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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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LO KAK UU
1.10. Sapatti, aamu
Ps. 11 9 : 3 3
"Sapattikoulu antaa vanhemmille ja lapsille erinomaisen tilaisuuden
tutkistella Jumalan sanaa. Mutta saadakseen sen hyödyn, minkä
sapattikoulu tarjoaa heille, täytyy vanhempien ja lasten omistaa aikaa
oppivihon tutkimiselle ja pyrkiä saamaan perusteellista tietoa siinä olevista
aiheista sekä hengellisistä totuuksista, joita siinä halutaan opettaa. Meidän
tulisi aivan erikoisesti painaa nuorisomme mieliin, kuinka tärkeätä on
selvittää juuri tutkittavana olevan raamatunkohdan täysi merkitys." Schk.
II, 501, 502.
1.10. Sapatti, ilta
Luuk. 12:8, 9
”Meidän ei tule ajatella, että evankeliumin julistaminen on vain saarnaajan
asia. Jumala on antanut jokaiselle valtakunnassaan tehtävän. Jokaisen
kristityn tulee olla vakava, uhrautuvainen työntekijä, joka on valmis
puolustamaan vanhurskauden periaatteita. Jokaisella tulisi olla toimiva
osuus Jumalan työn edistymisessä. Mihin tahansa olemmekin kutsutut, on
meillä kristittyinä velvollisuus julistaa Kristusta maailmalle. Meidän tulee
olla lähetystyöntekijöitä, päämääränämme voittaa sieluja Kristukselle.”
Schk. III, 50, 51.
2.10. Sunnuntai, aamu
Ilm. 2:19
"Rakkaus ei voi elää ilman toimintaa, ja jokainen teko lisää, vahvistaa ja
avartaa sitä. Rakkaus vie voittoon silloin kun todisteet ja asiantuntemus
ovat voimattomat. Rakkaus ei toimi hyödyn ja palkan vuoksi. Jumala on
kuitenkin säätänyt suuren palkan varmana tuloksena jokaisesta
rakkaudenteosta. Se on luonteeltaan säteilevä ja toimii hiljaisuudessa,
mutta silti voimallinen ja valtava pyrkimyksessään päästä pahan paljouden
voittajaksi. Sen vaikutus on sulattava ja muuttava, ja se ottaa huostaansa
syntisten elämän ja vaikuttaa heidän sydämeensä silloin kun kaikki muut
keinot ovat osoittautuneet turhiksi«? Ta. I, 195.
2.10. Sunnuntai, ilta
Ilm, 2 : 4, 5
"Nyt uskollinen Todistaja osoitti lähetyskirjeen Efeson seurakunnalle. Sen
puutteellinen osanotto sielujen pelastamiseen ilmaisi, että se oli kadottanut
ensimmäisen rakkautensa; sillä kukaan ei voi rakastaa Jumalaa koko
sydämestään, koko sielustaan ja koko mielestään ja kaikesta voimastaan,
rakastamatta myöskin niitä, joiden puolesta Kristus kuoli Jumala kehotti
heitä katuvaisesti palaamaan aikaisempaan käyttäytymiseensä, muutoin
Hän työntäisi heidän kynttilänjalkansa pois paikaltaan.” Schk. III, 46.
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3.10. Maanantai, aamu
1. Kor. 8:1 toinen osa
"Sydämen, jossa Kristus asuu, on mahdotonta olla tyhjä rakkaudesta. Kun
rakastamme Jumalaa, koska Hän on ensiksi rakastanut meitä, rakastamme
kaikkia, joiden puolesta Kristus kuoli. Emme voi tulla kosketukseen
jumaluuden kanssa, tulematta samalla kosketukseen ihmiskunnan kanssa,
sillä maailmankaikkeuden valtaistuimella Istujassa yhdistyy jumaluus ja
ihmisyys. Jos olemme yhdistyneet Kristukseen, niin rakkauden ketjun
kultaisina renkaina olemme yhdistyneet myös kanssaihmisiimme." Chr.
G1. 380.
3.10. Maanantai, ilta
Matt. 2 4 : 11-13
"Mutta vähitellen tapahtui kuitenkin muutos. Uskovat alkoivat nähdä
toistensa virheitä ja huomioimaan niitä. Pysähtyessään heidän puutteisiinsa
ja ryhtyessään epäystävällisiin arvosteluihin, he kadottivat näkyvistään
Vapahtajan ja Hänen rakkautensa. He tulivat ankarammiksi muotomenojen
noudattamisessa ja olivat tarkempia uskon opeissa, kuin uskon
harjoittamisessa. Innoissaan tuomita toisia he eivät huomanneet omia
virheitään. He kadottivat veljellisen rakkauden, johon Kristus oli heitä
kehottanut.” W. d. A. 444.
4.10. Tiistai, aamu
1. Kor. 13:4
"Totinen rakkaus ei ole mikään voimakas, tulinen eikä kiihkeä intohimo.
Päinvastoin se on rauhallinen ja syvällinen. Se ei katso ainoastaan
ulkonaisiin, sillä vain sisäisillä ominaisuuksillaan se vetää puoleensa. Se
on viisas ja tarkkanäköinen, ja sen hartaus on todellinen ja kestävä. Jumala
koettelee ja tutkii meitä jokapäiväisen elämämme tapahtumien avulla.
Pikkuseikat ne paljastavat, mitä sydämen lokeroissa on. Pienet
huomaavaisuudet, lukuisat pikkutapahtumat ja elämän vaatimattomat
kohteliaisuudet, kaikki yhdessä muodostavat elämän onnellisuuden.” Tod.
I, 193.
4.10. Tiistai, ilta
1. Kor. 13:1
"Rakkaus vaikutusvaltaan ja halu päästä toisten arvoon saattaa,
aikaansaada hyvin järjestetyn elämän; ja usein moitteettoman käytöksen.
Itsekunnioitus voi saada meidät karttamaan sitä, mikä pahalta näyttää.
Itsekäs sydän voi suorittaa jaloja tekoja, hyväksyä nykyisen totuuden ja
ilmaista ulkonaista nöyryyttä ja rakkautta, vaikka vaikuttimet saattavat olla
petolliset ja saastaiset. Sellaisesta sydämestä lähtevät teot saattavat olla
vailla elämän tuoksua ja totisen pyhyyden hedelmiä, ja vailla puhtaan
rakkauden periaatteita.” Ta I, 196.
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5.10. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 13:5
"Sellainen rakkaus, mikä oli Kristuksella, selittää suotuisimmin toisten
vaikuttimet ja teot, ei tarpeettomasti paljasta heidän virheitään, ei
myöskään mielellään kuuntele pahaa panettelua, vaan koettaa mieluummin
muistella toisten hyviä ominaisuuksia.” W. D. A. 255.
5.10. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 13:2
"Vaikka jonkun tunnustus olisi miten korkea tahansa, niin hän ei
kuitenkaan ole todellinen Jeesuksen opetuslapsi, jos hänen sydämensä ei
ole täynnä rakkautta Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Vaikka hänellä olisi suuri
usko ja voima suorittaa ihmeitä, niin sittenkin hänen uskonsa olisi arvoton
ilman rakkautta." W. d . A . 2 5 5 .
6.10 Torstai, aamu
1. Kor. 13:6
"Rakkaus, mikä täyttää sydämen, tulvii muillekin, ei heidän osoittamansa
suosion vuoksi, vaan koska rakkaus on tekojen vaikutin. Rakkaus
muovailee luonnetta, ohjaa haluja, voittaa vihamielisyyden ja jalostaa
tunteet. Tämä rakkaus on yhtä avara kuin maailmankaikkeus ja sointuu
yhteen palvelevien enkelien rakkauden kanssa. Vaalittuna sydämessä se
sulostaa koko elämän ja vuodattaa kaikkialle siunausta ympärilleen. Tämä
rakkaus, ja se yksin, voi tehdä meistä maan suolan." V s . 6 2 .
6.10. Torstai, ilta
1. Kor. 13:3
"Ja vaikka hän ilmaisisi suurta anteliaisuutta, jakaisi kaiken omaisuutensa
ruokkiakseen köyhiä, niin se ei sittenkään miellyttäisi Jumalaa, jos se
tapahtuu jostain muusta vaikuttimesta kuin rakkaudesta. Ja vaikka hän
innossaan kärsisi marttyyrikuolemankin, mutta rakkaus ei olisi häntä siihen
pakottanut, niin Jumala pitäisi häntä kuitenkin vain sokaistuneena
haaveilijana tai kunnianhimoisena teeskentelijänä." W. d. A. 255.
7.10. Perjantai, aamu
1. Kor. 13:7
"Jumalallisen armon uudistamassa sydämessä rakkaus on kaikkien tekojen
vaikuttimena. Se muuttaa luonteen, hillitsee himot, hallitsee taipumukset ja
jalostaa pyrkimykset. Jos me annamme sydämessämme sijaa tälle
rakkaudelle, niin se sulostuttaa elämän ja levittää jalostavaa vaikutusta
koko ympäristöön.” W. d. A. 447.
7.10. Perjantai, ilta
1. Joh. 5:3
"Teidän täytyy harjoittaa rakkautta, kuullaan kaikkialla erikoisesti niiden
keskuudessa, jotka kerskuvat pyhityksellään. Mutta oikea rakkaus on liian
puhdasta, että se peittäisi yhdenkään tunnustamattoman synnin. Vaikka
meidän kyllä tulee rakastaa sieluja, joiden puolesta Kristus, kuoli, emme
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saa kuitenkaan mitenkään yhdistyä pahan kanssa. Emme saa yhdistyä
kapinallisiin ja kutsua sitä rakkaudeksi. Jumala vaatii kansaansa tänä
aikana puolustamaan yhtä järkkymättömästi oikeutta, kuin Johannes silloin
esiintyi sielua turmelevia erehdyksiä vastaan." W. d. A. 450.
8.10. Sapatti, aamu,
Hebr.10:24, 25; 2. Tess. 1:3
"Mutta sapatti ei myöskään saa olla joutilaan mitään tekemisen päivä. Niin
kodissa kuin seurakunnassakin, täytyy ilmaista palvelevaisuuden henkeä.
Hän, joka antoi meille kuusi päivää maallisia toimiamme varten, siunasi ja
pyhitti seitsemännen päivän ja erotti sen itselleen. Sinä päivänä hän tahtoo
erikoisesti siunata niitä, jotka vihkiytyvät Hänen palvelukseensa. Koko
taivas viettää sapattia, mutta ei välinpitämättömällä ja veltolla tavalla. Sinä
päivänä tulisi kaikkien sielunvoimien olla innokkaat, meidänhän tulee
kohdata Jumala ja Vapahtajamme Jeesus Kristus. Voimme katsella Häntä
uskossa. Hän haluaa siunata, ja virkistää jokaista sielua. Jokainen
muistakoon, että hänen on itsensä otettava osaa tehdäkseen
sapattikokoukset niin puoleensavetäviksi kuin mahdollista.” Schk. III, 22.
8.10. Sapatti, ilta
Ilm. 2:3
"Jokaisessa kaupungissa työ meni eteenpäin. Sieluja kääntyi, jotka
vuorostaan pitivät velvollisuutenaan kertoa toisille siitä arvioimattomasta
rikkaudesta? jota he olivat saaneet. He eivät levänneet, kunnes se valo,
joka oli kirkastanut heidän ymmärryksensä, loisti myöskin toisille." W. d.
A. 470.
9.10.Sunnuntai,aamu
1. Moos. 25:,21-23
"Jaakob ja Eesau, Iisakin kaksoispojat, olivat sekä elämässään että
luonteessaan huomattavasti toistensa vastakohdat. Tämän epätasaisuuden
oli Jumalan enkeli sanonut edeltä jo ennen heidän syntymäänsä. Kun hän
vastaten Rebekan surulliseen rukoukseen kertoi, että hänelle lahjoitettaisiin
kaksi poikaa, ilmaisi hän Rebekalle niiden tulevaisen historiaa, että
kummastakin tulisi mahtavan kansakunnan pää, mutta että toinen olisi
toista suurempi ja nuoremmalla olisi etusija." P. P. 172.
9.10. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 25:24-28
"Kasvava Eesau tahtoi tyydyttää halujaan, ja koko hänen mielenkiintonsa
oli suunnattu nykyaikaan. Koska hänestä oli vastenmielistä, että häntä
mitenkään rajoitettiin, hän mieltyi metsästyksen villiin vapauteen ja valitsi
aikaisin metsästäjän elämän. Kuitenkin hän oli isänsä lemmikki.
Levollinen, rauhaarakastava paimen tunsi vetovoimaa vanhemman
poikansa uhkarohkeuteen ja voimaan, joka pelottomasti samoili vuorilla ja
Hartauskalenteri

6

Heinä-Syyskuu 2011

erämaissa ja palasi saaliin kanssa isänsä luo ja kertoi kiihottavia
kertomuksia seikkailuelämästään." P. P. 172.
10.10. Maanantai, aamu
Mal. 1:2
"Jaakob, mietteliäs, ahkera ja huolehtivainen, enemmän tulevaisuutta kuin
nykyaikaa ajatteleva, tyytyi olemaan kotona askarrellen lauman ja maan
muokkaamisen parissa. Hänen äitinsä piti arvossa hänen kärsivällistä
kestävyyttään, ahkeruuttaan ja huolehtivaisuuttaan. Hänen tunteensa olivat
syvät
ja
voimakkaat,
ja
hänen
ystävälliset,
väsymättömät
huomaavaisuudenosoitukset tekivät äidin paljon onnellisemmaksi kuin
ajoittainen Eesaun myrskyisä ystävällisyys. Rebekalle Jaakob oli
rakkaampi poika." P. P. 172.
10.10. Maanantai, ilta.
1. Moos, 25:29-34
"Hänen, joka sen sai, tuli olla perheensä pappina ia hänen jälkeläisistään
tulisi maailman Lunastaja. Toiselta puolen edesvastuut olivat myös
esikoisoikeuden kantajan päällä. Hänen, joka peri siunaukset, täytyi vihkiä
elämänsä Jumalan palvelukseen. Aabrahamin tavalla hänen täytyi totella
jumalallisia määräyksiä. Naimisiin mennessään, kaikissa perheasioissaan
sekä julkisessa elämässään hänen täytyi kysyä Jumalan tahtoa." P. P. 173.
11.10. Tiistai, aamu
1. Moos. 26:34, 35
"Mutta Eesaulla ei ollut rakkautta hurskauteen, ei mitään taipumusta
uskonnolliseen elämään. Määräykset, jotka seurasivat hengellistä
esikoisoikeutta, olivat hänelle vastenmieliset ja kuin vihatut rajoitukset.
Eesau piti Jumalan lakia, joka oli ehtona jumalallisessa liitossa Aabrahamin
kanssa, orjuuttavana ikeenä. Koska hän mielellään piti tahtonsa, ei hän
halunnut mitään niin kovin kuin vapautta, tehdä mikä häntä miellytti...
Eesau oli rikkonut yhden liiton ehdoista joka kielsi avioliiton valitun
kansan ja pakanoiden välillä." P. P. 173.
11.10. Tiistai, ilta
Room. 9:10-13
"Ei hän pyrkinyt saamaan isän rikkautta, hengellinen esikoisoikeus oli
hänen kaipauksensa kohde. Seurustella Jumalan kanssa, kuten vanhurskas
Aabraham, tuoda sovitusuhri perheensä puolesta, olla valitun sukukunnan
ja luvatun Messiaan kantaisä ja saada kuolematon omistus, joka sisältyi
liiton lupauksiin - ne olivat sitä etuoikeutta ja kunniaa, joka sytytti hänen
hehkuvimmat toiveensa P. P. 173.
12.10.Keskiviikko,aamu
1. Moos. 21:1-13
"Rebekka, paljasti aikomuksensa. Hän oli vakuutettu siitä, että tämä oli
vastoin sitä, mitä Jumala oli hänelle ilmaissut tahtonaan. Iisak oli vaarassa
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vetää Jumalan epäsuosion päällensä ja sulkea nuoremman poikansa ulos
siitä asemasta, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Hän oli turhaan yrittänyt
ylipuhua Iisakia, ja hän oli päättänyt tarttua viekkauteen." P. P. 175.
12.10. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 21:14-24
"Mutta Jaakob ei heti suostunut äitinsä ehdottamaan suunnitelmaan.
Ajatus, pettää isäänsä, aiheutti hänelle suurta murhetta. Hän näki, että
sellainen synti toisi hänelle ennemmin kirouksen, kuin siunauksen. Mutta
hänen epäilyksensä puhuttiin yli ja hän valmistautui noudattamaan äitinsä
ohjeita. Hänen aikomuksensa ei ollut lausua suoraa valhetta, mutta kun hän
kerran oli astunut isänsä eteen, tuntui hänestä kuin hän olisi mennyt liian
pitkälle, voidakseen kääntyä takaisin." P. P. 175.
13.10. Torstai, aamu
1. Moos. 21:25-29
"Petoksen kautta hän saavutti halutun siunauksen. Jaakob ja Rebekka
menestyivät suunnitelmassaan, mutta heidän petoksensa toi heille vain
surua ja huolta. Jumala oli sanonut, että Jaakob saisi esikoisoikeuden, ja
Hänen sanansa olisi täyttynyt Hänen omana aikanaan, jos he uskossa
olisivat odottaneet, kunnes Hän astui heidän väliinsä. Mutta samalla tavalla
kuin monet, jotka tänä päivänä sanovat olevansa Jumalan lapsia, eivät he
halunneet jättää asiaa Hänen käsiinsä." 175.
13.10. Torstai, ilta
1. Moos. 21:30-36
"Eesau oli pitänyt halpana siunausta niin kauan, kuin hän näytti olevan sen
piirissä, mutta nyt kun se oli ainiaaksi häneltä poismennyt, halusi hän
omistaa sen. Koko hänen hillittömän, intohimoisen luonteensa voima
kiihtyi, ja hänen tuskansa ja raivonsa olivat kauheat. Hän huusi
äärettömällä katkeruudella: 'Siunaa minuakin, isäni.’ 'Eikö sinulla ole sitten
mitään siunausta minulle?’ Mutta annettua lupausta ei peruutettaisi. Hän ei
voinut saada takaisin esikoisoikeutta, jonka niin huolimattomasti oli
myynyt polkuhintaan." P. P. 176.
14.10. Perjantai, aamu
Hebr. 12:15-17
"Eesauta ja Jaakobia oli samalla tavalla opetettu Jumalan tuntemisessa, ja
kummallakin oli vapaus vaeltaa Hänen käskyissään ja saada Hänen
armonsa; mutta molemmat eivät olleet valinneet tehdä niin. Jumalan
puolelta ei tapahtunut mitään omavaltaista valintaa, joka sulkisi Eesaun
pois lunastuksen siunauksista. Hänen armonsa lahjat Kristuksen kautta
ovat vapaat kaikille. Ei ole mitään muuta valitsemista paitsi oma valinta,
jonka kautta joku voisi joutua kadotukseen. Oman harkitun valintansa
kautta hänet erotettiin Jumalan kansasta." P. P. 202, 203.
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14.10. Perjantai, ilta
Luuk. 15:1-7
"Neljännen vuosisadan alkupuolella keisari Konstantinus julkaisi
määräyksen, jolla sunnuntai tehtiin yleiseksi juhlapäiväksi koko Rooman
valtakunnassa. Hänen pakanalliset alamaisensa pitivät auringon päivää
korkeassa arvossa ja kristitytkin kunnioittivat sitä. Keisarin tarkoituksena
oli yhdistää pakanuuden ja kristinuskon ristiriitaiset pyrkimykset." S. T. 57.
15.10. Sapatti, aamu
Jer. 2:36 alku osa
"Jos tahdomme tulla osalliseksi siunauksesta, joka on luvattu kuuliaisille,
niin meidän täytyy olla huolellisempia sapatin viettämisessä. Pelkään, että
monta kertaa matkustamme sinä päivänä, vaikka olisimme voineet välttää
sitä. Sen valon mukaan, mitä Herra on antanut sapatin pyhittämisestä,
meidän tulisi huolellisesti harkita sinä päivänä matkustamista laivalla ja
rautatiellä. Siinä meidän tulisi olla esimerkkinä lapsillemme ja
nuorisollemme." Schk. III, 20.
15.10. Sapatti, ilta
Luuk. 15:1-7
"Nämä sielut, joita te halveksitte, sanoi Jeesus, ovat Jumalan omaisuutta.
He kuuluvat Hänelle luomisen ja lunastuksen kautta ja ovat suuriarvoiset
Hänen silmissään. Niin kuin paimen rakastaa lampaitaan eikä voi levätä,
kun yksikin niistä puuttuu, niin samoin Jumala vielä suuremmassa määrin
rakastaa jokaista kadonnutta sielua. Ihmiset voivat kieltää Hänen
rakkautensa vaatimukset, voivat hylätä Hänet ja valita toisen Herran; mutta
sittenkin he kuuluvat Jumalalle, ja Hän haluaa saada takaisin
omaisuutensa." Chr. Gl. 185.
16.10. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 27:41-46
"Rebekka katui katkerasti pahaa neuvoa, jonka oli pojalleen antanut; se oli
tullut välikappaleeksi, joka erotti hänet pojastaan, eikä hän koskaan enää
nähnyt hänen kasvojaan. Lyhyessä hetkessä Jaakob oli tehnyt teon, jota sai
katua koko elämänsä. Tämä näky nousi myöhempinä vuosina uudelleen
hänen eteensä, kun hänen omien poikiensa paha käytös murehdutti hänen
sieluaan." P. P. 176.
16.10. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 28:1-5
"Eesaun vihan ja kuoleman uhkauksen takia jätti Jaakob isänsä lauman
pakolaisena, mutta mukaansa hän otti isänsä siunauksen. Iisak oli
uudistanut hänelle liiton siunauksen ja käskenyt häntä niiden perillisenä
etsimään itselleen vaimon äitinsä perheestä Mesopotamiasta. Mutta Jaakob
astui
yksinäiselle
matkalleen
syvästi
surullisin
sydämin.
Omantunnonpistoksissaan... hän koetti välttää ihmisiä, ettei hänen
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vihastunut veljensä tietäisi, missä hän oli. Hän pelkäsi menettäneensä sen
siunauksen ainiaaksi, jonka Jumala oli aikonut antaa hänelle, ja saatana oli
valmis piinaamaan häntä kiusauksilla." P. P. 178.
17.10. Maanantai, aamu
1. Moos. 28:10, 11
"Hän tunsi olevansa maanpakolainen ja tiesi että kaikki tämä ahdistus oli
tullut hänen päälleen oman pahan käytöksensä kautta. Epätoivon pimeys
painoi hänen sieluaan, ja hän tuskin uskalsi rukoilla. Mutta hän oli niin
täysin yksinäinen, että hän ei ollut koskaan ennen sillä tavalla tuntenut
tarvetta saada Jumalan suojelusta. Itkien ja syvällä nöyryydellä hän
tunnusti syntinsä ja rukoili merkkiä, ettei häntä oltu täysin hyljätty.
Vieläkään hänen raskas sydämensä ei löytänyt kevennystä. Hän oli
menettänyt kaiken luottamuksen itseensä ja pelkäsi, että hänen isiensä
Jumala oli hänet hyljännyt." P. P. 178.
17.10. Maanantai, ilta
1. Moos. 28:12-15
"Mutta Jumala ei hyljännyt Jaakobia. Hänen laupeutensa ojentui yhä vielä
harhailevaa, uskalluksensa menettänyttä palvelijaa kohti. Säälien ilmaisi
Herra Jaakobille juuri sen, mitä hän tarvitsi - Vapahtajan. Hän oli tehnyt
syntiä, mutta hänen sydämensä täyttyi kiitollisuudella, kun hän näki tien,
millä uudelleen voisi päästä Jumalan armoon... Tikapuut esittävät Jeesusta,
valittua yhdyssiteen välikappaletta taivaan kanssa. Ellei Hän oman
ansionsa kautta olisi tehnyt siltaa kuilun yli, jonka synti oli tehnyt, niin
palvelevaiset enkelit eivät olisi voineet seurustella langenneen ihmisen
kanssa." P. P. 178.
18.10. Tiistai, aamu
1. Moos. 28:16, 17
"Jaakob heräsi unestaan yön syvässä hiljaisuudessa. Hänen näkynsä
loistavat olennot olivat kadonneet. Hänen katseensa kohtasi vain
yksinäisen kukkulan tummat ääriviivat ja yläpuolellaan olevan
tähtikirkkaan taivaan. Mutta hänellä oli juhlallinen tunne, että Jumala oli
hänen kanssansa. Näkymätön läsnäolo täytti yksinäisyyden." P. P. 180.
18. Tiistai, ilta
1. Moos. 28:18-22
"Jaakob tunsi, että Jumalalla oli häneen vaatimuksia, jotka hänen täytyi
tunnustaa, ja että hänelle suotu jumalallisen suosion erikoinen merkki vaati
häneltä vastausta. Siten jokainen saamamme siunaus vaatii meiltä
vastausta kaikkien armolahjojemme Antajaa kohtaan. Kristityn tulisi usein
silmäillä mennyttä elämäänsä ja kiitollisuudella muistella kallista
vapautustansa, jonka Herra hänelle antoi, ollessaan hänen apunaan
kiusauksessa, avatessaan hänelle tien, kun kaikki näytti pimeältä ja
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sulkeutuneelta ja virvoittaessaan häntä, kun hänen voimansa tahtoi uupua.”
P. P. 180, 183.
19.10. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 29:1, 13-20
"Isät eivät pitäneet turvallisena uskoa tyttäriensä onnea miehille, jotka eivät
olleet vielä ollenkaan huolehtineet perheen elatuksesta... Kun kosijan täytyi
ensiksi palvella hankkiakseen morsiamensa, niin siten estettiin hätiköity
naimisiinmeno, ja siinä tarjoutui tilaisuus, tutkia hänen rakkautensa
syvyyttä kuin myös hänen kelpoisuuttansa, huolehtia perheestä. Meidän
aikanamme johtuvat monet epäkohdat siitä, että tässä tehdään juuri
päinvastoin... Jos vanhan tavan mukaisesti tutkittaisiin kosijan luonnetta
ennen naimisiin menoa, niin voitaisiin varjeltua suurelta onnettomuudelta.”
P. P. 184.
19.10. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 29:21-28
"Se tosiasia, että Lea oli osallisena petokseen, pani Jaakobin tuntemaan,
ettei hän koskaan voisi tätä rakastaa. Kun hän pahoittuneena moitti
Laabania, tarjosi tämä hänelle Raakelia, jos hän tahtoisi palvella vielä
toiset seitsemän vuotta häntä. Mutta isä vaati, että Leaa ei saanut hylätä,
koska se toisi häpeää perheen ylle. Jaakob joutui siten piinalliseen ja
vaikeaan tilanteeseen, mutta lopulta hän päätti pitää Lean ja mennä
naimisiin myös Raakelin kanssa. Raakel oli aina se, jota eniten rakastettiin,
mutta hänen erityinen rakkautensa häntä kohtaan herätti kateutta ja
mustasukkaisuutta, ja hänen elämänsä, katkeroitui kahden sisarvaimon
riitaisuuksien vuoksi." P. P. 185.
20.10. Torstai, aamu
1. Moos. 32:4-9
"Jo ennen kummankin veljeksen syntymää oli edeltä sanottu, että vanhempi
palvelisi nuorempaa, ja jotta sen muisteleminen ei aiheuttaisi mitään
katkeruuden syytä, sanoi Jaakob palvelijoille lähettävänsä heidät 'minun
herrani Eesaun tykö, ja kun heidät vietäisiin hänen eteensä, tuli heidän
viitata herraansa 'sinun palvelijasi Jaakob’. Ja poistaakseen sen pelon, että
hän palaisi tyhjänä vaeltajana vaatimaan itselleen isän perintöä, huolehti
Jaakob siitä, että sanomassa sanottiin: 'Minulla on karjaa ja aaseja,
lampaita, palvelijoita ja palvelijattaria, ja olen
lähettänyt
tiedon
herralleni, että saisin armon sinun silmissäsi.” P. P. 191.
20.10. Torstai, ilta
1. Moos. 32:19-13
"He olivat nyt tulleet Jabbokin joelle, ja kun yö tuli, lähetti Jaakob
perheensä kahlauspaikasta joen yli, jääden itse yksinään toiselle puolelle.
Hän oli päättänyt viettää yön rukouksessa ja halusi olla yksin Jumalan
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kanssa. Jumala saattoi pehmentää Eesaun sydämen. Patriarkan ainoa toivo
oli suunnattu Häneen." P. P. 191, 192.
21.10. Perjantai, aamu
1. Mots. 32:22-27
"Saatana oli syyttänyt Jaakobia Jumalan enkelien edessä ja vaatinut
oikeutta saada tappaa hänet hänen syntinsä tähden. Hän oli saanut Eesaun
lähtemään häntä vastaan, ja pitkän taistelun yön aikana oli saatana
koettanut masentaa patriarkkaa syyllisyyden tunteella, jotta hänen
luottamuksensa Jumalaan murtuisi... mutta Jaakob ei antanut saada itseään
luopumaan. Hän oli kokenut, että Jumala on laupias, ja hän heittäytyi
Hänen laupeutensa varaan. Hän viittasi aikaisempaan katumukseen
synnistä ja anoi vapautusta. Luodessaan katsauksen elämäänsä, hän
melkein tuli epätoivoiseksi, mutta hän piti kiinni enkelistä, ja vakavalla,
pelokkaalla huudolla hän toisti pyyntönsä, kunnes voitti." P. P.196.
21.10. Perjantai, ilta
1. Moos. 32:28-30
"Se oli Kristus, 'liiton Enkeli’, joka oli ilmestynyt Jaakobille... Jaakob oli
saanut siunauksen, jota hänen sielunsa kaipasi. Hänen syntinsä
kantapäänpitäjänä tai pettäjänä oli anteeksiannettu. Käännekohta hänen
elämässään oli ohi. Epäilys, nolous ja omantunnon tuskat olivat
katkeroittaneet hänen olemassaolonsa, mutta nyt oli kaikki tullut toiseksi,
ja sovituksen rauha oli suloista Jumalan kanssa, Jaakob ei enää pelännyt
kohdata veljeänsä. Jumala, joka oli antanut anteeksi hänen syntinsä, saattoi
liikuttaa myös Eesaun sydämen, että hän vastaanotti hänen nöyryytyksensä
ja katumuksensa." P. P. 192, 195.
22.10. Sapatti, aamu
Ps. 104:10-16
"Ennen kaikkia muita päiviä tulisi meidän pyhänä lepopäivänä tutkia
sanomia, jotka Jumala on kirjoittanut luontoon meitä varten. Meidän tulisi
tutkia Vapahtajan antamia vertauksia siellä, missä Hän ne puhui, kedoilla
ja lehdoissa, avoimen taivaan alla, ruohon ja kukkien keskellä. Tulemalla
tällä tavoin lähelle luonnon sydäntä, tekee Kristus läsnäolonsa
tunnettavaksi ja puhuu sydämillemme rauhastaan ja rakkaudestaan." Chr.
G1. 26.
22.10. Sapatti, ilta
Luuk. 15:8-10
"Kadotettu raha esittää sellaisia, jotka ovat kuolleet pahoihin tekoihinsa ja
syntiin eivätkä ole tietoisia tilastaan. He ovat vieraantuneet Jumalasta,
mutta he eivät tiedä sitä. Heidän sielunsa on vaarassa, mutta he eivät ole
siitä tietoisia ja ovat sen tähden aivan huolettomia. Tässä vertauksessa
Kristus opettaa, että Jumala säälii ja rakastaa sellaisiakin, jotka ovat
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välinpitämättömiä Hänen vaatimuksiinsa nähden. Heidät tulisi etsiä, jotta,
heidät voitaisiin viedä takaisin Jumalan luo." Chr. Gl. 191.
23.10. Sunnuntai, aamu
2. Moos. 19:16-19
"Jumalan tarkoitus oli tehdä tilaisuus, jossa laki annettiin, valtavan
suurenmoiseksi näyksi, joka sopisi yhteen sen ylevän luonteen kanssa.
Kansan täytyi saada vaikutelma, että kaikkea, mikä yhdistyy Jumalan
palvelemiseen, tulee katsella suurimmalla kunnioituksella." P. P. 301.
23.10 Sunnuntai, ilta
2. Moos. 20:1-3
"...Iankaikkinen, Pysyväinen, Luomaton, itse kaikkien asioiden Lähde ja
Säilyttäjä, on ainoastaan oikeutettu saamaan korkeimman kunnioituksen ja
palvonnan. Ihmistä on kielletty antamasta millekään muulle ensimmäistä
paikkaa taipumuksissaan tai palveluksessaan. Jos hellimme jotakin, millä
on taipumusta vähentää rakkauttamme Jumalaan tai laiminlyödä Hänelle
kuuluvaa palvelusta, niin silloin me teemme siitä Jumalan." P. P. 303.
24.10. Maanantai, aamu
2. Moos. 20:4-6
"Toinen käsky kieltää oikean Jumalan palvelemisen kuvien tai
vertauskuvien kautta… Yrityksen esittää Iankaikkista aineellisen
välityksellä, täytyy alentaa ihmisten käsitystä Jumalasta..." P. P. 304.
24.10. Maanantai, ilta
2. Moos. 20:7
"Tämä käsky ei kiellä vain väärän valan ja tavallisen kiroilemisen, vaan
kieltää myös Jumalan nimen käyttämisen kevytmielisellä tai
huolimattomalla tavalla, ottamatta huomioon sen pelottavaa merkitystä.
Mainitsemalla ajattelemattomasti Jumalan nimeä tavallisessa keskustelussa,
vetoamalla Häneen vähäpätöisissä asioissa ja toistamalla Hänen nimeään
usein ja ajattelemattomasti, häpäisemme Häntä. 'Pyhä ja korkea on Hänen
nimensä." P. P. 304, 305.
25.10 Tiistai, aamu
2. Moos. 20:8-11
"Jumala antoi ihmiselle kuusi päivää työntekoa varten, ja Hän vaatii, että
kuuden työpäivän aikana ihminen on tehnyt omat työnsä... Jotka sapattina
keskustelevat liikeasioista tai tekevät suunnitelmia, heitä Jumala pitää
käskynsä rikkojina. Pitäessämme sapattia pyhänä, meidän ei tule antaa
ajatustemmekaan viipyä maailmaan kuuluvissa asioissa." P. P. 305, 306.
25.10. Tiistai, ilta
2. Moos. 20:12
"Vanhemmat ovat oikeutettuja sellaiseen rakkauteen ja kunnioitukseen,
mikä ei tule minkään muun henkilön osaksi. Jumala itse, joka laski heidän
päälleen edesvastuun heille uskotuista sieluista, määräsi, että ensimmäisinä
elinvuosina vanhemmat ovat lapsille Jumalan sijassa. Ja joka hylkää
Hartauskalenteri

13

Loka-Joulukuu 2011

vanhempiensa oikeutetun arvovallan, hylkää Jumalan arvovallan." P. P.
306.
26.10. Keskiviikko, aamu
2. Moos. 20:13
"Kaikki vääryyden teot, jotka lyhentävät elämää, vihan ja koston henki, tai
jonkin intohimon tyydyttäminen, joka johtaa vahingollisiin tekoihin toista
vastaan, tai tekee vain, että toivomme heille pahaa, sillä 'joka vihaa
veljeään, on murhaaja, itsekäs laiminlyönti huolehtia tarvitsevista tai
kärsivistä, kaikki nautinnonhalu tai tarpeeton puutteessa eläminen tai
liiallinen työnteko, joka on haitallista terveydelle, - kaikki nämä ovat
suuremmassa tai pienemmässä määrässä kuudennen käskyn rikkomista ."
P. P. 306.
26.10. Keskiviikko, ilta.
2. Moos. 20:14
"Tämä käsky ei kiellä vain epäpuhdasta toimintaa, vaan myöskin aistilliset
ajatukset ja halut, tai jonkin tavan, joka kiihottaa sellaisiin. Vaaditaan
puhtautta, ei vain ulkonaisessa elämässä, vaan myös salaisten aikomuksien
ja sydämen vaikuttimien puhtautta. Kristus, joka opetti Jumalan lain
laajalle ulottuvaa velvoittavaisuutta, selitti, että pahat ajatukset tai katseet
ovat yhtäläisesti syntiä kuin luvattomat teotkin." P. P. 307.
27.10. Torstai, aamu
2. Moos. 20:15
"Kahdeksas käsky tuomitsee ihmisryöstön ja orjakaupan ja kieltää
valloitussodat. Se tuomitsee varkauden ja ryöstön. Se vaatii ankaraa
oikeamielisyyttä pienimmissäkin elämän asioiden yksityiskohdissa. Se
kieltää puijaamisen kaupanteossa ja vaatii oikeiden velkojen tai palkkojen
maksamista." P. P. 3 0 7 .
27.10. Torstai, ilta
2. Moos. 20:16
"Tässä tarkoitetaan väärin puhumista missään asiassa, jokaista yritystä tai
aikomusta pettää lähimmäistämme. Valheen tarkoitus on pettää. Silmän
vilkutuksella, käden liikkeellä, kasvojen ilmeellä, voidaan valehdella yhtä
selvästi kuin sanoillakin." P. P. 3 0 7 .
28.10. Perjantai, aamu
2 . Moos. 20:1 7
"Kymmenes käsky sattuu kaikkien syntien juureen, kun se kieltää
itsekkäät himot, joista syntinen toiminta lähtee. Joka kuuliaisuudesta
Jumalan lakia kohtaan pidättyy syntisestä haluamisesta siihen, mikä
kuuluu toiselle, ei tee itseään syylliseksi mihinkään pahaan toimintaan
toisia luotuja kohtaan. P. p. 307.
28.10. Perjantai, ilta
2. Moos. 31:14
"Jumalan pyhää lepopäivää ei huomioida niin kuin tulisi. Joka viikko
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ryöstetään Jumalalta ylittämällä Hänen pyhän aikansa rajoja; ja hetket,
jotka olisi pitänyt pyhittää rukoukselle ja miettimiselle, käytetään
maailmallisiin tarkoituksiin. Jumala on antanut meille käskynsä, ei vain
sen tähden, että me niihin uskoisimme, vaan jotta me tottelisimme niitä."
Zeug. 7, 3.
29.10. Sapatti, aamu
Ps. 27:4
"Joidenkin mielestä on väärin koettaa noudattaa järjestystä Jumalan
palveluksessa. Mutta olen nähnyt, ettei ole vaarallista noudattaa järjestystä
Jumalan seurakunnassa. Olen nähnyt, että se sekavuus ei miellytä Herraa ja
että sekä rukoilemisessa että laulamisessa olisi oltava järjestystä. " Ta. I,
38.
29.10. Sapatti, ilta
1. Moos. 13:18
"Jos seitsemännen päivän adventistit muuttavat kaupunkeihin, joissa jo on
suuria uskovien seurakuntia, niin he eivät ole siellä oikealla paikalla.
Heidän hengellinen elämänsä heikkenee yhä, ja heidän lapsensa ovat
alttiina monille kiusauksille. Veljeni, sisareni, jos teitä ei välttämättä tarvita
sellaisella paikalla työn edistämisen takia, niin olisi viisasta muuttaa
toiseen paikkaan, missä totuutta ei vielä ole julistettu, ja siellä todistaa
kykynne toimimalla Mestarin hyväksi." Schk. III, 194.
30.10. Sunnuntai, aamu
1. Kun. 3:5-10
"Niiden, joilla tänään on luottamuspaikat, pitäisi pyrkiä oppimaan opetusta,
minkä Salomon rukous meille antaa. Mitä korkeampi asema ihmisellä on,
sitä suurempi edesvastuu hänellä on kannettavana, ja sitä suurempi on
myös hänen vaikutuksensa, ja sitä suurempi hänen tarpeensa jättäytyä
täydellisesti Jumalalle." P. K. 21.
30.10. Sunnuntai, ilta
5. Moos. 17:14, 15, 17
"Salomo oli ylenkatsonut ohjetta, jonka Jumala oli antanut aidaksi sellaista
lankeemusta vastaan ja nyt hän otti itsekin osaa väärien jumalien
palvelemiseen. Ja kun hän sitten tuli vanhaksi, taivuttivat hänen vaimonsa
hänen sydämensä vieraiden jumalien puoleen, että hänen sydämensä ei
enää kokonaisesti ollut Herran kanssa." P. K. 49.
31.10. Maanantai, aamu
Saarn. 2:1-10
"Joutuessaan kokonaan halun valtaan ylittää muut kansat ulkonaisessa
loistossa, ei kuningas huomannut tarvetta hankkia itselleen luonteen
kauneutta ja täydellisyyttä. Pyrkiessään kunnioittamaan itseään maailman
edessä, myi hän todellisen kunniansa ja puhtautensa." P. K. 48.
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31.10. Maanantai, ilta
Saarn. 2:11
"Hän oli pystyttänyt alttareita pakanallisille jumalille, mutta vain
huomatakseen, miten turhia heidän lupauksensa olivat sielun levosta.
Raskaat ja sydäntä ahdistavat ajatuksen huolestuttivat häntä päivin ja öin.
Hänellä ei ollut mitään elämäniloa eikä sielunrauhaa enää, ja tulevaisuus
oli hänelle epätoivon pimeydessä." P. K. 72.
MARRASKUU
1.11. Tiistai, aamu
1. Kun. 11:11, 12
"Tämän häntä ja hänen huonettaan vastaan lausutun tuomion kautta
heräten kuin unesta, alkoi Salomo uudelleen herätetyllä omalla tunnolla
nähdä hulluutensa oikeassa valossa. Hengessä kuritettuna, sielultaan ja
ruumiiltaan heikentyneenä, hän kääntyi väsyneenä ja janoisena pois
maailman reikäisiltä kaivoilta juodakseen vielä kerran elämän lähteestä." P.
K. 73.
1.11. Tiistai, ilta
Saarn. 11:9
"Hän ei voinut koskaan irrottaa ajatuksiaan nautinnonhimon tiensä
muistoista, jolla hän oli vaeltanut; mutta hän halusi vakavasti koettaa
varoittaa toisia, että he eivät seuraisi hulluutta. Hän halusi nöyrästi
tunnustaa tiensä harhan, jotta toiset eivät menisi kadotukseen hänen
aikaisemman vaikutuksensa johdosta." P. K. 74.
2.11. Keskiviikko, aamu
Saarn. 8:11, 12
"Hän ajatteli niitä, jotka hänen vaelluksensa kautta johdettiin väärälle
tielle, ja koetti jokaisella mahdollisella tavalla ohjata heidät takaisin
oikealle polulle. Mitä kirkkaampi valo hänelle syttyi, sitä suurempi oli
hänen kaipauksensa johtaa toisia oikealle tielle." P. K. 74.
2.11. Keskiviikko, ilta
Saarn. 12:1
"Salomon myöhemmät kirjoitukset osoittavat, että hän vähitellen sitä
mukaa, mitä enemmän hän tuli tietoiseksi pahasta elämästään, ponnisteli
erikoisesti varoittaakseen nuorisoa, etteivät he lankeaisi niihin samoihin
erehdyksiin, jotka olivat hänet itsensä harhaanjohtaneet tuhlaamaan
taivaan kalleimmat lahjat turhuuteen." P. K. 75.
3.11. Torstai, aamu
Saarn. 11:6, 7
"Murheellisena ja häpeissään hän tunnusti, että hän; parhaimmassa
miehuusiässään, jolloin hänen olisi pitänyt lohdutuksensa, tukensa ja
kaikkensa löytää Jumalasta, hän oli kääntänyt selkänsä taivaan valolle ja
Jumalan viisaudelle sekä asettanut epäjumalanpalveluksen Jehovan
palveluksen sijaan. Ja nyt, kun hän katkerien kokemustensa kautta
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huomasi sellaisen elämän hulluuden, oli hänen hartain toiveensa varjella
toisia antautumasta samaan katkeraan kokemukseen, minkä hän oli
läpikäynyt." P. K. 76.
3.11. Torstai, ilta
Saarn. 12:13
"Ainoastaan
kuuliaisuus
taivaan
käskyille
varjelee
ihmisen
lankeemuksesta." P. K. 79.
4.11. Perjantai, aamu
Saarn. 12:14
"Salomon elämä on varoituksena ei vain nuorisolle, vaan myös
kypsyneemmille vuosille samoin kuin niille, jotka ovat ohittaneet elämän
kohokohdan ja näkevät elämänsä auringon jo laskeutuvan länteen." P. K.
77.
4.11. Perjantai, ilta
Ilm. 13:16, 17
"Jos totuuden tunnustajat eivät pidä kiinni uskostaan näinä suhteellisen
rauhallisina päivinä, niin mikä pitää sitä pystyssä silloin, kun suuri koetus
tulee ja annetaan julistus kaikkia niitä vastaan, jotka eivät tahdo kumartaa
petoa ja sen kuvaa eikä ottaa sen merkkiä otsaansa tai käteensä? Tämä
juhlallinen aika ei enää ole kaukana." Zeug. 7, s. 8, 9.
5.11. Sapatti, aamu
Ps. 50:23
”Koko taivas yhdistyy ylistämään Jumalaa. Opetelkaamme nyt jo enkelten
laulua, jotta voisimme laulaa sitä heidän kanssansa, kun saamme astua
heidän ihaniin riveihinsä. Sanokaamme psalmistaan kanssa: 'Minä tahdon
kiittää Herraa niin kauan kuin elän, ja laulaa Hänelle ylistystä, niin kauan
kuin täällä olen.” Schk. I I , 9 7 .
5.11. Sapatti, ilta
1. Piet. 2 : 9
"Kaikki enkelit taivaassa ovat valmiita vaikuttamaan mukana tässä työssä.
Kaikki taivaan apulähteet ovat niiden käytettävissä, jotka koettavat pelastaa
kadonneita." Cr. G1. 195.
6.11. Sunnuntai, aamu
Matt. 22:37, 38
"Rakastaa Häntä, Ääretöntä, Kaikkitietävää, koko sydämestään ja koko
sielustaan ja kaikilla voimillaan, merkitsee jokaisen voiman korkeinta
kehitystä. Se tarkoittaa, että koko olemus, ruumis, ymmärrys ja sielu
heijastaa Jumalan kuvaa." Erz. 14.
Tahdon sinua rakastaa, Väkevyyteni,
Tahdon sinua rakastaa, Kaunistukseni;
Tahdon sinua rakastaa teoilla.
Ja ainaisella halulla. Tahdon sinua rakastaa, kaunein
Valo, kunnes sydämeni murtuu.
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6.11. Sunnuntai, ilta
Luuk. 10:25-37
"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkauden laki vaatii, että keho,
sielu ja henki on annettu Jumalan palvelemiseen ja lähimmäistemme
palvelemiseen. Ja kun tämä palveleminen, tekee meidät siunaukseksi
toisille, tuo se suurimman siunauksen meille itsellemme. Epäitsekkyys on
kaiken todellisen kehityksen perustus. Epäitsekkäällä palvelemisella
kehitämme parhaiten kaikkia kykyjä; tulemme sen kautta yhä enemmän
osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Olemme soveliaat taivaaseen, sillä
otamme taivaan sydämeemme.” Erz. 14.
7.11. Maanantai, aamu
Matt. 7:6
"Jeesus viittaa tässä siihen ihmisryhmään, jolla ei ole mitään halua
pelastua synnin orjuudesta. Koska he ovat antautuneet sellaiseen, mikä on
väärää ja kehnoa, heidän luontonsa on siinä määrin turmeltunut, että he
riippuvat kiinni pahassa eivätkä haluakaan päästä siitä eroon… Kristuksen
seuraajien ei pidä sallia niiden olla esteenä itselleen, jotka tekisivät
evankeliumista ainoastaan riidan ja pilkan aiheen." Vs. 187.
7.11. Maanantai, ilta
Luuk. 22:54, 62
"Kun hänen katumuksen kyyneleensä putoilivat nurmikolle, joka oli
kostunut Kristuksen kuolemantuskan veripisaroista - niin silloin
Vapahtajan sanat: 'Minä olen rukoillut sinun puolestasi... kun sinä kerran
palajat, niin vahvista veljiäsi’ olivat tuki hänen sielulleen. Kristus ei ollut
jättänyt häntä epätoivoon, vaikka olikin jo etukäteen nähnyt hänen
syntinsä. Jos Jeesuksen häneen luoma katse olisi ilmaissut tuomiota säälin
sijasta, ellei Hän olisi puhunut toivosta, ilmoittaessaan edeltä hänen
syntinsä, niin kuinka syvä olisikaan silloin ollut Pietaria ympäröivä
pimeys, kuinka pohjaton tuon vaivatun sielun epätoivo." Erz. 90.
8.11. Tiistai, aamu
Jes. 61:11
"Niin kuin luonnollisen, niin myös on hengellisen kylvämisen laita. Voima,
joka yksistään voi synnyttää elämää, tulee Jumalalta. Kylväjän työ on
uskon työtä. Hän ei voi ymmärtää idun salaisuutta ja siemenen kasvua,
mutta hän asettaa luottamuksensa voimiin, joiden kautta Jumala saa kasvin
kukoistamaan. Hän heittää siemenen pois ja odottaa saavansa korjata sen
jälleen moninkertaisena runsaassa sadossa. Siten tulisi vanhempien ja
opettajienkin työskennellä ja odottaa satoa kylvetystä siemenestä." Erz.
107.
8.11. Tiistai, ilta
Matt. 7:31-33
"Jokainen Jumalan sanan lupaus antaa meille rukousaiheen, esittäen
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vakuudeksi Jehovan oman sanan. Mitä hengellistä siunausta
tarvitsemmekin, meillä on oikeus pyytää sitä Jeesuksen kautta.
Yksinkertaisesti kuin lapset me saamme puhua Herralle kaikista
tarpeistamme. Me saamme esittää Hänelle ajalliset asiamme ja pyytää
Häneltä elatusta ja vaatteita yhtä hyvin kuin elämän leipää ja Kristuksen
vanhurskauden pukua. Sinun taivaallinen Isäsi tietää sinun tätä kaikkea
tarvitsevan, ja sinua kehotetaan anomaan Häneltä." Vs. 191,192.
9.11. Keskiviikko, aamu
Apt. 4:32-35
"Niin on aina tilanne, kun Jumalan Henki valtaa ihmisen elämän. Kaikki,
joiden sydämet ovat täynnä Kristuksen rakkautta, seuraavat sen esimerkkiä,
joka tuli köyhäksi meidän takiamme, jotta me Hänen köyhyydestään
rikastuisimme. Kaikki Jumalan kädestä saadut lahjat, kuten raha, aika,
vaikutus, ovat heille vain välikappaleita evankeliumityön edistämiseksi.
Siten oli ensimmäisessä seurakunnassa, ja siten myös tänäänkin
seurakunnan julistamat totuudet suorittavat mahtavaa vaikutusta
kuulijoihin." W. d. A. 54.
9.11. Keskiviikko, ilta
Ps. 9:10, 11
"Jumala käskee meitä osoittamaan toisille samaa sääliä, mitä Hän ilmaisee
meille. Niiden, jotka ovat nopeita toimimaan, jotka luottavat itseensä, jotka
ovat kostonhimoisia, tulisi katsoa Sävyisään ja Nöyrään, jota viedään kuin
karitsaa teurastuspenkille ja joka vaikenee kuin lammas keritsijäinsä
edessä. Heidän tulisi katsoa Häneen, joka oli haavoitettu meidän
syntiemme tähden ja meidän tuskamme alas painama, silloin he oppivat
kärsimään, kantamaan ja antamaan anteeksi." Erz. 262. 266.
10.11. Torstai, aamu
Matt. 5:48
"Iankaikkisen elämän ehdot ovat armon alla aivan samat kuin Eedenissäkin
- täydellinen vanhurskaus, sopusointu Jumalan kanssa, täydellinen
kuuliaisuus Haen lakinsa periaatteille. Vanha ja Uusi Testamentti esittävät
kumpikin saman luonneihanteen. Tämä ihanne ei ole sellainen, ettemme
me voisi sitä saavuttaa. Jokainen 'Jumalan antama käsky tai ohje sisältää
samalla ehdottoman varman lupauksen, johon tuo käsky perustuu. Jumala
on pitänyt huolta siitä, että me voimme tulla Hänen kaltaisikseen, ja Hän
toteuttaa tämän aivoituksensa kaikissa, jotka eivät aseta esteeksi
turmeltunutta tahtoaan eivätkä siten tee. Hänen armoaan tyhjäksi." Vs. 112.
10.11. Torstai, ilta
Jes. 48:10
"Saatanan hyökkäykset ovat voimakkaita, hänen petoksensa kauheita,
mutta Herran silmä valvoo kansaansa. Heidän hätänsä on suuri, tuliuunin
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liekit näyttävät tahtovan kuluttaa heidät. Mutta Jeesus tuo heidät ulos kuin
kullan, joka on tulessa puhdistettu. Kaikki maallinen heissä täytyy poistaa,
jotta Kristuksen kuva täydellisenä voisi heijastua heistä. Epäusko täytyy
voittaa, uskon, toivon ja kärsivällisyyden täytyy kehittyä." Schk. II, 158.
11.11. Perjantai, aamu
Jaak. 5:14-16
"Miksi ihmiset eivät tahdo uskoutua Hänelle, joka on heidät luonut, ja
joka yhdestä kosketuksesta, sanasta tai katseesta voi parantaa kaikki
sairaudet? Kenelle muutoin kuuluu luottamuksemme kuin Hänelle, joka
toi niin suuren uhrin lunastukseksemme? Herramme on apostoli Jaakobin
kautta antanut meille määrättyjä ohjeita, mikä on velvollisuutemme
sairastuttuamme." Weg z. Ges. 120.
11.11. Perjantai, ilta
Luuk. 12:27
”’Katsokaa kedon kukkia.’ Jokainen kukka, joka avaa terälehtensä
auringonvalolle, tottelee samoja suuria lakeja, jotka ohjaavat tähtiä, ja
miten kaunis ja suloinen onkaan sen elämä! Kukkien avulla Jumala tahtoo
kiinnittää huomiomme Kristuksen kaltaisen luonteen sulouteen. Hän, joka
on antanut sellaisen kauneuden kukille, haluaa vielä paljon hartaammin
sielun pukeutuvan Kristuksen luonteen kauneuteen." Vs.142.
12.11. Sapatti, aamu
Matt. 7:21
"Pelkästään tunnustukseen perustuva opetuslapseus on aivan arvotonta.
Sielun pelastukseksi koituva, usko Kristukseen ei ole sellaista kuin moni
selittää sen olevan. 'Usko ainoastaan’, he sanovat, ’niin sinun ei tarvitse
pitää lakia’. Mutta usko, mikä ei synnytä kuuliaisuutta, on pelkkää
luulottelua... Kun ihmiset puhuvat väheksyvästi Jumalan sanasta ja
asettavat omat käsityksensä, tunteensa ja kokemuksensa jumalallisen
elämänohjeen edelle, silloin tiedämme, ettei heissä yhtään valoa ole." Vs.
208.
12.11. Sapatti, ilta
Matt. 13:24-30
"Pahaa kuvataan orjantappuroina, ohdakkeina ja rikkaruohona, joka
vahingoittaa ja vääristää. Laulavissa linnuissa, avautuneissa kukissa,
sateessa ja päivänpaisteessa, kesäilmassa, ja lempeässä kasteessa,
kymmenissä tuhansissa luonnon asioissa, metsän tammesta pieneen
orvokkiin, joka kukkii sen juurella, näemme rakkautta, joka parantaa. Vielä
luonto puhuu meille Jumalan rakkaudesta. 'Minä tiedän, mitkä ajatukset
minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: Rauhan, eikä turmion ajatukset.’
Tämä on sanomaa, jota ristin valossa voidaan lukea kaikkialla luonnossa.
Taivaat kertovat Hänen kunniaansa, ja maa, on täynnä Hänen hyvyyttään."
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Erz. 103.
13.11. Sunnuntai, aamu
Tuom. 13:2-5
"Kummatkin vanhemmat siirtävät henkiset ja ruumiilliset omituisuutensa,
taipumuksensa ja halunsa lapsiinsa... Monet pitävät mitättömänä
vaikutteiden vaikutusta ennen syntymää; mutta opetus, jonka taivas antoi
näille heprealaisille vanhemmille, ja joka toistettiin kaksi kertaa selvällä ja
juhlallisella tavalla, osoittaa, kuinka Luojamme katselee tätä asiaa." P. P.
566.
13.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 58:1-4
"Äidin elintavat vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Periaatteellisuuden on
saatava valvoa äidin haluja ja himoja. On jotakin, mitä hänen on kartettava,
ja jotakin, mitä hänen on vastustettava, jos hän tahtoo täyttää Jumalan
tarkoituksen itseensä nähden Jumalan antaessa hänelle lapsen. Jos hän
ennen lapsen syntymää on mukavuutta rakastava ja nautinnonhaluinen, jos
hän on itsekäs, kärsimätön ja vaativainen, nämä piirteet heijastuvat lapsen
luonteenlaadusta. Tällä tavoin monet lapset ovat jo synnyinlahjanaan
saaneet miltei voittamattomia taipumuksia pahaan." K. S. L. 345, 346.
14.11. Maanantai, aamu
Job 31:16-18
"Jo ennen lapsen syntymää on alettava valmistautua saattamaan heidät
kykeneviksi taistelemaan menestyksellisesti pahaa vastaan. Vastuu on
erikoisesti äidin harteilla. Äiti, jonka verestä lapsi saa ravintonsa, josta
ruumiinsa rakentuu, jakaa lapselle henkisiä ja hengellisiä vaikutteita, jotka
vaikuttavat lapsen mielen ja luonteen muodostumiseen… Mutta jos äiti
järkkymättömästi pitää kiinni oikeista periaatteista, jos niin on
pidättyväinen ja kieltää itsensä, jos hän on ystävällinen, lempeä ja
epäitsekäs, voi hän antaa lapselleen nämä samat kallisarvoiset
luonteenpiirteet." K. S. L. 344, 345, 346.
14.11. Maanantai, ilta
2. Moos. 2:1-10
"Jookebed oli nainen ja orjatar, hänen elämänosansa oli halpa, taakkansa
raskas. Mutta ei kenenkään muun naisen kautta, lukuun ottamatta Mariaa
Nasaretista, maailma ole saanut suurempaa siunausta. Koska hän tiesi, että
hänen lapseltaan riistettäisiin pian hänen huolenpitonsa ja se joutuisi
sellaisten ihmisten johdettavaksi, jotka eivät tunteneet Jumalaa, koetti hän
sitä vakavammin yhdistää hänen sielunsa taivaaseen. Hän koetti istuttaa
lapsensa sydämeen rakkautta ja uskollisuutta Jumalaa kohtaan ja työ
täytettiin uskollisesti. Ei mikään myöhempi vaikutus voinut liikuttaa
Moosesta jättämään totuuden periaatteita, jotka olivat hänen äitinsä
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opetuksen pääkohtina ja elämän opetuksena." Erz. 61.
15.11. Tiistai, aamu
Jes. 66:13
"Teidän kannattaa ilmaista kiintymystänne seurustellessanne lasten kanssa.
Älkää torjuko heitä luotanne siten, ettette tunne myötätuntoa heidän
lapsellisia leikkejään tai ilojaan ja surujaan kohtaan. Älkää koskaan
päästäkö otsaanne rypistymään tai lausuko tylyä sanaa. Jumala kirjoittaa
kaikki nämä sanat muistikirjaansa. Töykeät sanat loukkaavat mieltä ja
haavoittavat lasten sydäntä, " Ta. I, 126.
15.11. Tiistai, ilta
1. Sam. 1:21-24
”01i tapana, että leeviläiset eivät astuneet virkaansa ennen, kuin täyttivät
kaksikymmentä viisi vuotta, mutta Samuelille tehtiin poikkeus tästä
säännöstä. Jokainen vuosi näki, miten hänelle annettiin uusia tärkeitä
virkoja, ja hänen ollessaan vielä lapsi, pantiin hänen päälleen pellavainen
kasukka merkiksi hänen vihkiytymisestään pyhäkköpalveluun." P. P. 578.
16.11. Keskiviikko, aamu
Ef. 6:4
"Jotkut vähemmät aiheuttavat monta myrskyä itsehillinnän puutteellaan.
Sen sijaan että he ystävällisesti pyytäisivät lapsia tekemään jotakin, he
käskevät heitä äkäisellä äänellä ja ovat valmiit arvostelemaan ja
moittimaan lapsia aiheettomasti. Vanhemmat, tällainen menettely
lapsianne kohtaan hävittää heidän iloisuutensa ja yritteliäisyytensä. He
eivät noudata ohjeitanne rakkaudesta, vaan koska eivät uskalla tehdä
muulla tavoin. Heidän sydämensä ei ole asiassa mukana. Mieluisa työ
muuttuu raadannaksi, ja se saa heidät usein unohtamaan kaikkien
ohjeittenne seuraamisen, mikä taas lisää teidän ärtymystänne ja vain
pahentaa lasten omaa asemaa. Moitiskelu toistuu ja he saavat nähdä
huonon käytöksensä räikein värein kuvattuna. Näin he masentuvat eivätkä
välitä, vaikkei heidän käytöksensä miellyttäisikään vanhempia." Tod. I,
121.
16.11. Keskiviikko, ilta
2. Tim. 1:3-5
"Hänen äitinsä ja isoäitinsä usko elävään sanaan kehotti häntä jatkuvasti,
että on siunaus täyttää Jumalan tahto. Jumalan sana oli ojennusnuora,
minkä mukaan nämä molemmat Jumalaa pelkääväiset naiset olivat
kasvattaneet Timoteusta. Heiltä saamiensa opetusten hengellinen voima oli
säilyttänyt hänet puhtaana Hänen sanassaan ja tahrattomana ympärillä
olevilta pahoilta vaikutuksilta." W. d .A. 163.
17.11. Torstai, aamu
Ps. 144:12
"Vanhemmat, kun kasvatatte lapsianne, tuokaa niitä opetuksia, joita Jumala
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on antanut luonnon välityksellä. Jos kasvattaisitte neilikkaa, ruusua tai
liljaa miten menettelisitte? Kysykää puutarhurilta, millä tavalla hän saa
jokaisen oksan ja lehden versomaan niin kauniisti ja kehittymään niin
sopusointuisesti. Hän kertoo teille, ettei tämä tapahtunut kovakouraisesti tai
väkivalloin, sillä tällainen menettely vain rikkoisi hennot varret. Se
tapahtui pienten, usein toistuvien hoitotoimenpiteitten avulla. Hän kasteli
maata ja varjeli kasveja kovilta tuulilta ja auringon paahteelta, ja Jumalan
voimasta ne kasvoivat ja puhkesivat ihaniin kukkiin. Seuratkaa puutarhurin
menettelyä kasvattaessanne lapsianne." A. T. 494.
17.11. Torstai, ilta
Apt. 7:22-30
"Egyptin sotakouluissa oli Moosekselle opetettu vallan lakia, ja tämä
opetus oli niin painunut hänen mieleensä, että tarvittiin 40 vuotta
hiljaisuutta ja seurustelua Jumalan ja luonnon kanssa, että hän Israelin
johtajana tulisi kelvolliseksi rakkauden lain kautta." Erz. 65.
18.11. Perjantai, aamu
1. Sam. 18:1-4
"Joonatan, syntymältään kruununperillinen, tiesi, että hänet Jumalan
määräyksestä työnnettäisiin syrjään, mutta hän oli kilpailijansa hellin ja
uskollisin ystävä, suojellen Daavidin elämää oman henkensä uhalla. Hän
seisoi myös lujana isänsä sivulla synkkien päivien aikana, jolloin hänen
valtansa katosi ja kaatui lopulta hänen kanssansa. Mutta hänen nimeään
kunnioitetaan taivaassa ja se todistaa maan päällä epäitsekkäästä
rakkaudesta ja sen voimasta." Erz. 161.
18.11. Perjantai, ilta
2. Moos. 5:4, 5
"Orjuutensa aikana olivat israelilaiset tiettyyn määrään menettäneet
Jumalan lain tuntemuksen ja poikenneet pois Hänen määräyksistään.
Sapattia oli yleisesti ylenkatsottu ja työvoutien kiristys teki sen
noudattamisen näennäisesti mahdottomaksi. Mutta Mooses oli osoittanut
kansalleen, että kuuliaisuus Jumalaa kohtaan oli heidän vapauttamisensa
ensimmäinen ehto ja pyrkimykset, joita tehtiin sapatinviettämisen
ennalleen asettamiseksi, olivat tulleet heidän sortajansa huomioon." P. P.
256.
19.11. Sapatti, aamu
Ps. 92:13-15
"Kun tarkastelemme Jumalan sanan suuria asioita, niin katselemme
kaivoon, joka alhaalla leviää ja syvenee katseillemme. Sen laajuus. ja
syvyys ylittää tietomme. Katsoessamme sinne laajenee katse, edessämme
leviää loputon, rannaton järvi. Sellaisella tutkimisella on elämää antava
voima, mieli ja sydän saavat uutta voimaa, uutta elämää." Erz. 177, 178.
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19.11. Sapatti, ilta
Ps. 92:2, 3
"Oppilaalla tulisi aina olla Raamattunsa mukanaan. Kun teillä on tilaisuus,
lukekaa jokin jae ja miettikää sitä. Käyttäkää tilaisuutta kulkiessanne
kadulla, radalla tai odottaessanne jotain henkilöä, saadaksenne joitakin
kalliita ajatuksia totuuden aarrekammioista." Erz. 199.
20.11. Sunnuntai, aamu
Kork. v. 1:15, 16
"Nuorten mielessä avioliitto näyttää romanttiselta, ja on vaikea vapautua
mielikuvituksen luomasta vaipasta sekä painaa heidän mieleensä
avioliittolupaukseen liittyvä suuri vastuunalaisuus." Ta.1, 553.
20.11. Sunnuntai, ilta
Tuom. 14:1-3
"Mitä jokaisen kristityn tulisi tehdä jouduttuaan vaikeaan tilanteeseen, joka
koettelee hänen uskollisten periaatteittensa virheettömyyttä? Esikuvaksi
kelpaavasti hänen tulisi sanoa avoimesti: 'Olen tunnollinen kristitty.
Uskon, että viikon seitsemäs päivä on Raamatunsapatti. Meidän uskomme
ja periaatteemme käyvät ristiin. Emme voi tulla onnellisiksi yhdessä, sillä
jos minä jatkuvasti pyrin täydellisempään Jumalan tahdon tuntemiseen,
tulen enemmän poikkeamaan maailmasta ja muuttumaan Kristuksen
kaltaiseksi. Ellet sinä rupea näkemään mitään rakastettavaa ja ihanaa
Kristuksessa, etkä mitään viehätystä totuudessa, niin sinä tulet
rakastamaan maailmaa, jota minä en voi rakastaa. Hengelliset asiat
kirkastuvat hengellistä tietä. Ilman hengellistä erottamiskykyä sinä et pysty
huomaamaan Jumalan vaatimuksia minuun nähden, etkä myöskään tule
käsittämään niitä velvoituksia, joita minulla on sitä Mestaria kohtaan, jota
palvelen. Sen vuoksi sinusta alkaa tuntua, että minä täyttäessäni
uskonnolliset velvollisuuteni laiminlyön sinut. Sinä et tule olemaan
onnellinen.” Ta. I, 553.
21.11. Maanantai, aamu
Room. 7:1-3
”...On vaikea ...painaa heidän mieleensä avioliittolupaukseen liittyvä suuri
vastuunalaisuus. Tämä lupaus nimittäin yhdistää kaksi henkilöä sellaisilla
siteillä, joita ei mikään muu kuin kuoleman käsi pysty katkaisemaan." Ta.
I, 553, 554.
21.11. Maanantai, ilta
Joh. 2:1, 2
"Avioliitto voidaan solmia turvallisesti vain Kristuksessa. Inhimillisen
rakkauden olisi saatava kiinteimmät siteensä Jumalan rakkaudesta." K. S.
L. 332.
22.11. Tiistai, aamu
Sananl. 6:27-33
"Senkaltaista valtaa voivat harjoittaa naiset, jotka ovat saatanan
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palveluksessa, kietoakseen ja turmellakseen sielut. 'Sillä monta on
tapettuja, jotka hän on kaatanut, ja lukuisat ovat ne, jotka hän on
surmannut.’ Siten harhaanjohdettiin Seetin lapset poikkeamaan pois
rehellisyydestään, ja pyhä siemen turmeltui. Siten kiusattiin Joosefia. Sillä
tavalla kavalsi Simson voimansa, Israelin suojan, filistealaisten käsiin.
Siinä lankesi Daavid. Ja Salomo, viisain kuninkaista, jota kolme kertaa
mainittiin Jumalansa lemmikiksi, tuli intohimon orjaksi ja uhrasi
rehellisyytensä samalle lumoavalle vallalle." P. P. 461.
22.11. Tiistai, ilta
Sananl. 24:3, 4
"Harjoittakaa
säästäväisyyttä
kodeissanne.
Monet
omistavat
epäjumalankuvia ja kumartavat niitä. Heittäkää epäjumalanne ulos!
Jättäkää itsekkäät huvituksenne! Pyydän teitä, älkää tuhlatko varoja
asuntojenne koristelemiseksi, sillä se on Jumalan rahaa ja vaaditaan teiltä
takaisin... Nyt ei ole aika keksiä, mihin parhaiten saisi rahaa menemään.
Käyttäkää keksimiskykynne siihen, miten voisitte vielä enemmän
säästää.... 'Kootkaa tähteeksi jääneet muruset, ettei mitään hukattaisi.’
Tämän sanoi Hän, jolle kaikki maailmankaikkeuden aarteet kuuluvat.
Samalla kun Hänen ihmeitä tekevä voimansa antoi ravintoa tuhansille, Hän
opetti samanaikaisesti säästäväisyyttä. Schk. III, 62. 63.
23.11. Keskiviikko, aamu
1. Tim. 2:8-10
"Tässä Herra apostolinsa välityksellä nimenomaan puhuu kullalla
kaunistelemista vastaan. Tarkatkoot kokeneet, etteivät he esikuvallaan
johda toisia harhaan tässä kohden. Sormessasi oleva sormus saattaa olla
hyvin yksinkertainen, mutta se on hyödytön, ja sen pitäminen vaikuttaa
toisiin kielteisesti." Ta, I, 571.
23.11. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 13:8-13
"Kaikkialla maailmassa ovat kaupungit muodostumassa paheiden
pesäpaikoiksi. Joka puolella saadaan nähdä ja kuulla pahaa. Kaikkialla on
houkutteluja
aistillisuuteen
ja
huvitteluun.
Rikollisuuden
ja
tapainturmeluksen tulvavesi paisuu yhä. Jokainen päivä kertoo
väkivaltaisuuksista; ryöstöistä, murhista, itsemurhista ja rikoksista, joista ei
voi edes puhua. Kaupunkielämä on tyhjää ja luonnotonta. Kiihkeä
rahanhimo, huvittelun-, nautinnon- ja komeilunhalu sekä ylellisyys ja
kohtuuttomuus ovat voimia, jotka kääntävät ihmiskunnan suuren
enemmistön mielen pois elämän todellisesta tarkoituksesta." K. S. L. 337,
338.
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24.11. Torstai, aamu
Jes. 3:16, 17, 21
"Jotkut ovat olleet huolestuneita vihkisormuksen pitämisestä... Meidän ei
tarvitse kantaa tätä merkkiä, koska emme ole uskottomia
avioliittolupauksellemme. Toiselta puolen sormuksen pitäminen ei ole
mikään todistus uskollisuudestamme. Kärsin mitä syvimmin tästä
keskuuteemme leviävästä tartuntailmiöstä, mukautumisesta tapoihin ja
muotiin. Penniäkään ei tule kuluttaa kultasormukseen osoittamaan, että me
olemme naimisissa." Schk. I, 553.
24.11. Torstai, ilta
Ps . 33:5-7
"Uskottomalle taloudenhoitajalle kuuluu sanoma: 'Sinä mieletön, tänä
yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta.’ Tässä on vaatimus, mitä rahalla ei
voida tyydyttää. Hänen keräämänsä aarre ei voi ostaa hänelle aikaa.
Yhdessä hetkessä se, mitä hän elämänpituisen työn kautta on hankkinut,
tulee hänelle arvottomaksi... Ainoa, mikä hänelle nyt olisi arvokasta, sitä
hän ei ole varmistanut itselleen.." Chr. G1. 256.
25.11. Perjantai, aamu
Ps. 71:17, 18
"Minulle näytettiin, miten hartaasti Daavid pyysi, ettei Herra hylkäisi
häntä hänen vanhuutensa päivinä, ja mikä sai hänet esittämään tämän
hartaan rukouksen. Hän huomasi, että useimmat hänen ympärillään
olevista vanhuksista olivat onnettomia ja että onnettomat luonteenpiirteet
lisääntyivät varsinkin iän mukaan. Jos henkilö luonnostaan oli ollut
umpimielinen ja ahne, niin nämä piirteet ilmenivät heissä mitä
epämiellyttävimpinä heidän vanhuudessaan... Tämä taakka sydämellään
hän rukoili hartaasti: 'Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni, älä
hylkää minua, kun voimani loppuu.’” Ta. I, 158, 159.
25.11. Perjantai, ilta,
2. Moos. 20:5, toinen osa
"Ei ole mikään vähäinen asia riistää lähimmäiseltään, ja suuri on häpeä,
mikä kohtaa sellaiseen toimintaan syyllistä, mutta sellainenkin, joka ei
uskaltaisi pettää lähimmäistään, voi riistää taivaalliselta Isältään
häpeämättä ajan, minkä Hän on siunannut ja erottanut erikoista tarkoitusta
varten." Zeugnisheft 7, s.7.
26.11. Sapatti, aamu
Ps. 65:1-3
"Jos jotkut joutuvat odottamaan muutaman minuutin ennen kokouksen
alkua, osoittakoot he hiljaisella mietiskelyllä tosi hartauden henkeä ja
kohottakoot sydämensä Jumalan puoleen rukoillen, että kokous olisi
erikoiseksi siunaukseksi heidän omalle sydämelleen ja saattaisi toisia
sieluja synnintuntoon ja kääntymykseen. Heidän tulisi muistaa, että
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huoneessa on taivaallisia sanansaattajia. Me kaikki menetämme
levottomuudellamme monta ihanaa hetkeä Jumalan kanssa, kun emme
käytä hyväksemme tilaisuuksia mietiskelyyn ja rukoukseen." Schk. II, 173.
26.11. Sapatti, ilta
Joh. 4:5-7, 28-30
"Mutta mitä seurakunnan jäsenet tekevät, jotta heitä oikeudella voitaisiin
kutsua 'Jumalan työtovereiksi? Missä toimitaan koko sielulla?’ Missä
nähdään seurakunnan jäseniä, jotka ovat kokonaan täynnä uskontotuuksia
ja ovat kokonaan antautuneet Jumalan tahtoon? Missä kristityt edesvastuun
elävöittämänä rakentavat seurakuntaa ja kasvattavat sitä laajanäköiseksi ja
valoa kantavaksi kansaksi? Missä ovat ne, jotka eivät rajoita eivätkä mittaa
rakkaudentyötään Mestarille? Vapahtajamme haluaisi nähdä jotain sielunsa
työstä ja iloita siitä. Miten on niiden laita, jotka tahtovat olla Hänen
seuraajiaan? Voivatko he olla tyytyväisiä katsellessaan työnsä hedelmiä?"
Schk. III, 47.
27.sunnuntai, aamu
Ef. 1:22, 23
"Mutta seurakunta on Hänen silmissään hyvin arvokas. Se varjelee Hänen
jalokiviään ja ympäröi Hänen laumansa. Hän haluaisi nähdä sen ilman
tahraa, ryppyä tai muuta senkaltaista. Suurella rakkaudella Hän kaipaa sitä.
Siksi Hän lahjoittaa meille tilaisuuksia toimia Hänen hyväkseen ja Hän
vastaan ottaa vaivannäkömme rakkautemme ja uskollisuutemme
merkkinä." Schk. II, 447.
27.11. Sunnuntai, ilta
Ilm. 3:14, 15
"Tässä Herra osoittaa, ettei se sanoma, joka Hänen kutsumiensa saarnaajien
tulee esittää varoitukseksi Hänen kansalleen ole väärään rauhaan ja
turvallisuuteen tuudittava. Eikä se ole pelkästään teoreettinen, vaan
käytännöllinen kaikkia yksityiskohtiaan myöten, laodikean sanoma esittää,
että Jumalan kansa on lihallisessa varmuudessa. Kansa on levollinen ja
luottaa siihen, että se on saavuttanut korkean hengellisen tason." Ta. I, 308.
28.11. Maanantai, aamu
Ilm. 3:16
"Meidän päiviemme välinpitämättömille kuuluu Kristuksen varoitus:
'Mutta koska olet penseä, etkä kylmä etkä kuuma, olen minä oksentava
sinut suustani ulos.’ Ulosoksentamisen kuvaus merkitsee, että Hän ei enää
voi välittää rukouksiasi ja rakkautesi vakuutuksia Jumalalle. Jos sinä
opettaisit Jumalan sanaakin tai jotenkin toimisit hengellisesti, niin Hän ei
kuitenkaan voi tukea sinua. Sinun hartauksiasi Hän ei voi siunata
pyytämällä armoa sinulle." Schk. III, 10, 11.
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28.11. Maanantai, ilta
Ilm. 3:17
"Mikä petos olisikaan ihmisille suurempi, kuin luottamus siihen, että he
ovat oikeassa, vaikka ovat täysin väärässä! Totisen Todistajan sanoma
tapaa Jumalan kansan surullisessa mutta vilpittömässä petoksessa. Sen
jäsenet eivät tiedä, että heidän tilansa on surkuteltava Jumalan nähden.
Samalla kun ne, joille Hän kirjoittaa, kuvittelevat olevansa korkealla
hengellisellä tasolla, lyö Totisen Todistajan sanoma heidän turvallisuutensa
maahan esittämällä hätkähdyttävän moitteen heidän hengellisesti sokeasta,
köyhästä ja viheliäisestä tilastaan. Suora ja ankara todistus ei voi olla
väärässä, sillä se on Totisen Todistajan esittämä, ja Hänen todistuksensa on
ehdottomasti oikea." Ta. I, 308, 309.
29.11. Tiistai, aamu
Ilm. 3:18
"0len täynnä surua ajatellessani tilaamme kansana. Herra ei ole sulkenut
meiltä taivasta, mutta meidän oma jatkuvan lankeemuksen tiemme on
erottanut meidät Jumalasta… Ja kuitenkin on yleinen mielipide se, että
seurakunta kukoistaa, rauha ja hengellinen hyvinvointi on sen rajoilla."
Zeugnisheft 11, s. 3.
29.11. Tiistai, ilta
Ilm. 3:19
"Viimeksi saamassani näyssä minulle osoitettiin, ettei tämäkään Totisen
Todistajan suora sanoma ole saanut suorittaa Jumalan sille tarkoittamaa
tehtävää. Kansa nukkuu edelleen synneissään. Jatkuvasti se julistaa
olevansa rikas ja ettei se tarvitse mitään. Monet kysyvät: Miksi kaikkia
näitä nuhteita on annettu? Miksi Todistukset jatkuvasti syyttävät meitä
luopumuksesta ja hirvittävistä synneistä? Mehän rakastamme totuutta, ja
kaikki käy hyvin meidän kohdallamme, emmekä me tarvitse näitä
varoituksia ja nuhteita." Tod. I, 310.
30.11. Keskiviikko, aamu
Luuk. 13:23, 24
"Lunastajamme lähettää lähettiläänsä tuomaan sanomaa kansalleen. Hän
sanoo: ’Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen
hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.’ Mutta monet kieltäytyvät
vastaanottamasta Häntä. Pyhä Henki odottaa saavansa kesyttää ja tasoittaa
sydämet, mutta he eivät tahdo avata ovea ja päästää Vapahtajaa sisälle,
pelosta, että Hän voisi vaatia heiltä jotakin. Ja sen tähden Jeesus
nasarealainen menee ohi. Hän haluaisi antaa heille armonsa runsaat
siunaukset, mutta he kieltäytyvät vastaanottamasta niitä. Kuinka kauheata
onkaan sulkea Kristus ulos omasta temppelistään. Mikä tappio
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seurakunnalle.'" Schk. II, 448.
30.11. Keskiviikko, ilta
Joh. 6:60, 66, 67
"Marraskuun 20 päivänä 1857 minulle näytettiin Jumalan kansa, ja näin
sitä voimakkaasti seulottavan. Jotkut, joilla oli vahva usko, rukoilivat
Jumalaa tuskaisin huudoin. Heidän kasvonsa olivat kalpeat ja ilmaisivat
syvää tuskaa, mikä kuvasti heidän sisäistä taisteluaan... Kysyin näkemäni
seulonnan merkitystä, ja minulle näytettiin, että sen aiheutti suora todistus,
minkä herätti Totisen Todistajan laodikealaisille antama neuvo. Tämä
vaikuttaa vastaanottajansa sydämeen ja saa hänet kohottamaan tason ja
esittämään suoran totuuden. Jotkut eivät siedä tätä suoraa todistusta. He
ryhtyvät vastustamaan sitä, ja tämä aiheuttaa seulonnan Jumalan kansan
keskuudessa." Ta. I, 52, 53.
JOULUKUU
1.12. Torstai, aamu
Luuk. 22:31
"Valtavassa seulonnassa, joka pian tulee, me pystymme paremmin
tuntemaan Mahtavan Israelissa, sillä merkit osoittavat, että aika on lähellä,
kun Herra osoittaa, että Hänellä on viskimensä kädessään ja Hän on
perusteellisesti puhdistava puimatantereensa. Päivät ovat lähellä, jolloin
suuret levottomuudet ja sekaannukset ovat maan päällä." (Kirjoitettu 1882)
Zeugnisheft 2, s.23.
1.12. Torstai, ilta
Ilm. 3:16, 20
"Tuuli puhaltaa akanat pois pilven tavoin paikoilta, missä me näimme vain
runsaita vehnäpeltoja.... Kun hedelmättömät puut, jotka estävät maata,
hakataan pois, kun joukko vääriä veljiä erotetaan oikeista, niin silloin
kätkössä olleet tulevat esiin ja yhdistyvät hoosianna huudoin Kristuksen
lipun alle." Zeugnisheft 2, s, 25.
2.12. Perjantai, aamu
Ilm. 3:21, 22
"Ero aiheuttaa tuskaa ja katkeruutta kummallekin osapuolelle. Se on sitä
eripuraisuutta, josta Kristus sanoo, että Hän tulee sitä tuomaan (Matt.10:3437). Mutta kääntyneitä innostaa toivomus, että heidän ystävänsä jättäisivät
kaiken Kristukselle; sillä he tietävät, että elleivät he sitä tee, niin ero tulee
silloin olemaan ikuinen." Zeugnisheft 2, s.27.
2.12. Perjantai, ilta
5. Moos. 32:45-47
"Sapattikoulun oppilaiden tulisi ottaa se vakavasti, kaivaa syvältä ja
suurimmalla huolella etsiä kalliita totuuden jalokiviä, joita on
Viikoittaisissa tutkisteluissa. Heidän ei pidä laiminlyödä suotuisia
mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, mitkä heillä nyt on, hankkiessaan itselleen
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raamatuntuntemusta. Joka tahtoo seurata Jumalaa, hänet Hän haluaisi
perusteellisesti varustaa sanansa opetusten todisteilla." Schk. II, 502.
3.12. Sapatti, aamu
Ef. 3:14-17
"Kun kokous avataan rukouksella, jokaisen tulee notkistaa polvensa
Pyhimmän edessä ja jokaisen sydämen kohota Jumalan luo hiljaisessa
rukouksessa. Totisten rukoilijain rukoukset kuullaan, ja sanan julistus tulee
tehokkaaksi. Yhtenä suurena syynä siihen, miksi sananjulistuksella ei
saada enemmän aikaan, on kuulijain välinpitämättömyys Jumalan
huoneessa. Yhteislaulu, joka kirkkaana ja selvänä kohoaa monesta
sydämestä, on eräs Jumalan välikappaleista sielujenpelastustyössä.”
3.12. Sapatti, ilta
1. Kor. 16:13
"Kristukseen yhdistyneet, kasvavat armossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa
miesten ja naisten täyteen kypsyyteen. Jos kaikki, jotka sanovat uskovansa
totuuteen, käyttäisivät kykynsä ja tilaisuutensa oppimiseen ja toimintaan,
niin he olisivat tulleet voimakkaiksi Kristuksessa. Mitä tahansa työtä he
tekevätkin - ovat he sitten maanviljelijöitä, käsityöläisiä, opettajia tai
saarnaajia - niin täydellisesti antautuessaan Jumalalle, heistä olisi tullut
Jeesuksen Kristuksen kelpo työtovereita." Schk. III, 47.
4.12. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 1:23, 24
"Ristin lähettiläiden täytyy aseistautua valppaudella ja rukouksella, mennä
eteenpäin uskolla ja rohkeudella ja alati vaikuttaa Jeesuksen nimessä.
Heidän täytyy korottaa Kristusta ihmisten Puolustajana taivaan pyhäkössä,
sellaisena, johon kaikki vanhan Liiton uhrit viittasivat, ja jonka
sovitusuhrin kautta Jumalan lain rikkoja voi löytää rauhan ja
anteeksiannon." Gesch. d. Ap. 221 .
4.12. Sunnuntai, ilta
Joh. 3:3
"Ihmisen täytyy saada uusi sydän, uusi kaipaus, uudet aikomukset ja
vaikuttimet uutta elämänvaellusta varten. Olettamus, että ihmisen tarvitsee
ainoastaan kehittää sitä hyvää, mikä hänessä on luonnostaan, on
turmiollista petosta." Weg zu Chr. 17.
5.12. Maanantai, aamu
Sananl. 23:29-33
"Kun väkijuomien kaipaus tyydytetään ja ihminen, joka luotiin Jumalan
kuvaksi, vapaaehtoisesti asettaa juoman huulilleen, alentuu hän eläimiä
alemmaksi. Järki jähmettyy, ymmärrys tylsistyy, alhaiset intohimot
heräävät ja mitä alhaisimmat rikokset ovat usein lopullisena seurauksena.
Kuinka voi joku tupakkaa ja ryyppyjä käyttävä pyhittää sydämensä
kokonaan Herralle? Se on mahdotonta." Weg z. Ges. 37.
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Koko jumalanpalveluksen tulisi sujua vakavuuden ja hartauden vallitessa,
aivan kuin kokouksen Herra olisi näkyvänä saapuvilla." Tod. seurak. I, 175.
5.12. Maanantai, ilta
Job 22:29, 30
"Köyhä publikaani, joka rukoili: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen,
piti itseänsä hyvin syntisenä ihmisenä, ja toiset katselivat häntä samassa
valossa, mutta hän tunsi hätänsä ja tuli syntikuormineen ja häpeineen
Jumalan eteen pyytäen Hänen armoaan. Hänen sydämensä oli avoin
Jumalan Hengen armovaikutukselle, joka voi vapauttaa hänet synnin
vallasta. Fariseuksen kerskuva, itse vanhurskas rukous taas osoitti, että
hänen sydämensä oli suljettu Pyhän Hengen vaikutukselta. Koska hän oli
kaukana Jumalasta, hän ei ollenkaan tuntenut omaa saastaisuuttaan, joka oli
jumalallisen pyhyyden täydellisyyden vastakohta. Hän ei tuntenut
tarvitsevansa mitään, eikä siis saanutkaan mitään." T. K. L. 26.
6.12. Tiistai, aamu
Matt. 6:24
"Kristus ei sano, että ihminen ei tahdo tai että hänen ei pidä palvella kahta
Herraa, vaan että hän EI VOI. Jumalan ja mammonan edut ovat täysin
vastakkaiset ja yhteen soveltumattomat... Ei kukaan voi ottaa omaksua
puolueetonta kantaa. Ei ole mitään väliryhmää, joka, vaikka ei rakastakaan
Jumalaa, ei kuitenkaan palvele vanhurskauden vihollista. Kristuksen täytyy
saada elää inhimillisissä edustajissaan ja työskennellä heidän voimiensa ja
kykyjensä avulla. Heidän on alistettava tahtonsa Hänen tahtoonsa, heidän
on toimittava yhdessä Hänen Henkensä kanssa. Silloin eivät enää he elä,
vaan Kristus elää heissä. Se, joka ei kokonaan antaudu Jumalalle, on toisen
voiman hallittavana, hän kuuntelee toista ääntä, jonka kehotukset ovat aina
aivan päin vastaisia. Puolittainen Jumalan palveleminen siirtää inhimillisen
välikappaleen vihollisen puolelle ja tekee hänestä pimeyden joukkojen
menestyksellisen liittolaisen." Vs. 137, 138.
6.12. Tiistai, ilta
Välit. v. 3:26
"Älkää vaikeuksissa antako kärsimättömyyden vallata itseänne ja
älkäämme tehkö tapausta sen kautta toivottomaksi. Antakaa Jumalan
selvittää itsellenne toisiinsa kietoutuneet langat. Hän on kylliksi viisas
saattaakseen elämänne sekaannukset järjestykseen. Hän on taitava ja
varovainen. Me emme aina tunne Hänen tarkoituksiaan. Sen tähden meidän
täytyy kärsivällisesti odottaa niiden kehittymistä emmekä saa niitä
vahingoittaa ja tuhota. Hän ilmaisee ne meille oikealla ajalla." Schk. II,
101.
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7.12. Keskiviikko aamu
Ps. 119:112
"Siksi Herra nimitti Daavidin, kutsuessaan hänet nuorena kuninkaan
istuimelle, 'minun sydämeni mukaiseksi mieheksi’, Salomon
aikaisemmassa elämässä näkyi myös jumalallisen kasvatustavan tulokset.
Salomo teki nuoruudessaan Daavidin valinnan omakseen. Ennen kaikkea
maallista hyvää hän pyysi Herralta viisasta ja ymmärtäväistä sydäntä. Ja
Herra ei antanut hänelle vain sitä, mitä hän pyysi, vaan myös sen, mitä hän
ei ollut pyytänyt - rikkautta ja kunniaa. Hänen suuri viisautensa, laaja
tietonsa, hallituksensa ihanuus tulivat maailman ihmeeksi." Erz. 48.
7.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 26:41
"Jos ihmiskunnan Vapahtaja jumalallisessa voimassaan tunsi tarvetta
rukoilla meidän edestämme, kuinka paljon enemmän heikkojen,
synnillisten kuolevaisten pitäisi tuntea tarvitsevansa rukousta - palavaa,
kestävää rukousta. Ollessaan ankarimmin kiusattuna Kristus ei nauttinut
mitään, vaan jätti itsensä Jumalalle, ja hartaasti rukoillen ja täydellisesti
alistuen Isänsä tahtoon selviytyi voittajana. Niiden, jotka sanovat
uskovansa näitä viimeisiä päiviä varten annettuja totuuksia enemmän kuin
mitkään toiset kristilliset piirit, tulee seurata suurta Esikuvaa rukouksessa."
Ta. I, 206.
8.12. Torstai, aamu
Luuk. 16:1, 2
"Ennen pitkää joudumme selvittämään velkamme Mestarin kanssa, sillä
pian Hän sanoo meille: 'Tee tili taloudenhoidostasi.’ Jos ihmiset hylkäävät
Jumalan vaatimukset anastaakseen kaiken, mitä Herra antaa heille, pitäen
sitä heille itselleen kuuluvana, niin Jumala ei hätäile, vaan koettelee heitä
jatkuvasti antamalla heille lisää aineellista hyvää runsaina siunauksina.
Nämä ihmiset saattavat olla lähimmäistensä kunnioittamia, ja ehkei
seurakunnallakaan ole mitään heitä vastaan, mutta ennen pitkää Herra on
sanova heille: 'Tee tili taloudenhoidostasi.’" Ta. I, 349.
8.12. Torstai, ilta
Kol. 4:6
"Jeesus ei salannut sanaakaan totuudesta, mutta hän puhui siitä aina
rakkaudella. Seurustellessaan kansan kanssa hän osoitti mitä suurinta
tahdikkuutta ja hellintä huomaavaisuutta. Hän ei milloinkaan ollut
epäkohtelias, ei koskaan tarpeettomasti lausunut ankaria sanoja eikä
koskaan turhanpäiten loukannut tunteellista sielua. Hän ei soimannut
inhimillistä heikkoutta. Hän sanoi totuuden, mutta aina rakkaudella. Hän
tuomitsi tekopyhyyden, epäuskon ja jumalattomuuden, mutta hänen
äänensä vapisi liikutuksesta hänen julistaessaan rangaistustuomion." T. K.
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L. 10.
9.12. Perjantai, aamu
Apt. 1:4, 5
"Ajan kuluessa ei mikään Kristuksen lupauksesta Hänen jäähyväisissään,
lähettää edustajilleen Pyhä Henki, ole muuttunut; ei Jumalan puolelta ole
myöskään mitään rajoitusta armonsa rikkauksille, jotta ne tulisivat alas
maan päälle ja ihmisten ylle. Jos lupauksen täyttymistä ei todeta niin kuin
voisi olla, niin syy on siinä, että lupausta ei pidetä niin arvossa kuin tulisi.
Jos kaikki olisivat halukkaita, niin kaikki myös täytettäisiin Hengellä." W.
d. A. 37.
9.12. Perjantai, ilta
Jes. 58:13, 14
"Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen
viikoittaista paluuta tervehditään iloiten. Millään muulla tavalla
vanhemmat eivät voi korottaa ja kunnioittaa sapattia paremmin kuin
keksimällä keinoja oikean opetuksen antamiseksi, perheelleen ja sen
jäsenten innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja antamalla heille oikean
kuvan Jumalan luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä voidaksemme
saattaa kristillisen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa iankaikkisen
elämän. Vanhemmat, tehkää sapatista ilonpäivä, niin että lapsenne rupeavat
odottamaan sitä ollen valmiina lausumaan sen tervetulleeksi koko
sydämestään heti sen alkaessa." Ta. I, 263.
10.12. Sapatti, aamu
Ps. 36:8, 9
"Nöyrälle ja uskovalle sielulle Jumalan huone on taivaan portti maan
päällä. Ylistyslaulu, rukous ja Kristuksen edustajien puhumat sanat ovat
Jumalan määräämä keino valmistaa kansa ylhäällä olevaa seurakuntaa
varten, sitä ylevämpää jumalanpalvelusta varten, missä ei mitään saastaista
voi olla." Schk. II, 172.
10.12. Sapatti, ilta
Sananl. 4:23
"Hyvin harvat tuntevat oman sydämensä. Turhamaiset leikkiä laskevat
muodin ystävät voivat väittää olevansa Kristuksen seuraajia, mutta heidän
pukeutumisensa ja keskustelunsa todistavat, minkä kanssa he puuhailevat
ja missä heidän sydämensä riippuu. Ulkonainen olemus heijastaa sydäntä ja
jalo luonne ei mielisty ulkonaiseen koristeluun. Vaatimaton, Jumalaa
pelkääväinen nainen pukeutuu aina kunniallisesti, sillä yksinkertainen
vaatetus asettaa järkevän naisen aina edullisimpaan valoon. Jalo, sivistynyt
mieli ilmenee yksinkertaisten ja aistikkaiden vaatteiden valinnassa.
Pyhittäneellä sydämellä ei ole aikaa miettiä hyödyttömiä koristuksia." W. z.
Ges. 97.
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11.12. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 37:1-8
"Kun pojat saavuttivat miehuusiän, ilmeni heissä arveluttavia virheitä.
Moniavioisuuden seuraukset näkyivät perheessä. Tämä kauhea paha saa
varsinaisen rakkauden lähteen kuivumaan, ja sen vaikutus heikentää
pyhimpiä siteitä. Eri äitien mustasukkaisuus oli katkeroittanut
perhesuhteita; lapset olivat kasvaneet riidanhaluisiksi ja kuriin
kyllästyneiksi, ja isän elämää synkensi pelko ja suru." P. P. 204.
11.12. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 37:12-14
"Joosef lähestyi epäilemättä vaaraa ja iloisena siitä, että lopulta oli
löytänyt veljensä; mutta odotetun tervehdyksen sijasta hän kohtasi
katkeroituneita ja kostonhaluisia katseita, jotka pelästyttivät häntä. He
tarttuivat häneen ja riisuivat hänen vaippansa. Heidän häväistyksensä ja
uhkauksensa ilmaisivat murha-aikomuksen. He eivät välittäneet hänen
pyynnöistään. Hän oli kokonaan näiden katkeroituneiden miesten vallassa.
He raahasivat hänet säälimättä syvään kaivoon, jonne heittivät hänet, ja
varmistuttuaan siitä, ettei hänellä ollut mitään mahdollisuutta paeta,
jättivät he hänet kuolemaan nälkään, samalla kuin he itse 'istuivat alas
syömään'.” P. P. 206.
12.12. Maanantai, aamu
1. Moos. 37:25-28
"Nähdessään kauppiaat selvisi kauhea totuus heti hänelle. Orjaksi
joutuminen oli kohtalo, jota hän pelkäsi enemmän kuin kuolemaa.
Kauheassa sieluntuskassaan hän kääntyi yhden ja toisen veljensä puoleen,
mutta turhaan. Muutamat kyllä tunsivat sääliä häntä kohtaan, mutta he
vaikenivat pilkatuksi joutumisen pelosta. Kaikki tunsivat, että he olivat
menneet liian pitkälle voidakseen vetäytyä takaisin." P. P. 207.
12.12. Maanantai, ilta
1. Moos. 37:31-36
"Sillä aikaa Joosef ja kauppiaat kulkivat Egyptiä kohti. Karavaanin
kulkiessa etelään Kanaanin rajoja kohti, saattoi nuorukainen kaukaa erottaa
kukkulat, joiden keskellä isän teltat olivat. Hän itki katkerasti ajatellessaan
rakastettua isää, joka nyt oli jätetty yksinään suruunsa... Hellästi
rakastetusta pojasta oli tullut halveksittu, puolustuskyvytön orja. Mikä olisi
hänen kohtalonsa vieraassa maassa, jonne hän kulki yksin ja ilman ystäviä?
Joosef antautui hetkeksi hillittömän surun ja epätoivon valtaan." P. P. 208.
13.12. Tiistai, aamu
1. Moos. 39:1-4
"Silloin hänen ajatuksensa kääntyivät hänen isiensä Jumalan puoleen…
Silloin siinä paikassa hän jätti itsensä täysin Herralle ja rukoili, että
Israelin Varjelija olisi hänen kanssansa siinä maassa, minne häntä vietiin.
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Hän päätti koko sielustaan olla uskollinen Jumalalle, toimia kaikissa
olosuhteissa siten kuin oli soveliasta taivaan Kuninkaan alamaiselle. Hän
halusi palvella Herraa jakamattomalla sydämellä, hän päätti rohkeasti
kohdata koetukset, mitkä tulisivat hänen osakseen, sekä uskollisesti
suorittaa jokaisen velvollisuuden. Yhden päivän kokemuksesta oli tullut
käännös Joosefin elämään." P. P. 208.
13.12. Tiistai, ilta
1. Moos. 39:5, 6
"Kaikkialla hänen ympärillään näkyi ja kuului paheita, mutta hän esiintyi
kuin hän ei näkisi eikä kuulisi mitään. Hän ei antanut ajatustensa askarrella
kielletyissä aiheissa. Halu, voittaa egyptiläisten suosio, ei saanut häntä
kätkemään periaatteitaan. Jos hän olisi koettanut niin tehdä, niin kiusaukset
olisivat voittaneet hänet, mutta hän ei hävennyt isiensä uskontoa eikä
koettanut kätkeä sitä asiaa, että hän palveli Jehovaa." P. P. 209.
14.12. Keskiviikko, aamu
1. Moos, 39:7-10
"Mutta Joosefin usko ja uskollisuus koeteltaisiin kiusauksen tulikokeessa.
Hänen herransa puoliso koetti houkutella nuorukaisen rikkomaan Jumalan
lakia. Tähän saakka hän oli säilynyt tahrattomana pakanallisessa maassa
rehottavasta turmeltuneisuudesta; mutta kuinka hän kestäisi tämän
kiusauksen, joka tuli niin nopeasti ja oli niin vaikea ja viettelevä? Joosef
tiesi aivan hyvin, mitkä seuraukset hänen vastustuksestaan tulisivat.
Toiselta puolen hän saattoi salata synnin ja voittaa suosiota ja saada
palkintoja, toisella puolen olivat häpeä, vankeus ja ehkäpä kuolema. Hänen
koko tulevaisuutensa riippui hetken päätöksestä. Voittaisiko periaate?
Pysyisikö Joosef edelleenkin uskollisena Jumalalle?" P. P. 210.
14.12. Keskiviikko, ilta
Sananl. 5:1-4
"Jos me aina muistaisimme, että Jumala näkee ja kuulee kaiken, mitä me
teemme ja sanomme, ja pitää tarkkaa pöytäkirjaa sanoistamme ja
teoistamme, ja että meidän kaikkien tulee kerran tehdä niistä tiliä, niin me
pelkäisimme tehdä syntiä. Nuoret ihmiset muistakoot, että missä tahansa he
ovatkin ja mitä tekevätkin, niin he ovat Jumalan läsnäolossa. Ei ainoakaan
käytöksemme osa vältä Hänen huomiotaan." P. P. 210.
15.12. Torstai, aamu
1. Moos. 39:11-20
"Joosef kärsi rehellisyytensä vuoksi, sillä hänen kiusaajattarensa kosti
syyttämällä häntä häpeällisestä rikoksesta, niin että hänet heitettiin
vankilaan. Jos Potifar olisi uskonut vaimonsa syytökset Joosefia vastaan,
olisi nuori heprealainen menettänyt henkensä; mutta se siveys ja
vilpittömyys, joka aina oli ollut hänen käytöksensä tuntomerkkinä,
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todistivat hänen viattomuudestaan. Mutta herransa huoneen maineen
pelastamiseksi hänet jätettiin häpeämään ja vankeuteen." P. P. 213.
15.12. Torstai, ilta
1. Moos. 39:21-23
"Mutta Joosefin todellinen luonne näyttäytyi vankilan pimeydessäkin. Hän
piti kiinni uskostaan ja kärsivällisyydestään. Hänen monien vuosien
uskollinen palveluksensa palkittiin suurella julmuudella, mutta se ei
kuitenkaan tehnyt häntä synkäksi tai toivottomaksi. Hänellä oli rauha,
mikä tulee tietoisesta viattomuudesta, ja hän uskoi asiansa Jumalalle. Hän
ei hautonut itseään kohtaan tehtyä vääryyttä, vaan unohti oman tuskansa
koettaessaan lievittää toisten suruja." P. P. 213.
16.12. Perjantai, aamu
1. Moos.40:1, 9-15, 23
"Ylimmäinen viininlaskija näki, että uni täyttyi joka suhteessa. Mutta kun
hänet jälleen oli asetettu kuninkaalliseen suosioon, ei hän enää ajatellut
aikaisempaa hyväntekijäänsä. Vielä kaksi vuotta täytyi Joosefin viettää
vankilassa. Toivo, joka oli syttynyt hänen sydämessään, sammui
vähitellen, ja kaikkien muiden koetusten lisäksi, joutui hän myöskin
tuntemaan kiittämättömyyden katkeran piikin.” P. P. 214.
16.12. Perjantai, ilta
Ps. 1:1-3
"Teatteri kuuluu vaarallisimpiin huvipaikkoihin. Sen sijaan, että siellä
opetettaisiin siveyttä ja hyveitä, kuten usein väitetään, se on oikea
siveettömyyden pesä. Paheelliset tavat ja synnilliset taipumukset lujittuvat
näiden esitysten välityksellä. Kevyet laulut ja irstaat eleet, sanat ja
kohtaukset tahraavat mielikuvituksen ja alentavat moraalin. Jokainen
nuori, jolla on tapana käydä näissä näytöksissä, turmeltuu periaatteiltaan.
Ei mikään muu meidän maassamme vaikuta voimakkaammin myrkyttäen
mielikuvituksen ja hävittäen uskonnolliset vaikutelmat ja käsitykset
elämän todellisuudesta kuin teatteriesitykset." S. N. 376. (Television
kanssa teatteri on tullut kotiin.)
17.12. Sapatti, aamu
Ps. 51:12
"Vanhemmat, kohottakaa kristinusko lastenne mielissä korkeammalle
asteelle. Auttakaa heitä ottamaan Jeesus jokapäiväiseen elämäänsä.
Kasvattakaa heidät korkeimpaan kunnioitukseen Jumalan huonetta
kohtaan ja siihen mieleen, että heidän tulee astua Jumalan huoneeseen
vastaanottavaisin sydämin ja seuraavanlaisin ajatuksin: 'Täällä asuu
Jumala, tämä on Hänen huoneensa. Minulla täytyy olla puhtaat ajatukset ja
pyhimmät vaikuttimet. Sydämessäni ei saa olla ylpeyttä, ei kateutta eikä
pahansuopaisuutta, ei pahaa epäluuloa, ei vihaa eikä petosta; sillä minä
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astun pyhän Jumalan läheisyyteen. Tässä paikassa Jumala pitää yhteyttä
kansaansa ja siunaa sitä. Korkea ja pyhä, joka asuu ikuisuudessa, katselee
minua, tutkii sydäntäni ja näkee elämäni salaisimmatkin teot ja ajatukset."
Schk. II, 175, 176.
17.12. Sapatti, ilta
Pil. 1:9-11
"Jumala on antanut saarnaajiensa tehtäväksi totuuden julistamisen.
Seurakuntien tulee vastaanottaa ne ja jokaisella mahdollisella tavalla antaa
edelleen, ottamalla vastaan valonsäteet ja levittämällä niitä. Tässä on suuri
syntimme. Olemme vuosia jäljessä. Saarnaajat ovat etsineet kätkettyjä
aarteita. He ovat avanneet aarrearkun ja antaneet jalokivien loistaa; mutta
seurakunnan jäsenet eivät ole tehneet sadattakaan osaa siitä, mitä Jumala
heiltä odotti." Schk. III, 49.
18.12. Sunnuntai, aamu
Jes. 28:16
"Minä näin, että monet mittailevat toisiaan omassa piirissään ja vertaavat
elämäänsä toisten elämään. Näin ei tulisi tehdä. Meille ei ole annettu
esimerkiksi ketään muuta kuin Kristus. Hän on ainoa tosi Esikuvamme, ja
meidän kaikkien tulisi parhaamme mukaan pyrkiä olemaan Hänen
kaltaisiaan. Me olemme joko Kristuksen työtovereita tai vihollisen
työtovereita. Me joko kokoamme Kristuksen kanssa tai hajotamme. Me
olemme joko ratkaisevasti ja kokosydämisesti kristittyjä tai emme ole
ensinkään kristittyjä." Ta. I, 20.
18.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 7:24, 25
"Ottaessamme vastaan sanan me otamme vastaan Kristuksen. Ja vain ne
siis, jotka ottavat vastaan Hänen sanansa, rakentavat Hänelle. 'Muuta
perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
K r i s t u s ' . ’ E i ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastuman.’ Kristus, Sana, Jumalan ilmestys - Hänen
luonteensa, Hänen lakinsa, Hänen rakkautensa, Hänen elämänsä
henkilöitymä - on ainoa perustus, jolle voimme rakentaa kestävän
luonteen." Vs. 211.
19.12. Maanantai, aamu
Matt. 16:13-16
"Pietari oli alusta asti uskonut Jeesuksen olevan Messiaan. Monet muut,
jotka olivat tulleet synnintuntoon Johannes Kastajan saarnojen
vaikutuksesta ja vastaanottaneet Kristuksen, alkoivat epäillä Johanneksen
lähetystehtävää, kun hänet vangittiin ja mestattiin. Nyt he epäilivät, oliko
Jeesus se Messias, jota he niin kauan olivat odottaneet. Monet
opetuslapsista, jotka olivat hartaasti toivoneet Jeesuksen ottavan paikkansa
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Daavidin valtaistuimella, jättivät Hänet huomatessaan, ettei Hänellä ollut
mitään sellaista aikomusta. Mutta Pietari ja hänen toverinsa pysyivät
uskollisina. Niiden horjuva kanta, jotka tänään ylistivät ja huomenna
tuomitsivat, ei järkyttänyt Vapahtajan todellisten seuraajain uskoa. Pietari
lausui: 'Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.’" A. T. 395.
19.12. Maanantai, ilta
Matt. 16:17
"Pietarin tunnustama totuus on uskovan ihmisen uskon perustus. Jeesus
itse sanoi sen olevan iankaikkisen elämän. Mutta tämän tiedon
omistaminen ei saanut olla syynä itse korotukseen. Pietarille ei tämä ollut
paljastunut hänen oman viisautensa tai hyvyytensä avulla. Ihminen ei itse
voi koskaan hankkia tietoa jumaluudesta... Se, että Pietari erotti Kristuksen
kirkkauden, oli todistus siitä, että hän oli 'Jumalan opettama’. Niin,
todellakin, 'autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole
sitä sinulle ilmoittanut’." A. T. 395, 396.
20.12. Tiistai, aamu
Matt. 16:18
"Sana Pietari merkitsee kiveä, vierivää kiveä. Pietari ei ollut kallio, jolle
seurakunta perustettiin. Helvetin portit voittivat hänet, kun hän kiroten ja
vannoen kielsi Herransa. Seurakunta rakennettiin perustukselle, jota
helvetin portit eivät voineet voittaa." A. T. 396.
20.12. Tiistai, ilta
1. Kor. 3:11
"’Tälle kalliolle’, sanoi Jeesus, ’minä rakennan seurakuntani’. Jumalan ja
kaikkien taivaan olentojen ja helvetin näkymättömän sotajoukon edessä
Kristus perusti seurakuntansa elävälle kalliolle. Tuo kallio on Hän itse Hänen oma ruumiinsa, joka meidän tähtemme on murrettu ja särjetty. Tälle
perustukselle rakennettua seurakuntaa helvetin portit eivät tule.
voittamaan." A. T. 396.
21.12. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 2:6-8
"Miten heikolta seurakunta näyttikään, kun Jeesus lausui nämä sanat. Oli
vain kourallinen uskovaisia, joihin kaikki pahojen henkien ja pahojen
ihmisten viha kohdistuisi, mutta Kristuksen seuraajien ei kuitenkaan
tarvitsisi pelätä. Rakennettuina voimansa kalliolle heitä ei voitaisi
kukistaa. Kuudentuhannen vuoden ajan usko on rakentanut Kristukselle.
Kuusituhatta vuotta Saatanan vihan aallot ja myrskyt ovat lyöneet
pelastuksemme Kalliota vastaan, mutta se seisoo järkkymättömänä." A . T.
396, 397.
21.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 16:19
"’Taivasten valtakunnan avaimet’ ovat Kristuksen sanat. Kaikki Pyhän
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Raamatun sanat ovat Hänen sanojaan, ja ne sisältyvät tähän. Näillä sanoilla
on valta avata ja sulkea taivas. Ne selittävät, millä ehdoilla ihmiset otetaan
vastaan tai hylätään. Näin niiden työ, jotka saarnaavat Jumalan sanaa, on
joko elämän tuoksu elämäksi tai kuoleman lemu kuolemaksi. Heidän
tehtävänsä tulokset vaikuttavat ikuisuuteen asti." A. T. 397.
22.12. Torstai, aamu
Matt. 23:8, 9
"Vapahtaja ei uskonut evankeliumityötä yksin Pietarille. Toistaessaan
myöhemmin Pietarille lausumansa sanat Hän sovellutti ne välittömästi
seurakuntaan. Ja pääasiassa sama lausuttiin myös kahdelletoista apostolille
uskovain joukon edustajina. Jos Jeesus olisi antanut erikoisen vallan
yhdelle opetuslapsista syrjäyttäen toiset, emme tapaisi heitä niin usein
kiistelemässä siitä, kuka oli suurin. He olisivat taipuneet Mestarinsa
tahtoon ja kunnioittaneet sitä, jonka Hän oli valinnut." A. T. 397.
22.12. Torstai, ilta
1. Piet. 2:5
"Vaikka läsnä olisi vain muutamia uskovia, niin Jumalan silmissä he ovat
kuitenkin hyvin kallisarvoisia. Totuuden taltalla heidät murretaan karkeina
kivinä maailman kivilouhimosta ja viedään Jumalan työpajaan hakattavaksi
ja muodostettavaksi. Mutta siloittamattomassa tilassaankin he ovat
Jumalalle kalliita. Kirvestä, vasaraa ja ahdistuksen talttaa kuljettaa taitava
käsi. Hän ei käytä työaseita tuhoamaan, vaan saadakseen jokaisesta
ihmisestä täydellisen. Jumala toivoo meidät liitettävän taivaalliseen
temppeliin kallisarvoisina kuin palatsia varten kiillotettuina kivinä." Schk.
III, 23, 24.
23.12. Perjantai, aamu
Ef. 2:19-22
"Kristus, totinen perustus, on elävä kivi. Hänen elämänsä virtaa kaikkiin,
jotka ovat Hänelle rakennetut. ’Rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi.’ ’Koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi
temppeliksi Herrassa.’ Kivet tulevat yhdeksi perustuksen kanssa, sillä
yhteinen elämä on kaikessa. Tuota rakennusta ei mikään myrsky voi
kaataa, sillä ’elo Luojaan kätketty pysyy iäti’." Vs. 213.
23.12. Perjantai, ilta
Matt. 1:26, 27
"Sen sijaan jokainen rakennus, joka on pystytetty jollekin muulle
perustukselle kuin Jumalan sanalle, sortuu. Se, joka niin kuin juutalaiset
Kristuksen päivinä rakentaa inhimillisille aatteille ja käsityksille, ihmisten
keksimille muodoille ja menoille tai sellaisille teoille, joita hän voi tehdä
ilman Kristuksen armoa, pystyttää luonteensa rakennuksen löyhälle
hiekalle. Kiusausten raivoisat myrskyt pyyhkäisevät pois hiekkaperustan,
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jättäen hänen huoneensa raunioina ajan rannalle... Sinä, joka perustat
toivosi omaan itseesi, rakennat hiekalle. Mutta vieläkään ei ole niin
myöhä, ettet voisi välttää uhkaavaa perikatoa. Ennen kuin myrsky
puhkeaa, pakene lujalle perustukselle." Vs. 213, 214.
24.12. Sapatti, aamu
1. Aikak. 16:28-30
"Muodin jumalatar on vallannut maailman herruuden ja tunkeutuu usein
myös seurakuntaan. Seurakunnan tulee pitää Jumalan sanaa
ojennusnuorana ja järkevien ajatusten tulee tässä johtaa vanhempia. Jos he
huomaavat lapsissaan taipumuksen maailmalliseen muotiin, tulee heidän
Aabrahamin tavalla antaa ratkaisevia käskyjä kodissaan. Sen sijaan, että
yhdistätte heidät maailmaan, tulee teidän yhdistää heidät Jumalaan.
Kukaan ei saa häväistä Jumalan pyhäkköä huomiota herättävällä
pukeutumisella. Siellä oleskelee Jumala enkeleineen. Israelin Pyhä sanoi
apostolinsa kautta: ’Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei
hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin
vaatteisiin pukeutumista, vaan teidän kaunistuksenne olkoon salassa oleva
sydämen ihminen, sävyisän ja hiljaisen hengen katoamattomuudessa, joka
on Jumalan silmissä kallis.’" Schk. II,181.
24.12. Sapatti, ilta
1. Aikak. 16:8-10
"Mitä muuta kuin uskonelämän köyhtymistä voimme odottaa, kun
seurakunta kuulee saarnaa saarnan päälle, eikä toteuta opetuksia elämässä?
Jumalan antamat kyvyt surkastuvat, kun niitä ei käytetä. Vieläkin
enemmän, jos seurakunta pysyy toimettomuudessa, antaa saatana heille
puuhaa. Hän valloittaa kentän ja kietoo jäsenet työsuorituksiin, jotka
uuvuttavat heidän voimansa ja tuhoavat heidän hengellisen mielenlaatunsa;
mutta sitten hän jättää heidät seurakunnalle kuolleina painolasteina." Schk.
III, 49.
25.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 28:18-20
"He (opetuslapset) alkoivat nyt käsittää työnsä laatua. ja laajuutta sekä että
heidän tuli julistaa heidän haltuunsa uskottuja totuuksia koko maailmalle.
Kristuksen elämän tapahtumat, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa,
näihin tapahtumiin viittaavat ennustukset, pelastussuunnitelman
salaisuudet ja Jeesuksen valta antaa syntejä anteeksi - tämän kaiken
todistajia he olivat olleet, ja heidän tuli tiedottaa se kaikki maailmalle.
Heidän tuli julistaa ilosanomaa rauhasta ja pelastuksesta, joka saadaan,
katumuksen tietä ja Vapahtajan voimalla." W. d. A. 23.
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25.12. Sunnuntai, ilta
Apt. 1:12-14
"Nämä valmistuspäivät olivat perusteellisen sydämentutkistelun päiviä.
Opetuslapset tunsivat hengellisen tarpeensa ja anoivat Herralta sitä pyhää
voitelua, mikä tekisi heidät kelvollisiksi suorittamaan sieluja voittavaa
työtä. Eivätkä he pyytäneet siunausta vain itselleen. Heitä painoi sielujen
pelastuksen taakka. He käsittivät, että evankeliumi oli vietävä kaikkeen
maailmaan, ja he anoivat voimaa vedoten Kristuksen lupaukseen." W. d. A.
34.
26.12. Maanantai, aamu
Apt . 2:1-4
"Mikä oli seurauksena helluntaipäivänä tapahtuneesta Hengen
vuodatuksesta? Ilosanoma ylösnousseesta Vapahtajasta vietiin asutun
maailman ääriin. Kun opetuslapset julistivat sanomaa lunastavasta armosta,
tämän sanoman voima taivutti sydämet. Seurakunta sai nähdä kääntyneiden
tulevan luokseen suurin joukoin kaikilta suunnilta. Luopuneet kääntyivät
uudelleen. Syntiset etsivät kallisarvoista helmeä yhdessä uskovien kanssa.
Joistakin evankeliumin katkerimmista vastustajista tuli sen sankareita." W.
d. A. 45.
26.12. Maanantai, ilta
Matt. 22:9, 10
"Ja tänään Jumala yhä käyttää seurakuntaansa tiedottaakseen
suunnitelmistaan maailmalle. Tänään ristin lähettiläät kulkevat kaupungista
toiseen ja valmistavat tietä Kristuksen toiselle tulolle. Jumalan lakia
korotetaan ojennusnuorana. Kaikkivaltiaan Henki liikuttaa ihmissydämiä,
ja kaikki, jotka antautuvat sen vaikutukselle, todistavat Jumalasta ja Hänen
totuudestaan. Monilla paikoilla pyhitetyt miehet ja naiset ilmoittavat
toisille sitä valoa, jonka pelastuksen tie Kristuksen kautta oli selvittänyt
heille. Ja siinä määrin kuin he antavat valonsa loistaa niiden tavalla, jotka
helluntaipäivänä kastettiin Pyhän Hengen kasteella, he saavat vastaanottaa
yhä enemmän ja enemmän Hengen voimaa." W. A. 52.
27.12. Tiistai, aamu
Ef. 5:15 , 1 6
"Toisaalta muutamat eivät käytä viisaasti hyväkseen nykyisiä tilaisuuksia,
vaan odottavat joutilaina jonkin erikoisen hengellisen virvoituksen aikaa,
mikä tekisi heidät paljon kykenevämmiksi valistamaan toisia. He
laiminlyövät nykyiset velvollisuutensa ja etuoikeutensa ja päästävät
valonsa himmenemään odottaessaan aikaa, jolloin ilman vähääkään omaa
yritystään saisivat osakseen erikoisen siunauksen, mikä muuttaisi heidät ja
tekisi kykeneviksi palvelukseen." W. A. 52.
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27.12. Tiistai, ilta
Jooel 2:12-18
"Jos Hengen lahja on se välikappale, joka antaa meille voimaa, niin miksi
emme isoa ja janoa enemmän sitä? Miksi emme tee sitä keskustelujemme,
rukoustemme ja saarnojemme aiheeksi? Herra on enemmän altis antamaan
Pyhän Hengen niille, jotka Häntä palvelevat, kuin vanhemmat antavat
lapsilleen hyviä lahjoja." W. A. 48.
28.12. Keskiviikko, aamu
Jooel 2:23-25
"On totta, että lopun aikana, jolloin Jumalan työ maan päällä on
päättymässä, pyhittyneiden uskovaisten vakaviin yrityksiin, joihin he
käyvät Pyhän Hengen opastamina, liittyy jumalallisen suosion erikoisia
ilmauksia. Käyttäen kuvausta syys- ja kevätsateesta, mitkä itämailla
sattuvat kylvön ja sadonkorjuun aikoihin, heprealaisprofeetat ennustivat
hengellisen armon tavallista runsaampaa vuodattamista Jumalan
seurakunnalle." W. A. 52, 53.
28.12. Keskiviikko, ilta
Sak. 10:1
"Mutta lähellä maan elonkorjuun päättymistä on luvattu erikoinen
hengellisen armon vuodatus valmistamaan seurakuntaa Ihmisen Pojan
tulolle. Tätä Hengen vuodatusta verrataan ehtoosateeseen, ja tätä
lisävoimaa kristittyjen tulee rukoilla sadonkorjuun Herralta 'kevätsäteen
aikana’. Vastauksena tähän rukoukseen 'Herra tekee pilvet ja antaa teille
runsaan sateen’. W . A. 53.
29.12. Torstai, aamu
Ilm. 14:9, 10
"Mutta Jumalan viha ei kohtaa ketään, ennen kuin totuus on hänelle
selvinnyt ja hän vastoin parempaa tietoaan on sen hyljännyt. On useita,
joilla ei ole tilaisuutta kuulla meidän aikaamme koskevia erityisiä
totuuksia. Neljännen käskyn velvoittavuutta ei ole heille koskaan esitetty
oikeassa valossa. Hän, joka tuntee jokaisen sydämen ja tutkii jokaisen
vaikuttimen, ei ole jättävä yhtäkään totuuden tietoa kaipaavaa sielua
erehtymään niiden kohtien suhteen, joita taistelu koskee. Mainitun
määräyksen noudattamista ei vaadita tietämättömältä kansalta. Jokainen on
saava kylliksi valoa, voidakseen järkevästi tehdä valintansa." S. T. 589.
29.12. Torstai, ilta
Ilm. 18:1
"Monet olivat olleet kahleissa. Muutamia vaimoja oli kahlehtinut heidän
miehensä, ja vanhemmat olivat kahlehtineet lapsiaan. Vilpittömät sielut,
joita oli estetty kuulemasta totuutta, ottivat sen nyt innolla, vastaan. He
olivat kadottaneet kaiken pelkonsa omaisiin ja sukulaisiin, ja yksin totuus
oli heille kallis. He olivat isonneet ja janonneet totuutta. Se oli heille
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elämää kalliimpi ja rakkaampi. Kysyin mikä oli saanut aikaan tämän
suuren muutoksen. Eräs enkeli vastasi: ’Sen on saanut aikaan iltasade,
virvoitus Herran kasvoilta, kolmannen enkelin voimakas huuto .’” H. K. 301.
30.12. Perjantai, aamu
Ilm. 18:2, 3
"Uskon ja rukouksen miehet ryhtyvät sisäisen pakon vaatimina toimimaan
pyhällä innolla, esittäen niitä sanoja, joita Jumala heille antaa. Babylonin
synnit paljastetaan. Ne kauheat seuraukset, mitkä johtuvat siitä, että
yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa noudattamaan kirkon
määräyksiä, spiritualismin leviäminen, paavinvallan salainen, mutta nopea
eteneminen - kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset herättävät
kansan. Tuhansittain ihmiset, jotka eivät koskaan ennen ole kuulleet
sellaisia sanoja, tulevat niitä nyt kuuntelemaan.” S. T. 591.
30.12. Perjantai, ilta
Ilm. 18:4, 5
"Jumalan kunnia lepäsi kärsivällisten, odottavien pyhien yllä ja
pelottomina he antoivat viimeisen vakavan varoituksen kaikua, julistaen
Babylonin kukistumista ja kehottaen Jumalan kansaa lähtemään siitä ulos,
jotta voisivat pelastua sen hirvittävästä tuomiosta. Valo, mikä koitti
odottaville, tunkeutui kaikkialle, ja ne eri seurakunnissa olevat, joilla oli
jotain valoa ja jotka eivät olleet kuulleet eivätkä hylänneet kolmea
sanomaa, ottivat kutsusta vaarin ja lähtivät - langenneista kirkkokunnista."
H. K. 308.
31.12. Sapatti, aamu
Ps. 119:33
"Sapattikoulu antaa vanhemmille ja lapsille erinomaisen tilaisuuden
tutkistella Jumalan sanaa. Mutta saadakseen sen hyödyn, minkä
sapattikoulu tarjoaa heille, täytyy vanhempien ja lasten omistaa aikaa
oppivihon tutkimiselle ja pyrkiä saamaan perusteellinen tieto siinä olevista
aiheista sekä hengellisistä totuuksista, joita siinä halutaan opettaa. Meidän
tulisi aivan erikoisesti painaa nuorisomme mieliin, kuinka tärkeätä on
selvittää juuri tutkittavana olevan raamatunkohdan täysi merkitys.” Schk.
II, 501, 502.
31.12. Sapatti, ilta
Luuk. 12:9
"Meidän ei tule ajatella, että evankeliumin julistaminen on vain saarnaajan asia.
Jumala on antanut jokaiselle valtakunnassaan tehtävän. Jokaisen kristityn tulee
olla vakava, uhrautuvainen työntekijä, joka on valmis puolustamaan
vanhurskauden periaatteita. Jokaisella tulisi olla toimiva osuus Jumalan työn
edistymisessä. Mihin tahansa olemmekin kutsutut, on meillä kristittyinä
velvollisuus julistaa Kristusta maailmalle. Meidän tulee olla lähetystyöntekijöitä,
päämääränämme voittaa sieluja Kristukselle." Schk. III, 50, 51.
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Auringon laskutaulukko
Helsinki

Turku

Tampere

7.10. 18.36

18.46

18.38

18.21

14.10. 18.15

18.25

18.17

17.58

21.10. 17.55

18.05

17.55

17.35

28.10.17.35

17.45

17.35

17.13

4.11. 16.17

16.26

16.15

15.52

11.11. 16.00

16.09

15.56

15.32

18.11. 15.44

15.53

15.40

15.13

25.11. 15.31

15.40

15.25

14.57

2.12. 15.21

15.29

15.14

14.44

9.12. 15.14

15.23

15.06

14.34

16.12.15.12

15.20

15.03

14.30

23.12.15.14

15.22

15.05

14.32

30.12.15.21

15.29

15.12

14.40
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