Aamulla

Illalla

Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva.
Hebr. 4:9.

Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Ps. 34:20.

N

V

iin, uskovainen on väsynyt. Risti on usein raskas ja
katkera, vaivat monet, tuska niin syvä, että sielu
on vähällä menehtyä. Suurin taakka on kuitenkin tuo sydän parka itse. Jokapäiväinen taistelu, paljon epäuskoa,
tuhannet synnit, tuo itserakas oma itse, oi siitä vuotavat katkerimmat kyyneleet! Silloin me huokaamme itseksemme ja sanomme: etkö tule pian? On kuitenkin
lepo tarjona: jokainen suru katoaa, jokainen tuska loppuu, jokainen huokaus hiljenee, kun väsynyt matkamies
saa painaa silmänsä umpeen ja hänet kannetaan kotiin
Jeesuksen luo. Autuasta on saada nukahtaa Jeesuksen
sydämellä kaikista vaivoista ja herättyään nähdä hänet
kasvoista kasvoihin! Oi Jeesus, milloin tahdot antaa minulle levon? Etkö tule pian?
Jos viivyt, uskon sun hoitoosi sielun, tuskani
lievität, puhdistat riemun. Armahin Jeesus, kun
tähteni kuolit etkö saavu jo, etkö saavu jo?

aivat ovat tarpeellisia; ilman ristiä ei kruunua, ja
niin kuin hänen oli tässä maailmassa, niin oli meidänkin. Niin totta kuin rakastamme hänen nimeänsä
ja seuraamme häntä, tulee meidän myös kärsiä hänen
kanssaan. Miksi se ei ole minun iloni? Miksi minä sitä
nurisen? Eikö juuri Herra anna kaiken tapahtua? Ja pitäisikö minun ottaa vastaan Herran kädestä ainoastaan
hyvä, eikö myöskin paha? Sinun tykönäsi, Jumala, on
pääsy hädästä ja kärsimisestä, sinä tahdot vapahtaa meidät siitä kaikesta. Vain pieni hetki vielä, niin sinä otat
minut luoksesi kotiin, jossa ei mitään surua enää ole.
Muista Jeesusta ja kanna ristiäsi riemuiten.
Hän sun vaivaan tahtoo panna jotta voisit
tyytyen kestää myöskin taisteluissa hylkäämättä
armoa, kasvaen näin uskossa.
348:4

409:4
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Joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sak.
2:8.

”Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi,
hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile.” 5. Moos. 31:8.

A

utuas kohtalo: minä olen sinulle, Jumala, niin kallis, niin välttämätön! Kuinka saan kuitenkin levätä tässä sinun äärettömässä rakkaudessasi? Kuinka voin
nähdä olevani niin rakas, niin kallis sinun isänsydämellesi? Olenhan siihen niin mahdoton, niin halpa ja köyhä.
Pikemmin voisit hyljätä minut vihassa kuin suojella ja
varjella minua aarteenasi ja ilonasi. Jeesuksen veren tähden saan kuitenkin vielä riippua kiinni sinussa, minun
Herrani ja Jumalani; varjele sinä minut sydämelläsi, ettei tämä maailma minua saastuttaisi ja turmelisi.
Armas Jeesus, sydämelläs on niin hyvä levätä.
Sinutta on sula tuska, sinussa vain elämä. Mutta
siinä tahdon olla suojattuna myrskyissä, rakastaa
sua, Jeesus, aina, mikään muu ei tyydytä.
343:1

K

iitos, kallis Vapahtaja, että olet minun kanssani,
että käyt minun edelläni armovalollasi, että johdatat minua joka askeleella tällä korpimatkalla! Usein en
kyllä näe sinua, en tunne sinun läheisyyttäsi, monta kertaa luulen, että olet hyljännyt minut – ja enkö ole sitä
ansainnutkin? Mutta olethan sinä salaisesti omiesi luona; kun sinä menit Emmaukseen, luulivat he sinun olevan haudassa, ja sinä kuljit kuitenkin heidän kanssaan.
Opeta minua sinua seuraamaan, kysymään ainoastaan,
oletko sinä minun mukanani.
Tiet Herran jäävät kätköön meiltä, ei armo
aina ensin näy. Mut vaikk’ en säästy kyyneleiltä,
niin Jeesus seurassani käy.Vaikk’ tunnet meidät
synneissämme, et silti hylkää armossas. Kun
kerran kuolit edestämme, niin et voi jättää omias.
395:2
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