä,
kaikki voitavaa vaikutus - kaikki oli tarpeen. Niin on nykyäänkin kaikkien niiden,
joille on annettu Jumalan siunausta, palkittava tämä hyvä työ tehokkaalla
palveluksella, niin että kaikki lahjat, joita he omistavat, käytetään Hänen
valtakuntansa edistämiseksi ja nimensä kunniaksi." K. V. 299.
30.8. Perjantai, aamu
Ps. 111:10
"Seiskää lujana ja rohkeana Jumalan teille antamassa miehekkyydessä ja
naisellisuudessa. Osoittakaa puhtautta syömisessä ja juomisessa ja kaikissa
tavoissanne Danielin esikuvan mukaisesti. Luoja kunnioittaa teitä ja antaa teille
rauhalliset hermot, selvän ajatuskyvyn, heikentymättömän arvostelukyvyn ja
varman aistimuskyvyn. Tämän päivän nuoriso, jonka periaatteet ovat lujia ja
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taipumattomia, voi iloita terveestä ruumiista terveen mielen ja
turmeltumattoman sielun kanssa." Ruf an die Jug. 153.
30.8. Perjantai, ilta
1. Kor. 15:31
"Rikkomuksia ei voida oikaista eikä käytöksessä saada aikaan parannusta
silloin tällöin heikosti ponnistellen. Luonteen muodostaminen ei ole päivän eikä
vuoden työ, vaan se vaatii koko eliniän. Taistelu oman minän voittamiseksi,
taistelu pyhyydestä ja taivaasta, on elinikäistä taistelua. Ilman alituista
ponnistusta ja järkähtämätöntä uutteruutta ei jumalisessa elämässä voi
tapahtua edistymistä eikä voittajan kruunua saavuteta." K. S. L. 426.
31.8. Sapatti, aamu
2. Moos. 20:8-10
"Jumala antoi Ihmiselle kuusi päivää työntekoa varten ja Hän vaatii, että omat
työt on tehtävä kuuden työpäivän aikana. Välttämättömyyden ja laupeuden teot
ovat sapattina sallittuja. Sairaista ja kärsivistä tulee joka aika huolehtia, mutta
tarpeetonta työtä tulee ankarasti välttää. 'Jos sinä pidät jalkasi sapattia
rikkomasta, että sinä et omia asioitasi aja minun pyhänä päivänäni, vaan
kutsut sapatin Ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat
sitä, niin ettei toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu joutavia,
silloin on Ilosi oleva Herrassa.'" P. P. 305.
31.8. Sapatti, Ilta
Matt. 11:28,29
"Erossa Jumalasta, ylpeydessä ja pimeydessä pyrimme jatkuvasti korottamaan
itsemme unohtaen sen, että nöyryys on voimaa. Vapahtajamme voima ei ollut
voimakkaissa ja terävissä sanoissa, jotka saattoivat tunkeutua sielun lävitse,
vaan se oli Hänen lempeydessään ja Hänen yksinkertaisessa ja
vaatimattomassa käytöksessään. Sillä Hän voitti ihmissydämiä. Ylpeys ja oman
arvonsa tunteminen verrattuina nöyryyteen ja vaatimattomuuteen ovat vain
heikkoutta. Meitä on pyydetty oppimaan Hänestä, joka oli sävyissä ja
nöyräsydämeltä, sillä silloin saamme kokea sitä lepoa ja rauhaa, jota olemme
niin paljon kaivanneet." T. a. I, 382.
SYYSKUU
1.9. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:98
"Kirjoituksia tutkimalla saamme kasvatuksen, joka on rakennettu omalle
kokemuksellemme pelastussuunnitelmasta. Tämä kasvatus kirkastaa taas
Jumalan kuvan etsivän sielussa. Se vahvistaa mielen kiusauksia vastaan ja
tekee oppilaan kykeneväksi Kristuksen työntekijäksi Hänen työssään
maailman pelastukseksi. Se tekee hänet taivaallisen perheen jäseneksi ja
valmistaa häntä pyhien perinnön osallisuuteen valossa." K. V. 42.
1.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 66:4,5
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"Meidän tulee usein muistella sitä, miten Herra on johtanut kansaansa. Kuinka
monta tienviittaa Herra on pystyttänytkään kuljettaessaan vanhaa Israelia.
Jotta menneisyyden tapahtumat eivät joutuisi unohduksiin, käski Herra
Moosesta säilyttämään nämä kokemukset lauluissa, jotta vanhemmat voisivat
opettaa niitä lapsilleen. Heidän täytyi koota muistoja säilyttää ne näkyvästi.
Niitä hoidettiin erittäin huolellisesti, jotta ne säilyisivät ja jälkeläisten kysyessä
niistä voisivat kertoa niihin liittyvistä tapahtumista. Sillä tavoin he säilyttivät
muistissa Jumalan viisaat johdatukset, joka oli hyvin ja laupiaasti huolehtinut
kansastaan ja vapauttanut sen." Schatzk. III, 25.
2.9. Maanantai, aamu
Ef. 1:4,5
"Lunastuksen työn tulisi asettaa ihmiseen jälleen hänen Luojansa kuva,
palauttaa hänet siihen täydellisyyteen, mihin hänet oli luotu, edistää ruumiin,
sielun ja hengen kehitystä, jotta jumalallinen tarkoitus hänen luomisessaan
tulisi tunnetuksi. Se on kasvatuksen tarkoitus, elämän suuri päämäärä." Erz.
14.
2.9. Maanantai, ilta
Matt. 5:48
"Minulle näytettiin, että keskuudessamme esiintyy liian paljon toistemme
vertailemista, erehtyväisten kuolevaisten ottamista esikuvaksi, vaikka meillä on
varma, erehtymätön esikuva. Meidän ei tulisi mitata itseämme ihmisten
sanojen tai mielipiteiden mukaan eikä sen mukaan, mitä olimme ennen kuin
vastaanotimme totuuden, vaan meidän täytyy verrata uskoamme ja
asemaamme maailmassa sellaisina kuin ne nyt ovat, siihen, mitä ne olisivat
olleet, jos vaelluksemme olisi jatkuvasti suuntautunut eteenpäin ja ylöspäin sen
jälkeen kun julkisesti tunnustimme olevamme Kristuksen seuraajia. Tämä on
ainoa luotettava vertailutapa mitä voidaan ajatella. Kaikessa muussa on
Itsepetosta. Jos Jumalan lasten siveellinen luonne ja hengellinen tila ei vastaa
heidän saamiaan siunauksia, etuoikeuksia ja valoa, niin heidät on punnittu
vaa'assa, ja enkelit antavat lausunnon LIIAN KÖYKÄISEKSI HAVAITTU." T. a. l,
143.
3.9. Tiistai, aamu
Apt. 24:25
"Useat rauhoittavat levotonta omaatuntoaan ajattelemalla, että he voivat
kääntyä pahalta tieltään milloin vain haluavat, että he voivat leikitellä armon
kustannuksella ja saada silti yhä uudelleen tuntea Hengen varoituksia. He
luulevat, että he uhmattuaan armon Henkeä ja vaikutettuaan saatanan puolella
voivat äärimmäisen hädän hetkellä muuttaa suuntaansa. Mutta se ei ole
niinkään helppoa. Elinkautinen kokemus ja kasvatus ovat niin kokonaan
muodostaneet luonteen, että vain harvat haluavat silloin tulla Jeesuksen
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kaltaiseksi." T. K. L. 28.
3.9. Tiistai, ilta
1. Joh. 1:7
"Tässä tuhannet erehtyvät: he eivät usko, että Jeesus antaa heille anteeksi
persoonallisesti, henkilökohtaisesti. He eivät usko, mitä Jumala sanoo. Kaikilla,
jotka suostuvat ehtoihin, on etuoikeus tietää, että he saavat kaikki syntinsä
anteeksi ilmaiseksi. Älä epäile, etteivät Jumalan lupaukset ole sinulle aiotut. Ne
kuuluvat kaikille katuville syntisille. Kristus antaa armoa ja voimaa ja
palvelevat enkelit tuovat ne jokaiselle uskovalle sielulle. Ei kukaan ole niin
syntinen, ettei hän voisi saada voimaa, puhtautta ja vanhurskautta
Jeesuksessa, joka kuoli hänen edestään. Hän odottaa saavansa riisua hänen
synnin tahraamat ja saastuttamat vaatteensa ja pukea hänen ylleen
vanhurskauden valkoisen vaipan; Hän tarjoaa elämää eikä kuolemaa." T. K. L.
45.
4.9. Keskiviikko, aamu
Jes. 55:10,11
"Lähetystyön kautta totuuden valo levittää kirkkaita säteitään maailman ylle.
Kirjallisuuden avulla voidaan saavuttaa monia, Jolta saarnatyö ei saavuta. Suuri
työ voidaan suorittaa esittämällä kansalle Raamattu sellaisena kuin se on.
Viekää Jumalan sana Jokaisen ihmisen ovelle, teroittakaa sen selviä opetuksia
jokaisen ihmisen omalletunnolle ja toistakaa kaikille tämä Vapahtajan käsky:
’Tutkikaa kirjoituksia.’ Kehottakaa heitä ottamaan Raamattu sellaisena kuin se
on; kehottakaa heitä hartaasti anomaan Jumalallista valaistusta. Kun valo
sitten loistaa, pyytäkää heitä iloiten vastaanottamaan jokainen kallisarvoinen
säde Ja rohkeasti kohtamaan seuraukset." T. a. II, 128.
4.9. Keskiviikko, Ilta
Ps. 34:19
"Todellinen synnintunnustus on tarkkaluonteinen ja tunnustaa kaikki eri synnit.
Ne voivat olla sellaisia, että ne tulee tuoda ainoastaan Jumalan eteen; ne voivat
myös olla vääryyksiä, jotka tulee tunnustaa yksityisille henkilöille, jotka ovat
joutuneet kärsimään vahinkoa niiden tähden, tai ne voivat olla julkisia, ja täytyy
silloin myös tunnustaa julkisesti. Mutta tunnustuksen täytyy aina olla selvä ja
asiallinen; tunnusta juuri ne synnit, joihin olet syyllinen." T. K. L. 33.
5.9. Torstai, aamu
4. Moos. 18:20-24
"Jumala hankki kansalleen leipää erämaassa armon ihmeen avulla, samoin
Hän olisi kyennyt hankkimaan kaiken muunkin, mitä tarvittiin
Jumalanpalvelusta varten, mutta Hän ei toiminut niin, koska Hän äärettömässä
viisaudessaan näki, että Hänen kansansa moraalinen kuri oli riippuvainen
yhteistyöstä Hänen kanssaan ja jokaisen mukanaolosta työssä. Niin kauan kuin
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totuus leviää, Jumalan vaatimukset sitovat ihmisiä antamaan siltä, minkä Hän
on uskonut heille juuri tätä tarkoitusta varten. Jumala, ihmisen Luoja, on
säätämällä järjestelmällisen työnsä ylläpitämismenetelmän uskonut yhtä
suuren vastuun työstään Jokaiselle kunkin erilaisten kykyjen mukaan." T. a. I,
525.
5.9. Torstai, Ilta
1. Tess. 5:1-5
"Luther sanoi: 'Minä olen täysin vakuuttunut, että tuomiopäivä ei voi viipyä
täyttä kolmeasataa vuotta. Jumala ei tahdo eikä voi sietää tätä Jumalatonta
maailmaa paljoa kauemmin.' 'Se suuri päivä lähestyy, jolloin ilkitöiden
valtakunta kukistetaan.' 'Tämä vanha maailma on lähellä loppuaan', sanoi
Melanchton. Calvin neuvoi kristittyjä, 'etteivät epäröisi, hartaasti odottaessaan
Kristuksen tulemisen päivää toivottavimpana kaikista asioista', ja se selittää,
että 'koko uskovaisten perhe pitää katseensa suunnattuna tähän päivään'.
'Meidän täytyy isota Kristusta, meidän täytyy tutkia ja miettiä', hän sanoo,
'kunnes koittaa se suuri päivä...'" ST. 292.
6.9. Perjantai, aamu
3. Joh. 2,3
"Terveys on siunaus, jota vain harvat tietävät pitää arvossa, ja kuitenkin
suureksi osaksi henkisten ja ruumiillisten kykyjen voima riippuu siltä.
Mielenliikutuksemme ja tunteemme asuvat ruumiissa. Sen tähden meidän
täytyy säilyttää se suorituskykyisenä ja mieli vaikuttaa siihen, että voimme
lahjamme ja kykymme käyttää parhaimmalla tavalla. Jokainen ruumiinvoimien
menetys heikentää myös mieltä ja tuo vaaran, ettei oikeata ja väärää enää
tarkasti osata erottaa toisistaan." Rufan die Jug. 147.
6.9. Perjantai, Ilta
Fil. 1:9-11
"Persoonallinen uskonto kansamme keskuudessa on alhaisella tasolla. On
olemassa paljon muotoa, paljon koneellisuutta, paljon kieliuskontoa, mutta
jotakin syvempää ja luotettavampaa täytyy tuoda uskonnolliseen
kokemukseemme... Me tarvitsemme Jumalan ja Hänen rakkautensa voiman
tuntemusta sellaisena kuin se on ilmaistu Kristuksessa, koettuna
kokemuksena... Kristuksen ansioiden kautta, Hänen vanhurskautensa kautta,
joka on uskon välityksellä hyväksemme luettu, meidän on saavutettava
kristillisen luonteen täydellisyys." K. M. V. 74.
7.9. Sapatti, aamu
Jes. 41:14
"Ei merkitse mitään, vaikka seurakunta on köyhin maassa tai on vailla
ulkonaista vetovoimaa, jos sen jäsenillä vaan on Kristuksen luonteen
ominaisuudet, joiden avulla yksin sielun ilo voidaan säilyttää. Enkelit yhtyvät
heidän jumalanpalvelukseensa, ja se ylistys ja kiitos, joka nousee heidän
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kiitollisista sydämistään, saapuu Jumalan luo, ja Hän ottaa sen vastaan
mieluisana uhrina." K. V. 296.
7.9. Sapatti, Ilta
1. Piet. 2:9
"Tänäkin aikana Jumala on kutsunut seurakuntansa, kuten Hän kutsui
muinaisen Israelin, loistamaan valona maan päällä. Totuuden voimallisella
miekalla, ensimmäisen, toisen ja kolmannen enkelin sanomalla Hän on
erottanut heidät kirkkokunnista ja maailmasta saattaakseen heidät pyhään
läheisyyteen itsensä kanssa. Hän on tehnyt heistä lakinsa säilyttäjät, ja Hän on
uskonut heille tämän ajan suuret profeetalliset totuudet. Muinaiselle Israelille
uskottujen pyhien ennustusten tavoin nämä totuudet ovat pyhä aarteisto, joka
on määrä jakaa koko maailmalle. Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä
edustavat sitä kansaa, joka vastaanottaa Jumalan sanomien valon ja jonka
jäsenet Hänen edustajinaan menevät maan äärestä toiseen kaiuttamaan
varoitusta." T. a. II, 156.
8.9. Sunnuntai, aamu
2. Kun. 17:15
"Mikä on tilamme tänä pelottavana ja vakavana aikana? Mikä ylpeys vallitsee
seurakunnassa, mikä tekopyhyys, mikä petollisuus, mikä kiintymys vaatteisiin,
kevytmielisyyteen ja huvituksiin, mikä vallanhimo! Kalkki nämä synnit ovat
pimentäneet sielun, niin että iankaikkisia asioita ei huomata." K. M. V. 29.
8.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 146:1,2
"Päivittäisten siunausten, jolta saamme Jumalan kädestä ja ennen kaikkea
Jeesuksen
kuoleman
tuodakseen
onnen
ja
taivaan
meidän
saavutettavaksemme, tulisi olla jatkuvan kiitollisuutemme kohteena. Mitä
sääliä, mitä puhdasta rakkautta Jumala osoittikaan niitä kadonneita syntisiä
kohtaan yhdistyen meihin, jotta me olisimme Hänen omaisuuttaan. Minkä uhrin
Lunastajamme toikaan, jotta meitä voitaisiin kutsua Jumalan lapsiksi: Meidän
tulisi ylistää Herraa autuaasta toivosta, jota suuressa lunastussuunnitelmassa
meille esitetään. Meidän tulisi kiittää Häntä taivaallisesta perinnöstä ja Hänen
rikkaista lupauksistaan. Kiittää Häntä siltä, että Jeesus elää ja esiintyy
Välittäjänämme." P. P. 287.
9.9. Maanantai, aamu
Luuk. 2:51,52
"Jeesus on meidän esikuvamme. Monet tutkivat kiinnostuneina Hänen julkisen
toimintansa
aikaa
samalla
jättäen
huomioonottamatta
Hänen
lapsuusvuosiensa opetukset. Mutta juuri kotielämässä Hän on kaikkien lasten
ja nuorten esikuva. Vapahtaja tuli köyhäksi voidakseen opettaa, kuinka me
alhaisessa asemassa voimme vaeltaa lähellä Jumalaa. Hän eli miellyttääkseen,
kunnioittaakseen ja kirkastaakseen Isäänsä arkielämän askareissakin. Hän
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aloitti työnsä pyhittämällä käsityöläisten halvan ammatin, jotka ahertavat
hankkiakseen jokapäiväisen leipänsä. Hän palveli Jumalaa yhtä hyvin
työskennellessään puusepän työpenkin ääressä kuin suorittaessaan Ihmeitä
kansanjoukon edessä." A. T. 57.
9.9. Maanantai, Ilta
Matt. 4:5-7
"Saatana olisi toivonut Jeesuksen luottavan liiaksi Isänsä armeliaisuuteen
uskaltamalla panna elämänsä vaaraan ennen tehtävänsä täyttymistä. Saatana
toivoi aina pelastussuunnitelman epäonnistuvan. Mutta sillä suunnitelmalla oli
liian syvä ja luja perustus, jotta saatana olisi sitä kyennyt kukistamaan tai
turmelemaan. ...Sen kautta olisi kiusattu Jumalaa osoittamaan voimaansa
katkerimmalle viholliselleen. Se olisi merkinnyt suostumista häneen, jota
Jeesus tuli voittamaan." H. K. 176.
10.9. Tiistai, aamu
Jer. 12:5
"Ollaksemme totisia Jumalan palvelijoita meidän ei tule kysyä, tottelisimmeko
Hänen käskyään, vai antaisimmeko ajallisten etujemme ratkaista asian. Jos ei
usko ylläpidä totuuteen uskovia näinä verrattain rauhallisina päivinä, mikä
ylläpitää heitä silloin, kun tulee suuri koetus ja kun julkaistaan käsky kaikkia
niitä vastaan, jotka eivät tahdo palvella pedon kuvaa eikä ottaa sen merkkiä
otsaansa eikä käteensä? Tämä vakava ajankohta ej enää ole kaukana. Sen
sijaan, että Jumalan lapset nyt tulisivat horjuviksi ja heikoiksi, tulee heidän
koota voimia ja rohkeutta ahdistuksen aikaa varten." T. a. I, 477.
10.9. Tiistai, Ilta
Luuk. 15:18-24
"Tämä vertaus, niin liikuttava kuin se onkin, ei voi kuitenkaan täydellisesti
ilmaista taivaallisen Isän ääretöntä laupeutta. Herra sanoo profeetan
välityksellä: Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden
minä olen vetänyt sinua puoleeni sulasta armosta. 'Kun syntinen on vielä
kaukana Isän huoneesta ja tuhlaa omaisuuttaan vieraalla maalla, Isän sydän
hellii häntä ja jokainen sielussa herännyt kaipaus palata Jumalan luo on vain
Hänen Henkensä hellä kutsu, joka houkuttelee, kehottelee ja vetää eksynyttä
rakkaan Isän syliin." T. K. L. 46.
11.9. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:13
"Pelastava suola on ensimmäinen rakkaus, Jeesuksen rakkaus, tulessa
koeteltu kulta. Kun tämä on jätetty uskonnollisen kokemuksen ulkopuolelle,
Jeesus ei ole siellä; Hänen läsnäolonsa valo ja auringonpaiste ei ole siellä. Mikä
silloin on uskonnon arvo? - Juuri se mikä on suolalla, joka on kadottanut
makunsa. Se on rakkaudetonta uskontoa. Yritetään tyydyttää puutetta
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ahkeralla toiminnalla, innolla, joka ei ole kristillinen." K. M. V. 74.
11.9. Keskiviikko, ilta
Vallt. v. 3:57
"Ani harvat arvostavat oikein tai käyttävät hyväkseen rukouksen kallisarvoista
etuoikeutta. Jeesukselle voimme esittää niin pienet huolemme ja pulmamme
kuin myös suuremmat valkeutemme. Meidän tulee rukouksessa viedä Herran
eteen kaikki, mikä nousee kiusaamaan ja ahdistamaan meitä. Silloin kun
tunnemme tarvitsevamme Kristuksen läsnäoloa jokaisella askeleellamme,
saatanalle jää hyvin pienet mahdollisuudet tyrkyttää kiusauksiaan meille. Hän
ponnistelee harkitusti pitääkseen meidät erossa parhaimmasta ja
myötätuntoisimmasta ystävästämme. Meidän ei tule valita uskotuksemme
ketään muuta kuin Jeesuksen. Hänen kanssaan voimme turvallisesti puhua
kaikesta, mikä on sydämessämme." T. a. II, 56.
12.9. Torstai, aamu
1. Tim. 6:7-9
"Kuolema ei voi tehdä köyhäksi sitä ihmistä, joka tällä tavoin antautuu ikuisten
aarteitten etsimiseen. Mutta se ihminen, joka kokoaa rikkauksia itselleen, ei
voi ottaa niitä mukaansa taivaaseen. Hän on osoittautunut uskottomaksi
taloudenhoitajaksi. Hänellä oli hyvänsä jo eläessään, mutta hän unohti
velvollisuutensa Jumalaa kohtaan. Hän laiminlöi hankkia Itselleen taivaallisia
aarteita." Lr. v. 266.
12.9. Torstai, Ilta
Ilm. 22:20-21
"Kallioisella Patmos-saarella rakastettu opetuslapsi kuuli lupauksen : ’Totisesti,
minä tulen pian’, ja hänen kaipaava vastauksensa: ’Aamen, tule, Herra Jeesus’,
esittää seurakunnan rukouksen koko sen maallisen vaelluksen aikana.
Vankiloista, polttorovioilta ja mestauslavoilta, missä pyhät marttyyrit todistivat
totuudesta, tulee vuosisatojen takaa selityksiä heidän uskonsa ja toivonsa
perustuksesta. Eräs näistä kristityistä sanoo: ’Vakuuttuneena Hänen
persoonallisesta ylösnousemuksestaan ja tämän perusteella myös omasta
ylösnousemuksestaan Hänen tullessaan, he halveksivat kuolemaa, ja heidän
havaittiin olevan sen yläpuolella.’ He olivat valmiit menemään alas hautaan,
voidakseen nousta ylös vapaina. He odottivat ’Herran tuloa taivaasta pilvissä
Isänsä kirkkaudessa perustamaan vanhurskaille valtakunnan.’” S. t. 292.
13.9. Perjantai, aamu
Ps. 139:14
"Ruumiillisen ja henkisen elämän keskinäisen suhteen tutkiminen on mitä
tärkeimpiä osia kasvatuksessa. Siihen pitäisi kiinnittää suurempaa huomiota
sekä kodissa että koulussa. Jokaisen tarvitsee tietää ruumiinsa kokoonpanosta
ja niistä laeista, jotka hallitsevat luonnollista elämää. Se, joka tahallaan
jättäytyy tietämättömäksi ruumiinsa laeista ja tietämättömyydessään käyttää
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niitä väärin, tekee syntiä Jumalaa vastaan. Jokaisen tulisi asettua mitä
parhaimmalle kannalle elämän ja terveyden suhteen. Meidän tapojemme tulisi
olla järjen valvonnan alla ja järjen taas Jumalan hallittavana.” K. V. 344.
13.9. Perjantai, ilta
Sananl. 25:28
"Monet pitävät väärin voimakkaita intohimoja voimakkaan luonteen merkkinä,
mutta totuudessa sellainen on heikko ihminen, joka antaa intohimojensa
hallita itseään. Miehen todellinen suuruus mitataan tunteiden voimasta, jotka
hän hillitsee, eikä niistä, jotka hallitsevat häntä." P. P. 572.
14.9. Sapatti, aamu
3. Moos. 26:2
"Sapatin ajoittain käyttäminen maallisiin tehtäviin on yhtä julkea lain rikkomus
kuin sen täydellinen hylkääminen, sillä siinä tehdään Herran käskyjen
pitäminen riippuvaiseksi olosuhteista. ’Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas
Jumala’, jyrisi Siinailta. Jumala ei hyväksy mitään osittaista kuuliaisuutta eikä
jaettuja harrastuksia, sillä Hän ilmoittaa kostavansa isien pahat teot lapsille
kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka Häntä vihaavat, mutta tekevänsä
laupeuden tuhansille, jotka Häntä rakastavat ja pitävät Hänen käskynsä.
Lähimmäiseltään riistäminen ei ole pikkuasia, ja suuren häpeätahran itselleen
aiheuttaa se, joka syyllistyy sellaiseen; kuitenkin sama, joka ylenkatsoisi sitä,
joka petollisesti olisi riistänyt lähimmäiseltään, riistää ilman häpeän tunnetta
taivaalliselta Isältään Hänen siunaamaansa ja erikoiseen tarkoitukseen
pyhittämäänsä aikaa." T. a. I, 476.
14.9. Sapatti, ilta
Ps. 131
"Itsekkyys, itse korotus ja ylpeys ovat huomattavia ihmisheikkouksia, mutta
nöyryys on voimaa. Meidän todellista sisäistä arvoamme ei todisteta sillä, kun
meillä on mitä parhaimmat ajatukset itsestämme, vaan kun Jumala täyttää
kaikki ajatuksemme ja sydämemme hehkuu rakkaudesta Vapahtajaamme ja
kanssaihmisiimme. Vaatimaton luonne ja nöyrä sydän välittävät onnellisuutta,
kun taas omahyväisyys johtaa tyytymättömyyteen, mielipahaan ja alituiseen
harmiin. Meidän täytyy oppia ajattelemaan vähemmän itseämme ja enemmän
sitä, miten tekisimme toiset ihmiset onnellisiksi. Se antaa meille Jumalallista
voimaa." Schatzk. I, 386.
15.9. Sunnuntai, aamu
1. Tim. 6:20,21
"Monet ottavat pelkkiä näkökantoja ja mielipiteitä tieteellisinä tosiasioina ja
luulevat, että Jumalan sanaa täytyy koetella 'valhetiedoilla'... Ja heidän
epäillessään Vanhan ja Uuden Testamentinkertomuksia, he aivan liian usein
menevät vielä askeleen kauemmaksi, asettavat Jumalan olemassaolon
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kyseenalaiseksi sekä omistavat luonnolle rajattoman vallan. Jos he siten
irrottavat ankkurinsa he tuhoutuvat epäuskon kallioon." Gr. Kampf, 599.
15.9. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 15:3-6
"Kauhu ja sekaannus valtasi egyptiläiset. Keskellä alkuaineitten raivoa, jossa
he kuulivat vihastuneen Jumalan äänen, he koettivat kääntyä ympäri ja paeta
rannalle, jonka juuri olivat jättäneet. Mutta Mooses ojensi sauvansa ja muuriksi
kasautuneet vedet sihisten, ulvoen ja saaliinhimoisesti syöksyivät yhteen ja
nielaisivat egyptiläisen sotajoukon mustaan syvyyteensä. ...Yksi ainoa yö toi
heille vapautuksen täydellisesti mitä kauheimmasta vaarasta. ...Jehova yksin
oli toimittanut heille vapautuksen ja Hänen puoleensa he kääntyivät sydämen
kiitollisuudessa ja uskossa. Heidän liikutuksensa ilmeni ylistyslauluissa." P. P.
282.
16.9. Maanantai, aamu
Esra 8:21
"Vanhemmat, neuvokaa lapsianne oikeaan. Aloittakaa heidän vielä nuoria
ollessaan, jolloin heihin vielä voidaan helposti vaikuttaa ja pidättää heidän
pahoja taipumuksiaan. Jumala on sanansa kautta asettanut sydämellenne
lastenne oikeaan ohjaamisen. ...Tuhoava enkeli lähtee ulos pian vielä kerran
tappamaan, ei vain esikoisia, vaan 'vanhuksia, nuorukaisia, neitsyeltä, lapsia ja
vaimoja', joilla ei ole Jumalan sinettiä. Vanhemmat, jos te tahdotte pelastaa
lapsenne, niin teidän täytyy erottaa heidät maalimasta ja varjella heitä
jumalattomien lasten seurasta. Sillä jos te sallitte heidän seurustella pahojen
tovereiden kanssa, te ette voi estää tekemästä heitä osallisiksi
jumalattomuuteen ja he turmeltuvat. Teidän juhlallisin velvollisuutenne on
valvoa lapsianne ja itse valita heille heidän seuransa." Zeugn. II, 10 G.
16.9. Maanantai, ilta
Apt. 2:36-38
"Kristus kirkastettiin Ihmisten yllä lepäävän Pyhän Hengen voiman kautta.
Uskon silmillä nämä uskovaiset näkivät Hänet sinä ainoana, joka oli kantanut
nöyryytyksen, kärsimyksen ja kuoleman, jotta he eivät hukkuisi, vaan saisivat
iankaikkisen elämän. Kun he katsoivat Hänen tahratonta vanhurskauttaan, he
näkivät oman rumuutensa ja turmeltuneisuutensa, ja heidät valtasi
Jumalanpelko, rakkaus ja ihailu Häntä kohtaan, joka antoi elämänsä uhriksi
heidän puolestansa. He nöyryyttivät sielunsa tomuun saakka, katuivat pahoja
töitään ja ylistivät Jumalaa Hänen pelastustyönsä vuoksi." K. M. V. 134.
17.9. Tiistai, aamu
Hebr. 3:7-11
"Kristus on valmis vapauttamaan meidät synnistä, mutta Hän ei pakota meitä.
Jos tahtomme on jatkuvasti rikkoen taipuvainen pahaan, emmekä me halua
vapautua emmekä ottaa vastaan Hänen armoaan, niin mitäpä Hän silloin voisi
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tehdä? Me olemme turmelleet itsemme itsepäisesti hylkäämällä Hänen
rakkautensa. ’Katso nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.'
'Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne."
T. K. L. 29.
17.9. Tiistai, Ilta
Hes. 18:31,32
"Saatana on aina valmis ryöstämään Jumalan ihanat lupaukset. Hän tahtoo
ryöstää sielulta jokaisen toivon kipinän, jokaisen valonsäteen; mutta sinä et saa
antaa hänen tehdä sitä. Älä kuuntele kiusaajaa, vaan sano: 'Jeesus on kuollut,
jotta minä saisin elää. Hän rakastaa minua eikä tahdo minun hukkuvan.
Minulla on sääliväinen taivaallinen Isä, ja vaikka minä olenkin käyttänyt väärin
Hänen rakkauttaan ja tuhlannut Hänen antamiaan siunauksia, tahdon nousta
ja mennä Isäni luo sekä sanoa: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja
sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee
minut yhdeksi palkkalaisistasi.' Vertaus kertoo, kuinka eksynyt otetaan
vastaan: 'Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen Isänsä hänet ja armahti
häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä
hellästi.'" T. K. L. 46.
18.9. Keskiviikko, aamu
Ef. 4:29
"Nuorten velvollisuus on vaalia itsehillintää ja raittiutta. Kevytmielisyys,
leikinlasku ja pilajutut johtavat sielun köyhyyteen ja Jumalan mielisuosion
menetykseen. Monet teistä ajattelette, ettei teillä ole pahaa vaikutusta toisiin,
mistä tunnette jonkin verran mielihyvää, mutta onko teillä sitten hyvää
vaikutusta? Pyrittekö keskustelussanne ja toimissanne johtamaan toisia
Vapahtajan luo, ja jos he jo tunnustavat Kristusta, saattamaan heitä
vaeltamaan lähemmässä yhteydessä Hänen kanssaan?" T. a. I, 222.
18.9. Keskiviikko, Ilta
Matt. 9:1-8
"Samalla tavalla sinä olet syntinen. Sinä et voi sovittaa entisiä syntejäsi, et voi
muuttaa sydäntäsi etkä parantaa itseäsi. Mutta Jumala lupaa tehdä sen kaiken
sinun puolestasi Kristuksen kautta. Sinä uskot Hänen lupaukseensa. Sinä
tunnustat syntisi ja annat Itsesi Jumalalle. Sinä tahdot palvella Häntä. Yhtä
varmasti kuin sen teet, on Jumala täyttävä sinulle sanansa. Jos uskot
lupauksen - uskot, että olet saanut syntisi anteeksi ja olet puhdistettu - on
Jumala sen täyttäväkin; sinä tulet terveeksi, samoin kuin Kristus antoi
halvatulle voiman käydä, kun hän uskoi olevansa parannettu. Se on niin, jos
uskot sen. Älä odota siksi, kunnes tunnet olevasi parannettu, vaan sano: 'Minä
uskon sen, se on niin, sen tähden, että tunnen, vaan koska Jumala on luvannut
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sen.'" T. K. L. 43.
19.9. Torstai, aamu
1. Kun. 17:13,14
"Jumalan vaatimukset ovat ensimmäisellä sijalla. Me emme tee Hänen
tahtoaan, jos uhraamme Hänelle sen, mikä on jäänyt jäljelle tuloistamme, kun
olemme ensin täyttäneet kalkki omat kuvittelemamme tarpeet. Ennen kuin
olemme käyttäneet mitään osaa ansioistamme, meidän tulee erottaa siitä ja
antaa Hänelle Hänen vaatimansa osa. Vanhan liiton aikana annettiin kiitosuhrin
alati palaa alttarilla osoittamassa ihmisen loputonta velvoitusta Jumalalle. Jos
saamme menestystä ajallisissa toimissamme, se on Jumalan siunausta meille.
Osa näistä tuloista on uhrattava köyhille, ja suuri osa on käytettävä Jumalan
työhön. Kun olemme luovuttaneet Jumalalle Hänen vaatimansa osan, niin Hän
siunaa ja pyhittää loput omaan käyttöömme." T. a. I, 532.
19.9. Torstai, ilta
Ps. 109:21
"Näinä taistelujen ja koettelemusten päivinä tarvitsemme kaiken sen, tuen ja
lohdutuksen, minkä me voimme saada vanhurskauden periaatteista, lujista
uskonnollisista vakaumuksista, Kristuksen rakkauden varmasta asumisesta
meissä sekä rikkaasta hengellisestä kokemuksesta. Jatkuva kasvaminen
armossa on ainoa, jonka avulla tulemme saavuttamaan täysi-ikäisyyden
miehinä ja naisina Kristuksessa Jeesuksessa... Edistyessään hengellisessä
elämässään ihminen pystyy paremmin omaksumaan Jumalan sanan ylentävät
ja jalostavat totuudet..." T. a. II, 13.
20.9. Perjantai, aamu
Joh. 15:14
"Jumalan vaatimukset on painettava omaantuntoon. Ihmiset on herätettävä
huomaamaan, että heidän velvollisuuksiinsa kuuluu harjoittaa itsehillintää ja
puhtautta ja vapautua kaikista alentavista mielihaluista ja turmiollisista
tavoista. Heidän tulee tuntea se tosiasia, että sielun ja ruumiin voimat ovat
Jumalan lahja; niitä on pidettävä mahdollisimman hyvässä kunnossa ja
käytettävä Hänen palvelukseensa." S. n. 232.
20.9. Perjantai, Ilta
FII. 3:9
"Älkää salliko teorioidentutkimisen vieroittaa mieltänne kaikkein tärkeimmästä
aineesta, Kristuksen vanhurskaudesta. Älkää kuvitelko erilaisten menojen
suorittamisen, ulkonaisten muotojen huomioonottamisen tekevän teitä taivaan
perillisiksi. Me haluamme pitää mielemme lujasti suunnattuna siihen
päämäärään, jonka puolesta työskentelemme, sillä nyt on Herran
valmistuspäivä ja meidän tulisi luovuttaa sydämemme Jumalalle, niin että Pyhä
Henki pehmentäisi sen ja ottaisi sen valtaansa." K. M.V. 84.
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21.9. Sapatti, aamu
1. Moos. 2:1-3
"Jumala näki, että sapatti oli paratiisissakin tarpeellinen ihmisille. Hänen
tarvitsi yhtenä päivänä seitsemästä panna omat asiansa ja pyrkimyksensä
syrjään, jotta hän täydellisemmin tutkistelisi Jumalan tekoja sekä miettisi
Hänen valtaansa ja hyvyyttänsä. Hän tarvitsi sapatin, joka elävästi muistuttaisi
häntä Jumalasta ja herättäisi hänen kiitollisuutensa, koska kaikki, mistä hän
iloitsi ja mitä hän omisti tuli Luojan hyvää tekevästä kädestä." P. P. 37.
21.9. Sapatti, Ilta
Ef. 5:1,2
"Jos elämämme on täynnä pyhää tuoksua, ja jos kunnioitamme Jumalaa
ajattelemalla hyvää lähimmäisistämme ja tekemällä hyvää heille siunaukseksi,
asiaan ei vaikuta se, asummeko mökissä tai palatsissa, sillä olosuhteet
vaikuttavat vain vähän sielumme kokemuksiin. Vaalimamme mielenlaatu
värittää kaikkia tekojamme. Ihmistä, jolla on rauha Jumalan ja lähimmäistensä
kanssa, ei voida tehdä onnettomaksi. Hänen sydämessään ei ole sijaa
kateudelle, pahanajattelulle eikä vihalle. Sydän, joka sykkii sopusointua
Jumalan kanssa, nostetaan tämän elämän harmien ja koettelemusten
yläpuolelle." T. a. II, 191.
22.9. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 3:9-12
"Kun synti on tukahduttanut siveelliset käsitykset, ei rikollinen näe luonteensa
puutteita eikä tunne tekemänsä synnin hirmuisuutta; ja jollei hän tunnusta
Pyhän Hengen syytöksiä, hän ei näe syntejänsä. Hänen tunnustuksensa eivät
ole vilpittömiä eivätkä vakavia. Kun hän tunnustaa rikoksensa, hän liittää siihen
jonkinlaisen syyn menettelynsä puolustukseksi selitellen, että jollei hän olisi
joutunut määrättyihin olosuhteisiin, hän ei olisi tehnyt sitä tai tätä syntiä, josta
häntä nuhdellaan." T. K. L. 34.
22.9. Sunnuntai, Ilta
Ps. 22:27
”Jos Herra on aina silmiemme edessä ja sydämistämme vuottaa kiitos ja
ylistys, saamme lakkaamatta uutta voimaa hengelliseen elämäämme.
Rukouksemme muodostuvat todellisiksi keskusteluiksi Jumalan kanssa, aivan
kuin puhuisimme ystävän kanssa. Hän ilmoittaa suoranaisesti meille
salaisuutensa. Usein saamme syvästi, ilolla tuntea Jeesuksen läsnäoloa. Usein
ovat sydämemme palavat, kun Hän lähestyy keskustelemaan kanssamme,
kuten Hän teki Heenokin kanssa. Jos kristitty todella on voittanut tämän
kokemuksen, näkyy hänen elämässään sydämen vilpittömyys, nöyryys,
lempeys ja rakkaus, joka ilmaisee kaikille, joiden kanssa hän seurustelee, että
hän on ollut Kristuksen kanssa ja oppinut Häneltä." K. V. 129.
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23.9. Maanantai, aamu
Ps. 128
"Kodin tulisi olla palkka, jossa rakkaus, ilo ja kohteliaisuus asustavat, ja missä
nämä hyveet viihtyvät, siellä asustaa onni ja rauha. Huolla kyllä saattaa tulla,
mutta nehän ovat ihmiskunnan osa. Antakoon kärsivällisyys, kiitollisuus ja
rakkaus auringonpaistetta sydämeen, vaikka päivä olisi miten pilvinen ja
synkkä tahansa. Sellaisissa kodeissa Jumalan enkelit asustavat." K. S. L. 364.
23.9. Maanantai, ilta
Joh. 8:12
"Kristuksen elämä ja mieli on täydellisyyden ainoa mittapuu, ja ainoastaan
Hänen esimerkkinsä seuraaminen on turvallista. Jos näin teemme, niin Hän
opastaa meitä neuvoillaan ja ottaa viimein luokseen kirkkauteen. Meidän
täytyy ponnistella ahkerasti ja olla valmiita kärsimään paljon vaeltaaksemme
Lunastajamme askelissa. Jumala on valmis toimimaan meidän hyväksemme,
antamaan meille Henkeään esteettä, jos me sitä tavoittelemme, jos elämme
saavuttaaksemme sitä ja jos uskomme sitä saavamme; sitten voimme vaeltaa
valossa niin kuin Hän on valossa. Me voimme nauttia Hänen rakkaudestaan ja
juoda Hänen täyteytensä runsaudesta." T. a. I, 146.
24.9. Tiistai, aamu
Sananl. 14:34
"Älköön kukaan luulko, että jonkun aikaa suositut synnit voidaan vähitellen
helposti heittää. Niin el ole. Kaikki suositut synnit heikontavat luonnetta ja
vahvistavat tottumusta, ja lopputuloksena on ruumiillinen, henkinen ja
siveellinen turmio. Vaikka katuisitkin tekemääsi pahaa ja suuntaisit askeleesi
oikeille poluille, olet jo siksi perehtynyt pahaan, että sinun on vaikea erottaa
oikea väärästä. Väärillä tottumuksillasi saatana uudelleen ja uudelleen
hyökkää kimppuusi." K. V. 281.
24.9. Tiistai, ilta
Jer. 31:3
"Voitko epäillä, kun edessäsi ovat Raamatun rikkaat lupaukset? Voitko uskoa,
että kun syntisraukka haluaa palata ja luopua synneistään, Herra silloin
ankarasti estäisi häntä tulemasta katuvaisena Hänen jalkojensa juureen? Pois
sellaiset ajatukset! Ei mikään vahingoita sieluasi enemmän kuin sellainen
käsitys taivaallisesta Isästämme. Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntisiä ja
antoi itsensä Kristuksessa, niin että kaikki, jotka tahtovat, voivat pelastua ja
saada iankaikkisen autuuden kirkkauden valtakunnassa. Voisiko Hän käyttää
voimakkaampia tai hellempiä sanoja ilmaistakseen rakkauttaan meitä
kohtaan, kuin ne ovat, jotka Hän on valinnut? Hän sanoo: 'Unohtaako vaimo
rintalapsensa, niin ettei Hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he
unhottaisivatkin, minä en sinua unhota.'" T. K. L. 47.
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25.9. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 8:3,4
"Saatana pelaa uhkapeliä jokaisesta sielusta. Hän tietää, että käytännöllinen
myötätunto on sydämen puhtauden ja epäitsekkyyden koetin. Siksi hän tahtoo
tehdä kaiken voitavansa sulkeakseen sydämemme muiden hädältä, jotta
voisimme lopulta olla tunteettomia nähdessämme kärsimyksiä. Monin tavoin
hän pyrkii estämään rakkauden ja myötätunnon ilmauksia. Niin hän vei
Juudaksen perikatoon. Juudas suunnitteli jatkuvasti keinoja, millä voisi itse
hyötyä. Tässä hän edusti monia tämänkin ajan kristityiksi tunnustautuvia. Sen
tähden meidän on tarpeellista tutkia hänen tapaustaan. Olemme yhtä lähellä
Kristusta kuin hänkin oli. Mutta Jos meidän kohdallamme käy samoin kuin
Juudakseen, niin että Kristuksen kanssa seurustelu ei tee meitä yhdeksi Hänen
kanssaan, ei jalosta sydäntämme sisältäpäin eikä herätä myötätuntoa niitä
kohtaan, joiden puolesta Kristus antoi Henkensä, me olemme samassa
vaarassa kuin hänkin. Olemme vaarassa jäädä Kristuksen ulkopuolelle,
saatanan kiusausten arpanappulaksi." T. a. II, 493.
25.9. Keskiviikko, ilta
Sananl. 28:13
"Jumalan armon saamisen ehdot ovat yksinkertaiset, oikeat ja kohtuulliset.
Herra ei vaadi meitä tekemään vaikeita töitä saadaksemme syntimme
anteeksi. Meidän ei tarvitse tehdä pitkiä, väsyttäviä pyhiin vaellusretkiä, eikä
suorittaa tuskallisia katumusharjoituksia suositellaksemme itseämme taivaan
Jumalalle tai sovittaaksemme rikoksiamme, vaan joka tunnustaa ja hylkää
syntinsä, se saa armon." T. K. L. 32.
26.9. Torstai, aamu
FiI. 1:27-30
"Jos rakastamme Jeesusta, tulee meidän myös ilolla elää Hänelle kantamalla
kiitosuhria ja ponnistelemalla Hänen asiansa puolesta. Se vaivalloinen työ käy
meille helpoksi. Hänen tähtensä kärsimme mielellämme tuskaa, vaivaa ja
uhrauksia. Silloin me kuten Hänkin, ikävöiden odotamme ihmisten pelastusta
ja tunnemme samaa rakkautta sieluihin kuin Hänkin." K. V. 48.
26.9. Torstai, ilta
Jes. 28:5
"Herran tuleminen on kaikkina aikoina ollut Hänen todellisten seuraajiensa
autuaallinen toivo. Kun Vapahtaja erosi opetuslapsistaan. Öljymäellä, Hänen
takaisintulolupauksensa valaisi heille tulevaisuuden, täyttäen heidän
sydämensä ilolla ja toivolla, joita suru ei voinut tukahduttaa eivätkä
koettelemukset himmentää. Kärsimysten ja vainojen keskellä 'suuren Jumalan
ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen' oli heille
'autuaallinen toivo'. Kun Tessalonikan kristityt surivat kuoleman valtaan
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joutuneita rakkaitaan, jotka olivat toivoneet saavansa elää ja omin silmin
nähdä Herran tulemisen, heidän opettajansa Paavali kiinnitti heidän
huomionsa Vapahtajan tulemuksessa tapahtuvaan ylösnousemukseen
kirjoittamalla heille:' Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät,
jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla
Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.'" S. t. 291.
27.9. Perjantai, aamu
1. Kor. 6:12
"Meidän tulee hallita ruumistamme. Olemuksemme korkeampien voimien
täytyy päästä valtaan. Intohimojen tulee olla tahdon hallittavissa, joka taas on
Jumalan johdon alaisena. Jumalallisen armon pyhittämän järjen tulee olla
elämämme johtajana." S. n. 232.
27.9. Perjantai, ilta
Fll.4:8
"Joka tahtoo päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä, hän ei saa helliä
mitään saastaisia ajatuksia tai syyllistyä epäpuhtaisiin tekoihin. Jos Kristus on
Hänen tutkimustensa kohteena, pysyvät ajatukset poissa aiheista, jotka
voisivat johtaa hänet likaisiin tekoihin. Antauduttaessa korkeampien asioiden
tutkimiseen mieli vahvistuu jaloihin asioihin. Voimakas, jalo luonne kehittyy,
kun ajatukset askartelevat puhtaissa ja pyhissä asioissa. Mutta vain, jos koko
sydämestä uskotaan Jumalaan ja sitä harjoitetaan, ajatukset suuntautuvat
taivaallisiin asioihin. Ja vain sellainen, joka lujasti ja nöyrästi odottaa Jumalalta
tarpeellista voimaa ja armoa, kestää jokaisen kiusauksen ja voittaa jokaisen
vaikeuden." Weg zur Ges. 146.
28.9. Sapatti, aamu
Mark. 2:23-28
"Jeesus halusi sekä opetuslasten että vihollistensa mieleen painaa opetuksen,
että Jumalan palveleminen on kaiken muu edellä, ja jos työn johdosta ollaan
väsyneitä ja nälkäisiä, niin on sallittua sapattinakin tyydyttää inhimillisen
luonnon tarpeet. Tuota pyhää asetusta ei määrätty siunausten sijasta
tuottamaan meille tuskaa ja mielipahaa. 'Sapatti on tehty ihmistä varten',
suomaan hänelle rauhan ja levon sekä muistuttamaan hänelle Luojansa tekoja,
eikä olemaan hänelle painavana taakkana." L. J. 195.
28.9. Sapatti ilta
Luuk. 8:15
"Niissä, jotka omistavat Kristuksen, Hänen uskonsa näyttäytyy elähdyttävänä,
läpitunkevana periaatteena, elävänä, toimivana, henkisenä voimana. Heissä
näkyy katoamaton nuoruuden vilkkaus, voima ja Ilo. Sydän, joka vastaanottaa
Jumalan sanan, ei ole pian haihtuvan vesiaitaan eikä kurjan kaivon kaltainen,
jotka kadottavat aarteensa. Se on kuin vuorivirta, joka juoksee pohjattomista
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lähteistä ja joiden vilpoisa, vaahtoava vesi hyppelee kalliolta kalliolle, virkistäen
väsynyttä, janoista, raskautettua." K.V. 129.
29.9. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:19-21
"On paljon sellaisia, jotka pitävät ihmisviisautta suurempana kuin sitä, joka
lähtee jumalallisesta Opettajasta, monta, jotka pitävät Jumalan oppikirjaa
vanhanaikaisena, kuluneena ja ikävänä. Toisin on niiden laita, jotka ovat
saaneet elämän Jumalassa Pyhän Hengen kautta. He huomaavat ne
arvaamattomat rikkaudet ja ovat valmiit myymään kaiken, ostaakseen sen
pellon, johon ne ovat kätkettyinä. Kirjat, jotka sisältävät tämän maailman
viisasten ja suurten mielipiteitä, ovat heidän mielestään paljon arvottomampia
kuin Hänen sanansa, Hänen, joka on maailman suurin kirjailija ja opettaja ja
joka antoi henkensä meidän edestämme, jotta me Hänen kauttaan saisimme
iankaikkisen elämän." K. V. 107.
29.9. Sunnuntai, ilta
Ps. 100:1,2
"Kristus tahtoo, että Hänelle pyhitetty palvelus olisi kaunista ja
puoleensavetävää, niin kuin se todellisuudessa onkin. Ratkaise itse
kieltäymyksesi ja sisäiset vaikeutesi säälivän Vapahtajasi kanssa. Laske
taakkasi ristin juurelle ja kulje tietäsi Iloiten Hänen rakkaudessaan, joka sinua
ensiksi rakasti." Ged. v. B. d. S. 100.
30.9. Maanantai, aamu
Sananl. 4:10-13
"Nykyajan lapset ja nuoriso tulevat muodostamaan tulevaisuuden
yhteiskunnan, ja kodista riippuu, mitä näistä nuorista ja lapsista tulee. Oikean
kotikasvatuksen puutteesta johtuu suurin osa siitä sairaudesta, kurjuudesta ja
rikollisuudesta, joka on ihmiskunnan kirouksena. Miten toisenlainen nykyinen
maailma olisikaan, jos kotielämä olisi puhdasta ja vilpitöntä ja jos lapset, jotka
lähtevät kodin suojasta, olisivat valmistuneet kohtamaan elämän
velvollisuuksia ja vaaroja." K. S. L. 324.
30.9. Maanantai, ilta
Matt. 28:1-6
"Jeesus astui ulos haudasta kirkastuneena, ja roomalaiset vartijat näkivät
Hänet. Heidän silmänsä olivat kuin naulitut Hänen kasvoihinsa, jota he juuri
äskettäin olivat pilkanneet ja nauraneet. Tämä kirkastettu olento oli sama,
jonka he olivat nähneet vankina oikeussalissa ja jolle he olivat vääntäneet
orjantappurakruunun. Hän oli vastaan sanomatta seisonut Pilatuksen ja
Herodeksen edessä ruumis raa'an ruoskimisen runtelemana. Hänet oli naulittu
ristiin, ja Hänelle papit ja hallitusmiehet täynnä itsetyytyväisyyttä olivat
nyökyttäneet päätään sanoen: »Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.»
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Matt. 27: 42. Hän oli sama, joka oli laskettu Joosefin uuteen hautaan. Taivaan
käskystä vanki oli vapautettu. Vaikka Hänen haudalleen olisi kasattu vuori
vuoren päälle, ne eivät olisi estäneet Häntä astumasta ulos.” A.T. 751, 752.

*****
Todistuksen paikat on lainattu kirjoista
P.P.
Patriarkat ja profeetat
V.s.
Vuorisaarna
T.a. I,II,III
Todistusaarteita
Kr.v.
Kristuksen vertaukset
A.T.
Aikakausien Toivo
T.K.L.
Tie Kristuksen luo
H.K.
Hengellisiä kokemuksia
S.t.
Suuri taistelu
Pr.K.
Profeetat ja kuninkaat
E.k.
Elämä ja kasvatus
S.n.
Sanomia nuorisolle
S.L.S.
Suuren Lääkärin Seuraajana
Weg zur Gesundcheit Tie terveyteen
Zeugnisheft
Todistusvihko
W.d.A. saks. kiel.
Apostolien teot
Chr. Gl.
Kristuksen vertaukset

Hartauskalenteri

50

Heinä-Syyskuu 2019

Hartauskalenteri

51

Heinä-Syyskuu 2019

Hartauskalenteri

52

Heinä-Syyskuu 2019

