13. elokuuta

14. elokuuta

Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin
totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne.
Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä
päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta
ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on.
Kol. 1:5–6

Siellä te joudutte palvelemaan jumalia, jotka ovat ihmiskätten työtä, puuta ja kiveä, jotka eivät maista eivätkä
haista, eivät näe eivätkä kuule. 5 Moos. 4:28

J

eesus, sanasi on tullut minun elämääni hiljaa, lähes
huomaamatta. Kauan sain kuunnella opetusta, ennen kuin sanasi alkoi kiinnostaa ja kantaa uskon hedelmää. En edes tiedä, milloin se tarkkaan ottaen tapahtui. Huomasin vain, että sisälläni asui armon jano
ja läsnäolosi kaipuu. Tulit lähelle ja vastasit kaipaukseeni niin hellästi, etten osannut pelästyä tai juosta
karkuun. Annoit armosi merkityksen selkiytyä ja tulla
yhä tärkeämmäksi. Omat tuntemukset ja epäilykset
saivat väistyä. Armosi on jotakin aivan muuta kuin
inhimillinen armahtavaisuus. Armo peittää kaikki
vajavuudet ja synnit ja lukee syntisen ihmisen sinun
omaksesi, Jeesus. Armo on täysin epäoikeudenmukaista. Sen saa ihminen, joka ei sitä vähimmässäkään
määrin ansaitse. Kiitos, että minäkin saan siitä elää.
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M

onet pelkäävät, että usko sinuun tekee elämästä tylsää ja ilotonta. He tahtovat vapautua
kahlehtivasta tekijästään. Totuus on jotakin muuta.
Kun me kadotamme sanan janon ja aito kaipuu lakkaa, olemme luulotellussa vapaudessamme jo sidotut
kurjuuteen. Kun sinä, taivaan ja maan Luoja, käännät selkäsi ja vaikenet, on se pahin rangaistus, jonka
kukaan voi koskaan osakseen saada. Siksi pyydän:
älä hylkää minua äläkä kansaamme palvelemaan ihmiskäsin tehtyjä jumalia. Niitä, jotka eivät maista
eivätkä haista, eivät näe eivätkä kuule. Älä jätä meitä
oman onnemme nojaan, vaan armahda meitä jälleen.
Anna kansamme jokaiselle jäsenelle sydämen hiljainen herätys ja anna meidän ymmärtää, mikä merkitys
on sillä, että kuolit puolestamme ristillä. Velka on
nyt maksettu, synti on poissa, taivas on auki – anna
tämän ilon täyttää väsyneiden ja eksyksissä olevien
sydämet.
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15. elokuuta
Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he
menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa
haudalle itkemään. Joh. 11:31

J

eesus, pyydän että silloin, kun suru kohtaa minut,
en surisi toivottamana. Anna minulle sama toivo,
jonka annoit Marialle, joka surunsa keskeltä pakeni
luoksesi itkemään. Sinä liikutuit syvästi surevien ihmisten kaipauksesta ja kyyneleistä, myös sinä itkit.
Kun on minun suruni aika, ole silloin minuakin yhtä
lähellä. Itke kanssani, kanna suruani ja lohduta minua
iankaikkisen elämän toivolla. Muistuta taivaan kodista, pyhien loppumattomasta riemusta ja kyynelten
aikojen päättymisestä. Muistuta jälleennäkemisen
toivosta ja siitä, että kaipaukseni kohde on hyvässä
turvassa luonasi.

16. elokuuta

S

inun tekosi ovat kaikki oikeita ja hyviä. Sinä et
kiusaa ketään, et tee kenellekään väärin etkä tahdo
ihmiselle koskaan mitään pahaa. Sinä olet loppuun
saakka oikeudenmukainen, täynnä rakkautta. Annat
aurinkosi paistaa kaikille ihmisille – niillekin, jotka
kieltävät nimesi eivätkä tahdo ottaa vastaan apuasi.
Herrani, on hyvä muistella tekojasi kansojen historiassa ja omassa elämässä. Kaiken olet johtanut niin
kuin kannaltani on ollut parasta. Vaikeuksissa olet
auttanut, kivussa kantanut ja johdattanut vahvalla
kädelläsi parhaita teitä tähän päivään saakka. Sinä
olet uskollinen ja armollinen Jumala. Tahdon siksi
luottavasti jättää sieluni, henkeni ja ruumiini, koko
olemukseni, sinun hyvään hoitoosi tänäänkin.

17. elokuuta
Tytär meni ystävättäriensä kanssa vuorille suremaan
sitä, että hänen oli kuoltava naimattomana ja lapsettomana. Tuom. 11:38

J

Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä
tekoja, muistaen kaikkea sitä, minkä Herra on meille
tehnyt, hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan, kaikkea, minkä hän on sille tehnyt, hän, joka on uskollinen
ja täynnä armoa. Jes. 63:7

eesus, olet nähnyt sydämemme kaipuun. Anna
meille myös herkkyyttä läheistemme arkojen asioiden suhteen. Estä meitä loukkaamasta vahingossa
heitä lisää. Tee meistä sellaisia, että osaamme surra
surevien kanssa ja antaa tilaa heidän kyselylleen ja
kapinoinnilleen.
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