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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HEINÄKUU
1.7. Perjantai, aamu
Ps. 132:13, 14
”Halki vainon, taistelun ja pimeyden vuosisatojen Jumala on ylläpitänyt
seurakuntaansa. Yksikään pilvi ei ole päässyt synkentämään sitä hänen
varautumatta siihen, eikä mikään vastustava voima ole noussut haittaamaan
hänen työtään hänen sitä ennalta näkemättä. Kaikki on tapahtunut hänen
ennustustensa mukaan. Hän ei ole hylännyt seurakuntaansa vaan on
profeetallisissa ilmoituksissa hahmotellut sen ääriviivat, mitä tulisi
tapahtumaan, ja se, mitä hänen Henkensä innoitti profeetat ennustamaan, on
toteutunut. Kaikki hänen tarkoituksensa täyttyvät. Hänen lakinsa kytkeytyy
hänen valtaistuimeensa, eikä mikään pahuuden voima voi tuhota sitä. Totuus
on lähtöisin Jumalasta, ja hän varjelee sitä, niin että se voittaa kaiken
vastustuksen.” ApT 13
1.7. Perjantai, ilta
1 Kor. 1:2, 3
”Hengellisen pimeyden kausina Jumalan seurakunta on ollut kuin vuorelle
rakennettu kaupunki. Aikakaudesta toiseen ja sukupolvien seuratessa toisiaan
taivaan puhtaat opit ovat tulleet ilmoille sen rajojen sisäpuolella. — Se on hänen
armonsa näyttämö, jossa hän niin mielellään osoittaa sydämiä muuttavan
voimansa.” ApT 13
”Seurakunta on Jumalan linnoitus, hänen turvakaupunkinsa kapinoivassa
maailmassa. Mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös hänen
kavaltamistaan, joka on ostanut ihmiskunnan ainokaisen Poikansa verellä.
Alusta lähtien uskolliset sielut ovat muodostaneet maanpäällisen seurakunnan.
Jokaisena aikakautena Herralla on ollut vartijansa, jotka ovat uskollisesti
todistaneet
omalle
sukupolvelleen.
Nämä
vartiomiehet
julistivat
varoitussanomaa, ja kun heidän aikansa tuli riisua varustuksensa, toiset
ryhtyivät jatkamaan työtä. Jumala saattoi nämä todistajat liittosuhteeseen
kanssaan
yhdistämällä
maanpäällisen
seurakunnan
taivaalliseen
seurakuntaan, eivätkä tuonelan portit ole voittaneet hänen kansaansa.” ApT 12,
13
”Jumala rakastaa lapsiaan rajattomalla rakkaudella. Hänen seurakuntansa on
hänelle rakkainta maailmassa.” KV 118
2.7. Sapatti, aamu
Jes. 43:2
”Jumalalla on seurakunta maan päällä; sen jäsenet ovat hänen valittua
kansaansa, joka pitää hänen käskynsä. Hän ei johda mitään irrallisia versoja
eikä yhtä sinne ja toista tänne, vaan kansaa.” TM 61
2.7. Sapatti, ilta
Apt. 14:26
”Ei ole mitään syytä epäillä tai pelätä, ettei työ tule menestymään. Jumala on
työn johdossa, ja hän on saattava kaiken järjestykseen. Jos asiat vaativat
korjausta työn johdossa, Jumala on siinä mukana ja oikaisee jokaisen
vääryyden. Uskokaamme, että Jumala on vievä kansaansa kuljettavan jalon
purren turvallisesti satamaan. Kun vuosia sitten matkustin Portlandista,
Mainesta, Bostoniin, jouduimme myrskyyn, ja suuret aallot heittelivät meitä
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sinne tänne. Valaisimet putoilivat, ja matkatavarat vierivät kuin pallot laidalta
toiselle. Matkustajat olivat peloissaan, ja monet kirkuivat kuoleman pelosta.
Jonkin ajan kuluttua tuli luotsi laivaan. Kapteeni seisoi vieressä, kun luotsi
tarttui ruoriin, ja sanoi pelkäävänsä, ettei laiva pysyisi kurssissaan. »Tahdotteko
hoitaa ruoria?» kysyi luotsi. Kapteeni ei halunnut tarttua ruoriin, sillä hän tiesi,
ettei hänellä ollut siihen kokemusta. Sitten jotkut matkustajat kävivät
levottomiksi ja sanoivat pelkäävänsä, että luotsi ohjaisi heidät päistikkaa
karikkoon. »Tahdotteko tarttua ruoriin?» kysyi luotsi taas, mutta he tiesivät,
etteivät pystyneet ohjaamaan laivaa. Kun luulet työn olevan vaarassa, niin
rukoile: »Herra, seiso ruorissa. Ohjaa meidät hankaluuksien läpi turvallisesti
satamaan.» Eikö meillä ole syytä uskoa, että Herra vie meidät voittoisasti
perille? — Ette voi rajallisella mielellänne ymmärtää Jumalan kaitselmuksen
kaikkea toimintaa. Antakaa Jumalan pitää huoli omasta työstään.” RH.
20.9.1892
3.7. Sunnuntai, aamu
Ilm. 14:6, 7
”Muuan rehellinen ja kunniallinen maanviljelijä, joka oli alkanut epäillä
Raamatun jumalallista arvoa, mutta joka vilpittömästi etsi totuutta, oli se
henkilö, jonka Jumala erikoisesti valitsi aloittamaan Kristuksen toista tulemista
koskevan sanoman julistuksen.” ST 304
”Jumala lähetti enkelinsä johtamaan hänet tutkimaan ennustuksia. — Hän näki
maan asukasten saapuneen maailman historian lopputapahtumiin kuitenkaan
tietämättä sitä. -- Jumala kutsui hänet lähtemään maatilaltaan. — Vavisten alkoi
William Miller paljastaa ihmisille Jumalan valtakunnan salaisuuksia, johdatellen
kuulijoitaan halki profetioiden aina Jeesuksen toiseen tulemukseen asti.
Tuhansia johdatettiin omaksumaan William Millerin saarnaama totuus, ja
Jumalan palvelijoita lähti Elian hengessä ja voimassa julistamaan sanomaa.”
EW 229, 230
3.7. Sunnuntai, ilta
Ilm. 10:9
”Ja kun vakavin varoituksin kehotettiin pakenemaan tulevaista vihaa,
vastaanottivat monet eri kirkkoihin kuuluvat tuon parantavan sanoman; he
huomasivat luopuneisuutensa, ja katkerasti itkien he katuivat ja tuskaisin
sydämin nöyrtyivät Jumalan edessä.” EW 230, 233
”Jumalan erikoinen siunaus, joka oli ilmennyt sekä syntisten kääntymisessä
että kristittyjen hengellisen elämän elpymisessä, oli todistuksena sanoman
taivaallisesta alkuperästä.” ST 394
”Selkeästi uskovaiset — esittivät syyt, joiden perusteella he odottivat Herransa
tulevan vuonna 1844. Heidän vastustajansa eivät voineet millään väitteillä
kumota heidän voimakkaita perustelujaan.” EW 237
”Julistus: »Hänen tuomionsa hetki on tullut», tarkoittaa viimeistä osaa
Kristuksen pappispalveluksessa ihmisten pelastamiseksi. Se ilmoittaa
totuuden, jota on julistettava, kunnes Vapahtajan välitystyö päättyy ja hän tulee
noutamaan kansansa maan päältä luoksensa taivaaseen.” ST 433
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4.7. Maanantai, aamu
Hebr. 10:35, 36
”Pyhäkköoppi oli se avain, jonka avulla vuonna 1844 koetun pettymyksen
salaisuus paljastui. Se toi päivän valoon täydellisen totuuden järjestelmän,
yhtenäisen ja sopusointuisen, näyttäen että Jumalan käsi oli johtanut suurta
adventtiliikettä.” ST 423
”Adventistit silloin otaksuivat, että maa tai jokin sen osa oli pyhäkkö. Heidän
käsityksensä mukaan pyhäkön puhdistaminen merkitsi maan puhdistamista
tulella viimeisenä suurena päivänä, ja tämä oli tapahtuva Kristuksen toisessa
tulemisessa. Tämä vei siihen johtopäätökseen, että Kristus tulisi takaisin maan
päälle vuonna 1844.
Mutta määrätty aika oli mennyt ohi, eikä Herra ollut tullut. Uskovaiset tiesivät,
ettei Jumalan sana voinut raueta tyhjiin. Heidän selityksensä täytyi olla
virheellinen; mutta missä oli virhe? Tutkiessaan he huomasivat, ettei
Raamatussa ole mitään tukea sille yleiselle käsitykselle, jonka mukaan maa on
pyhäkkö, mutta he löysivät sieltä täydellisen selityksen, josta ilmeni pyhäkön
luonne, asema ja siihen liittyvät palvelustoimet.” ST 409
4.7. Maanantai, ilta
Hebr. 10:37
”Ne, jotka seurasivat profeetallisen sanan valoa, näkivät, että Kristus, sen sijaan
että olisi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 tullut puhdistamaan maata,
meni silloin taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään toimittamaan sovitustyön
viimeistä osaa tulemisensa edellä. — Nyt he näkivät hänet kaikkein
pyhimmässä säälivänä ylimmäisenä pappinaan, joka pian oli ilmestyvä heidän
kuninkaanaan ja vapauttajanaan.” ST 422, 423
”Seuraten häntä uskossa he oppivat ymmärtämään seurakunnan viimeisen
työn. He ymmärsivät paremmin ensimmäisen ja toisen enkelin sanomat sekä
olivat valmiit vastaanottamaan ja antamaan maailmalle kolmannen enkelin
vakavan varoituksen, sellaisena kuin se esitetään Ilmestyskirjan 14. luvussa.”
ST 430
5.7. Tiistai, aamu
Ilm. 14:8
”Ilmestyskirjan 14. luvussa olevaa toisen enkelin sanomaa julistettiin ensin
kesällä 1844; ja silloin se soveltui suoranaisimmin Yhdysvaltain kirkkokuntiin,
sillä siellä oli tuomionsanomaa enimmin julistettu, siellä se myös oli yleisimmin
hyljätty, ja siellä kirkkokunnat olivat nopeimmin rappeutuneet. Mutta toisen
enkelin sanoma ei toteutunut täydellisesti vuonna 1844. Kirkkokunnat kokivat
silloin siveellisen lankeemuksen, koska hylkäsivät adventtisanoman valon,
mutta lankeemus ei ollut täydellinen. Jatkettuaan tälle ajalle kuuluvien eri
totuuksien hylkäämistä ne ovat langenneet yhä syvemmälle. Mutta vieläkään ei
voi sanoa, että Babylon on langennut,… koska se haureutensa vihan viinillä on
juottanut kaikki kansat. Se ei ole tehnyt sitä vielä kaikille kansoille.” ST 392
5.7. Tiistai, ilta
Ilm. 18:2
”Maailmanmielisyys ja välinpitämättömyys aikamme koettelevia totuuksia
kohtaan on lisääntynyt protestanttisissa kirkkokunnissa kristikunnan kaikissa
maissa; ja toisen enkelin juhlallisen pelottava julistus koskee näitä kirkkokuntia.
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Mutta luopumus ei ole vielä saavuttanut huippukohtaansa. Raamattu todistaa,
että Herran tulemuksen edellä saatana vaikuttaa »valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä»; ja niille, jotka eivät
ota vastaan »rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua,… Jumala lähettää
väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen.» 2 Tess. 2: 9-11. Vasta sitten,
kun tämä tila saavutetaan ja kirkon yhteys maailman kanssa täydellisesti
toteutetaan kaikkialla kristikunnassa, Babylonin lankeemus on täydellinen.
Muutos tapahtuu asteittain, ja Ilm. 14:8 toteutuu täydellisesti tulevaisuudessa.
Vaikka niissä kirkkokunnissa, jotka muodostavat Babylonin, vallitsee
hengellinen pimeys ja Jumalasta vieraantuminen, on Kristuksen seuraajien
pääosa vielä niiden yhteydessä. Monet näistä eivät ole koskaan nähneet
aikamme erikoisia totuuksia.” ST 392, 393
6.7. Keskiviikko, aamu
Ilm. 14:9,10
”Kun Jeesus lopetti palveluksensa pyhässä paikassa ja siirtyi
kaikkienpyhimpään ja seisoi Jumalan lain sisältävän arkin edessä, hän lähetti
vielä yhden enkelin viemään maailmalle kolmatta sanomaa. — Tämän sanoman
tarkoituksena oli saa da Jumalan lapset varuilleen osoittamalla, että he olivat
joutumassa kiusauksen ja koetuksen hetkeen.” EW 254
”Tämä vertauskuva edustaa useimpien protestanttien käsityksen mukaan
paavinvaltaa. — »Pedon kuva» esittää langenneen protestanttisuuden sellaista
muotoa, joka kehittyy protestanttisten kirkkokuntien etsiessä maallisen vallan
apua oppiensa täytäntöön panemiseen.” ST 438, 443
6.7. Keskiviikko, ilta
Ilm. 13:16, 17
”Paavia kannattavat kirjailijat esittävät katolisen kirkon vallan merkkinä
»sunnuntain tekemisen lepopäiväksi lauantain asemesta ». Mitä muuta sapatin
muutos silloin on kuin roomalaisen kirkon vallan merkki - »pedon merkki»?” ST
443, 445
”Sunnuntain pitäminen ei vielä ole pedon merkki eikä tule olemaankaan, ennen
kuin annetaan käsky, joka saa ihmiset palvomaan tätä väärää sapattia.”
7BC977
”Vasta sitten, kun tämä kysymys on selvästi esitetty kansalle ja ihmiset ovat
joutuneet valitsemaan Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä, ne, jotka
jatkavat Jumalan käskyn rikkomista, ottavat pedon merkin.” ST 446
”Kun Jumala lähettää ihmisille varoituksia, jotka ovat niin tärkeitä, että ne
esitetään keskitaivaalla lentävien pyhien enkelien julistamiksi, hän odottaa,
että jokainen järjellinen ihminen ottaisi niistä vaarin.” ST 581
7.7. Torstai, aamu
Ilm. 7:2, 3
”Elävän Jumalan sinetti painetaan vain niihin, jotka ovat luonteeltaan
Kristuksen kaltaisia.” 7BC 970
”Samoin kuin vaha saa sinetin painalluksesta muodon, tulee sielunkin
muotoutua Jumalan Hengen vaikutuksesta ja säilyttää itsessään Kristuksen
kuva.” 7BC 970
”Jumalan käskyjen periaatteiden noudattaminen muovaa luonteen jumalallisen
Hartauskalenteri

6

Heinä-Syyskuu 2016

kaltaiseksi.” SD 52
”Jumalan sinetti on neljännessä käskyssä. Kaikista kymmenestä vain tämä
mainitsee Lainantajan sekä nimen että arvon. Se julistaa hänen olevan
taivaiden ja maan Luoja, jonka perusteella häntä tulee kunnioittaa ja palvoa yli
kaikkien muiden. Mistään muusta kymmenen käskyn kohdasta ei ilmene,
kenen arvovallalla laki on annettu.” Signs 14.6.1910
7.7. Torstai, ilta
Ilm. 7:4
”Israelilaiset sivelivät verta oviensa pihtipieliin osoittaakseen olevansa Jumalan
omaisuuskansaa. Samoin tulee Jumalan lapsilla tänä aikana olemaan Jumalan
asettama tunnusmerkki. He noudattavat kaikessa Jumalan pyhää lakia, ja niin
pannaan Jumalan kansan jokaiseen jäseneen merkki yhtä varmasti kuin
heprealaisten asumusten ovelle pantiin merkki suojaamaan kansaa yleiseltä
tuholta. Jumala sanoo: »Myöskin sapattiini minä annoin heille olemaan
merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen
Herra, joka pyhitän heidät.» Hes. 20:12.” 7BC 968, 969
”Niin pian kuin sinetti painetaan Jumalan kansaan kuuluvien otsaan, - se ei ole
mikään näkyvä sinetti tai merkki, vaan pitäytyminen totuuteen sekä älyllisesti
että hengellisesti niin lujasti, ettei heitä voida erottaa siitä - niin pian kuin
Jumalan kansa on sinetöity ja tullut valmiiksi järkytystä varten, tämä järkytys on
tuleva. Se onkin todella jo alkanut; Jumalan tuomiot kohtaavat jo maata, - - jotta
tietäisimme mitä on tulossa.” 4BC 1161
8.7. Perjantai, aamu
Ef. 5:27
”Herra Jumala on kiivas Jumala; kuitenkin hän suhtautuu pitkämielisesti tämän
sukupolven kansansa synteihin ja rikkomuksiin. Jos Jumalan kansa olisi
vaeltanut hänen neuvonsa mukaan, olisi Jumalan työ edistynyt ja totuuden
sanomat olisivat yltäneet kaikille, jotka asuvat koko maan pinnalla. Mutta
koska kansa on tottelematonta, kiittämätöntä ja epäpyhää muinaisen Israelin
tavoin, pitkitetään aikaa, jotta kaikki voisivat kuulla suurella äänellä julistetun
viimeisen armon sanoman. Herran työ on estynyt ja sinetöimisen aika viipynyt.
Monet eivät ole kuulleet totuutta. Mutta Herra on antava heille tilaisuuden
kuulemiseen ja pelastumiseen.” Kirje 106, 1897
8.7. Perjantai, ilta
Ef. 1:4
”Mitä teette suuressa valmistustyössä? Ne, jotka yhdistyvät maailmaan, saavat
maailman muodon ja valmistuvat pedon merkkiä vastaanottamaan. Ne, jotka
eivät luota itseensä, vaan nöyrtyvät Jumalan edessä ja puhdistavat sielunsa
totuuden kuuliaisuudessa, - ne vastaanottavat taivaallisen luonteen ja
valmistautuvat vastaanottamaan Jumalan sinetin otsaansa. Kun käsky
annetaan ja sinetti painetaan, heidän luonteensa säilyy puhtaana ja
tahrattomana kautta ikuisuuden. Nyt on valmistusaika. Jumalan sinettiä ei
milloinkaan paineta saastaisen miehen tai naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan
paineta kunnianhimoisen ja maailmaa rakastavan miehen tai naisen otsaan.
Sitä ei milloinkaan paineta sellaisten otsaan, joilla on vilpillinen kieli tai
petollinen sydän. Jokaisen sinetin saajan täytyy olla tahraton Jumalan edessä Hartauskalenteri
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kokelas taivasta varten.” 2Ta 66, 67
”Jokaisen sielun täytyy kuulla Herran sana ja noudattaa sitä tarkoin, jotta voisi
saada elävän Jumalan sinetin. Mikään sellainen kuin satunnainen uskonto ei
saa tulla kysymykseenkään niillä, jotka tahtovat kuulua Jumalan perheeseen.”
Kk 20, 1899
”Nyt meidän on aika, kun neljä enkeliä vielä pitävät kiinni maan neljää tuulta,
tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi.” EW 58
9.7. Sapatti, aamu
Ilm. 12:12
”Ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, saavat tuntea
lohikäärmeen ja hänen joukkonsa vihan. Saatana pitää maailmaa alaisenaan,
sillä hän on saanut valtaansa luopiokirkot; mutta tässä on pieni joukko, joka
vastustaa hänen ylivaltaansa. Jos hän pystyisi hävittämään heidät maailmasta,
hänen voittonsa olisi täydellinen. Samalla tavalla kuin hän yllytti pakanakansoja
muinoin tuhoamaan Israelin, samalla tavalla hän on lähitulevaisuudessa
kiihottava maan pahuuden voimia tuhoamaan Jumalan kansan. Heidän ainoa
toivonsa on Jumalan armo ja heidän ainoa voimansa rukous.” 2Ta 176, 177
”Esterin päivien Jumalan kansan koettelevat kokemukset eivät olleet ominaisia
vain sille aikakaudelle. Ilmestyskirjan Johannes on seuratessaan katseellaan
historian kulkua ajan loppuun asti lausunut: »Lohikäärme vihastui vaimoon ja
lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus» (Ilm. 12:17). Jotkut nykyään elävät saavat
nähdä näiden sanojen täyttyvän.” PK 416, 417
9.7. Sapatti, ilta
3 Joh. 1:4
”Saatanan viha lisääntyy hänen aikansa lyhetessä, ja hänen eksyttämis- ja
hävittämistyönsä on saavuttava huippunsa ahdistuksen aikana. Pelottavia,
yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla pahojen henkien ihmeitä
tekevän voiman merkkeinä. Riivaajain henget menevät maan kuningasten luo
ja kaikkeen maailmaan, kietoakseen ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä
liittymään saatanaan hänen viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta
vastaan. Näiden välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset
petetyiksi.” ST 604, 605
”Ne, jotka etsivät totuutta voidakseen noudattaa sitä rakkaudesta totuuteen,
saavat saatanan yltymään pahuudessaan ja kiihtymään vihansa vimmoihin.
Mutta hän ei pysty koskaan heikentämään heitä niin kauan kuin he pysyttelevät
lähellä Jeesusta.” 2T 105
10.7. Sunnuntai, aamu
Mal. 4:5, 6
”Loppusanoissaan Malakia ennustaa Kristuksen ensimmäistä ja toista
tulemista edeltävästä työstä.” SW 21.3.1905
”Uskollinen Elia kuvaa niitä, joiden tulee valmistaa tie Kristuksen toiselle
tulemiselle samoin kuin Johannes tuli Elian hengessä valmistamaan tietä
Kristuksen ensimmäiselle tulolle.” 3T 62
”Sanomamme on oltava yhtä suorasukainen kuin Johanneksenkin. Hän nuhteli
kuninkaita jumalattomuudesta. Välittämättä henkeään uhkaavasta vaarasta
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hän ei koskaan pidättäytynyt lausumasta totuutta. — Tänä miltei
maailmanlaajuisen luopumuksen aikana Jumala kutsuu sanansaattajiaan
julistamaan lakiaan Elian hengessä ja voimassa. Samoin kuin Johannes Kastaja
valmistaessaan kansaa Kristuksen ensimmäiselle tulemiselle kiinnitti heidän
huomionsa kymmeneen käskyyn, on meidänkin varmoin äänin julistettava
sanomaa: »Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa
hetki on tullut.» Samalla vakavuudella ja innolla, joka oli ominaista Elialle ja
Johannes Kastajalle, meidän tulee ponnistella valmistaaksemme tietä
Kristuksen toiselle tulemukselle.” 4BC 1184
10.7. Sunnuntai, ilta
2 Kor. 4:6
”Jumalan tuomion hetki on tullut, ja hänen maanpäällisen seurakuntansa
jäsenten vastuulla on niiden varoittaminen, jotka seisovat aivan kuin ikuisen
perikatonsa partaalla.” PK 496, 497
”Kaikki voivat osallistua työhön jollakin tavoin. Ketään ei julisteta syyttömäksi
Jumalan edessä, elleivät he ole työskennelleet hartaasti ja epäitsekkäästi
sielujen pelastukseksi.” 5T 395
”Velvollisuuttasi ei voida siirtää toiselle, sillä kukaan toinen ei pysty
suorittamaan sinun osaasi. Jos sinä pidätät valosi, jonkun on jäätävä pimeyteen
laiminlyöntisi tähden.” 2Ta 165
”Herralla on suuressa suunnitelmassaan tehtävä jokaiselle.” 3Ta 294
11.7. Maanantai, aamu
Ilm. 12:17
”Ilmestyskirjan 12. luvussa kuvataan kuuliaisten ja tottelemattomien välistä
suurta taistelua.” 7BC 974
”Kuuliaisuuden merkki on neljännen käskyn sapatin noudattaminen.” 7BC 981
”Sapatti on koetuksena tälle sukupolvelle. Noudattaessaan neljättä käskyä
hengessä ja totuudessa ihmiset noudattavat kaikkia kymmentä käskyä.
Voidakseen täyttää tämän käskyn ihmisen on rakastettava Jumalaa yli kaiken
ja osoitettava rakkauttaan kaikkia hänen luotujaan kohtaan.” Signs 13.2.1896
”Tulossa on aika, jolloin Jumalan kansa joutuu vainottavaksi seitsemännen
päivän pyhittämisen johdosta. — Synnin ihminen, joka aikoi muuttaa ajat ja lain
ja joka aina on sortanut Jumalan kansaa, aikaansaa sellaisten lakien
julkaisemisen, jotka pakottavat viettämään viikon ensimmäistä päivää. Mutta
Jumalan kansa pysyy lujasti hänen puolellaan.” 7BC 975
11.7. Maanantai, ilta
Ps. 119:165
”Älköön kukaan taipuko kiusaukseen ja tulko vähemmän palavaksi pitäessään
Jumalan lakia, vaikka sitä halveksitaankin, sillä juuri siksi meidän pitäisikin
rukoilla koko sydämestämme ja sielustamme ja täysin äänin: »On aika Herran
tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi» (Ps. 119: 126). Sen tähden,
vaikka koko maailma halveksisi sitä, en suostu rupeamaan petturiksi, kun voin
uskollisuudellani parhaiten kunnioittaa ja kirkastaa Jumalaa. — Pitäisikö
seitsemännen päivän adventistien sallia antaumuksensa herpaantua nyt, kun
heidän tulisi kaikkine kykyinensä ja voiminensa asettua Herran puolelle ja
päästää järkähtämätön todistuksensa jalona ja kohottavana kaikumaan
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huuliltaan? »Sen tähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa,
enemmän kuin puhtainta kultaa» (Ps. 119:127). Kun Jumalan lakia eniten
pilkataan ja tehdään halveksituksi, silloin on aika Kristuksen jokaisen tosi
seuraajan — puolustaa järkähtämättä sitä uskoa, joka kerta kaikkiaan on
pyhille annettu.” 7BC 981, 982
12.7. Tiistai, aamu
1 Kor. 12:1, 7
”Paavali selittää, että Jumala asetti seurakuntaan Hengen lahjoja »kunnes me
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen
miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään». Ef. 4:13.” ST 16
”Kaikki eivät saa samoja lahjoja, mutta Mestarin jokaiselle palvelijalle luvataan
jokin Hengen lahja.” KV 238, 239
”Herra tarvitsee kaikenlaisia taitavia työmiehiä. »Hän antoi muutamat
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja
opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen
ruumiin rakentamiseen.» (Ef. 4:11, 12).” 2Ta 522
12.7. Tiistai, ilta
Gal. 5:25
”Profeetta Jooelin kautta Herra on luvannut erikoisen Henkensä vuodatuksen
välittömässä yhteydessä Jumalan suuren päivän tapahtumien kanssa. Jooel
2:28. Tämä ennustus täyttyi osittain helluntain suuressa Hengen
vuodatuksessa, mutta se tulee toteutumaan täydellisesti siinä jumalallisen
armon ilmenemisessä, mikä liittyy evankeliumityön päättämiseen. Jumalallisen armon ja voiman erikoinen vuodatus ei ole vähemmän tarpeellista
tänä aikana kuin apostolisen seurakunnan päivinäkään.” ST 16, 17
”Jumala antaa tänä päivänä miehille ja naisille voiman ylhäältä, kuten hän antoi
niille, jotka helluntaipäivänä kuulivat pelastuksen sanan. Juuri tällä hetkellä
ovat hänen Henkensä ja armonsa tarjona kaikille, jotka tarvitsevat niitä ja
vetoavat hänen sanaansa.” 3Ta 203
”Lahjat ovat jo meidän Kristuksessa, mutta niiden varsinainen haltuun
saaminen riippuu Jumalan Hengen vastaanottamisestamme. — Jos Kristuksen
opetuslapset pysyvät hänen yhteydessään ja Henki on antanut heille lahjojaan,
niin köyhinä ja oppia saamattominakin heillä on voimaa, joka vaikuttaa
sydämiin. Jumala tekee heistä kaikkeuden suurimman voimavaikutuksen
välittäjiä.” KV 239
13.7. Keskiviikko, aamu
Jooel 2:28
”Sanassaan Jumala on antanut ihmisille pelastukseen välttämättömän tiedon.
Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja
erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien
ilmaisijan, kokemusten koetinkiven. — Tämä tosiasia, että Jumala on
ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän
Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. — Sopusoinnussa
Jumalan sanan kanssa Jumalan Henki oli jatkava työtään halki kristillisen
aikakauden. Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten antamisaikoina Pyhä
Henki jakoi valoaan jatkuvasti yksityisille henkilöille niiden ilmestysten lisäksi,
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mitkä oli määrä sisällyttää Pyhään Raamattuun. Se mainitsee eri aikakausina
eläneitä profeettoja, joiden sanomista ei ole mitään merkitty muistiin. Samalla
tavalla Pyhä Henki oli Raamatun kaanonin päätökseen saattamisen jälkeenkin
jatkava työtään valaisten, varoittaen ja lohduttaen Jumalan lapsia.” ST 14, 15
13.7. Keskiviikko, ilta
Apt. 18:9
”Jumala on — luvannut antaa näkyjä »viimeisinä päivinä»; ei uudeksi uskon
ohjeeksi vaan kansansa rohkaisuksi ja ojentamaan Raamatun totuudesta
poikenneita.” EW 78
”Jumalan Hengen avattua mielelleni hänen sanansa suuria totuuksia sekä
menneitä ja tulevia tapahtumia, minua on kehotettu kertomaan toisille, mitä
näin on ilmoitettu.” ST 18
”On niitäkin, jotka mielihyvin tuudittavat teidät uneen lihallisessa
turvallisuudessanne, mutta minulla on toisenlainen tehtävä. Minun sanomani
tarkoitus on herättää teitä ja kehottaa teitä uudistamaan elämänne ja
lakkaamaan kapinoimasta kaikkeuden Jumalaa vastaan. Ottakaa Jumalan
sana ja katsokaa, oletteko sopusoinnussa sen kanssa. Onko luonteenne
sellainen, että kestätte taivaallisen tutkimuksen tarkastelun?” RH 22.6.1911
14.7. Torstai, aamu
Jes. 41:10
”Sain ensimmäisen näkyni kohta sen jälkeen, kun vuoden 1844 ajankohta oli
sivuutettu. Olin tapaamassa erästä rakasta sisarta Kristuksessa, johon sisareen
olin sydämestäni kiintynyt, ja viisi meistä, kaikki naisia, polvistuimme hiljaa
perhealttarin ääreen. Rukoillessamme laskeutui Jumalan voima ylleni tavalla,
jonka kaltaista en ollut koskaan ennen tuntenut. Minusta tuntui, että olin valon
ympäröimänä ja kohosin maasta yhä ylemmäksi. Käännyin katsomaan
maailmassa olevaa adventtikansaa, mutten voinut havaita sitä. Silloin ääni
sanoi minulle: »Katso uudelleen, ja katso vähän ylemmäksi.» Tällöin kohotin
katseeni ja näin suoran ja kapean polun korkealla maailman yläpuolella. Tällä
polulla adventtikansa vaelsi kaupunkia kohti.”
14.7. Torstai, ilta
Apt. 16:10
”Kerroin tämän näyn uskovaisille — , jotka luottivat täysin siihen että se oli
Jumalalta. Kun todistimme, Herran Henki oli läsnä, ja tunsimme yllämme
iankaikkisuuden vakavuuden. Pelonsekainen kunnioituksen tunne valtasi minut
sen johdosta että minut, joka olin niin nuori ja hento, valittaisiin välikappaleeksi
jonka kautta Jumala antaisi valoa kansalleen. Ensimmäistä näkyä seurasi pian
toinen, jossa minulle näytettiin koetukset, joiden läpi minun tuli käydä, ja että
velvollisuuteni oli lähteä kertomaan toisille, mitä Jumala oli ilmaissut minulle. —
Rukoilin hartaasti useita päiviä ja myöhään yöhön, että tämä taakka
poistettaisiin minulta ja annettaisiin sellaiselle, joka pystyisi paremmin
kantamaan sitä. Mutta velvollisuutta osoittava valo ei väistynyt.” T1 58-62
”Vapahtajani selitti minun olevan hänen sanansaattajansa. »Sinun työnäsi», hän
opetti minua, »on selostaa minun sanani. — Henkeni ja voimani tulevat olemaan
kanssasi. — Herra antaa sanomat.»” 1SM 32
”En kirjoita — ilmaisten vain omia aatteitani. Ne ovat sitä, mitä Jumala on
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ilmaissut minulle näyssä - arvokkaita valonsäteitä, jotka loistavat
valtaistuimelta.” 5T 67
15.7. Perjantai, aamu
Ilm. 19:10
”Ennen kaikkia muita kirjoituksia tulee Jumalan sanan olla tutkistelumme
kohteena, suurena oppikirjana, kaiken kasvatuksen pohjana.” 2Ta 407
”Todistusten tarkoitus ei ole Jumalan sanan väheksyminen, vaan sen
korottaminen ja ihmisten huomion kiinnittäminen siihen, jotta totuuden kaunis
yksinkertaisuus voisi vaikuttaa jokaiseen.” 2Ta 281, 282
”Otin rakkaan Raamatun ja asetin sen ympärille useita Testimonies for the
Church [Todistuksia seurakunnalle] -kirjoja. Tässä, sanoin, tulevat esille miltei
kaikkien tapaukset. Siinä esitetään synnit, joita heidän tulee kaihtaa. Tästä he
löytävät haluamansa neuvon, annettuna toisia heidän kaltaisessaan asemassa
olevia varten. Jumala on halunnut antaa teille läksyn läksyn päälle ja käskyn
käskyn päälle. Mutta teistä eivät monetkaan todella tunne, mitä Todistukset
sisältävät. Te ette tunne Kirjoituksia. Jos olisitte tutkineet Jumalan sanaa todella
tavoitellen Raamatun tasoa ja kristillistä täydellisyyttä, ette olisi tarvinneet
Todistuksia.” 2T 605
15.7. Perjantai, ilta
Ps. 16:7
”Herran tarkoitus on varoittaa teitä, nuhdella ja neuvoa annettujen todistusten
välityksellä sekä tähdentää teille hänen Sanansa totuuden tärkeyttä. Kirjoitetut
todistukset eivät pyri antamaan uutta valoa, vaan korostamaan mieliin jo
ilmoitettuja innoitettuja totuuksia. Ihmisen velvollisuutta Jumalaa ja
lähimmäistään kohtaan on tarkoin selostettu Jumalan sanassa, mutta sittenkin
teistä vain muutamat noudattavat saamaansa valoa. Lisätotuutta ei ilmoiteta,
vaan Jumala on Todistusten avulla yksinkertaistanut jo annettuja suuria
totuuksia ja saattanut ne valitsemallaan tavalla kansan käsiin herättämään
heitä ja vaikuttamaan heidän mieleensä, jottei kukaan voisi puolustautua
millään tekosyyllä.” 2T 605
”Jos niitä [Todistuksissa esitettyjä varoituksia] halveksimme, niin mihin
puolusteluihin voimme vedota?” 3Ta 267
16.7. Sapatti, aamu
1 Tess. 5:19-21
”Muinoin Jumala puhui ihmisille profeettain ja apostolien suun kautta. Näinä
päivinä hän puhuu meille Henkensä todistusten välityksellä. Milloinkaan ei ole
ollut aikaa, jolloin Jumala olisi vakavammin opettanut kansalleen tahtoaan ja
sitä tietä, jota hän toivoo heidän kulkevan.” 2Ta 277
”Opetusta, jota annettiin sanoman varhaisina päivinä, on pidettävä varmana
opetuksena seurattavaksi näinä sen loppupäivinä.” RH 18.7.1907
”Arvosteltakoon todistuksia niiden hedelmien mukaan. Millainen olemus ja
luonne niiden opetuksilla on? Mitä ne ovat vaikutuksellaan saaneet aikaan?
Kaikki, jotka haluavat, voivat tutustua näiden näkyjen hedelmiin. — Tämä työ on
joko Jumalasta tai vihollisesta, sillä Jumala ei tee mitään yhdessä saatanan
kanssa. Työni — on joko Jumalan tai vihollisen käsialaa. Tässä työssä ei ole
mitään puolinaista. Todistukset ovat joko Jumalan Hengestä tai paholaisesta.”
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2Ta 286, 287
16.7. Sapatti, ilta
Matt. 24:24
”Viimeisenä petoksenaan saatana pyrkii saamaan Jumalan Hengen todistuksen
tehottomaksi. »Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi» (Sanani.
29:18). Saatana toimii kekseliäästi horjuttaakseen eri tavoin ja eri välikappalein
Jumalan jäännöskansan luottamusta tosi todistukseen. Hän aikaansaa
valheellisia näkyjä eksyttääkseen ja sekoittaakseen väärää oikean joukkoon,
jotta ihmiset tympääntyneinä pitäisivät kaikkia näkyjä pelkkänä
kiihkomielisyytenä. Mutta asettamalla vastakkain väärän ja oikean pystyvät
rehelliset sielut erottamaan ne toisistaan.” Kirje 12, 1890
”Kun todistuksia, joihin joskus on uskottu, ruvetaan epäilemään ja ne heitetään
yli laidan, saatana tietää, etteivät petetyt sielut pysähdy siihen, minkä vuoksi
hän kaksinkertaistaa ponnistuksensa, kunnes hän saa heidät ilmikapinaan,
josta ei enää löydy paluutietä, vaan se päättyy tuhoon.” 2Ta 288
17.7. Sunnuntai, aamu
Joh. 13:16
”Elämällään ja opetuksellaan Kristus on antanut täydellisen esikuvan siitä
epäitsekkäästä palveluksesta, joka on lähtöisin Jumalasta. Jumala ei elä
itselleen. Luomalla maailman ja ylläpitämällä kaikkia luotujaan hän jatkuvasti
palvelee toisia. — Tämän palvelemisen ihanteen Jumala on antanut Pojalleen.
Jeesus asetettiin koko ihmiskunnan eteen, jotta hän esimerkillään opettaisi,
mitä palveleminen merkitsee. Hänen koko elämänsä oli palvelemisen lain
alaista. Hän elämässään toteutti Jumalan lain ja näytti esimerkillään, kuinka
meidän on sitä noudatettava. Jeesus oli yhä uudelleen koettanut juurruttaa tätä
periaatetta opetuslapsiinsa. Kun Jaakob ja Johannes olivat pyytäneet
ensimmäisiä sijoja, hän oli vastannut heille: »Joka teidän keskuudessanne
tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne.» Matt. 20:26. Minun
valtakunnassani ei ole tilaa kysymyksille ensimmäisistä sijoista ja valtaasemasta. Ainoa suuruus on nöyryyden suuruus. Kunnia-asema voidaan
saavuttaa vain omistautumalla toisia palvelemaan.” AT 627, 628
17.7. Sunnuntai, ilta
Joh. 13:12
”Jalkainpesun asetus on palvelemisen asetus. Tämän läksyn Herra tahtoisi
kaikkien oppivan noudatettavakseen. Kun tätä asetusta vietetään oikealla
tavalla, saatetaan Jumalan lapset pyhään suhteeseen toistensa kanssa,
auttamaan ja siunaamaan toinen toistaan. Kristus itse antoi meille esimerkin
nöyryydestä, jottei hänen kansansa joutuisi luonnollisen sydämen itsekkyyden
harhaannuttamaksi, jota itsensä palveleminen vain vahvistaa. Hän ei halunnut
jättää tätä suurta asiaa ihmisen hoitoon. Hän katsoi sen niin tärkeäksi, että
vaikka oli Jumalan veroinen, hän itse pesi opetuslastensa jalat. Tällä
juhlamenolla on suuri merkitys meille. Jumala tahtoisi meidän ottavan
opiksemme koko toimituksen, ei vain yhtä ulkonaista puhdistustoimenpidettä.
Tämä opetus ei rajoitu vain yhteen tekoon. Sen tarkoitus on ilmaista se suuri
totuus, että Kristus on meille esimerkkinä siitä, minkälaisia meidän tulee hänen
armonsa avulla olla seurustellessamme toistemme kanssa. Se osoittaa, että
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koko elämän pitäisi olla nöyrää ja uskollista palvelemista.” 5BC 1138, 1139
18.7 Maanantai, aamu
Joh. 13:14, 15
”Ihmisellä on taipumus arvioida itsensä veljeään korkeammalle, toimia itsensä
hyväksi ja tavoitella korkeinta paikkaa, ja tämä johtaa usein pahoihin ajatuksiin
ja katkeraan mieleen. Herran ehtoollista edeltävän asetuksen tulee poistaa
nämä väärinkäsitykset, saada ihminen luopumaan itsekkyydestään, vetää
hänet alas itse korotuksensa korokkeelta sydämen nöyryyteen, joka johtaa
hänet palvelemaan veljeään.” AT 628
”Jalkainpesun asetus kuvaa voimakkaasti tosi nöyryyden välttämättömyyttä.
Opetuslasten kilpaillessa luvatun valtakunnan korkeimmasta paikasta Kristus
vyötti itsensä ja suoritti palvelijan tehtävän pesemällä niiden jalat, jotka
kutsuivat häntä Herraksi.” 5BC 1139
18.7 Maanantai, ilta
Mark. 11:25
”Keskinäisen sovinnon aikaansaaminen on jalkainpesun asetuksen
perustarkoituksena. Missä tahansa sitä vietetään, Kristus on läsnä Pyhän
Henkensä välityksellä. Tämä Henki saa sydämet vakuuttumaan. Kristuksen
viettäessä tätä asetusta opetuslastensa kanssa, tulivat kaikki, Juudasta lukuun
ottamatta, vakuuttuneiksi sydämeltään. Sielun lähteet kumpuavat esiin. Mieli
voimistuu, ponnistautuu toimintaan ja elämään ja murtaa maahan kaikki
esteet, jotka ovat aiheuttaneet eripuraisuutta ja vieraantumista. Tehdyt synnit
havaitaan selvemmin kuin koskaan ennen, sillä Pyhä Henki palauttaa ne
mieleemme.” Ev 257
”Pestyään opetuslastensa jalat hän [Jeesus] sanoi heille: »Minä annoin teille
esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.» — Kristus
sääsi tässä uskonnollisen palveluksen. Hänen tekonsa kautta tästä nöyryyden
toimituksesta tuli pyhä asetus. Opetuslasten tuli sitä noudattaa voidakseen aina
pitää mielessään hänen opetuksensa nöyryydestä ja palveluksesta.” AT 628
19.7. Tiistai, aamu
Joh. 13:17
”Tämä jalkainpesun asetus tehtiin uskonnolliseksi palvelukseksi. — Se annettiin
Jumalan lasten uskollisuuden koettelemiseksi ja osoittamiseksi. Nykyajan
Israelin noudattaessa tätä pyhää asetusta tulisi jalkainpesun edeltää Herran
kuoleman vertauskuvallista muistoateriaa. Tämä asetus annettiin Kristuksen
opetuslasten hyödyksi. Ja Kristus tarkoitti kaikkea, mitä sanoikin lausuessaan:
»Minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille
tehnyt. — Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.» Hänen
tarkoituksensa oli tällä koetella osallistuvien todellista sydämen ja mielen
tilaa.” Ev 275
19.7. Tiistai, ilta
Joh. 13:34
”Kristus antoi opetuslastensa ymmärtää, ettei heidän jalkojensa peseminen
puhdistanut heidän syntiään, vaan että tällä nöyrällä palveluksella koeteltiin
heidän sydämensä puhdistusta. Jos sydän oli puhdistettu, riitti tämä teko
ilmaisemaan sen. Hän oli pessyt Juudaksen jalat, mutta sanoi: »Te olette
puhtaat, ette kuitenkaan kaikki.» Juudaksella oli paikalle tullessaan kavallus
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mielessään, ja Kristus ilmaisi kaikille, että hän tiesi Juudaksen olevan Herransa
kavaltaja ja ettei hänen jalkojensa peseminen ollut sellainen asetuksellinen
toimenpide, että se puhdistaisi sielun sen siveellisestä saastutuksesta.” 5BC
1138
”Kun uskovaiset kokoontuvat ehtoollisen viettoon, siellä on saapuvilla
näkymättömiä sanansaattajia. — Taivaan enkeleitä on myös saapuvilla. Nämä
näkymättömät vieraat ovat läsnä jokaisessa sellaisessa tilaisuudessa. — Kristus
on siellä Pyhän Henkensä välityksellä painaakseen leimansa omaan
asetukseensa. Hän on siellä herättämässä synnintuntoa ja pehmittämässä
sydäntä. Häneltä ei jää huomaamatta ainoakaan katuva katse tai ajatus. Hän
odottaa, että ihminen katuisi ja murtuisi. Kaikki on valmiina sellaisen sielun
vastaanottamiseksi. Hän, joka pesi Juudaksen jalat, haluaa pestä jokaisen
sydämen synnin saastasta. — Kaikki, jotka tulevat sinne lujasti uskoen häneen,
saavat suuria siunauksia.” AT 636, 637
20.7. Keskiviikko, aamu
Luuk. 22:19
”Viettäessään viimeistä pääsiäistä opetuslastensa seurassa Herramme antoi
ehtoollisasetuksen pääsiäisen tilalle, noudatettavaksi hänen kuolemansa
muistoksi.” YI Toukok. 1873
”Juutalaisten kansallisen juhlan vietto päättyisi ainiaaksi. Tätä Kristuksen
säätämää asetusta noudattaisivat hänen seuraajansa kaikissa maissa kaikkina
aikoina.” AT 632
”Jumala ei ole jättänyt ihmisten ratkaistavaksi, keiden on osallistuttava näihin
tilaisuuksiin. Sillä kuka voi erottaa valhevehnän vehnästä? »Koetelkoon siis
ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta.» »Sen
tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva
vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.» »Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran
ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.» 1 Kor. 11: 28, 27, 29.” AT 636, 637
20.7. Keskiviikko, ilta
Joh. 13:1
”Osallistuessaan opetuslastensa kanssa leivästä ja viinistä Kristus sitoutui
heidän Lunastajakseen. — Kun otamme vastaan Kristuksen murrettua ruumista
ja vuodatettua verta kuvaavan leivän ja viinin, otamme mielikuvituksessamme
osaa yläsalin tapahtumiin. Kuljemme läpi puutarhan, minkä on pyhittänyt
hänen tuskansa, joka kantoi maailman synnit. Näemme taistelun, jonka avulla
meidät
sovitettiin
Jumalan
kanssa.
Kristus
on
ristiinnaulittuna
keskuudessamme. Katsoessamme ristiinnaulittua Lunastajaa käsitämme
täydellisemmin taivaan Majesteetin antaman uhrin suuruuden ja merkityksen.
Lunastussuunnitelma kirkastuu meille, ja ajatus Golgatasta herättää
sydämessämme voimakkaita ja pyhiä tunteita. Jumalan ja Karitsan ylistys
kaikuu sydämessämme ja huulillamme, sillä ylpeys ja itse palvonta eivät viihdy
sielussa, joka pitää tuoreessa muistissa Golgatan tapahtumat.” AT 640
21.7. Torstai, aamu
Luuk. 22:20
”Osallistuessaan opetuslastensa kanssa leivästä ja viinistä Kristus sitoutui
heidän Lunastajakseen. Hän antoi heille uuden liiton, jonka kautta kaikki, jotka
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ottavat hänet vastaan, tulevat Jumalan lapsiksi ja Kristuksen kanssaperillisiksi.
Tämän liiton kautta heille kuuluivat kaikki siunaukset, jotka taivas saattoi antaa
tätä tai tulevaa elämää varten. Tämä liitto oli vahvistettava Kristuksen verellä.
Ja tämän sakramentin nauttimisen oli määrä pitää opetuslasten mielessä se
ääretön uhri, joka on annettu jokaisen yksilön puolesta koko langenneen
ihmiskunnan jäsenenä. Mutta ehtoollistoimituksen ei tullut olla surutilaisuus. Se
ei ollut sen tarkoitus.” AT 637
21.7. Torstai, ilta
Joh. 13:35
”Kun Herran opetuslapset kokoontuvat hänen pöytäänsä, heidän ei tule ajatella
ja valitella puutteitaan. Heidän ei tule mietiskellä mennyttä uskonnollista
kokemustaan, olkoonpa se ollut kohottava tai masentava. He eivät saa
muistella erimielisyyksiään toistensa kanssa. Tämä kaikki kuuluu valmistavaan
toimitukseen. Itsetutkistelu, syntien tunnustaminen ja erimielisyyksien
sopiminen on jo tapahtunut. Nyt he tulevat kohtaamaan Kristusta. Heidän ei
tule seisoa ristin varjossa, vaan sen pelastavassa valossa. Heidän on avattava
sielunsa Vanhurskauden Auringon kirkkaille säteille. Kristuksen kalliin veren
puhdistamin sydämin, täysin tietoisina hänen näkymättömästä läsnäolostaan
he saavat kuulla hänen sanansa: »Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen
minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa.» Joh. 14:27.”
AT 638
”Sovitusuhri on täydellinen ja riittävä. Se on uusi liitto, sinetöity hänen verellään,
joka vuodatettiin monen edestä syntien anteeksiantamiseksi. Tämän Kristus
ilmoitti viimeisessä ehtoollistilaisuudessa. Niihin, jotka uskossa juovat tämän
maljan, sillä on rauhoittava, sielua puhdistava vaikutus. Se on Gileadin
palsamia, jota Jumala on hankkinut tehdäkseen synnin vaivaaman sielun
jälleen terveeksi ja hyväkuntoiseksi.” 5BC 1102
22.7. Perjantai, aamu
1 Kor. 11:26
”Ihmisten pelastus riippuu Kristuksen puhdistavan veren jatkuvasta
soveltamisesta heidän sydämeensä. Siksi Herran ehtoollista ei tullut viettää
vain satunnaisesti tai vuosittain, vaan vuotuista pääsiäistä useammin.
Muistuttaahan tämä juhlallinen asetus paljon suuremmasta tapahtumasta kuin
Israelin lasten vapautumisesta Egyptistä. Tämä vapautus kuvasi sitä suurta
sovitusta, jonka Kristus aikaansai uhraamalla henkensä saadakseen kansansa
lopullisesti vapaaksi.” 3SG 228
”Tämä asetus ei ole valikoiva, vaikka monet tahtoisivat tehdä sen sellaiseksi.
Jokaisen täytyy osallistua siihen julkisesti ja siten todistaa: Vastaanotan
Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseni. Hän antoi henkensä puolestani,
jotta vapautuisin kuolemasta.” RH 31.5.1898
22.7. Perjantai, ilta
Ilm. 1:7
”Ehtoollispalvelus viittaa Kristuksen toiseen tulemiseen. Sen tarkoitus oli
säilyttää tämä toivo elävänä opetuslasten mielessä. Joka kerran, kun he
kokoontuivat muistelemaan hänen kuolemaansa, he kertoivat, kuinka »hän otti
maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: 'Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun
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vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä
päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa'.»
Ahdistuksissaan he saivat lohdutusta Herransa takaisintulon toivosta.
Sanomattoman kallis oli heille ajatus: »Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää
ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän
tulee.» — Kristus asetti tämän toimituksen, jotta se puhuisi sydämellemme
Jumalan rakkaudesta — . Meidän sielumme ja Jumalan välillä ei voi olla yhteyttä
muutoin kuin Kristuksen kautta. Kristuksen rakkauden täytyy saada vahvistaa ja
lujittaa veljien välinen yhteys ja rakkaus. Kristuksen täytyi mennä kuolemaan,
ennen kuin hänen rakkautensa voi täysin vaikuttaa hyväksemme. Vain hänen
kuolemansa ansiosta voimme iloiten odottaa hänen toista tulemistaan. Hänen
uhrinsa on meidän toivomme perustus.” AT 638, 639
23.7. Sapatti, aamu
Kol. 2:12
”Kristus lepäsi haudassa sapatin päivän, ja kun sekä taivaan että maan pyhät
olennot olivat jalkeilla viikon ensimmäisen päivän aamuna, hän nousi haudasta
jatkamaan opetuslastensa opettamista. Mutta tämä seikka ei pyhitä viikon
ensimmäistä päivää eikä tee siitä sapattia. Ennen kuolemaansa Jeesus sääti
Herran ehtoollisen asetuksen sen muistoksi, että hänen ruumiinsa murtui ja
verensä vuoti maailman syntien vuoksi, ja tällöin hän sanoi: »Sillä niin usein kuin
te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa,
siihen asti kuin hän tulee» (1 Kor. 11: 26). Ja katuva uskovainen, joka käy lävitse
kääntymyksen edellyttämät eri vaiheet, kunnioittaa kasteessaan Kristuksen
kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen muistoa. Hän painuu alas veteen
Kristuksen kuoleman ja hautaamisen kaltaisuudessa ja hänet kohotetaan
vedestä hänen ylösnousemuksensa kaltaisuudessa vaeltamaan uudessa
elämässä Kristuksessa Jeesuksessa.” 5BC 1113
23.7. Sapatti, ilta
Matt. 5:17
”Hämmästyksissään katseli enkelten joukko kunnian Kuninkaan kärsimyksiä ja
kuolemaa. Mutta he eivät lainkaan kummastelleet sitä, että elämän ja
kirkkauden Herra katkaisi kuoleman siteet ja astui ulos vankilastaan
riemuitsevana voittajana. Sen tähden, jos näistä tapahtumista olisi
jommankumman muistoksi vietettävä lepopäivää, se olisi ristiinnaulitsemisen
päivä. Mutta näin, ettei kumpaakaan näistä tapahtumista tarkoitettu
kumoamaan Jumalan lakia; päinvastoin ne ovat vahvana todisteena sen
muuttumattomuudesta.
Sapatti
säädettiin
Eedenissä
ennen
syntiinlankeemusta, ja sitä viettivät Aadam ja Eeva sekä kaikki taivaan joukot.
Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä sekä siunasi ja pyhitti sen. Minä näin,
ettei sapattia tulla koskaan poistamaan, vaan että lunastetut pyhät ja kaikki
enkelten joukot tulevat viettämään sitä suuren Luojan kunniaksi ikuisesti.” EW
216, 217
24.7. Sunnuntai, aamu
5 Moos. 28:9, 10
”Jos mielimme saada haltuumme taivaallisen perintömme, ihanan,
Hartauskalenteri

17

Heinä-Syyskuu 2016

iankaikkisen omaisuuden, meidän on oltava liittosuhteessa Jumalaan ja
käytettävä kaikki kykymme sielujen voittamiseen Kristukselle. — Jumalan
kansan on oltava valittu, pyhä kansa, luonteeltaan ja tavoiltaan maailmasta
poikkeava ja kaikista nykyhetken uskonnonharjoittajista erottautuva.
Henkilökohtaiselta hurskaudeltaan ja hyviltä teoiltaan sen jäsenten tulee olla
esimerkillisiä. Meillä on jalompaa ja pyhempää työtä tehtävänä, kuin mitä
tähän mennessä olemme tehneet. Kristus on sanonut: »Minun kuninkuuteni ei
ole tästä maailmasta.» Mitkään sen periaatteet eivät ole maailman
periaatteiden kaltaisia. Herra on asettanut seurakuntansa valoksi maailmaan,
opastamaan sitä taivaaseen. Sen tulee olla osa taivaasta maan päällä ja
levittää jumalallista valoa yön yllättämien sielujen polulle.” RH 21.1.1890
24.7. Sunnuntai, ilta
Joh. 15:27
”Teistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten.
Jumalan kansan tulisi nyt vastaanottaa valoa ja levittää sitä. Heidän ei tarvitse
yrittää loistaa; jos Kristus on valistanut heidän sydämensä, he eivät voi olla
loistamatta. Kirkkaus tulee näkyviin; jokainen tosi opetuslapsi ilmaisee
Kristuksen maailmalle synnit anteeksiantavana Vapahtajana.” RH 26.7.1898
”Me olemme seitsemännen päivän adventisteja. Häpeämmekö nimeämme?
Vastaamme: Emme suinkaan! Emme häpeä. Herra on antanut meille sen
nimen. Se ilmaisee totuuden joka koettelee seurakuntia. — Jotta näin kävisi,
meidän on aina katsottava Jeesukseen.” RC 58
”Nimi seitsemännen päivän adventisti tuo ilmi uskomme todelliset piirteet ja
saa etsivän sielun vakuuttuneeksi. Kuin Jumalan viinestä lähtenyt nuoli se
haavoittaa Jumalan lain rikkojia ja johtaa katumukseen Jumalan edessä ja
uskoon Herraamme Jeesukseen Kristukseen.” 1Ta 73
”Monet katselevat sinua nähdäkseen, mitä uskonto voi aikaansaada sinussa.
Jos suoritat uskollisesti Jumalalta saamaasi tehtävää, jätät oikeita vaikutteita ja
johdat sieluja vanhurskauden tielle.” RH 16.10.1888
25.7. Maanantai, aamu
Jes. 58:12
”Eikö Jumalalla ole mitään elävää seurakuntaa? Hänellä on kyllä seurakunta,
mutta se on taisteleva seurakunta eikä voitosta riemuitseva seurakunta.
Valitamme, että on vajavaisia jäseniä. Herran tuodessa seurakuntaan todella
kääntyneitä tuo saatana samaan aikaan sen keskuuteen kääntymättömiä
henkilöitä. Kristuksen kylväessä hyvää siementä saatana kylvää lustetta.
Seurakunnan jäseniin kohdistuu jatkuvasti kaksi vastakkaista vaikutusta.
Toinen niistä pyrkii puhdistamaan seurakuntaa ja toinen turmelemaan Jumalan
kansaa. — Vaikka seurakunnassa onkin epäkohtia ja tulee olemaan maailman
loppuun asti, on seurakunta näinä viimeisinä päivinä oleva synnin saastuttaman
ja turmeleman maailman valona.” TM 45, 46
25.7. Maanantai, ilta
Ilm. 12:17
”Maailmassa on vain yksi seurakunta, joka tänä aikana muuraa umpeen
halkeamia, kohottaa perusmuuria ja rakentaa jälleen ikivanhat rauniot; ja jos
kuka tahansa kiinnittää maailman ja toisten seurakuntien huomion tähän
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seurakuntaan julistaen sen olevan Babylon, niin hän toimii silloin
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, joka on veljien syyttäjä. — Koko
maailma on täynnä vihaa niitä kohtaan, jotka julistavat Jumalan lain
vaatimusten sitovuutta, eikä Herralle uskollinen seurakunta joudu mihinkään
tavalliseen taisteluun. Ne, joilla on vähänkin käsitystä tämän sodankäynnin
merkityksestä, eivät hyökkää taistelevaa seurakuntaa vastaan, vaan
kamppailevat kaikin voiminensa Jumalan kansan kanssa pahuuden
liittoutumaa vastaan. Ne eivät toimi Jumalan tahdon mukaisesti, jotka omin
päin ryhtyvät julistamaan jotakin sanomaa ja väittävät olevansa Jumalan
opettamia ja johtamia, pyrkien kuitenkin erityisesti repimään alas sitä, mitä
Jumala on vuosikausia rakentanut. Tiedettäköön, että tällaiset ovat suuren
pettäjän puolella. Älkää uskoko heitä.” TM 49-51
26.7. Tiistai, aamu
Ilm. 3:18
”Sanoma Laodikean seurakunnalle on sovellettavissa kaikkiin, jotka eivät ole
arvostaneet saamaansa suurta valoa ja monia tilaisuuksia.” 7BC 961
”On suuri joukko kristityiksi tunnustautuvia, jotka eivät todella seuraa Jeesusta.
He eivät kanna ristiä asianmukaisen kieltäytyvästi ja uhrautuvasti. Vaikka he
ylväästi sanovatkin olevansa hartaita kristittyjä, he kutovat luonteensa
kudelmaan niin monia omien epätäydellisyyksiensä lankoja, että kaunis malli
menee piloille. Heistä Kristus sanoo: »Sinä kehut olevasi rikas ja lisänneesi
oletettuja hengellisiä saavutuksiasi. Todellisuudessa et ole kylmä etkä kuuma
vaan täynnä turhamaista omahyväisyyttä. Ellet käänny, et voi pelastua, sillä
pyhittymätön viisautesi vahingoittaa taivasta. En voi hyväksyä henkeäsi ja
toimintaasi. Et toimi jumalallisen Esikuvan mukaisesti. Noudatat vain itse
laatimaasi mallia. Koska olet penseä, täytyy minun oksentaa sinut suustani
ulos.” 7BC 963
26.7. Tiistai, ilta
Ilm. 3:20
”Totinen Todistaja on sanonut: »Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa,
tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit
eikä alastomuutesi häpeä näkyisi.»” 7BC 965
”Jeesus kulkee ovelta ovelle ja seisahtuu jokaisen sieluntemppelin eteen
sanomaan: »Minä seison ovella ja kolkutan.» Taivaallisena kauppiaana hän avaa
aarteensa. »Avatkaa ovenne», sanoo suuri Kauppias, hengellisten rikkauksien
haltija, »ja käykää kauppaa kanssani. Minä, teidän Lunastajanne, neuvon teitä
ostamaan minulta.»” 7BC 965, 966
”Totisen Todistajan neuvo on täynnä rohkaisua ja lohtua. Seurakunnat voivat
vielä saada totuuden, uskon ja rakkauden kultaa ja rikastua taivaallisista
aarteista.” 7BC 965
27.7. Keskiviikko, aamu
Ilm. 14:12
”Olemme suurten ja vakavien tapahtumien edessä. Ennustukset täyttyvät.
Outoa, monivaiheista historiaa kirjoitetaan taivaan kirjoihin. Koko maailma on
kuohuksissa. Tuntuu kuin aikaa olisi jäljellä vain rahtunen. — Saatana laatii
ahkerasti suunnitelmiaan viimeistä valtavaa taistelua varten, johon kaikki
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ottavat osaa. — Sokeudessaan ihmiset kerskaavat ihmeellisestä edistyksestä ja
valistuksesta, mutta sisäinen syyllisyys ja turmelus ovat avoinna Kaikkitietävän
katseelle. Taivaan vartijat näkevät maan täynnä väkivaltaa ja rikoksia.
Rikkauksia hankitaan kaikenlaisin ryöstökeinoin, eikä ryöstetä ainoastaan
ihmisiltä vaan myös Jumalalta. Ihmiset käyttävät hänelle kuuluvat varat
itsekkäitten halujensa tyydyttämiseen. Kaiken, mitä he saavat käsiinsä, he
käyttävät himojensa tyydyttämiseen. Ahneus ja aistillisuus vallitsevat. Ihmiset
hellivät pääpettäjän ominaisuuksia. He ovat joutuneet hänen henkensä
hallintaan. Mutta heidän yllään on oikeudenmukaisen vihan pilvi, jossa
vaikuttavat samat luonnonvoimat, mitkä tuhosivat Sodoman.” 2Ta 366
27.7. Keskiviikko, ilta
Ilm. 12:9
”Tulevaisuutta koskevissa näyissään profeetta Johannes näki tällaisenkin
näytelmän. Hänelle paljastettiin tämä paholaisenpalvonta, ja hänestä näytti,
että koko maailma oli perikadon partaalla. Mutta katsellessaan sitä hyvin
kiinnostuneena hän näki Jumalan käskyjä pitävän kansan. Heidän otsassaan oli
elävän Jumalan sinetti, ja nähtyään sen hän sanoi: »Tässä on pyhien
kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.»” 2Ta
367
”Tätä selvästi erottuvaa lippua — [Ilm. 14: 12 lainattuna] on kannettava
kaikkialla maailmassa armonajan loppuun asti.” 2Ta 416
”Nyt ei ole aika laskea värejämme ja hävetä uskoamme.” 2Ta 416
”Jokaisen on seistävä omalla paikallaan ja ajateltava, puhuttava ja toimittava
sopusointuisesti Jumalan Hengen kanssa.” 2Ta 524
28.7. Torstai, aamu
Matt. 24:14
”Tämän tehtävän suorittaminen ei kuulu pelkästään virkaansa vihitylle
sananpalvelijalle. Jokaista, joka on vastaanottanut Kristuksen, kehotetaan
työskentelemään lähimmäistensä pelastuksen hyväksi. »Henki ja morsian
sanovat: 'Tule!' Ja joka kuulee, sanokoon: 'Tule!'» (Ilm. 22: 17). Tämän
kehotuksen lausuminen kuuluu koko seurakunnalle. Jokaisen, joka on sen
kehotuksen kuullut, tulee kaiuttaa tuota sanomaa vuorilla ja laaksoissa sanoen:
»Tulkaa.» On kohtalokas erehdys luulla, että sielujen pelastaminen on yksin
saarnaajien tehtävä. Yksinkertaisen, pyhittäytyneen uskovaisen, jolle viinitarhan
Isäntä antaa vastuun sieluista, tulee saada kannustusta miehiltä, joille Herra on
asettanut suurempia velvollisuuksia. Jumalan seurakunnan johtajien tulee
tajuta, että Vapahtajan käsky on annettu kaikille, jotka uskovat hänen
nimeensä. Jumala lähettää viinitarhaansa monia sellaisia, joita ei ole erotettu
sananpalvelijaksi kätten päälle panolla.” ApT 85
28.7. Torstai, ilta
Matt. 20:8
”Sadat ja tuhannet sellaiset, jotka ovat kuulleet pelastuksen sanoman, seisovat
yhä toimettomina torilla, vaikka he voisivat olla mukana jossakin tuloksellisessa
työssä. Näille Kristus sanoo: »Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?» ja
hän lisää: »Menkää tekin minun viinitarhaani» (Matt. 20:6, 7). Minkä vuoksi
paljon useammat eivät tottele tuota kutsua? Senkö vuoksi, ettei heillä muka ole
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tähän velvoittavaa sananpalvelijan virkaa? Heidän tulee ymmärtää, että on
olemassa suuri työ, joka kuuluu muillekin kuin sananpalvelijoille - tuhansille
pyhittäytyneille maallikkojäsenille. Jumala on odottanut kauan, että palveluksen
henki valtaisi koko seurakunnan, niin että jokainen työskentelisi hänen
hyväkseen kykyjensä mukaan. Kun Jumalan seurakunnan jäsenet tekevät heille
määrättyä työtä tarvitsevilla kentillä kotimaassa ja ulkomailla täyttäen siten
evankelioimiskäskyä, koko maailma on pian tuleva varoitetuksi ja Herra Jeesus
on palaava maan päälle voimassa ja suuressa kirkkaudessa.” ApT 86
29.7. Perjantai, aamu
Room. 8:32
”Ne, jotka ovat todella kääntyneitä, tulevat käyttämään työn edistämiseen varat,
jotka hän on antanut heidän käsiinsä. — Olemme Kristuksen todistajia emmekä
saa antaa maailmallisten harrastusten ja suunnitelmien kuluttaa aikaamme ja
huomiotamme. Kysymys on korkeammista eduista. — Me pyydämme rahaa, jota
nyt käytetään tarpeettomiin kohteisiin. — Älkää tuhlatko rahaanne sellaisen
ostoon, mikä ei ole välttämätöntä. Ette ehkä katso näiden pikku määrien
merkitsevän paljoakaan, mutta monista pienistä kertyy suuri yhteissumma.
Lopettakaa kaikki rahan tuhlaaminen. Älkää kuluttako sitä mihinkään
komeiluun. Rahanne merkitsee sielujen pelastusta. Antakoot kaikki
järjestelmällisesti. Eräät eivät ehkä pysty antamaan suurta summaa, mutta
kaikki voivat panna sivuun joka viikko jonkin verran Mestarin käyttöön.
Suorittakoot lapsetkin osuutensa. Opettakoot vanhemmat lapsiaan säästämään
pikkurahansa annettaviksi Herralle. Evankeliumin julistamista tulee tukea
kieltäymyksin ja uhrauksin.” 9T 53
29.7. Perjantai, ilta
Matt. 6:21
”Älkööt seurakunnanjäsenemme valittako sitä, että heitä niin usein kehotetaan
antamaan. Miksi näitä kehotuksia on esitettävä niin usein? Eikö siksi, että
lähetystoiminta edistyy niin ripeästi? — Niin kauan kuin on pelastettavia sieluja,
emme saa vähääkään heikentää kiinnostustamme sieluja pelastavaan työhön.
Seurakunta ei voi supistaa toimintaansa kieltämättä Mestariaan. - Rakkaus
kadotettuihin sieluihin johti Kristuksen Golgatan ristille. Rakkaus sieluihin
johtaa myös meidät kieltäymyksiin ja uhrauksiin sen pelastamiseksi, mikä on
kadonnut. Ja kun Kristuksen seuraajat palauttavat Herralle hänen omaansa, he
kokoavat aarretta, joka on oleva heidän kun he kuulevat sanottavan: »Hyvä on,
sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Mene Herrasi iloon.» Matt. 25:21. Ilo siitä, että
saavat nähdä sieluja ikuisesti pelastettuina, on oleva kaikkien niiden palkkiona,
jotka seuraavat Lunastajansa askelissa.” 9T 54-59
30.7. Sapatti, 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. Seurakunta on rakennettu Kristukselle, joka on sen
perustus, sen on toteltava Kristusta johtajanaan.” AT 396, 397
”Jos Jeesus olisi antanut erikoisen vallan yhdelle opetuslapsista syrjäyttäen
Hartauskalenteri

21

Heinä-Syyskuu 2016

toiset, emme tapaisi heitä niin usein kiistelemässä siitä, kuka oli suurin. He
olisivat taipuneet Mestarinsa tahtoon ja kunnioittaneet sitä, jonka hän oli
valinnut. Sen sijaan että Jeesus olisi valinnut yhden toisten johtajaksi hän sanoi
opetuslapsilleen: »Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi», »älkääkä
antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.»
Matt. 23:8, 10. »Kristus on jokaisen miehen pää.» Jumala, joka on asettanut
kaikki hänen jalkainsa alle, on »antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. - - »
1 Kor. 11: 3; Ef. 1:22, 23.” AT 397
30.7. Sapatti, ilta
Matt. 7:24
”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. —
Kuudentuhannen vuoden ajan usko on rakentanut Kristukselle. Kuusituhatta
vuotta saatanan vihan aallot ja myrskyt ovat lyöneet pelastuksemme Kalliota
vastaan, mutta se seisoo järkkymättömänä. — Uskon kallio on Kristuksen elävä
läsnäolo seurakunnassa. Siihen voi heikoinkin luottaa, ja ne, jotka luulevat
olevansa vahvimpia, tulevat osoittautumaan heikoimmiksi elleivät he ota
Kristusta voimakseen. — Herra »on kallio», »autuaat ovat kaikki, jotka häneen
turvaavat». — 5 Moos. 32: 4; Ps. 2: 12.” AT 396-398
31.7. Sunnuntai, aamu
Ester 4:14
”Kuka hyvänsä näkee synnin inhottavan luonteen ja Jumalan voimassa
vastustaa kiusausta, hän varmasti herättää vihaa saatanassa.” ST 496, 497
”Sama henki, joka muinoin sai ihmiset vainoamaan tosi seurakuntaa, on
tulevaisuudessakin aikaansaava samanlaista suhtautumista niihin, jotka
pysyvät uskollisina Jumalalle. — Jumalan jäännöskansaa vastaan lopulta
annettava käsky tulee olemaan hyvin samanlainen kuin se, jonka Ahasveros
julkaisi juutalaisia vastaan. Oikean seurakunnan viholliset näkevät nykyään
pienen sapattikäskyä noudattavan joukon portin edustalla istuvana
Mordokaina.” PK 417
31.7. Sunnuntai, ilta
Ef. 6:12
”Saatana on herättävä suuttumusta sitä vähemmistöä vastaan, joka kieltäytyy
noudattamasta yleisesti hyväksyttyjä tapoja ja perinteitä. Vainoavat
hallitusmiehet, kirkonmiehet ja kirkkokansa vehkeilevät yhdessä heitä vastaan.
Puhein ja kirjoituksin, kerskaten, uhaten ja pilkaten he koettavat kumota
heidän uskonsa. Kun heille ei ole mitään raamatullisia - »Näin sanoo Raamattu»
- todisteita esitettäviksi Raamatun sapattia puolustavia vastaan, he korvaavat
tämän puutteensa turvautumalla painostukseen. Saadakseen osakseen
suosiota ja kannatusta lainsäätäjät taipuvat sunnuntailakeja puoltavien
vaatimuksiin. Mutta Jumalaa pelkääväiset eivät voi hyväksyä asetusta, joka
loukkaa kymmenen käskyn lain yhtä kohtaa. Tällä taistelukentällä tapahtuu
totuuden ja valheen välisen kamppailun viimeinen suuri yhteenotto.” PK 417
”Mordokain sanoja Esterille voidaan soveltaa aikamme miehiin ja nuoriin: »Kuka
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tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt valtakuntaan?» (engl.
käännös).” 5T 321
ELOKUU
1.8. Maanantai, aamu
Jaak. 4:7, 8
”Nykyään on kansanjoukkoja yhtä todellisesti pahojen henkien vallassa kuin oli
Kapernaumin riivattukin. Kaikki, jotka tahallaan poikkeavat Jumalan käskyistä,
antautuvat saatanan valvontaan. Moni rupeaa leikittelemään pahan kanssa
luullen pääsevänsä siitä eroon milloin haluaa, mutta se houkuttelee häntä yhä
pitemmälle, kunnes hän huomaa olevansa omaa tahtoaan voimakkaamman
valvonnassa. Hän ei pääse eroon sen salaperäisestä vallasta. Salainen synti tai
voimakas intohimo voi pitää häntä yhtä avuttomana vankinaan kuin
Kapernaumin riivattuakin.” Signs 29.1.1908
”Saatana on maailman jumala; vaikutuksellaan hän turmelee aistit, pitää
ihmismielen suunnattuna pahuuteen ja ajaa uhrinsa väkivaltaan ja rikoksiin.
Hän kylvää eripuraisuutta ja sokaisee järjen. Kristuksen tehtävänä on vapauttaa
ihmislapset hänen vallastaan. Kuitenkin on elämän eri aloilla, kodissa,
liiketoimissa ja seurakunnassa niitä, jotka kääntävät Jeesuksen pois oveltaan
mutta päästävät tuon inhottavan hirviön sisälle.” Signs 24.5.1877
1.8. Maanantai, ilta
Ef. 4:30
”Saatanan polku on kovin leveä ja petollinen. Se on tehty hyvin viehättävän
näköiseksi, mutta se on kova, hämäävä ja täynnä pettymyksiä.” RH 15.4.1880
”Se, joka tuntee oman vaaransa, varoo murehduttamasta Pyhää Henkeä ja
siten ajautumasta eroon Jumalasta siitä syystä, ettei hänen menettelynsä
miellytä Jumalaa. Miten paljon parempaa ja turvallisempaa onkaan vetäytyä
lähelle Jumalaa, jotta hänen Sanastaan loistava puhdas valo saisi parantaa
synnin aiheuttamat sielun haavat. Mitä lähempänä Jumalaa olemme, sitä
turvatumpia olemme, sillä saatana vihaa ja pelkää Jumalan läsnäoloa.” 7BC
937
”Saatana ei vähennä kavaluuttaan, mutta elävässä yhteydessä kaiken valon ja
jumalallisen tiedon Alkulähteeseen ihmiset saavat viisautta selviytyäkseen
vihollisen viekkaudesta ja juonista.” RH 4.8.1910
2.8. Tiistai, aamu
2 Kor. 2:11
”Salomo sanoo: »Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä» (Sananl. 28:26),
ja jumalisiksi tunnustautuvien joukossa on satoja sellaisia. Apostoli sanoo:
»Hänen [sielunvihollisen] juonensa eivät ole meille tuntemattomat.» Oi miten
ovelasti, taitavasti ja viekkaasti hän johtaakaan Kristuksen seuraajiksi
tunnustautuvat liittoutumaan maailman kanssa ja etsimään onneaan
maailman huveista sen harhaluulon vallassa, että niistä olisi saatavissa jotakin
hyvää! Ja niin astuvat varomattomat suoraan verkkoon vakuutellen itselleen,
ettei tiellä ole mitään pahaa.” 2T 143-144
2.8. Tiistai, ilta
Sananl. 28:13
”Miten voin kestää ajatusta, että useimmat aikamme nuoret jäävät vaille
iankaikkista elämää! Oi jospa tuo soitinmusiikin ääni lakkaisi eivätkä he enää
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hukkaisi niin paljon kallista aikaa omiin mieli tekoihinsa. Oi jospa he
käyttäisivät vähemmän aikaa vaatteisiin ja turhaan jutteluun sekä anoisivat
hartain ja tuskallisin rukouksin Jumalalta kunnollista kokemusta. Tarvitaan
erittäin tarkkaa itsetutkistelua Jumalan sanan valossa; kysyköön kukin
itseltään: »Olenko terve vaiko mätä sydämeltäni? Olenko uudistunut
Kristuksessa vai yhä lihallinen sydämeltäni, vaikka ylläni onkin uusi puku?»
Pysähdy suuren tuomioistuimen eteen ja tutkistele Jumalan valossa itseäsi
nähdäksesi, hellitkö jotakin salaista syntiä tai onko sinulla jokin epäjumala,
josta et vielä ole luopunut. Rukoile, niin, rukoile palavammin kuin koskaan
ennen, ettei sielunvihollinen pääsisi eksyttämään sinua juonillaan. —
Iankaikkisen elämän toivosi perustusta ei tosiaan voida laskea liian lujaksi. —
Vaikka toiset ympärillämme ovat turhamaisia ja vain huvittelevat ja
hulluttelevat, meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme
Vapahtajaa; sielu kurottautuu Jumalan puoleen saadakseen rauhaa,
vanhurskautta ja tosi pyhyyttä.” 2T 144, 145
”Poistakaa synti sydämestänne, sillä synti aiheutti Jumalan Pojan kuoleman.”
RH 22.7.1884
”Jeesus kuoli, rakkaat nuoret, ei pelastaakseen teidät synneissänne, vaan
synneistänne.” YI 15.7.1897
3.8. Keskiviikko, aamu
Joh. 10:14
”Meitä jokaista tullaan kiusaamaan ankarasti; uskoamme tullaan koettelemaan
äärimmilleen.” RH 17.11.1885
”Meidän tulee olla ankkuroituneita Kristukseen, uskossa juurtuneita ja
lujittuneita. Paholainen toimii apureidensa välityksellä. Hän valitsee sellaisia,
jotka eivät ole juoneet elävää vettä, jotka sielussaan janoavat jotakin uutta ja
outoa ja jotka ovat aina valmiita juomaan, mistä tarjolla olevasta lähteestä
tahansa. Tullaan kuulemaan ääniä, jotka sanovat: »Katso, täällä on Kristus»,
tahi: »Tuolla», mutta emme saa uskoa niitä. Tunnemme tosi Paimenen äänen
erehtymättömin perustein, ja hän kutsuu meitä seuraamaan itseään. Hän
sanoo: »Minä olen pitänyt Isäni käskyt.» Hän johdattaa lampaitaan Jumalan lain
nöyrän noudattamisen polkua pitkin.” BC 1099
3.8. Keskiviikko, ilta
Ps. 119:92
”»Vierasten ääni» on sellaisten ääni, jotka eivät kunnioita eivätkä tottele
Jumalan pyhää, vanhurskasta ja hyvää lakia. Monet mahtailevat pyhyydellään ja
kerskuvat ihmeteoillaan parantavansa sairaita, vaikkeivät kunnioita tätä suurta
vanhurskauden normia. Mutta kenen voimalla nämä parantamiset suoritetaan?
Huomaako kumpikaan osapuoli rikkovansa lakia, ja suostuvatko he nöyrinä ja
kuuliaisina lapsina auliisti tottelemaan kaikkia Jumalan vaatimuksia? Johannes
todistaa Jumalan lapsiksi tunnustautuvista: »Joka sanoo: 'Minä tunnen hänet',
eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä» (1 Joh.
2:4). — Jos ne, joiden toimesta parantumisia tapahtuu, ovat taipuvaisia näiden
suoritustensa perusteella puolustelemaan Jumalan lain laiminlyöntiään ja
jatkavat tottelemattomuuttaan, niin vaikka heillä olisi voimaa missä määrin
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tahansa, ei se todista, että heillä on Jumalan suurta voimaa. Päinvastoin se on
suuren pettäjän ihmeitä tekevää voimaa. - - Meidän on varottava teeskenneltyä
pyhyyttä, joka suvaitsee Jumalan lain rikkomista. Ne eivät voi olla pyhittyneitä,
jotka polkevat tuon lain jalkainsa alle ja tuomitsevat itseänsä omien normiensa
perusteella.” BC 1099
4.8. Torstai, aamu
Jaak. 5:16
”Kristus on yhä edelleenkin sama laupias lääkäri kuin toimiessaan täällä maan
päällä. Häneltä me saamme lievittävää voidetta jokaiseen sairauteen.” KSL 207
”Miksi ihmiset ovat niin haluttomia luottamaan häneen, joka loi ihmisen ja joka
voi kosketuksellaan, sanallaan tai katseellaan parantaa kaikenlaista sairautta?
Kuka ansaitsee luottamuksemme paremmin kuin hän, joka on uhrannut niin
paljon lunastuksemme hyväksi? Apostoli Jaakobin välityksellä on Herramme
antanut meille täsmällistä opetusta velvollisuudestamme sairaustapauksessa.
Inhimillisen avun pettäessä Jumala on oleva kansansa auttaja. »Jos joku teistä
sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa
sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen» (Jaak. 5: 14,15).” CH 457
4.8. Torstai, ilta
1 Kun. 8:28
”Sellaisen rukouksen esittäminen on hyvin vakava tehtävä, eikä siihen pitäisi
ryhtyä ilman huolellista harkintaa. — Niille, jotka pyytävät esirukouksia
terveytensä palautumisen puolesta, tulisi tehdä selväksi, että Jumalan lain
rikkominen, olipa sitten kysymys luonnonlaista tai hengellisestä laista, on synti,
ja että heidän on päästäkseen osallisiksi Jumalan siunauksista tunnustettava ja
hylättävä syntinsä. — Me tiedämme, että Jumala kuulee meitä, kun me
rukoilemme häntä hänen tahtonsa mukaisesti. Mutta ei ole oikein, että
puserramme rukouksemme alistumattomasta sydämestä. Rukouksemme ei
saa olla luonteeltaan käskevää, vaan sen täytyy olla anovaa. On tapauksia,
jolloin Jumala selvästi vaikuttaa jumalallisella voimallansa terveyden
palautumiseksi. Mutta kaikki sairaat eivät parane. Monet saamme saattaa
lepoon Jeesuksessa. — Meidän toiveittemme ja pyrkimystemme tulisi häipyä
hänen tahtoonsa. Kokemukset, jotka koettelevat meidän uskoamme, koituvat
meidän parhaaksemme. Harjoitus vahvistaa uskoa. Meidän täytyy antaa
kärsivällisyyden viedä työnsä päätökseen ja muistaa, että Raamatussa on
kalliita lupauksia niille, jotka odottavat Herraa.” KSL 208-213
5.8. Perjantai, aamu
Jes. 50:7
”Luonteen lujuuteen sisältyy kaksi seikkaa - tahdon ja itsehillinnän voima.
Monet nuoret erehtyvät pitämään voimakkaita ja hillittömiä haluja luonteen
lujuutena, vaikka itse asiassa omien halujensa vallassa oleva ihminen on
heikko. Ihmisen todellinen suuruus ja jalous mitataan niiden voimien mukaan,
joilla hänen tunteensa hallitsevat häntä. Voimakkain on se ihminen, joka
herkkänä loukkauksille kuitenkin hillitsee itsensä ja antaa vihollisilleen
anteeksi. Sellaiset ihmiset ovat todellisia sankareita.” 1Ta 579
”Tarmokkaan henkilön esimerkillä on kauaskantoinen vaikutus, hänellä on
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sähköistä voimaa toisiin. Hän kohtaa vastuksia työssään, mutta hänellä on
sisua, ja sen sijaan, että päästäisi tiensä tukkeutumaan, hän raivaa kaikki
esteet pois.” RH 6.4.1886
5.8. Perjantai, ilta
Jes. 50:9
”Jokaisen polulla on hankaluuksia. Kaikkien, jotka seuraavat Herran johdatusta,
täytyy varautua pettymyksiin, kiusoihin ja tappioihin. Mutta todellinen
sankarimieli auttaa heitä voittamaan ne. Monet liioittelevat suuresti näennäisiä
vaikeuksia alkaen sitten säälitellä itseään, kunnes lannistuvat. Sellaisten tulee
täysin muuttua. Heidän tulee harjaantua ponnistelemaan ja voittamaan kaikki
lapselliset tunteensa. Heidän pitäisi päättää olla kuluttamatta elämäänsä
joutavuuksiin. Päättäkööt he aikaansaada jotakin, ja tehkööt sitten sen. Monet
tekevät hyviä päätöksiä, mutta eivät saa mitään toimeksi, vaikka ovat aina
käymässä käsiksi johonkin. He eivät pääse päätöksissään puhumista
pitemmälle. — Jokaisella pitäisi olla elämässään jokin päämäärä, jokin tavoite.
Mielen kupeet olisi pidettävä vyötettyinä ja ajatukset harjoitettava pysymässä
asiassa niin kuin kompassineula pysyy pohjoissuunnassa. - — Arvokkaita
pyrkimyksiä olisi alati pidettävä tavoitteena, ja jokainen ajatus ja teko olisi
kohdistettava niiden toteuttamiseen. Pyrittäköön päättävästi suorittamaan
valmiiksi se, mihin ryhdytään.” ST 516
6.8. Sapatti, aamu
1 Piet. 4:12, 13
”Kristuksen seuraajat tuntevat vain vähän niitä salajuonia, joita saatana ja
hänen joukkonsa punovat heitä vastaan. Mutta hän, jonka valtaistuin on
taivaassa, on saattava kaikki nämä juonet palvelemaan hänen syviä
tarkoituksiaan. Herra sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei sen
tähden että hän nauttisi heidän hädästään ja kärsimyksistään, vaan siksi että
tämä koetus on välttämätön heidän lopullista voittoaan varten.” ST 516
”Jumala on mahtavalla totuuden moukarillaan lohkaissut meidät maailman
louhoksesta ja tuonut meidät Herran työpajaan valmistettavaksi paikkaamme
hänen temppelissään. Tässä työssä on vasaran. Ja taltan suoritettava osansa, ja
sitten seuraa kiillotus. Älä kapinoi tämän armotyön kestäessä. Saatat olla
karhea kivi, jota on paljon työstettävä, ennen kuin olet valmis sille paikalle,
jonka Jumala haluaa sinun täyttävän. Ei sinun tarvitse hämmästellä, jos Jumala
koetuksen vasaralla ja taltalla irrottelee luonteesi virheitä. Hän yksin voi
suorittaa tämän työn. Ja saat olla varma siitä, ettei hän lyö yhtään turhaa
iskua.” Signs 5.11.1902
6.8. Sapatti, ilta
1 Piet. 4:14
”Jumala on näyttänyt minulle, että hän on antanut katkeran maljan kansansa
juotavaksi puhdistaakseen heidät. — Tämä katkera malja voidaan makeuttaa
kärsivällisyydellä, kestävyydellä ja rukouksella, ja — se on vaikuttava aiotulla
tavallaan niiden sydämeen, jotka siten vastaanottavat sen, ja Jumala saa
kunnian ja ylistyksen. Ei ole lainkaan vähäistä olla kristitty ja olla Jumalan oma
ja hyväksymä.” EW 47
”Hänen armossaan on meille kylliksi kaikkiin koetuksiimme, ja vaikka ne ovat
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suuremmat kuin koskaan aikaisemmin, voimme kestää jokaisen kiusauksen ja
hänen armonsa avulla selviytyä niistä voitokkaasti, jos täysin luotamme
Jumalaan. - Meidän täytyy olla pukeutuneina Jumalan koko sota-asuun,
valmiina käymään minä hetkenä tahansa taisteluun pimeyden valtoja vastaan.”
EW 46
7.8. Sunnuntai, aamu
1 Tess. 5:6
”Minulle näytettiin saatana sellaisena kuin hän kerran oli, onnellisena ja korkeaarvoisena enkelinä. Sitten hänet näytettiin minulle sellaisena kuin hän nyt on.
Hän on muodoltaan vieläkin kuninkaallinen. Hänen piirteensä ovat yhä jalot,
sillä onhan hän enkeli langenneenakin. Mutta hänen kasvonsa kuvastavat
levottomuutta, huolekkuutta, onnettomuutta, pahansuopuutta, vihaa, ilkeyttä,
petosta ja kaikkea pahaa. Tarkkailin erityisesti hänen ennen niin jaloa otsaansa.
Se kaareutui taaksepäin heti silmäkulmilta. Huomasin että hän oli niin kauan
harrastanut pahuutta, että jokainen hyvä ominaisuus oli rappeutunut ja
jokainen paha piirre voimistunut. Hänen silmänsä olivat viekkaat ja ovelat sekä
hyvin läpitunkevat. Hän oli vartaloltaan kookas, mutta hänen käsiensä ja
kasvojensa lihakset olivat veltostuneet. Kun katselin häntä, hän nojasi
leukaansa vasempaan käteensä ja näytti vaipuneen syviin mietteisiin. Kasvoilla
värehti hymy, joka sai minut vapisemaan, sillä niin täysin se ilmaisi pahuutta ja
saatanallista kavaluutta. Tähän hymyyn hänen kasvonsa vetäytyvät vähän
ennen kuin hän varmistuu uhristaan, ja kun uhri on hänen vallassaan, muuttuu
tämä hymy hirvittäväksi.” EW 152, 153
7.8. Sunnuntai, ilta
1 Tess. 5:8
”Jumalan kansan täytyy olla valmiina vastustamaan tätä salakavalaa vihollista.
Vastustusta saatana juuri pelkää. Hän tietää paremmin kuin me, miten
rajoitettu hänen voimansa on ja miten helposti me voimme voittaa hänet, jos
vain vastustamme häntä rohkeasti. Jumalan voimassa heikoinkin pyhä on
ylivoimainen verrattuna saatanaan ja hänen kaikkiin enkeleihinsä. Koetuksen
hetkellä kiusatulla olisi mahdollisuus osoittaa ylivoimaansa. Sen vuoksi saatana
lähestyy ihmisiä äänettömästi, salakavalasti, naamioiduin asevoimin. —
Ihminen on saatanan vanki ja luonnostaan taipuvainen seuraamaan hänen
vihjauksiaan ja tottelemaan hänen käskyjään. Ihmisellä ei ole itsessään mitään
voimaa, millä hän voisi menestyksellisesti vastustaa pahaa. Ainoastaan silloin
kun Kristus asuu hänessä uskon kautta vaikuttaen tahtomisen ja vahvistaen
häntä taivaan voimalla, vasta silloin hän uskaltaa kohdata niin pelottavan
vihollisen. Kaikki muut puolustuskeinot ovat aivan turhia.” 2Ta 102, 103
8.8. Maanantai, aamu
3 Moos. 20:6
”Pakanallisten aikojen noidilla on vastineensa nykypäivän spiritistisissä
meedioissa, selvänäkijöissä ja ennustajissa. Salaperäiset äänet, jotka puhuivat
Een-Doorissa ja Efesossa, johdattavat yhä harhaan ihmislapsia valheellisilla
sanoillaan. Jos verho voitaisiin nostaa pois silmiemme edestä, me näkisimme
pahat enkelit käyttämässä kaikkia pettämis- ja tuhoamiskeinojaan.” ApT 220
”Toisinaan henkiolennot ilmestyvät kuolleiden ystävien hahmossa ja kertovat
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tapahtumia heidän elämästään tai suorittavat jotakin, mitä heidän tapanaan oli
tehdä eläessään. Näin ne saavat ihmiset uskomaan, että heidän ystävänsä ovat
enkeleitä, jotka leijuvat heidän yllään ja pitävät yhteyttä heihin. Niihin, jotka
näin teeskentelevät olevansa vainajien henkiä, suhtaudutaan tietyllä tavalla
palvovasti, ja monet uskovat heidän sanaansa enemmän kuin Jumalan sanaa.”
PP 671
8.8. Maanantai, ilta
2 Kor. 11:14
”Näin, miten nopeasti tämä eksytys [spiritualismi] levisi. Minulle näytettiin
salaman nopeudella kiitävä juna. Enkeli kehotti minua katsomaan tarkoin.
Kiinnitin katseeni junaan. Koko maailma näytti matkustavan siinä. Sitten hän
näytti minulle junailijan, komean ja arvokkaan miehen, jota kaikki matkustajat
ihailivat ja kunnioittivat. Kummastellen kysyin oppaanani olevalta enkeliltä,
kuka tuo henkilö oli. »Se on saatana. Hän on junailija, valon enkelin muodossa.
Hän on ottanut maailman vangikseen. Ja he kiitävät kaikki salaman nopeudella
tuhoonsa.»” EW 263
”Tämä eksytys tulee leviämään, ja joudumme taistelemaan kasvokkain sitä
vastaan; ja ellemme ole varuillamme, se saa meidät paulaansa ja voittaa
meidät.” EW 262
”Jumalan kansan on oltava valmis vastustamaan näitä henkiä sillä Raamatun
totuudella, etteivät kuolleet tiedä mitään ja että ne, jotka näin ilmestyvät, ovat
paholaisten henkiä.” EW 262
9.8. Tiistai, aamu
Kol. 2:8
”On olemassa — eräs mielenparantamismuoto, josta on tullut tehokas ase
vihollisen kädessä. Tämän ns. tieteen avulla johdetaan toisen mieli toisen sielun
valvontaan, niin että heikompi yksilö häviää voimakkaampaan yksilöllisyyteen.
Toinen henkilö toteuttaa toisen tahtoa. — Mutta tämä ns. tiede rakentuu
kokonaan väärille periaatteille. Se on vieras Kristuksen luonteelle ja hengelle.
Se ei johda sieluja sen Ainoan luo, jossa on elämä ja pelastus. Se, joka yrittää
houkutella toisten tahdon käyttöönsä, erottaa hänet oikeasta voimanlähteestä.”
KSL 223
”Näinä päivinä, jolloin epäily ja epäusko niin usein ilmenevät tieteen kaapuun
verhoutuneina, meidän on syytä suojautua joka taholta. Näitä välineitä käyttäen
suuri vastustajamme pettää tuhansia ja saa heidät tottelemaan tahtoaan. Se
hyöty, minkä hän saa ihmismieltä käsittelevistä tieteistä, on suunnaton. Täten
hän hiipii salakavalasti kuin käärme turmelemaan Jumalan työtä.” 2SM 351,
352
9.8. Tiistai, ilta
2 Kor. 11:15
”Kun ihmiset luulevat, että vain toisen ihmisen ajattelu vaikuttaa ihmeellisesti
toiseen, saatana, joka pyrkii kääntämään kaiken itselleen eduksi, ujuttautuu
mukaan vaikuttamaan taustalla kaikessa huomaamattomasti. Ja vaikka näiden
tieteiden harrastajat ylistävät näitä tieteitä maasta taivaaseen niiden
aikaansaamien suurten ja hyvien tekojen perusteella, eivät he aavistakaan,
mitä pahuuden voimaa he näin vaalivat. Tarkkaa näiden tieteiden vaikutusta,
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rakas lukija; sillä Kristuksen ja saatanan välinen taistelu ei ole vielä päättynyt. —
Laiminlyödessään rukouksen ihmiset alkavat luottaa omaan voimaansa ja
avaavat näin oven kiusaukselle. Monesti mielikuvitus intoutuu tieteellisiin
tutkimuksiin, ja tällöin tietoisuus omista kyvyistä saa ihmiset ihastelemaan
itseään.” 2SM 352
”Erottaudu kaikesta, joka vähänkin haiskahtaa hypnotismilta, tuolta tieteeltä,
jonka välityksellä saatanalliset voimat vaikuttavat.” 2SM 350
10.8. Keskiviikko, aamu
1 Tim. 6:20
”Inhimillinen tieto sekä aineellisista että hengellisistä asioista on yksipuolista ja
puutteellista. Sen tähden monet eivät voi saada tieteellisiä käsityksiään
sopusointuun Raamatun esitysten kanssa. Monet hyväksyvät pelkät teoriat ja
teoreettiset ajatusrakennelmat tieteellisinä totuuksina ja ajattelevat, että
Jumalan sanaa tulee koetella »tiedon nimellä kulkevan valhetiedon» väitteillä. —
Ihmiset ovat yrittäneet olla viisaampia kuin heidän Luojansa. Inhimillinen
filosofia on koettanut tutkia ja selittää salaisuuksia, jotka eivät paljastu
milloinkaan, eivät iankaikkisuudessakaan.” ST 511
”Tieteellinen tutkimus on tullut monelle kiroukseksi. Jumala on sallinut
valovirran tulla maailmaan niiden keksintöjen kautta, joita on tehty tiedon ja
taidon eri aloilla. Mutta lahjakkaimmatkin tutkijat joutuvat harhaan
yrittäessään selvittää tieteen ja Jumalan ilmoituksen välisiä suhteita, ellei
Jumalan sana saa ohjata heitä heidän tutkimuksissaan.” ST 511
10.8. Keskiviikko, ilta
Room. 11:33, 34
”Jumalassa on kaiken perustus. Kaikki tosi tiede on sopusoinnussa hänen
tekojensa kanssa, ja kaikki todellinen kasvatus johtaa olemaan kuuliainen
hänen hallinnolleen. Tiede paljastaa näkyviimme uusia ihmeitä; se kohoaa
korkeuksiin ja tunkeutuu uusiin syvyyksiin, mutta mitkään sen tutkimustulokset
eivät ole jumalallisen ilmoituksen vastaisia.” PP 96
”Jumala on tiedon luoja. — Oikein ymmärrettyinä tiede ja kirjoitettu Sana ovat
sopusoinnussa keskenään, ja kumpikin valaisee toistaan. Yhdessä ne johtavat
meidät Jumalan luo opettamalla meille jotakin niistä viisaista ja hyvää tekevistä
laeista, joiden välityksellä hän toimii.” CT 426
”Tosi tieteen tuntemus on valtaa. Mutta joskin tieteen tuntemus on valtaa, on
vielä suurempaa valtaa se tieto, jota Jeesus tuli henkilökohtaisesti jakamaan.
Pelastustiede on tieteistä tärkein opittavaksi maan valmistavassa koulussa.
Salomon viisaus on toivottavaa, mutta Kristuksen viisaus on paljon
toivottavampaa ja olennaisempaa.” CT 19
11.8. Torstai, aamu
2 Tim. 4:3
”Nopeasti ovat ihmiset ryhmittymässä valitsemansa lipun juurelle, odottaen ja
tarkaten kärsimättöminä johtajiensa liikkeitä. On niitä, jotka valvovat ja
odottavat ja toimivat Herramme ilmestystä silmällä pitäen, kun taas toinen
joukko on liittymässä ensimmäisen suuren luopion riveihin. He etsivät Jumalaa
ihmisyydestä, ja sielunvihollinen vastaa persoonana heidän etsintänsä
kohdetta. Hylätessään totuuden tulevat suuret joukot niin eksytetyiksi että
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hyväksyvät väärennöksen. Ihmisyyttä tervehditään jumalana.” TM 364, 365
”Sielunvihollinen on alati valmiina pettämään ja eksyttämään. Kaikin
houkutuksin hän koettaa vietellä ihmisiä tottelemattomuuden leveälle tielle.
Hän pyrkii hämäämään aistit väärillä käsityksillä ja poistaa maamerkit
sijoittamalla väärät suuntamerkintänsä tienviittoihin, jotka Jumala on
pystyttänyt osoittamaan oikeaa tietä.” 6BC 1120
11.8. Torstai, ilta
Matt. 7:15
”Nousee vääriä profeettoja, jotka yrittävät houkutella sinut pois kaidalta tieltä ja
ahtaalta portilta. Kavahda heitä, sillä vaikka he verhoutuvat lammasten
vaatteisiin, he sisältä ovat raatelevaisia susia. — Koetellessamme heitä meidän
ei ole katsottava heidän kauniisiin puheisiinsa tai jaloon tunnustukseensa.
Heitä on arvosteltava Jumalan sanan valossa. — »Jos herkeät, poikani,
kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista.» Sanani. 19:27. Mitä
sanomaa nämä opettajat julistavat? Saako se sinut kunnioittamaan ja
pelkäämään Jumalaa? Saako se sinut osoittamaan rakkautesi häntä kohtaan
olemalla kuuliainen hänen käskyilleen?” Vs 206
”Nämä väärät opettajat, joita seurakunnassa esiintyisi ja joita monet heidän
-uskonveljensä pitäisivät luotettavina, olivat apostolien sanojen mukaan
»vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on
heille varattu».” ApT 410, 411
”Olemmeko laskeneet elämämme perustuksen Jumalan muuttumattoman
sanan kalliolle? Olemmeko valmistuneet kestävästi puolustamaan Jumalan
käskyjä ja Jeesuksen uskoa?” ST 581
12.8. Perjantai, aamu
Jes. 50:10
”On monia nuoria, jotka vaeltavat täysin valottomassa pimeydessä. — Herra on
rakkaudessaan hellän myötätuntoisesti ojentanut kätensä, mutta he eivät välitä
luottaa häneen. He tahtovat tuntea olevansa täysin pystyviä itse
suunnittelemaan ja keksimään omat ratkaisunsa. Herra viitoittaa tien, jota hän
haluaisi heidän kulkevan. Hän on uskonut heille kykyjä käytettäviksi hänen
kunniakseen ja tietyn työn suorittamiseksi Mestarin hyväksi. Mutta saatana
sanoo: »Minä kumoan Kristuksen määräyksen. Minä löydän toimeliaille aivoille
ja uutterille käsille jotakin muuta tehtävää, jolla heidän tulee palvella minua.
Estän tätä nuorta näkemästä iankaikkisia etuja ja suuntaan hänen mielensä
maallisiin etuihin. Kiedon hänet maailmallisilla houkutuksilla kuin hienoimmilla
langoilla, joiden sitomiskyky on lopulta teräsköysien veroinen, ja niin hän
kietoutuu palvelemaan minua.” YI 23.3.1893
12.8. Perjantai, ilta
Room. 1:25
”Valvokoot nuoret tarkoin vaikuttimiaan rukoilemalla ja tutkimalla Kirjoituksia,
ja huolehtikoot siitä, etteivät heidän oma tahtonsa ja taipumuksensa johda
heitä harhaan Jumalan vaatimuksista. — Nuoret miehet ja naiset, kyselkää
liikesuhteissanne: Olenko Jumalan haluamalla paikalla? — Täytänkö näin
velvollisuuteni? Jumala on siunaava niitä, jotka ovat juuri siellä, missä heidän
tulisi ollakin Jumalan suunnitelmien mukaan. Oletko saanut Herralta sen
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näkemyksen, että hän haluaa sinun suorittavan jotakin tiettyä työtä? Jos olet, ei
sinun ole turvallista olla tottelematon. Ajattele asiaa vakavasti. Kysy itseltäsi:
Palvelenko Mestariani, Jeesusta Kristusta? Tavoittelenko vain omaa etuani
pyrkimättä miellyttämään Jumalaa ja tuottamaan kunniaa hänen pyhälle
nimelleen? Haluatteko viipymättä aikaansaada muutoksen tässä asiassa?
Haluaisitteko ruveta palvelemaan Jumalaa? Silloin Jeesus kehottaa teitä
uskomaan. Tarttukaa rajattoman voiman käteen. Harjoitus lisää uskoa.
Ravitkaa sieluanne lupauksilla; tyytykää luottamaan Jumalan sanan
yksinkertaiseen lupaukseen. Älkää enää viipykö epäuskossa, sillä olette
vaarassa kadottaa sielunne.” YI 23.3.1893
13.8. Sapatti, aamu
Ps. 17:7
”Ilmestyskirja sanoo, että hän on »meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät
syytti heitä meidän Jumalamme edessä» (Ilm. 12:10). Sama taistelu toistuu, se
käydään jokaisesta sielusta, joka pelastetaan pahan vallasta ja jonka nimi on
kirjoitettuna Karitsan elämänkirjaan. Ainoatakaan ihmistä ei milloinkaan
siirretä saatanan perheestä Jumalan perheeseen herättämättä paholaisen
ankaraa vastustusta. — Hän johtaa ihmisiä epäilyksiin saaden heidät
menettämään luottamuksensa Jumalaan ja eroamaan hänen rakkaudestaan.
Hän kiusaa heitä rikkomaan Jumalan lakia, ja sen jälkeen hän väittää heitä
vangeikseen kiistäen Kristuksen oikeuden ottaa heidät pois häneltä. Koska hän
tietää niiden, jotka vakaasti etsivät Jumalan armoa ja anteeksiantamusta,
saavan sen, hän osoittaa heille heidän syntejään masentaakseen heitä.
Lukemattomin julmin ja kavalin juonin hän pyrkii varmistamaan heidän
perikatonsa.” 2 Ta 174
13.8. Sapatti, ilta
Jaak. 4:7
”Ihminen ei pysty omin voimin vastustamaan näitä hyökkäyksiä. Hän seisoo
Jumalan edessä synnin tahraamissa vaatteissaan tunnustaen syyllisyytensä.
Mutta Jeesus, Puolustajamme, esittää vaikuttavan vetoomuksen kaikkien
niiden puolesta, jotka katuen ja uskoen ovat jättäneet sielunsa hänen
haltuunsa. Hän puolustaa heitä ja kukistaa heidän syyttäjänsä Golgatan
voimallisilla todistuksilla. Hänen täydellinen kuuliaisuutensa Jumalan laille aina
ristin kuolemaan saakka on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan
päällä, ja nyt hän pyytää Isältään armoa ja sovitusta syylliselle ihmiselle. —
Kristus ei salli ainoankaan katuvan ja uskovan sielun, joka pyytää hänen
suojelustaan, joutua vihollisen valtaan. Hänen sanansa lupaus kuuluu: »Ottakoot
pakonsa minun turviini, tehkööt rauhan minun kanssani, rauhan tehkööt he
minun kanssani.» - - Lupaus kuuluu kaikille: »Jos sinä vaellat minun teilläni minä
annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat» (Sak. 3: 7).
Jumalan enkeleitä tulee vaeltamaan heidän molemmilla puolillaan jo tässä
maailmassa, ja viimein he tulevat seisomaan Jumalan valtaistuinta ympäröivien
enkelien joukossa.” 2Ta 175
14.8 Sunnuntai, aamu
Dan. 12:10
”Seurakunnan täytyy taistella ja se on taisteleva näkyväisiä ja näkymättömiä
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vihollisia vastaan. Saatanan edustajat ovat liikkeellä ihmishahmossa. Ihmiset
ovat liittoutuneet Herraa Sebaotia vastaan. Nämä liittoutuneet jatkavat
toimiaan, kunnes Kristus poistuu välittäjän paikaltaan armonistuimen edestä ja
pukee koston vaatteet puvukseen. Saatanan edustajia on jokaisessa
kaupungissa toimeliaasti järjestämässä ryhmiin niitä, jotka vastustavat
Jumalan lakia. Pyhiksi itseään sanovat ja epäuskoisiksi avoimesti julistautuvat
asettuvat näiden ryhmien puolelle.” 3Ta 218
”Jotta Jumalan kansa olisi valmistautunut kestämään edessään olevan
vastustuksen ja vihan myrskyn, Herra on edeltä käsin ilmoittanut, mitä
viimeisinä päivinä tulee tapahtumaan. Niiden, joita on varoitettu tulevista
tapahtumista, ei tule jäädä toimettomina odottamaan puhkeavaa myrskyä ja
lohduttautumaan sillä, että Herra suojaa uskollisiaan hädän päivänä.” 2Ta 151
14.8 Sunnuntai, ilta
2 Tim. 3:8
”Nyt* ei ole aikaa antaa toisarvoisten asioiden vallata mieltä. — Kaikessa
hiljaisuudessa sunnuntailiike raivaa parhaillaan tietä eteenpäin. Johtajat
salaavat todellisen tarkoitusperän, ja monet liikkeeseen yhtyvät eivät itsekään
huomaa, mihin suuntaan sen pohjavirta kulkee. Liikkeen tunnustus on lempeä
ja näennäisesti kristillinen, mutta kun se puhuu, sen lohikäärmeen henki
paljastuu. Velvollisuutemme on tehdä kaikki voitavamme torjuaksemme
uhkaavan vaaran.” 2Ta 152
”On tulossa aika, jolloin Jumalan lapset saavat kokea vainoa, koska he
pyhittävät seitsemännen päivän. Synnin ihminen, joka päätti muuttaa ajat ja lait
ja joka on aina vainonnut Jumalan kansaa, säädättää lakeja, jotka pakottavat
viettämään sapattina viikon ensimmäistä päivää. Jumalan kansan on kuitenkin
seistävä lujana Jumalan puolella. Ja Herra on toimiva heidän puolestaan ja
osoittava selkeästi, että hän on jumalien Jumala.” 3Ta 383
'Kirjoitettu v. 1885, jolloin uskonnonvapaus oli uhattuna, niin kuin monesti
nykyäänkin.
15.8. Maanantai, aamu
Matt. 7:16, 17
”Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan
kansan keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei
ole nähty apostolien ajan jälkeen. Jumalan Henki ja voima vuodatetaan hänen
lastensa ylle. Tuona aikana monet eroavat niistä kirkkokunnista, joissa tämän
maailman rakkaus on syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa.
Monet, sekä sananjulistajat että maallikot, ottavat silloin iloiten vastaan ne
suuret totuudet, jotka Jumala on määrännyt julistettavaksi tänä aikana,
valmistaakseen kansan Herran toiselle tulemiselle. Sielunvihollinen haluaa
estää tätä työtä; ja ennen kuin tämän liikkeen aika tulee, hän koettaa ehkäistä
sen, synnyttämällä väärän liikkeen. Niissä kirkkokunnissa, jotka hän voi saada
petollisen vaikutuksensa alaisiksi, hän saattaa olot näyttämään sellaisilta, että
luullaan Jumalan erikoisen siunauksen tulleen vuodatetuksi. Niissä ilmenee
sellaista, mitä pidetään suurena uskonnollisena harrastuksena.” ST 459, 460
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15.8. Maanantai, ilta
2 Tim 4:4
”Missä hyvänsä ihmiset syrjäyttävät Raamatun todistuksen ja kääntyvät pois
niistä selvistä, sydäntä koettelevista totuuksista, jotka vaativat itsensä
kieltämistä ja maailmasta luopumista, sieltä varmasti puuttuu Jumalan
siunaus. — Väärä käsitys Jumalan lain luonteesta, pysyvyydestä ja
velvoittavuudesta on johtanut vääriin käsityksiin kääntymyksestä ja
pyhityksestä, ja seurauksena on ollut hurskauden tason aleneminen
seurakunnissa. Tässä on meidän aikamme herätyksissä ilmenevän Jumalan
Hengen ja voiman puutteen salaisuus. — Vasta sitten, kun Jumalan laki on
asetettu oikeudenmukaiseen paikkaansa, voi alkuperäinen usko ja jumalisuus
elpyä Jumalan palvelijoiksi tunnustautuvien keskuudessa. »Näin on Herra
sanonut: 'Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää,
mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne'.» Jer. 6:
16.” ST 460, 472
16.8. Tiistai, aamu
Apt. 20:19
”Aina Aadamin päivistä meidän aikaamme asti suuri vihollisemme on käyttänyt
valtaansa sortamiseen ja hävittämiseen. Nyt hän valmistautuu viimeiseen
taisteluunsa seurakuntaa vastaan.” ST 499
”Voidakseen paremmin salata todellisen luonteensa ja tarkoituksensa hän on
saattanut ihmiset esittämään hänet sellaisena, joka ei herätä mitään
voimakkaampaa tunnetta kuin ivaa ja halveksimista. Hän on mielissään siitä,
että hänet kuvataan naurettavaksi tai inhottavaksi olennoksi, joka on
epämuotoinen, puoleksi eläin ja puoleksi ihminen.” ST 505, 506
”Jos saatana oli jo alussa niin ovela, niin millainen hänen täytyykään olla nyt
saatuaan kokemusta monen tuhannen vuoden aikana? Kuitenkin Jumala, pyhät
enkelit ja kaikki ne, jotka pysyvät kuuliaisina kaikelle Herran tahdolle, ovat
häntä viisaampia.” RH 4.8.1910
16.8. Tiistai, ilta
Kol. 3:24
”Kaikki, jotka tehokkaasti toimivat Jumalan asiassa, koettaen paljastaa
saatanan petoksia ja esittää Kristusta kansalle, voivat Paavalin tavoin todistaa,
että he palvelevat Herraa kaikessa nöyryydessä, monin kyynelin ja monien
kiusauksien keskellä. Kiusaajalla ei ole valtaa hallita tahtoa eikä pakottaa
ihmistä syntiin. Hän voi vaivata, mutta hän ei voi saastuttaa. Hän voi aiheuttaa
tuskaa, mutta ei tahroja.” ST 499, 500
”Saatana ei voi lukea ajatuksiamme, mutta hän voi nähdä tekomme ja kuulla
sanamme. Koska hän on niin kauan tuntenut ihmiskunnan, hän voi kohdistaa
kiusauksensa käyttämällä hyväkseen luonteemme heikkouksia. Ja miten usein
päästämmekään hänet tuntemaan sen salaisuuden, miten hän voi meidät
voittaa! Oi, kunpa voisimme hallita sanojamme ja tekojamme.” SN 322
”Saatana ahdisti Kristusta voimakkaimmilla ja kavalimmilla kiusauksillaan;
mutta kaikki hänen hyökkäyksensä torjuttiin. Nuo taistelut taisteltiin meidän
tähtemme, ja Kristuksen voitot tekevät voiton meillekin mahdolliseksi. Kristus
antaa voimaa kaikille, jotka sitä pyytävät.” ST 500
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17.8. Keskiviikko, aamu
Job 1:7
”Saatana »on ollut murhaaja alusta asti» (Joh. 8:44).” PP 377
”Kiusauksillaan hän johtaa suuret joukot perikatoon. Kohtuuttomuus riistää
järjeltä määräämisvallan ja seurauksena on aistillisten halujen tyydyttäminen,
riita ja verenvuodatus. Saatana iloitsee sodasta, sillä se herättää sielun
alhaisimmat intohimot ja vie uhrinsa rikosten ja veren tahraamina
iankaikkisuuteen. Hänen tarkoituksenaan on kiihottaa kansoja sotimaan
toisiaan vastaan, sillä siten hän saa ihmisten mielet kääntymään pois
valmistautumisesta kestämään Jumalan suurena päivänä. Saatana toimii myös
alkuaineiden kautta korjatakseen valmistautumattomien sielujen satoa. Hän on
tutkinut luonnon laboratorioiden salaisuuksia ja hän käyttää kaikkea valtaansa
hallita luonnonvoimia niin pitkälle kuin Jumala sallii. Kun hän sai luvan ahdistaa
Jobia, miten nopeasti tältä riistettiinkään karjalaumat, palvelijat, huoneet ja
lapset, onnettomuuksien seuratessa toisiaan katkeamattomana sarjana.
Jumala suojelee luomiaan olentoja ja estää hävittäjän voiman niitä
saavuttamasta.” ST 576
17.8. Keskiviikko, ilta
1 Piet. 5:8
”Hän on jo nyt toiminnassa — onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa
tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, tulvissa,
pyörremyrskyissä, vuoksiaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän hävittää kypsyvän
sadon; nälkä ja kurjuus ovat seurauksena. Hän turmelee ilman kuolettavalla
saasteella, ja tuhannet kuolevat ruttoon. Nämä vitsaukset tulevat yhä
lukuisammiksi ja tuhoavammiksi.” ST 576
”Saatanan ja hänen joukkonsa voima ja häijyys voisivat täydellä syyllä tehdä
meidät levottomiksi, ellei Lunastajamme vieläkin suurempi voima olisi
suojanamme ja pelastajanamme. — Kristuksen seuraajilla on aina turva hänen
suojeluksessaan. Voimallisia enkeleitä lähetetään taivaasta heitä suojelemaan.
Jumalattomat eivät voi murtaa sitä vartiota, jonka Jumala on asettanut
kansansa ympärille.” ST 517
18.8. Torstai, aamu
Jooel 3:14
”Ilmestyskirjan 13. luvun ennustus osoittaa, että se valta, jota kaksi sarvinen,
karitsan näköinen peto kuvaa, saattaa »maan ja siinä asuvaiset» kumartamaan
paavinvaltaa, jota leopardin näköinen peto kuvaa. Kaksi sarvinen peto on myös
yllyttävä maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan ja lisäksi määräävä
»kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat»
ottamaan »pedon merkin». — Yhdysvallat on se valta, jota kaksi sarvinen,
karitsan näköinen peto kuvaa, ja — tämä ennustus toteutuu, kun Yhdysvallat
pakkokeinoin koettaa saattaa voimaan sunnuntainvieton, jota Rooma pitää
ylivaltansa
erikoisena
tunnustamisena.
Mutta
tässä
paavikunnan
kunnioittamisessa ei Yhdysvallat tule olemaan yksin. Rooman vaikutus niihin
maihin, jotka kerran tunnustivat sen vallan, on vieläkin varsin huomattava; ja
Raamattu ennustaa sen vallan palautuvan entiselleen. »Minä näin yhden sen
päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava
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parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.» Ilm. 13:3.” ST 565, 566
18.8. Torstai, ilta
Ilm. 13:1, 2
”Kuolettavan haavan iskeminen viittaa paavinvallan romahdukseen vuonna
1798. Mutta profeetan sanojen mukaan »sen kuolinhaava parantui. Ja koko
maa seurasi ihmetellen petoa.» Paavali sanoo selvästi, että synnin ihmisen
toiminta on jatkuva Kristuksen toiseen tulemiseen asti. — Sekä vanhassa että
uudessa maailmassa paavinvalta tulee saamaan kunniaa sen kautta, että
kunnioitetaan sunnuntaisäädöstä, jonka ainoana perustuksena on Rooman
kirkon arvovalta. — Jumalan sana varoittaa lähellä olevasta vaarasta. Jos tästä
varoituksesta ei oteta vaaria, on protestanttinen maailma huomaava Rooman
todelliset aikeet vasta sitten, kun ansan välttäminen on liian myöhäistä.” ST
566, 567
”Meidän tulisi nyt pyrkiä saamaan syvä ja elävä kokemus jumalallisissa
asioissa. Meillä ei ole varaa tuhlata hetkeäkään.” ST 587
19.8. Perjantai, aamu
2 Tim. 3:12
”Kun tulee aika, jolloin sitä [kolmannen enkelin sanomaa] saarnataan
suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia välikappaleita, johtaen
niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa. Nämä työntekijät
tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän Hengen voitelun kautta paremmin kuin
oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen avulla. 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.” ST 590-593
19.8. Perjantai, ilta
Ilm. 13:8
”Sanomaa seuraava voima herättää vain vihaa sen vastustajissa. Kirkko vetoaa
yhteiskunnallisen vallan vahvaan käsivarteen. Katolilaiset ja protestantit liittyvät
yhteen tässä työssä. Kun pakollista sunnuntain viettoa vaativa liike tulee
rohkeammaksi ja päättäväisemmäksi, vedotaan lakiin niiden vastustamiseksi,
jotka pitävät Jumalan käskyt. — Silloin täyttyvät kirjaimellisesti Paavalin sanat:
»Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi.» — Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät kunnioittamasta
sunnuntailepopäivää, heitetään muutamia heistä vankeuteen, toisia ajetaan
maanpakoon ja joitakuita kohdellaan orjina. Inhimilliselle ymmärrykselle tämä
kaikki näyttää nyt mahdottomalta. Mutta kun Jumalan hillitsevä Henki vetäytyy
pois ihmisistä ja he joutuvat Jumalan käskyjä vihaavan saatanan hallintaan,
ilmenee outoja asioita. - - Ei kukaan voi palvella Jumalaa kohtaamatta
vastustusta pimeyden valtojen taholta.” ST 293, 594
”Mikä oli niiden voimana, jotka menneisyydessä ovat kärsineet vainoa
Kristuksen tähden? Se oli yhteen liittyminen Jumalan, Pyhän Hengen ja
Kristuksen kanssa. Tämä osallisuus Vapahtajan kanssa auttaa Jumalan kansaa
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kestämään loppuun asti.” RH 9.2.1911
20.8. Sapatti, aamu
1 Piet. 3:12
”Ilman rukousta ei kukaan ole turvassa päivää eikä hetkeäkään. Erikoisesti
tulisi rukoilla viisautta hänen sanansa ymmärtämiseen, sillä siinä on ilmaistuna
kiusaajan juonet ja ne keinot, joilla hänet voidaan menestyksellisesti torjua.
Saatana käyttää hyvin taitavasti Raamatun tekstejä selittäen ne omalla
tavallaan ja toivoo siten saavansa meidät lankeamaan. Meidän tulisi lukea
Raamattua nöyrällä mielellä, hetkeksikään unohtamatta riippuvaisuuttamme
Jumalasta. Koska meidän täytyy alati olla varuillamme saatanan juonia
vastaan, meidän tulisi aina uskossa rukoilla: »Älä saata meitä kiusaukseen.»” ST
520
”Kun Bileam runsaan palkkion houkuttelemana aikoi käyttää manauksia
Israelia vastaan ja uhraamalla Herralle koetti saada kirouksen hänen kansansa
ylle, Jumalan Henki esti sen pahan, minkä hän olisi halunnut julistaa, ja hänen
oli pakko huudahtaa: »Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa.»” ST 519
20.8. Sapatti, ilta
Room. 6:23
”Israelilaiset olivat tähän aikaan Jumalalle kuuliaisia; ja niin kauan kuin he
noudattivat hänen lakiaan, eivät mitkään tämän maailman tai helvetin vallat
voineet voittaa heitä.
Mutta se kirous, jota Bileam ei saanut julistaa Jumalan kansaa vastaan, hänen
lopulta onnistui tuottaa sille houkuttelemalla sen syntiin. Kun israelilaiset
rikkoivat Jumalan käskyt, he erosivat Jumalasta ja joutuivat kokemaan
hävittäjän voimaa. Saatana tietää varsin hyvin, että heikoinkin sielu, joka pysyy
Kristuksessa, on lujempi kuin pimeyden joukot. -- Vain nöyrästi luottamalla
Jumalaan ja noudattamalla kaikkia hänen käskyjään saatamme olla turvassa.”
ST 520
”Älköön kukaan pettäkö itseään uskomalla, että Jumala antaa hänelle anteeksi
ja siunaa häntä, vaikka hän rikkookin yhtä hänen käskyään. Tahallinen
suostuminen tietoiseen syntiin vaimentaa Hengen todistavan äänen ja erottaa
sielun Jumalasta.” Signs 30.11.1882
21.8 Sunnuntai, aamu
Hes. 34:26
”Herra on kutsunut nuoret toimimaan apulaisinaan.” 7T 64
”Moni nykyajan poika, joka kasvaa kuten Daniel juutalaisessa kodissaan
Jumalan sanaa ja tekoja tutkistellen ja uskollisen palvelemisen läksyä oppien,
on vielä seisova lakia säätävissä kokouksissa, tuomiosaleissa tai
kuninkaallisissa hoveissa kuningasten Kuninkaan todistajana. — Kuinka pian
sellaisen työntekijäjoukon avulla, minkä nuorisomme oikein kasvatettuna voisi
muodostaa, sanoma ristiinnaulitusta, ylösnousseesta ja pian palaavasta
Vapahtajasta voitaisiinkaan viedä kaikkeen maailmaan!” EK 246, 255
”Evankeliumin suurta työtä ei päätetä pienemmällä Jumalan voiman
ilmestyksellä kuin aloitettiin. Ne ennustukset, jotka toteutuivat syyssateen
vuodatuksena evankeliumin julistuksen alkaessa, tulevat uudelleen
toteutumaan kevätsateen vuodatuksena sen päättyessä.” ST 595
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21.8 Sunnuntai, ilta
Jooel 2:28, 29
”Jumalan palvelijat, joiden kirkastuneet kasvot loistavat pyhästä innostuksesta,
kiiruhtavat paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. Tuhannet äänet
kaikkialla maan päällä kuuluttavat varoitusta. Ihmeitä tehdään, sairaita
parannetaan ja tunnusteot seuraavat uskovaisia. Mutta saatanakin vaikuttaa
valheen voimalla ja ihmeillä, saattaen tulenkin taivaasta lankeamaan maahan
ihmisten nähden. Siten maan asukkaat saatetaan valitsemaan kantansa.
Sanomaa ei viedä eteenpäin niin paljon todistelujen kuin Jumalan Hengen syvän
vakuutuksen kautta. — Valonsäteet tunkeutuvat kaikkialle. Totuus esiintyy
kirkkaudessaan ja Jumalan vilpittömät lapset katkaisevat heitä pidättäneet
siteet.” ST 595
”Jumalalla on työ kansansa suoritettavaksi maailmassa, ja jos se työskentelee
sopusoinnussa toinen toisensa ja taivaan kanssa, hän on osoittava heidän
hyväkseen voimansa samoin kuin osoitti sen ensimmäisten opetuslastensa
hyväksi helluntaipäivänä.” RH 13.1.1910
22.8. Maanantai, aamu
Jooel 2:23
Käyttäen kuvausta syys- ja kevätsateesta, mitkä itämailla sattuvat kylvön ja
sadonkorjuun aikoihin, heprealaisprofeetat ennustivat hengellisen armon
tavallista runsaampaa vuodattamista Jumalan seurakunnalle. Hengen vuodatus
apostolien päivinä merkitsi varhais- eli syyssateen alkua, ja tulos oli ihana.
Mutta lähellä maan elonkorjuun päättymistä on luvattu erikoinen hengellisen
armon vuodatus valmistamaan seurakuntaa Ihmisen Pojan tulolle. Tätä Hengen
vuodatusta verrataan myöhäis- eli kevätsateeseen.” ApT 44
”Kevätsade, joka kypsyttää maan elon, kuvaa hengellistä armoa, joka valmistaa
seurakunnan Ihmisen Pojan tuloa varten. Mutta ilman syyssadetta ei ole mitään
elämää; kylvö ei puhkea vihreälle oraalle. Elleivät varhaiskuurot ole tehneet
tehtäväänsä, ei myöhäissadekaan pääse kypsyttämään siementä täysin
valmiiksi.” TM 506
22.8. Maanantai, ilta
Jooel 2:32
”On esiinnyttävä kristillisen hyveen jatkuvaa kehittymistä ja kristillisen
kokemuksen jatkuvaa edistymistä. — Jokaisen on tajuttava oma tarpeensa.
Sydän on tyhjennettävä kaikesta turmeluksesta ja puhdistettava Hengen
asuinsijaksi. Tunnustamalla ja hylkäämällä syntinsä, rukoilemalla hartaasti ja
pyhittäytymällä Jumalalle valmistautuivat varhaiset opetuslapset Pyhän Hengen
vuodatusta varten helluntaipäivänä. Sama työ on tehtävä nytkin, mutta
suuremmassa määrin. — Syyssateen kuvaamaa armoa ei saa laiminlyödä.
Lisävaloa saavat vain ne, jotka elävät saamansa valon mukaisesti. Ellemme
päivittäin edisty käytännön kristillisten hyveiden ilmentämisessä, emme
myöskään tule kokemaan Pyhän Hengen ilmenemistä kevätsateen aikana. Se
voi langeta kaikkialla ympärillämme oleville, mutta me emme havaitse
emmekä saa sitä.” TM 507
23.8. Tiistai, aamu
Sak. 10:1
”Idässä lankeaa syyssade kylvöaikaan. Se on välttämätöntä, jotta siemen
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pääsisi itämään. Kasvua edistävien kuurojen alaisena hento oras puhkeaa
näkyviin. Kevätsade, joka lankeaa satokauden lopulla, kypsyttää viljan ja
valmistaa sen leikattavaksi. Herra käyttää näitä luonnon toimintoja kuvaamaan
Pyhän Hengen työtä. — Arvostaessamme syyssateen siunauksia emme toisaalta
saa unohtaa, että ilman kevätsadetta, joka täyttää tähkät ja kypsyttää jyvät, ei
sato valmistuisi leikattavaksi, ja kylväjän työ olisi mennyt hukkaan. Jumalallista
armoa tarvitaan niin alussa kuin jokaisessa kehitysvaiheessakin, ja jumalallinen
armo yksin voi täydentää työn.” TM 506-507
23.8. Tiistai, ilta
Jer. 5:24
”Älkää tyytykö levollisina odottamaan sateen lankeamista luonnostaan
kasvukauden kestäessä. Rukoilkaa sitä. -- Meidän on anottava koko
sydämestämme hänen antejaan, jos mielimme kokea armon kuurojen
vuodatusta. Meidän pitäisi käyttää jokainen tilaisuus hyväksemme
päästäksemme osallistumaan siunauksesta. Kristus on sanonut: »Missä kaksi
tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä»
(Matt. 18:20). Seurakunnan koolla olot, kuten vuosikokoukset, kotiseurakunnan
kokoukset ja kaikki sellaiset yhdessäolot, joissa henkilökohtaisesti toimitaan
sielujen hyväksi, ovat syyssateen ja kevätsateen lankeamiseen varattuja
Jumalan tilaisuuksia. — Jokaisessa kokouksessa, johon osallistumme, meidän
tulisi rukoilla, että Jumala juuri tänä aikana lämmittäisi ja kostuttaisi
sieluamme. Kun anomme Jumalalta Pyhää Henkeä, aikaansaa se lempeyttä,
mielen nöyryyttä ja tietoista luottamista siihen, että Jumala vuodattaa
täydellistävän kevätsateensa. Jos uskossa rukoilemme siunausta, tulemme
saamaan sen Jumalan lupauksen mukaisesti.” TM 508, 509
”Pyhä Henki tulee kaikille, jotka anovat elämän leipää lähimmäisilleen
annettavaksi.” 6T 90
24.8. Keskiviikko, aamu
Ilm. 18:1
”Näin erään toisen enkelin lähetettynä laskeutumaan maahan, yhdistämään
äänensä kolmannen enkelin ääneen ja lisäämään valtaa ja voimaa hänen
sanomaansa.” EW 277
”Täten ennustetaan harvinaisen voimallinen maailmanlaajuinen työ.” ST 594
”Enkelille annettiin suuri valta ja kirkkaus, ja hänen laskeutuessaan maa
valkeni hänen kirkkaudestaan. Tähän enkeliin liittyvä valo tunkeutui kaikkialle
hänen huutaessaan voimallisella äänellä: »Kukistunut, kukistunut on suuri
Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain
lintujen tyyssijaksi» (Ilm. 18:2). Toisen enkelin julistama sanoma Babylonin
kukistumisesta toistetaan, ja lisäksi mainitaan ne turmelukset, jotka ovat
levinneet kirkkoihin vuoden 1844 jälkeen. Tämän enkelin toiminta liittyy
oikeaan aikaan kolmannen enkelin sanoman viimeiseen suureen työhön sen
paisuessa voimakkaaksi huudoksi. Ja Jumalan kansaa valmistetaan näin
pysymään lujana kiusauksen hetkenä, johon he pian joutuvat. Näin suuren
valon heidän yllään, ja he yhtyivät rohkeasti julistamaan kolmannen enkelin
sanomaa.” EW 277
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24.8. Keskiviikko, ilta
Ilm. 18:4
”Enkeleitä lähetettiin avustamaan tuota taivaasta tullutta mahtavaa enkeliä, ja
kuulin ääniä, jotka tuntuivat kaiuttavan kaikkialla sanomaa: »Lähtekää siitä
ulos, te minun kansani.» -- Jumalan kirkkaus oli kärsivällisten, odottavien pyhien
yllä, ja pelottomasti he levittivät viimeistä vakavaa sanomaa, joka julisti
Babylonin lankeemuksen ja kutsui Jumalan kansaa lähtemään siitä ulos
välttyäkseen sen pelottavalta tuomiolta. Odottavien ylle levinnyt valo tunkeutui
kaikkialle, ja eri kirkoissa ne, joilla oli vähänkin valoa ja jotka eivät olleet
kuulleet eivätkä hylänneet noita kolmea sanomaa, noudattivat kutsua ja
erosivat noista langenneista kirkoista.” EW 278
25.8. Torstai, aamu
Hebr. 12:28
”Ne, jotka vastaanottavat Kristuksen ja ensimmäisessä luottamuksessaan
sanovat olevansa pelastettuja, ovat vaarassa luottaa itseensä. He unohtavat
oman heikkoutensa ja jumalallisen voiman jatkuvan tarpeensa. He eivät ole
valmistautuneet kohtaamaan sielunvihollisen juonia. — Ainoa turvamme on olla
alati luottamatta itseemme ja tuntea riippuvuutemme Kristuksesta.” Signs
18.1.1910
”Ihmisen suuri vaara on pettää itsensä, langeta itseriittoisuuteen ja erottautua
siten Jumalasta, voimansa lähteestä.” 8T 315
”Herra tulee hyvin pian, ja olemme joutumassa mullistusten keskelle.” 3Ta 303
25.8. Torstai, ilta
2 Tim. 3:1
”Meidän ei tarvitse sanoa, että viimeisten päivien vaarat ovat pian tulossa. Ne
ovat jo tulleet. Nyt tarvitsemme Herran miekkaa leikkaamaan irti ytimiä myöten
lihalliset himot, halut ja intohimot. Leväperäiseen ajatteluun harhautunut mieli
tarvitsee muuttumista. — Ajatukset on keskitettävä Jumalaan. Nyt on aika
pyrkiä vakavasti voittamaan lihallisen sydämen luontaiset taipumukset.” 8T 315
”Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen
enkelin sanoman, mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden kuuliaisuuden
kautta, tulevat luopumaan uskostansa ja liittymään vastustajiin. Liittymällä
maailmaan ja osallistumalla sen hengestä he ovat alkaneet katsella asioita
melkein samassa valossa kuin sekin; ja koetuksen tullessa he ovat valmiit
valitsemaan maailman suosiman mukavan kannan. Lahjakkaat, kaunopuheiset
miehet, jotka kerran iloitsivat totuudessa, käyttävät kykyjään sielujen
pettämiseen ja eksyttämiseen. He tulevat entisten veljiensä katkerimmiksi
vihollisiksi.” ST 592
”Elämme aikaa, jolloin kaikki, mikä voidaan järkyttää, on järkkyvä. Herra ei
vapauta vastuusta niitä, jotka tuntevat totuuden, mutta eivät sanoin eivätkä
teoin tottele hänen käskyjään.” 2Ta 540, 541
26.8. Perjantai, aamu
Aam. 4:12
”Monet eivät käsitä, millaisia heidän on oltava kestääkseen Herran edessä
ahdingon aikana ilman pyhäkössä olevaa ylimmäistä pappia. Niiden, jotka
saavat elävän Jumalan sinetin ja joita suojellaan ahdingon aikana, täytyy täysin
heijastaa Jeesuksen kuvaa.” EW 71
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”Heidän vaatteidensa täytyy olla tahrattomat, heidän luonteidensa täytyy olla
vihmontaverellä synnistä puhdistetut. Jumalan armon ja omien uutterien
ponnistustensa kautta heidän on täytynyt päästä voittajiksi taistelussa pahaa
vastaan. Samalla kun tutkiva tuomio on käynnissä taivaassa ja katuvien
uskovaisten synnit poistetaan pyhäköstä, on erikoinen puhdistustyö ja synnin
hylkääminen tapahtuva Jumalan kansan keskuudessa maan päällä.” ST 424,
425
26.8. Perjantai, ilta
Ilm. 22:12
”Näin, että monet laiminlöivät niin tarpeellisen valmistautumisen ja odottivat
»virvoituksen» ja »kevätsateen» aikaa sellaisena, joka tekee heidät kykeneviksi
kestämään Herran päivänä ja elämään hänen kasvojensa edessä. Oi, miten
monien näinkään olevan ahdingon aikana vailla suojaa! He olivat laiminlyöneet
tarpeellisen valmistautumisen, ja siksi he eivät voineet saada sitä virvoitusta,
joka kaikkien täytyy saada voidakseen elää pyhän Jumalan edessä. Ne, jotka
kieltäytyvät profeettain kurituksesta eivätkä puhdista sieluaan olemalla
kuuliaisia koko totuudelle, vaan pitävät tilaansa paljon parempana kuin se
todellisuudessa on, joutuvat vitsausten vuodattamisen aikana toteamaan, että
he olisivat tarvinneet lohkomista ja muotoilua sopiakseen rakennukseen. —
Näin, ettei kukaan päässyt osallistumaan »virvoituksesta» saamatta ensin
voittoa jokaisesta helmasynnistä, ylpeydestä, itsekkyydestä, maailman
rakastamisesta ja jokaisesta väärästä sanasta ja teosta. Meidän pitäisi sen
tähden hakeutua yhä lähemmäksi Herraa ja pyrkiä hartaasti valmistautumaan,
koska vain siten voimme selviytyä taistelussa Herran päivänä. Muistakoot
kaikki, että Jumala on pyhä ja etteivät muut kuin pyhät olennot voi koskaan olla
hänen läheisyydessään.” EW 71
27.8. Sapatti, aamu
Jes. 28:21
”Pettämättömän tarkasti iankaikkinen Jumala edelleenkin pitää kirjaa kaikista
kansoista. Niin kauan kuin hän tarjoaa armoaan parannukseksi, tämä tili jää
avoimeksi, mutta kun numerot nousevat Jumalan asettamaan määrään, hänen
vihansa kohtaa heidät. Tili on päätetty. Jumalallinen kärsivällisyys lakkaa eikä
heidän puolestaan enää anota armoa. Katsellessaan tulevia aikoja profeetta sai
näyssä nähdä tämän ajan. Tämän aikakauden kansat ovat saaneet
ennenkuulumattoman paljon armoa. Heitä vastaan [on] kirjoitettu lisääntynyttä
ylpeyttä, ahneutta, epäjumalanpalvelusta, Jumalan halveksuntaa ja
halpamaista kiittämättömyyttä. He päättävät nopeasti tilinsä Jumalan kanssa.
— Kriisi lähestyy nopeasti. Nopeasti kasvavat luvut osoittavat, että Jumalan
tuomioitten lankeamisen aika on jo melkein käsissä.” 2Ta 59
27.8. Sapatti, ilta
Ilm. 22:11
”Meidän armolliselle Jumalallemme rankaiseminen on »kumma teko». »Niin
totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman
kuolema.» Hes. 33:11. »Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta
Herra ei jätä rankaisematta.» Naah. 1:3. Pelottavalla vanhurskaudella hän on
puolustava poljetun lakinsa arvoa. Ottamalla huomioon Jumalan
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vastenmielisyyden rankaisemista kohtaan voi arvioida, miten ankara kosto
odottaa lain rikkojia. Kansa, jota Jumala kauan kärsii ja jota hän ei halua
rangaista, ennen kuin hän katsoo sen täyttäneen pahuutensa mitan, joutuu
lopulta juomaan armolla sekoittamattoman vihan maljan.” ST 607, 608
”Jos ihmiset sen jälkeen, kun Jumala on tehnyt kaikkensa pelastaakseen
heidät, yhä osoittavat elämällään väheksyvänsä tarjottua armoa, on kuolema
oleva heidän osansa, ja se on oleva kauhistava kuolema, sillä he tulevat
kärsimään samaa tuskaa kuin Kristus tunsi ristillä. Silloin he käsittävät, mitä
ovat menettäneet - iankaikkisen elämän ja katoamattoman perinnön.” RH
5.8.1884
28.8. Sunnuntai, aamu
Dan. 12:1
”Kun kolmannen enkelin sanomaa ei enää julisteta, on maan rikollisten
asukkaiden armonaika päättynyt. Jumalan kansa on täyttänyt työnsä. Maailma
on läpikäynyt viimeisen kokeen, ja kaikki, jotka ovat osoittautuneet kuuliaisiksi
Jumalan käskyille, ovat vastaanottaneet »elävän Jumalan sinetin». Silloin Jeesus
lopettaa välitystyönsä taivaan pyhäkössä. Hän kohottaa kätensä ja sanoo
suurella äänellä: »Se on täytetty.» Jumalan pitkämielisyys on loppunut. Maailma
on hyljännyt hänen armonsa, halveksinut hänen rakkauttaan ja polkenut hänen
lakinsa jalkainsa alle. Jumalattomat ovat ylittäneet koetusaikansa rajan.
Jumalan Henki, jota he ovat itsepintaisesti vastustaneet, on viimein vetäytynyt
pois. Kun Jumalan armo ei enää ole heidän turvanaan, ei heillä ole mitään
suojaa pahaa vastaan. Silloin on saatana syöksevä maan asukkaat viimeiseen
suureen ahdinkoon. — Jumalan kansa on silloin joutuva siihen ahdingon ja
tuskan hetkeen, jota profeetta nimittää Jaakobin ahdistuksen ajaksi.” ST 596598
28.8. Sunnuntai, ilta
Ilm. 22:14
”Tuona koettelevana aikana kestävät vain ne, joiden kädet ja sydän ovat
puhtaat. Nyt on aika Jumalan lain olla mielessämme, otsassamme ja
sydämeemme kirjoitettuna. Meidän tulisi käyttää kaikki vapaa-aikamme sen
Raamatun tutkimiseen, joka on tuomitseva meidät viimeisenä päivänä. —
Olkoot Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistus mielessänne jatkuvasti,
ja tunkekoot ne tieltään pois maailmalliset ajatukset ja huolet. Olkoot ne
mietiskelyjenne aiheena, kun käytte levolle tai nousette vuoteeltanne. Eläkää ja
toimikaa ottaen aina huomioon Ihmisen Pojan tuleminen. Sinetöimisaika on
hyvin lyhyt ja loppuu pian. Nyt on aika, neljän enkelin pidätellessä maan neljää
tuulta, meidän tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi.” EW 58
29.8. Maanantai, aamu
Jes. 41:17
”Kun Kristus päättää välittäjäntyönsä taivaan pyhäkössä, vuodatetaan se
sekoittamaton viha, millä on uhattu niitä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa
sekä ottavat sen merkin. Ne vitsaukset, jotka kohtasivat Egyptiä Jumalan
ryhtyessä vapauttamaan Israelia, olivat samanlaisia kuin ne vielä
pelottavammat ja laajakantoisemmat rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa
juuri Jumalan kansan lopullisen vapautuksen edellä. Näitä hirveitä vitsauksia
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kuvaillaan Ilmestyskirjassa seuraavasti: »Tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin
ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.» Meri »tuli
vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä
meressä oli». »Kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne
tulivat vereksi.» Niin hirveitä kuin nämä vitsaukset ovatkin, on Jumalan
oikeudenmukaisuus kuitenkin täysin ilmeinen.” ST 608, 609
29.8. Maanantai, ilta
Obad. 1:17
”Nämä vitsaukset eivät ulotu yli koko maapallon, sillä siinä tapauksessa
maapallon asukkaat häviäisivät sukupuuttoon. Kuitenkin ne ovat kauheimmat
vitsaukset, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat kokeneet. Kaikkiin ihmisiä
kohdanneihin rangaistustuomioihin on ennen koetusajan loppua ollut
sekoitettuna armoa. Kristuksen sovittava veri on suojellut syntistä hänen
syyllisyyttään vastaavalta täydeltä rangaistukselta; mutta viimeisessä
rangaistuksessa viha vuodatetaan sekoittamattomana.” ST 609
”On mahdotonta antaa mitään käsitystä Jumalan kansan kokemuksesta tuona
aikana, jolloin taivaallinen kirkkaus yhtyy kestettyihin vaivoihin. Se vaeltaa
Jumalan valtaistuimelta virtailevassa valossa. Enkelten välityksellä ovat taivas
ja maa jatkuvassa yhteydessä toisiinsa.” Kirje 119, 1904
”Jumalan kansa ei ole vapaa kärsimyksistä; mutta — sitä ei jätetä hukkumaan.
Jumalattomien kuollessa nälkään ja ruttoon enkelit suojelevat vanhurskaita ja
täyttävät heidän tarpeensa. Sille, joka »vanhurskaudessa vaeltaa», on annettu
lupaus: »Hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.»” ST 609
30.8. Tiistai, aamu
Luuk. 17:26
”Ne varoitukset, joita Jumala on palvelijainsa kautta lähettänyt maailmalle, on
aina otettu vastaan — epäillen. Kun Jumala ihmisten jumalattomuuden tähden
tuotti vedenpaisumuksen maan päälle, hän ensin ilmoitti ihmisille
aikomuksensa, jotta heillä olisi tilaisuus kääntyä pois pahoilta teiltään. Sata
kaksikymmentä vuotta he saivat kuulla varoitusta; ja sinä aikana heidän oli
tehtävä parannus, ettei Jumalan viha heitä hävittäisi. Mutta sanoma näytti
heistä tyhjältä puheelta, eivätkä he sitä uskoneet. — Pilkkaajat viittasivat
luontoon - vuodenaikojen säännölliseen kulkuun, siniseen taivaaseen, josta ei
koskaan ollut satanut, ja viheriöiviin niittyihin, joita yön vieno kaste virvoitti - ja
he huudahtivat: »Eikö hän puhu vertauksia?» Halveksien he selittivät
vanhurskauden saarnaajan mielettömäksi haaveilijaksi, sekä antautuivat
huvitteluun ja paheelliseen elämään hillittömämmin kuin koskaan ennen.
Mutta heidän epäuskonsa ei estänyt ennustettua tapahtumaa.” ST 609
30.8. Tiistai, ilta
Luuk. 18:8
”Kristus selittää, että samanlainen epäusko vallitsee hänen toisen tulemisensa
suhteen. Niin kuin ihmiset Nooan päivinä »eivät tienneet, ennen kuin
vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin», Vapahtajamme sanojen mukaan,
»on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva». Matt. 24:39.” ST 321
”Vakavina kaikuvat korviimme halki, vuosisatojen Herramme varoittavat sanat,
jotka hän lausui Öljymäellä: »Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän
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sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että
se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta.» »Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa,
että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea.»” AT 614
31.8. Keskiviikko, aamu
1 Tess. 5:3
”Paha palvelija sanoo sydämessään: »Herrani tulo viivästyy.» Hän ei sano, etteikö
Kristus tulisi. Hän ei pilkkaa ajatusta hänen toisesta tulemisestaan. Mutta
sydämessään ja teoillaan ja sanoillaan hän julistaa, että Herran tulo viipyy. Hän
karkottaa toisten mielestä varmuuden, että Herra tulisi nopeasti. Hänen
vaikutuksestaan
ihmiset
rupeavat
huolettomina
ja
omahyväisinä
vitkastelemaan. He tulevat maailmallisiksi ja uneliaiksi. Maalliset ajatukset ja
intohimot valtaavat mielen. Paha palvelija syö ja juo juopuneiden kanssa ja etsii
nautintoa yhdessä maailman kanssa. Hän lyö muita palvelijoita, syyttäen ja
tuomiten niitä, jotka ovat uskollisia Mestarilleen.” AT 612
31.8. Keskiviikko, ilta
Ilm. 3:11
”Kristuksen tuleminen tulee yllättämään väärät opettajat. He sanovat: »Rauha ja
turvallisuus.» Kuten papit ja opettajat ennen Jerusalemin hävitystä hekin
odottavat seurakunnan kohoavan maalliseen loistoon ja kunniaan. He selittävät
ajan merkkien ennustavan tätä. Mutta mitä sanoo innoitettu sana? - »Silloin
yllättää heidät yhtäkkiä turmio.» — Ihmiset siirtävät Herran tulemisen kauas
tulevaisuuteen. He nauravat varoituksille. Ylpeinä he kerskailevat: »Onhan kaikki
pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta.» »Olkoon huomispäivä niin
kuin tämäkin ylenpalttisen ihana.» 2 Piet. 3:4; Jes. 56:12. Me haluamme mennä
yhä pitemmälle nautinnonhalussamme. Mutta Kristus sanoo: »Katso, minä tulen
niin kuin varas.» Ilm. 16:15. Juuri samaan aikaan, jolloin maailma kysyy ivaten:
»Missä on lupaus hänen tulemuksestansa?» ajan merkit täyttyvät. Kun ihmiset
huutavat: »Rauha ja turvallisuus», tulee äkkiä perikato. Kun pilkkaajat ja
totuuden hylkääjät ovat tulleet röyhkeiksi; kun tehdään työtä ja ansaitaan rahaa
periaatteista välittämättä, kun opiskelija etsii innokkaasti tietoa kaikkialta
paitsi Raamatustaan, silloin Kristus tulee kuin varas.” AT 613
SYYSKUU
1.9. Torstai, aamu
Sef. 1:14
”Olemme lähellä ajan loppua. Minulle on näytetty, että Jumalan koston
rangaistustuomiot jo ovat kohdanneet maata. Herra on varoittanut meitä
edessämme olevista tapahtumista. - - Ne, jotka juovat samasta autuuden
lähteestä, tulevat vetäytymään lähemmäksi toisiaan. Uskovaisen sydämessä
asuva totuus on johtava siunattuun ja onnelliseen yhteensulautumiseen. Siten
tulee vastatuksi se Kristuksen rukous, jossa hän anoi, että hänen
opetuslapsensa olisivat yhtä samalla tavalla kuin hän on yhtä Isänsä kanssa.
Tämän yksimielisyyden saavuttamiseen täysin kääntynyt sydän pyrkii.
Jumalattomien kesken tulee vallitsemaan petollinen yksimielisyys, joka vain
osittain kätkee alituisen erimielisyyden. Jumalan tahdon ja totuuden
vastustamisessa he ovat yhtä, mutta kaikessa muussa he ovat vihan, kilpailun,
kateuden ja kuolettavien ristiriitojen raastamia.” 2Ta 7-9
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1.9. Torstai, ilta
Jooel 2:1
”Herra poistaa parhaillaan hillitsevää voimaansa maasta, ja pian tullaan
näkemään kuolemaa ja hävitystä, rikollisuuden lisääntymistä ja väkivaltaa
rikkaita kohtaan, jotka ovat ylentäneet itsensä köyhien yli. Jumalan varjelusta
vailla olevat eivät löydä mitään turvaa mistään paikasta tai asemasta.
Koulutetaan erikoismiehiä, jotka käyttävät keskittymiskykyään kehittääkseen
mahdollisimman tehokkaan koneiston, jolla voitaisiin haavoittaa ja tappaa.” 8T
50
”Herra nousee maata peljättämään hirvittävästi. Me tulemme näkemään
vaikeuksia kaikkialla. Tuhannet laivat syöksyvät meren syvyyteen. Laivastoja
tuhoutuu, ja ihmishenkiä uhrataan miljoonittain. Tulipaloja syttyy odottamatta,
eikä mikään inhimillinen ponnistus saa niitä sammumaan. Maan palatsit
häviävät lieskan kuumuudessa olemattomiin. Rautatieonnettomuudet tulevat
yhä tavallisemmiksi; sekasortoa, yhteentörmäyksiä ja kuolemaa saadaan
kokea ilman hetkenkään varoitusta liikenteen valtaväylillä. Loppu on lähellä,
armonaika loppuu. Oi, etsikäämme häntä, kun hän läsnä on!” SN 82
2.9. Perjantai, aamu
Matt. 24:32, 33
”Vapahtaja esittää tulemisensa merkkejä, vieläpä määrää ajan, jolloin niistä
ensimmäinen ilmestyy: »Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko
pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten
voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin
kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan
pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.» — Jeesus lausui, että suuren
paavillisen vainon päätyttyä aurinko pimenisi eikä kuu antaisi valoaan. Sen
jälkeen tähdet putoaisivat taivaalta.” AT 608
2.9. Perjantai, ilta
Matt. 24:27
”Näin näkyi viimeinen niistä Jeesuksen tulemisen merkeistä, joista hän sanoi
opetuslapsilleen: »Kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven
edessä.» — Näiden merkkien jälkeen Johannes näki lähinnä seuraavana suurena
tapahtumana taivaan poistuvan kokoon käärittävän pergamenttikäärön tavoin,
maan järistessä, vuorien ja saarien siirtyessä sijoiltaan ja jumalattomien
yrittäessä kauhun valtaamina kätkeytyä Ihmisen Pojan kasvoilta.” ST 318
”Mutta Kristus ei ilmoittanut tulemisensa päivää eikä hetkeä. — Ihmisen Pojan
toisen tulemisen tarkka aika on Jumalan salaisuus.” AT 609
”Vielä vähän aikaa, niin saamme nähdä Kuninkaan hänen kauneudessaan.
Vielä vähän aikaa, niin hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet silmistämme. Vielä
vähän aikaa, niin hän on asettava meidät »nuhteettomina, riemuitsevina,
kirkkautensa eteen». Juud. 24. Siksi hän sanoikin puhuessaan tulemisensa
merkeistä: »Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja
nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»” AT 609
3.9. Sapatti, aamu
Ilm. 1:3
”Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan selostamista kansakuntien nousuista ja
kukistumisista meidän tulee oppia, miten arvotonta on pelkästään ulkonainen
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ja maailmallinen loisto. Miten tyystin onkaan hävinnyt Babylonin valta ja
mahtavuus, jonka kaltaista ei maailmassamme ole sen jälkeen nähty ja joka
sen ajan ihmisistä näytti niin vakaalta ja kestävältä! Se katosi »niin kuin ruohon
kukka» (Jaak. 1:10). Samoin katosivat Meedia-Persian, Kreikan ja Rooman
valtakunnat. Ja niin häviää kaikki millä ei ole Jumalaa perustuksenaan. Vain se
voi kestää, joka on hänen tarkoituksensa mukaista ja ilmentää hänen
luonnettaan. Hänen periaatteensa ovat ainoat, jotka maailmamme tietää
kestäviksi.” PK 378
3.9. Sapatti, ilta
Matt. 24:15
”Danielin ja Ilmestyskirjan parempi ymmärtäminen muuttaa uskovien
uskonnollisen kokemuksen kokonaan toisenlaiseksi. He saavat taivaan
avoimista porteista sellaisia välähdyksiä, jotka antavat sydämeen ja mieleen
vaikutteita siitä luonteesta, jollainen kaikkien täytyy kehittää päästäkseen
nauttimaan puhdassydämisten palkintona olevaa autuutta. Herra on siunaava
kaikkia, jotka nöyrästi ja sävyisästi pyrkivät ymmärtämään, mitä
Ilmestyskirjassa on ilmoitettu. Tämä kirja sisältää niin paljon sellaista, mikä on
kuolematonta ja täynnä kirkkautta, että kaikki sitä vakavasti lukevat ja tutkivat
saavat sen siunauksen, joka on luvattu niille, »jotka kuulevat tämän profetian
sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on». Ainakin yhdestä asiasta
päästään varmuuteen tutkimalla Ilmestyskirjaa - siitä, että Jumalan ja hänen
kansansa välillä on läheinen ja varma yhteys.” TM 114
”Käyttäkäämme enemmän aikaa Raamatun tutkimiseen. Emme ymmärrä
Sanaa, niin kuin meidän pitäisi. Ilmestyskirjan alussa meitä kehotetaan
ymmärtämään sen sisältämää opetusta. — Kun me — ymmärrämme, mitä tämä
kirja merkitsee meille, ilmenee keskuudessamme suurta herätystä.” TM 113
4.9. Sunnuntai, aamu
Matt. 24:4, 5
”Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä
Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa Vapahtajan tulemusta
toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus
olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa
häikäisevän kirkkaana majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes
kuvaa Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Halki ilmojen kaikuu riemuhuuto:
»Kristus on tullut! Kristus on tullut!» Ihmisten kumartuessa maahan häntä
kunnioittaen palvomaan, hän nostaa kätensä ja siunaa heitä. — Ystävällisesti ja
säälivästi hän esittää joitakin suloisia, taivaallisia totuuksia, joita Vapahtajakin
julisti. Hän parantaa ihmisten sairauksia ja sitten, Kristuksena esiintyen, väittää
muuttaneensa sapatin sunnuntaiksi sekä kehottaa kaikkia pitämään hänen
siunaamansa päivän pyhänä. Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua
ja vastaanottaneet rakkauden totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä
eksytykseltä, jonka valtaan maailma joutuu.” ST 605, 606
4.9. Sunnuntai, ilta
Matt. 24:33
”Vapahtaja on varoittanut kansaansa - - ja on selvästi ilmoittanut toisen
tulemisensa tavan. »Vääriä kristuksia nousee. — Sen tähden, jos teille sanotaan:
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'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on
kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy
hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.» Matt. 24:24-27. Tätä
tulemusta on mahdoton jäljitellä. Sen saavat kaikki tietää. Sen todistajana on
koko maailma.— Ovatko Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet hänen
sanansa perustukselle, etteivät anna myöten aistiensa todistukselle? Tulevatko
he sellaisessa koetuksessa pitämään kiinni Raamatusta, yksinomaan
Raamatusta?” ST 606
5.9. Maanantai, aamu
Jes. 30:29
”Kun inhimillisten lakien suoja riistetään niiltä, jotka kunnioittavat Jumalan
lakia, valmistaudutaan eri maissa samanaikaisesti tuhoamaan heidät. —
Jumalan lapset, jotkut vankiloissa, jotkut piiloutuneina syrjäisiin metsiin ja
vuoristoihin, rukoilevat yhä Jumalalta suojelusta, samalla kun aseistetut
miesryhmät, pahojen enkelien kiihottamina, kaikkialla valmistautuvat kuolon
työhön. — Huutaen, pilkaten ja kiroillen turmeltuneiden miesten joukot
valmistautuvat hyökkäämään saaliinsa kimppuun, kun yhtäkkiä synkkä pimeys,
synkempi kuin yö, laskeutuu maan ylle. Samalla muodostuu taivaalle —
sateenkaari, joka näyttää ympäröivän jokaista rukoilevaa joukkoa.” ST 614
5.9. Maanantai, ilta
Matt. 24:31
”Jumalan lapset kuulevat selvän ja soinnukkaan äänen sanovan: »Katsokaa
ylös!» ja nostaessaan silmänsä taivasta kohti he näkevät lupauksen kaaren.
Mustat, uhkaavat pilvet, jotka peittivät taivaan, ovat jakautuneet, ja
Stefanuksen tavoin he katsovat kiinteästi ylös taivaaseen ja näkevät Jumalan
kirkkauden ja Ihmisen Pojan istuvan hänen valtaistuimellaan. Hänen
jumalallisessa hahmossaan he näkevät hänen alennuksensa merkit; ja hänen
huuliltaan he kuulevat Isän ja pyhien enkelien edessä esitetyn pyynnön: »Isä,
minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut,
olisivat minun kanssani.» Joh. 17:24. Jälleen kuullaan sointuvan, riemuitsevan
äänen sanovan: »He tulevat, he tulevat, pyhät, viattomat ja saastattomat! He
ovat ottaneet minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin; he saavat kulkea enkelien
joukossa.» Ja uskossaan vahvoina pysyneiden kalpeilta, vapisevilta huulilta
kuuluu voimakas voitonhuuto. On keskiyö, kun Jumala ilmaisee voimansa
vapauttaakseen kansansa. Aurinko tulee näkyviin ja paistaa täydeltä terältään.
Merkit ja ihmeet seuraavat nopeasti toisiaan. Jumalattomat katselevat kauhulla
ja hämmästyksellä tätä näkyä, kun taas vanhurskaat ylevällä ilolla tarkkaavat
vapautuksensa merkkejä.” ST 615
6.9. Tiistai, aamu
Tiit. 2:13
”Raamatussa ilmoitetuista totuuksista on vakavimpia ja samalla ihanimpia se
sanoma, että Kristus tulee toisen kerran, täyttääkseen suuren lunastustyön. —
Kristuksen toisen tulemisen oppi on Pyhän Raamatun perussävel. — Herran
tuleminen on kaikkina aikoina ollut hänen todellisten seuraajiensa autuaallinen
toivo.” ST 289, 291
”Patriarkka Job huudahti kärsimystensä yönä horjumattomalla luottamuksella:
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»Minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja
sitten kuin — olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä
näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet - eikä vieraana.» Job 19:25 27.” ST 289
6.9. Tiistai, ilta
1 Kor. 1:7
”Kun
Vapahtaja
erosi
opetuslapsistaan
Öljymäellä,
hänen
takaisintulolupauksensa valaisi heille tulevaisuuden, täyttäen heidän
sydämensä ilolla ja toivolla, joita suru ei voinut tukahduttaa eivätkä
koettelemukset himmentää. Kärsimysten ja vainojen keskellä »suuren Jumalan
ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestyminen» oli heille
»autuaallinen toivo». — Kallioisella Patmos-saarella rakastettu opetuslapsi kuuli
lupauksen: »Totisesti, minä tulen pian», ja hänen kaipaava vastauksensa: »Amen,
tule, Herra Jeesus», esittää seurakunnan rukouksen koko sen maallisen
vaelluksen aikana. Ilm. 22:20. — »Tämä vanha maailma on lähellä loppuaan»,
sanoi Melanchthon. Calvin neuvoo kristittyjä, »etteivät epäröisi, hartaasti
odottaessaan Kristuksen tulemisen päivää toivottavimpana kaikista asioista».
»Ajatus Herran tulemisesta», Baxter sanoo, »on minusta hyvin suloinen ja
ilahduttava. Usko tekee hänen pyhilleen luonteenomaiseksi, että he rakastavat
hänen ilmestymistään ja odottavat tämän autuaallisen toivon toteutumista.» —
»Sitä päivää tulisi kaikkien uskovaisten ikävöidä ja toivossa odottaa
lunastustyön sekä heidän toiveidensa ja pyrkimystensä täyttymisen päivänä.»
»Jouduta, oi Herra, tätä autuasta päivää!»” ST 291-293
7.9. Keskiviikko, aamu
Ps. 50:3, 4.
”Kuningasten Kuningas astuu alas leimuavien liekkien ympäröimän pilven
päällä. Taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, maa vapisee
hänen edessään ja kaikki vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa.” ST 619
”Jeesus saapuu mahtavana voittajana. Hän ei nyt tule »kipujen miehenä»
juomaan häpeän ja tuskan katkeraa maljaa, vaan taivaan ja maan voitollisena
Herrana tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen nimensä on »Uskollinen ja
Totinen», ja hän »tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa». Ja häntä seuraavat
»taivaan sotajoukot». Ilm. 19: 11, 14. Taivaallisen ihania ylistyslauluja laulaen
pyhien enkelien lukematon joukko seuraa häntä hänen matkallaan.” ST 618
7.9. Keskiviikko, ilta
Juuda 1:14
”Taivaan kansi näyttää olevan täynnä loistavia olentoja, joiden luku on
»kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat». Kukaan
ihminen ei kykene kuvaamaan tätä näytelmää; ihmismieli ei pysty
kuvittelemaan sen loistoa. »Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, hänen
ylistystänsä on maa täynnä. Hänen hohteensa on kuin aurinko.» Hab. 3:3, 4.
Elävän pilven yhä lähestyessä jokainen silmä näkee elämän Ruhtinaan. Hänen
päässään ei nyt ole häpeällistä orjantappurakruunua, vaan kirkkauden
otsakoriste on hänen pyhällä otsallaan. Hänen kasvonsa loistavat niin kuin
keskipäivän häikäisevä aurinko. »Ja hänellä on vaipassa kupeellaan
kirjoitettuna nimi: »Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.» Ilm. 19:16. Hänen
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edessään ovat »kaikki kasvot käyneet valjuiksi», ja Jumalan armon hylkääjien
ylle laskeutuu ikuisen epätoivon kauhu. »Sydämet raukeavat, polvet tutisevat, ja
kaikkien kasvot ovat kalpeat.» Naah. 2:10; Jer. 30:6. Vanhurskaat huutavat
vavisten: »Kuka voi kestää?» Enkelien laulu on lakannut ja vallitsee pelottava
äänettömyys. Sitten kuullaan Jeesuksen sanovan: »Minun armossani on teille
kyllin.»” ST 619
8.9. Torstai, aamu
Hebr. 11:5
”Aikakautemme on paha. Viimeisten päivien vaarat tihenevät ympärillämme.
Laittomuuden päästessä valtaan kylmenee monien rakkaus. Eenok vaelsi
Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta. Nyt näyttää ajan lyhyyttä käytettävän
herätteenä vanhurskauden etsimiseen. Pitäisikö meille olla tarpeellista esitellä
Jumalan päivän kauhuja, jotta ne pakottaisivat meidät oikeaan toimintaan?
Katsokaamme Eenokin tapausta. Satoja vuosia hän vaelsi Jumalan yhteydessä.
Hän eli turmeltuneena aikana, jolloin siveellinen saasta lisääntyi kaikkialla
hänen ympärillään, mutta silti hän suuntasi mielensä hartauteen ja
rakastamaan puhtautta. Hän puhui taivaallisista asioista. Hän harjaannutti
mielensä viihtymään niissä, ja hänen olemuksessaan näkyi jumaluuden
vaikutus. Jeesuksen kasvoilta loistava valo valaisi hänen kasvojaan.” 2T 121
8.9. Torstai, ilta
Ilm. 1:7
”Eenokilla oli kiusauksia samoin kuin meilläkin. Hän eli sellaisessa
yhteiskunnassa, joka ei suhtautunut vanhurskauteen sen ystävällisemmin kuin
meidänkään yhteiskuntamme. Hänen hengittämänsä ilmapiiri oli synnin ja
turmeluksen tahraama kuten meidänkin, mutta silti hän säilytti elämänsä
pyhänä. Hän vältti oman aikansa yleisten syntien tahraavan vaikutuksen.
Samoin mekin voimme säilyä puhtaina ja turmeltumattomina. Hän edusti niitä
pyhiä, jotka elävät viimeisten päivien vaarojen ja paheiden keskellä. Hänet
otettiin taivaaseen sen perusteella, että hän pysyi kuuliaisena Jumalalle.
Samoin tullaan ottamaan taivaaseen ne uskolliset, jotka ovat elossa ja jäävät
jäljelle. Heidät siirretään syntisestä ja turmeltuneesta maailmasta taivaan
puhtaaseen iloon. Jumalan kansan vaelluksen tulisi suuntautua ylöspäin ja
eteenpäin voittoon.” 2T 122
”Eenokin elävänä taivaaseen ottaminen juuri ennen maailman hävittämistä
vedenpaisumuksella esikuvaa kaikkien elävien vanhurskaitten elävinä
taivaaseen ottamista maan päältä ennen kuin se tulee hävitettäväksi tulella.
Pyhät kirkastetaan niiden läsnä ollessa, jotka ovat vihanneet heitä, sen tähden
että he ovat uskollisesti olleet kuuliaisia Jumalan vanhurskaille käskyille.” LH
46
9.9. Perjantai, aamu
Apt. 1:11
”Enkelit, jotka viipyivät Öljymäellä Kristuksen noustessa taivaaseen, uudistivat
opetuslapsille lupauksen hänen paluustaan, sanoen: »Tämä Jeesus, joka otettiin
teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen
menevän.»” ST 291
”Noille sureville opetuslapsille oli todellakin arvokas tämä lupaus siitä, että he
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saisivat jälleen nähdä Jeesuksen, jota he kaikki rakastivat niin suuresti. Arvokas
tämä lupaus on niinikään Kristuksen jokaiselle tosi seuraajalle. Yksikään, joka
todella rakastaa Jeesusta, ei pahoittele hänen takaisintuloaan. — Jeesus tulee!
Mutta ei kuuntelemaan ihmiskunnan valituksia, ei kuulemaan syntisen
tunnustavan syntejään eikä antamaan hänelle anteeksi, sillä jokaisen tapaus on
silloin jo ratkaistu elämäksi tai kuolemaksi. Ne, jotka ovat eläneet synnissä,
pysyvät iäti syntisinä. Ne taas, jotka ovat tunnustaneet syntinsä pyhäkössä
olevalle Jeesukselle, tehneet hänet ystäväkseen ja rakastaneet hänen
ilmestymistään, ovat silloin saaneet anteeksiannon merkinnän kaikille
synneilleen.” YI Huhtik. 1854
9.9. Perjantai, ilta
2 Tess 1:10
”Jeesus tulee samalla tavalla kuin hän nousikin taivaaseen, paitsi että hän tulee
suuremmassa loistossa. Hän tulee Isänsä ja kaikkien häntä saattavien pyhien
enkelten kirkkaudessa. Ja hänen pyhää otsaansa peittää säihkyvä kirkkauden
kruunu sen sijaan, että julma orjantappurakruunu puhkoisi okaillaan hänen
pyhiä ohimoitaan. — Yllään hänellä ei ole tavallista saumatonta viittaa, vaan
luntakin valkeampi säihkyvän kirkas vaate. Jeesus tulee! Mutta ei hallitsemaan
ajallisena ruhtinaana. Hän on herättävä vanhurskaat kuolleet, muuttava elävät
pyhät loistavaan kuolemattomuuteen ja ottava hallintaansa valtakunnan kaiken
taivaan alla. — Rakas nuori lukija, pyri läpikotaisin valmistuneena kohtaamaan
Jeesus, jotta hänen ilmestyessään voisit iloiten huudahtaa: »Katso, tämä on
meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan» (Jes. 25:9). Silloin
sinulla on iankaikkinen elämä ja saat osallistua Kristuksen kanssa hänen
kirkkaudestaan aina kuullaksesi hänen ihanan hyväksyvän äänensä ja
katsoaksesi hänen rakastettavaa olemustaan.” YI Huhtik. 1854
10.9. Sapatti, aamu
Jaak. 1:12
”Sen jälkeen näin valtavan suuren enkelijoukon tuovan kaupungista kirkkaita
kruunuja - kullekin pyhälle yhden, mihin oli kirjoitettu hänen nimensä.
Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut hänelle, minkä jälkeen suloinen
Jeesus oikealla kädellään asetti kruunut pyhien päähän. Samalla tavalla enkelit
toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille. Johtavat enkelit antoivat äänen,
minkä jälkeen kaikki yhtyivät kiitokseen ja onnekkaaseen ylistykseen jokaisen
käden kosketellessa taitavasti harpun kieliä esittäen mitä sointuvinta ja
ihaninta soittoa.” LH 327
10.9. Sapatti, ilta
Ilm. 20:1, 2
”Kaupungissa oli kaikenlaista mieluista katseltavaa. Kaikkialla he näkivät
ihanaa, yltäkylläistä loistoa. Sitten Jeesus katseli lunastamiaan pyhiä. Heidän
kasvonsa säteilivät kirkkautta, ja kiinnittäessään rakastavan katseensa heihin
Jeesus sanoi sointuvalla ja täydellisellä äänellään: »Katselen sitä, minkä
puolesta sieluni on nähnyt vaivaa, ja olen saanut tyydytyksen. Tämä
yltäkylläinen ihanuus on teidän nautittavananne iankaikkisesti. Teidän surunne
ovat päättyneet. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä
kipua ole enää oleva.» Sitten näin Jeesuksen vievän kansansa elämän puun
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luokse. — Elämän puu kantoi mitä kauneimpia hedelmiä, ja niitä pyhät saivat
syödä vapaasti. Kaupungissa oli mitä ihanin valtaistuin, josta lähti elämänveden
puhdas, kristallinkirkas virta. Molemmin puolin virtaa oli elämän puu ja virran
rantamilla kasvoi muita ihania puita, joiden hedelmät olivat hyviä syödä.
Ihmiskieli on perin köyhä kuvaamaan taivasta. Katsellessani tätä kaikkea
jouduin hämmästyksen valtaan. Verrattoman loiston ja ihanan kirkkauden
mukaansa tempaamana lasken kynän kädestäni ja huudahdan: »Oi, mitä
rakkautta! Mitä ihmeellisintä rakkautta!» Ylevinkään kieli ei pysty kuvaamaan
taivaan ihanuutta eikä Vapahtajan rakkauden verratonta syvyyttä.” LH 328
11.9. Sunnuntai, aamu
Ilm. 21:3
”Kristuksen tullessa jumalattomat hävitetään perin pohjin kaikkialta maan
päältä; hän on surmaava heidät suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa
kirkkaudella. Kristus ottaa kansansa Jumalan kaupunkiin, ja maa tulee
asumattomaksi. — Koko maa näyttää autiolta erämaalta. Sen pinnalla on
hajallaan maanjäristyksen hävittämien kaupunkien ja kylien raunioita,
juurineen ylöstemmattuja puita sekä meren esille syöksemiä ja maasta irti
riistäytyneitä ryhmyisiä kallioita, samalla kun suunnattoman suuret onkalot
osoittavat niitä paikkoja, missä vuoret ovat temmatut perustuksiltaan.” ST 634,
635
11.9. Sunnuntai, ilta
Ilm. 20:1, 2
”Täällä saatana enkeleineen joutuu oleskelemaan tuhat vuotta. Tänne
eristettynä hän joutuu vaeltelemaan ylös ja alas pitkin maan rosoista pintaa ja
näkemään Jumalan lakia vastaan kapinoimisensa seuraukset. Tuhannen
vuoden ajan hän saa nauttia aiheuttamansa kirouksen hedelmää. Eristettynä
pelkästään tähän maailmaan hän ei pääse muille kiertotähdille kiusaamaan ja
vaivaamaan niitä, jotka eivät ole langenneet. Tuona aikana saatana kärsii
hirveästi. Lankeemuksestaan lähtien hänen pahat ominaisuutensa ovat olleet
jatkuvasti toiminnassa. Mutta silloin häneltä on riistetty hänen voimansa ja
hänet on jätetty siihen asemaan, jossa hän on ollut lankeemuksestaan asti, ja
odottamaan vavisten ja kauhuissaan sitä kauhistavaa aikaa, jolloin hän joutuu
kärsimään kaikesta tekemästään pahuudesta ja saamaan rangaistuksen
kaikista aiheuttamistaan synnin teoista. Kuulin enkelten ja lunastettujen pyhien
riemuhuutoja, jotka kajahtelivat kymmentä tuhatta soitinta vastaavasti, koska
saatana ei enää pääsisi vaivaamaan ja kiusaamaan heitä ja koska muiden
maailmojen asukkaat vapautuivat hänen läsnäolonsa ja kiusaustensa
harmista.” EW 290
12.9. Maanantai, aamu
1 Kor. 6:3
”Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen
välillä, pidetään jumalattomien tuomio. — Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat
kuninkaina ja Jumalan pappeina. Johannes sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin
valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta.» »He tulevat
olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne
tuhannen vuotta.» Ilm. 20:4, 6. Tähän aikaan »pyhät tulevat maailman
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tuomitsemaan», kuten Paavali on ennustanut. 1 Kor. 6:2, 3. Yhdessä Kristuksen
kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan lakikirjaan,
Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän
ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tulevan
rangaistuksen suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään
heidän nimiensä kohdalle kuoleman kirjaan.”
12.9. Maanantai, ilta
Ilm. 20:3
”Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myöskin saatanan ja pahat enkelit.
Sanoohan Paavali: »Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä?»
Ja Juudas selittää, että Herra »ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valtaasemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa
kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.» Juud. 6. Tuhannen vuoden
päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat herätetään
kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin pannaan täytäntöön se
»tuomio, joka on kirjoitettu». Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa
vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: »Muut kuolleet
eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.» Ja
Jesaja sanoo jumalattomista: »Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja
suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.» Ilm. 20:5; Jes.
24:22.” ST 637, 638
”Jumalan lain rikkomisen rangaistus on sen hinnan mukainen, mikä sen
rikkojien lunastuksesta on maksettu. Miten sanoinkuvaamattoman autuas
onkaan niiden osa, jotka tulevat pelastumaan Kristuksen kautta, ja miten
syvään vaivaan joutuvatkaan ne, jotka halveksivat hänen suurta pelastustaan ja
hylkäävät sen!” Signs 24.10.1906
13.9. Tiistai, aamu
Ilm. 21:10
”Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle. Pelastettujen
joukko ja enkelisaattue seuraavat häntä. Astuessaan alas pelottavassa
majesteettiudessaan hän herättää jumalattomina kuolleet vastaanottamaan
rangaistuksensa. Nämä tulevat esille mahtavana joukkona, lukemattomana niin
kuin meren hiekka. Mikä suuri ero onkaan tämän ja ensimmäisen
ylösnousemuksen välillä! Vanhurskaat olivat puetut katoamattomaan
nuoruuteen ja kauneuteen, kun taas jumalattomissa näkyy sairauden ja
kuoleman merkkejä. Jokainen silmä tuossa suunnattoman suuressa joukossa
on kääntynyt katsomaan Jumalan Pojan kirkkautta. Yhteen ääneen
jumalattomien joukko huudahtaa: »Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimeen.» Nämä sanat eivät johdu rakkaudesta Jeesukseen. Totuuden
vakuuttava voima pakottaa ne esille heidän vastahakoisilta huuliltaan.” ST 641
13.9. Tiistai, ilta
Ilm. 20:8
”Kun jumalattomat nousevat haudoistaan, heissä on sama vihamielisyys
Kristusta kohtaan ja sama kapinan henki kuin niihin joutuessaankin. He eivät
saa mitään uutta koeaikaa menneen elämänsä puutteellisuuksien
korjaamiseen. Siitä ei olisi mitään hyötyä. Heidän rikollisen elämänsä aika ei
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ole pehmittänyt heidän sydämiään. Jos heille annettaisiin toinen koeaika, he
käyttäisivät sen samalla tavalla kuin ensimmäisenkin, vältellen Jumalan
vaatimuksia ja lietsoen kapinaa häntä vastaan. Kristus astuu alas Öljymäelle,
mistä kuolleista nousemisensa jälkeen kohosi ylös ja missä enkelit uudistivat
lupauksen hänen takaisintulostaan. Profeetta sanoo: »Herra, minun Jumalani,
tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.» »Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä
Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia
idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi.» Sak. 14:5, 4. Kun uusi Jerusalem
häikäisevässä kirkkaudessaan tulee alas taivaasta, se asettuu sitä varten
puhdistetulle ja valmistetulle paikalle; ja Kristus ynnä hänen kansansa ja enkelit
käyvät sisälle pyhään kaupunkiin.” ST 642
14.9. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:10, 11
”Jumalan Pojan lopullinen kruunaus tapahtuu taivaan ja maan kokoontuneiden
asukkaiden läsnä ollessa. Ja nyt korkeimmalla majesteettisuudella ja vallalla
varustettuna kuningasten Kuningas julistaa tuomion hänen hallitustaan vastaan
kapinoiville ja panee toimeen oikeuden niitä kohtaan, jotka ovat rikkoneet
hänen lakinsa ja sortaneet hänen kansaansa. — Kun - - Jeesus katselee
jumalattomia, nämä muistavat jokaisen synnin, minkä ovat tehneet. —
Valtaistuimen yläpuolella näkyy risti; ja kuin panoraamana näkyy Aadamin
kiusaus ja lankeemus sekä suuren pelastussuunnitelman toisiaan seuraavat
tapahtumat. — Koko jumalaton maailma on Jumalan tuomioistuimen edessä
syytettynä valtiorikoksesta taivaan hallitusta vastaan. Syytetyillä ei ole mitään
esitettävänä puolustuksekseen. Heidän rikostaan ei voida antaa anteeksi, ja
heidän rangaistuksekseen julistetaan iankaikkinen kuolema. Nyt on kaikille
selvää, ettei synnin palkka ole ylhäinen riippumattomuus ja iankaikkinen
elämä, vaan orjuus, turmio ja kuolema.” ST 644-647
14.9. Keskiviikko, ilta
Ilm. 20:9
”Saatana näyttää lamautuneelta, kun hän katselee Kristuksen kunniaa ja
ylevyyttä. Hän joka kerran oli suojaava kerubi, muistaa, mistä hän on langennut.
Loistava serafi, »aamuruskon poika»; kuinka muuttunut, miten alentunut!
Saatana näkee, että hänen tahallinen kapinansa on tehnyt hänet taivaaseen
sopimattomaksi. Hän on totuttanut itsensä taistelemaan Jumalaa vastaan.
Taivaan puhtaus, rauha ja sopusointu olisivat hänelle tuskallisinta kidutusta.
Hänen syytöksensä Jumalan laupeutta ja oikeutta vastaan ovat nyt saatetut
vaikenemaan. Kaikki moite, mitä hän on yrittänyt kohdistaa Jumalaan,
kohdistuu häneen itseensä. Saatana kumartuu nyt maahan ja tunnustaa
tuomionsa oikeaksi. — Suuren taistelun kaikki tapahtumat silmäinsä edessä
koko maailmankaikkeus, sekä uskolliset että kapinalliset, todistaa yhteen
ääneen: »Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.»” ST
648, 649
15.9. Torstai, aamu
Ps. 9:6
”Nyt saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun ylivallasta. — Kun
jumalattomina kuolleet nousevat ylös ja hän näkee tuon suunnattoman suuren
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joukon olevan hänen puolellaan, hänen toivonsa elpyy ja hän päättää jatkaa
suurta taistelua. - - Hän esittää petetyille alamaisilleen itsensä pelastajaksi,
vakuuttaen heille, että hänen voimansa on tuonut heidät ulos haudasta. Viimein
annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle. Saatanan
armeijat piirittävät kaupungin ja valmistautuvat hyökkäämään sitä vastaan.” ST
642, 643
”Jumalan tuli lankeaa taivaasta. Maa aukenee. Sen syvyyksiin kätketyt aseet
vedetään esiin. Kuluttavat liekit leimahtavat jokaisesta avautuneesta
halkeamasta. Kalliotkin ovat ilmitulessa. On tullut se päivä, joka palaa kuin
pätsi. Alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty,
palavat.” ST 650
15.9. Torstai, ilta
Ilm. 20:14, 15
”Saatana ja kaikki, jotka ovat yhtyneet hänen kapinaansa, tuhotaan. Synti ja
syntiset häviävät, niin ettei heistä jää juurta eikä oksaa (Mal. 4:1). - Saatana on
juuri ja hänen seuraajansa oksat. — He »ovat niin kuin ei heitä olisi ollutkaan». —
Obadja 16.” AT 736
”Silloin nähdään, että saatanan kapina Jumalaa vastaan on johtanut perikatoon
hänet itsensä ja kaikki, jotka ovat ruvenneet hänen alamaisikseen. Hän on
selittänyt rikkomuksesta koituvan paljon hyvää, mutta tullaan havaitsemaan,
että »synnin palkka on kuolema». Synnistä tehdään loppu ja samoin kaikesta
sen aiheuttamasta kärsimyksestä ja tuhosta. Psalmista sanoo: »Sinä — tuhosit
jumalattomat; sinä pyyhit pois heidän nimensä iäksi ja ainiaaksi. Viholliset ovat
tuhotut, ikuisiksi raunioiksi tulleet» (Ps. 9:6, 7).” PP 320, 321
”Hän [saatana] oli toivonut saavansa pelastussuunnitelman kumotuksi, mutta
se oli perustettu liian syvään. Hänen itsensä täytyy kerran kuolla, ja hänen
valtakuntansa annetaan Jeesukselle.” EW 178
16.9. Perjantai, aamu
Joh. 12:48
”Jumalattomat saavat rangaistuksensa maan päällä. — Jotkut tuhoutuvat
silmänräpäyksessä, kun taas toiset kärsivät monta päivää. Kaikki saavat
rangaistuksen »tekojensa mukaan». Kun vanhurskaiden synnit on siirretty
saatanalle, niin hänen täytyy kärsiä, ei ainoastaan oman kapinansa tähden,
vaan myös kaikkien niiden syntien tähden, joita hän on saanut Jumalan kansan
tekemään. Hänen rangaistuksensa tulee olemaan paljon suurempi kuin niiden,
jotka hän on pettänyt. Kun kaikki hänen eksyttämänsä ovat hukkuneet, hänen
täytyy vielä elää ja kärsiä.” ST 650
”Lopultakin jumalattomat tuhoutuvat kuluttavassa tulessa, sekä juuri että oksat
- saatana on juuri ja hänen seuraajansa oksat. Jumalan oikeudenmukaisuus on
tullut tyydytetyksi, ja pyhät yhdessä enkelijoukon kanssa sanovat ääneen:
»Aamen.»” LH 340
16.9. Perjantai, ilta
Mal. 4:2, 3
”Maanpiirin peittyessä Jumalan koston tuleen vanhurskaat ovat pyhässä
kaupungissa
hyvässä
turvassa.
Joilla
on
osa
ensimmäisessä
ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa (Ilm. 20:6). Samalla
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kun Jumala on kuluttavainen tuli jumalattomille, hän on aurinko ja kilpi
kansalleen (Ps. 84:12).” LH 340
”Riemullinen
voitonhuuto
kohoaa
kaikkialta
uskollisesta
maailmankaikkeudesta. »Ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin
paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän» kuullaan
sanovan: »Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut
hallituksen.» Ilm. 19:6. — Se tuli, joka kuluttaa jumalattomat, puhdistaa maan.
Kaikki kirouksen jäljet katoavat. Ei tule olemaan mitään ikuisesti palavaa
helvettiä muistuttamassa lunastetuille synnin kauheista seurauksista. Kaikki,
mikä menetettiin synnin kautta, on hankittu takaisin. Jumalan alkuperäinen
tarkoitus maan luomisessa täyttyy, kun siitä tulee pelastettujen ikuinen
asuinpaikka. »Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.»” Ps.
37:29.” ST 651, 652
17.9. Sapatti, aamu
2 Kor. 4:17
”Minulle osoitettiin taivaan kirkkautta ja uskollisille varattua aarretta. Kaikki oli
ihanaa ja loistavaa. Enkelit saattoivat esittää kauniin laulun, lakata sitten
laulamasta, ottaa kukin kruunun päästään ja laskea sen kimaltelevana rakkaan
Jeesuksen jalkoihin huudahtaen soinnukkaalla äänellä: »Kunnia, halleluja!»
Yhdyin heidän kanssaan laulaen ylistämään ja kunnioittamaan Karitsaa, ja joka
kerta, kun avasin suuni ylistämään häntä, tunsin miten sanoin kuvaamaton
kirkkaus ympäröi minut. Se oli määrätöntä, ylenpalttista ja iankaikkista
kirkkautta. Enkeli lausui: »Vähäinen jäännös, joka rakastaa Jumalaa ja pitää
hänen käskynsä ja pysyy uskollisena loppuun asti, saa osallistua tästä
kirkkaudesta ja olla aina Jeesuksen läheisyydessä sekä laulaa pyhien enkelten
kanssa.»” EW 66
17.9. Sapatti, ilta
Mal. 4:5, 6
”Sitten katseeni irrotettiin kirkkaudesta ja suunnattiin maan päällä olevaan
jäännökseen. Enkeli sanoi heille: » - - Valmistautukaa, valmistautukaa,
valmistautukaa. Teidän on tultava valmiimmiksi kuin nyt olette, sillä Herran
päivä tulee vihan kiivaudessa tekemään maan autioksi ja hävittämään syntiset
siitä. Uhratkaa kaikki Jumalalle. Laskekaa kaikki hänen alttarilleen: itsenne,
omaisuutenne ja kaikkenne eläväksi uhriksi. Kirkkauteen pääsy vaatii kaiken.
Kootkaa itsellenne aarre taivaaseen, missä yksikään varas ei tunkeudu sisään
eikä ruoste raiskaa. Teidän on täällä osallistuttava Kristuksen kärsimyksistä, jos
mielitte osallistua hänen kanssaan hänen kirkkaudestaan tämän jälkeen.»
Taivaan saamme kyllin huokealla, vaikka kärsimystenkin jälkeen. Pitkin matkaa
meidän on kieltäydyttävä, kuoltava päivittäin itsellemme, ilmennettävä yksin
Jeesusta ja pidettävä hänen kunniaansa jatkuvasti silmämääränämme.” EW 67
”Pelastuksen työ ei ole lasten leikkiä, johon voidaan ryhtyä tai josta lakata
mielin määrin. Vain määrätietoinen pyrkimys ja väsymätön yrittäminen saavat
lopulta voiton. Se pelastuu, joka kestää loppuun asti. Ne saavat iankaikkisen
elämän ja kuolemattoman palkinnon, jotka kärsivällisesti jatkavat hyvän
tekemistään.” 2T 101, 102
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18.9. Sunnuntai, aamu
Ilm. 21:1
”Taivas on koulu, jonka tutkimusalana on maailmankaikkeus ja opettajana
iankaikkinen Jumala. Tämän koulun haaraosasto perustettiin Eedeniin. Kun
pelastussuunnitelma on loppuunsaatettu, opetus Eedenin koulussa alkaa
jälleen. — Patmoksen profeetta kuvailee tulevan koulun sijaintia seuraavasti:
»Minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja
ensimmäinen maa ovat kadonneet. — Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin,
minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin
morsian, miehellensä kaunistettu» (Ilm. 21:1, 2). — Elämän puun asettaminen
Eedeniin oli ehdollinen, ja lopulta se otettiin pois. Mutta tulevan elämän lahjat
ovat ehdottomia ja ikuisia.” EK 283, 284
”Kun ihminen on palautettu Jumalan välittömään yhteyteen, Jumala toimii
jälleen, niin kuin alussa, hänen opettajanaan. »Minun kansani on tunteva minun
nimeni, — se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: 'Katso,
tässä minä olen'» (Jes. 52:6).” EK 284
18.9. Sunnuntai, ilta
Ilm. 22:4
”Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet ovat Jumalan lasten vapaasti
tutkittavina. Sanomattomalla ihastuksella me tutustumme lankeamattomien
olentojen iloon ja viisauteen. Tulemme osallisiksi saavutuksista, joihin on päästy
tutkimalla pitkien aikakausien kuluessa Jumalan töitä. Ja ikuisuuden vuosien
vieriessä tulee jatkuvasti esiin yhä ihanampia ilmestyksiä. Jumala jakaa
lahjojaan aina ja iankaikkisesti »enemmän, monin verroin enemmän kuin
kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme» (Ef. 3: 20). — Elämä maan päällä
on taivaallisen elämän alkua. Kasvatus maan päällä on perehdyttämistä taivaan
periaatteisiin. Elämäntyö täällä on harjoitusta elämäntyöhön siellä. Mitä me nyt
olemme luonteeltamme ja millaisia nyt olemme pyhässä palveluksessa, se on
varma ennen siitä, mitä meistä tulee.” EK 289
19.9. Maanantai, aamu
Hab. 3:4
”Kun saatanan oli onnistanut kääntää ihminen sivuun kuuliaisuuden polulta,
hänestä tuli »tämän maailman jumala» (2 Kor. 4:4). Aadamilla siihen asti ollut
herruus siirtyi vallananastajalle. Mutta Jumalan Poika aikoi tulla tähän maahan
kärsimään synnin rangaistuksen ja sekä lunastamaan ihmisen että ottamaan
takaisin anastetun herruuden. — Paavali — nimittää sitä [ennalleen
palauttamista] «hänen omaisuutensa lunastamiseksi» (Ef. 1:14).” PK 472
”Ei vain ihminen vaan myös maa oli synnin tähden joutunut paholaisen valtaan
ja saataisiin lunastussuunnitelman avulla palautetuksi entiselleen.” PK 472
19.9. Maanantai, ilta
1 Kor. 1:18
”Todistaessaan Jumalan lain muuttumattomaksi Golgatan risti samalla julistaa
koko maailmankaikkeudelle, että synnin palkka on kuolema. Kuolevan
Vapahtajan huudossa: »Se on täytetty», oli ennustus saatanan kuolemasta.
Kauan kestänyt suuri taistelu oli silloin ratkaistu ja pahan lopullinen
hävittäminen varmistettu. Jumalan Poika kulki haudan porttien kautta, »että
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on:
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perkeleen». Hebr. 2:14. Itsekorotuksen halu oli johtanut Luciferin sanomaan:
»Korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan…, teen itseni
Korkeimman vertaiseksi.» Mutta Jumala sanoo: »Minä panin [engl.
käännöksessä: olen paneva] sinut tuhaksi maahan…, eikä sinua enää ole,
hamaan ikiaikoihin asti.» Jes. 14:13, 14; Hes. 28:18,19. »Ja minä näin uuden
taivaan ja uuden maan —.» Ilm. 21:1. — Kaikki kirouksen jäljet katoavat. — Jää
vain yksi muistuttaja: meidän Lunastajamme tulee aina kantamaan
ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen haavoitetussa päässään, hänen
kyljessään sekä hänen käsissään ja jaloissaan ovat ne ainoat merkit, jotka
muistuttavat synnin julmasta työstä. Katsellessaan Kristusta hänen
kirkkaudessaan profeetta sanoo: »Hänestä [engl. käänn. muk.: Hänen
kyljestään] käyvät säteet joka taholle; se on hänen voimansa verho» (engl.
käänn. muk.: kätkö].” ST 494, 651
”Kristuksen risti on oleva pelastettujen tutkimuksen ja laulun aiheena halki
iäisyyden.” ST 629
20.9. Tiistai, aamu
Ilm. 21:4
”Lunastettujen kodissa ei ole kyyneleitä, ei hautajaissaattueita, ei surunauhoja.
»Eikä yksikään asukas sano: 'Minä olen vaivanalainen.' Kansa, joka siellä asuu,
on saanut syntinsä anteeksi» (Jes. 33: 24). Onni virtaa ja syvenee ylenpalttisena
iankaikkisuuden vyöryessä eteenpäin. — Ajatelkaamme mitä suurimmalla
hartaudella autuasta ikuisuutta. Uskomme lävistäköön pimeyden jokaisen
pilven ja tavoittakoon katseellaan hänet, joka kuoli maailman syntien vuoksi.
Hän on avannut paratiisin portit kaikille, jotka vastaanottavat hänet ja uskovat
häneen. — Olkoot vastoinkäymiset, jotka tuottavat meille kovin ankaraa tuskaa,
meille opettavaisina läksyinä ohjaamaan meitä rientämään kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon meidät on taivaallisella kutsumisella kutsuttu
Kristuksessa. Kannustakoon meitä ajatus, että Herra on tuleva pian. Tämä toivo
ilahduttakoon sydäntämme.” 3Ta 422
20.9. Tiistai, ilta
Ilm. 21:4, 5
”Olemme matkalla kotiin. Hän, joka rakasti meitä niin suuresti, että kuoli
meidän tähtemme, on rakentanut meille kaupungin. Uusi Jerusalem on meidän
lepopaikkamme. Jumalan kaupungissa ei ole oleva murhetta. Enää ei ole
kuuluva valitushuutoa, ei murskaantuneiden toiveiden ja tukahdutettujen
tunteiden surulaulua. Pian on alakuloisuuden vaippa vaihtuva hääpukuun. Pian
saamme olla todistamassa Kuninkaamme kruunajaisia. Ne, joiden elämä on
kätketty Kristuksen kanssa, ne, jotka täällä maan päällä ovat taistelleet hyvän
uskontaistelun, loistavat Lunastajan kirkkaudella Jumalan valtakunnassa. Ei
mene kauan ennen kuin saamme nähdä hänet, johon iankaikkisen elämän
toivomme keskittyy. Ja hänen tykönään kaikki tämän elämän koettelemukset ja
kärsimykset ovat kuin pelkkää tyhjyyttä. — Kohottakaa katseenne, kohottakaa
katseenne, ja antakaa uskonne alati kasvaa. Tämä usko ohjatkoon teitä sitä
kaitaa tietä pitkin, joka johtaa Jumalan kaupungin porttien läpi suureen
tuonpuoleiseen, lunastettuja odottavaan avaraan, rajattomaan, ihanaan
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tulevaisuuteen.” 3Ta 423
21.9. Keskiviikko, aamu
Ilm. 21:23
”Siellä on uusi Jerusalem, kirkastetun uuden maan pääkaupunki, joka on
»kaunis kruunu» Herran kädessä ja »kuninkaallinen otsakoriste» Jumalan
kädessä. Siinä on »Jumalan kirkkaus»; sen hohto on »kaikkein kalleimman kiven
kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspiskivi». Jes. 62: 3; Ilm. 21:11.” ST 653
”Kaupungin kadut ovat päällystetyt puhtaalla kullalla, ja — kaupungin portit ovat
helmin koristeltua kultaa. Täällä saatuja rikkauksia voidaan käyttää. — Siellä ei
yksikään varas tunkeudu sisään, ei koi syö eikä ruoste raiskaa. — Siellä saat
katoamattoman aarteen, jonka menettämisestä sinulla ei ole mitään vaaraa.”
Signs 31.1.1878
21.9. Keskiviikko, ilta
Ilm. 21:7
”Jumalan kaupungissa ei ole yötä. Kukaan ei tarvitse eikä kaipaa lepoa. Kukaan
ei väsy tehdessään Jumalan tahtoa ja ylistäessään hänen nimeänsä. Asukkaat
tuntevat aina aamun virkeyttä, tarvitsematta pelätä sen koskaan loppuvan.
»Eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on
valaiseva heitä.» Ilm. 22:5. Auringon valon tekee tarpeettomaksi sellainen
sädeloisto, joka ei ole tuskallisen häikäisevä, mutta kuitenkin
mittaamattomasti ylittää keskipäivän kirkkauden. Jumalan ja Karitsan kirkkaus
täyttää pyhän kaupungin heikentymättömällä valolla. Pelastetut vaeltavat
ikuisen päivän kirkkaudessa, tarvitsematta enää auringon valoa. »Mutta
temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen
temppeli.» Ilm. 21:23. Jumalan lapset saavat olla avoimessa yhteydessä Isän ja
Pojan kanssa. »Nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin.» 1 Kor.
13:12. Me näemme Jumalan kuvan, kuin kuvastimesta heijastuneena, luonnon
toiminnoissa ja hänen menettelyssään ihmisten suhteen; mutta silloin me
näemme hänet kasvoista kasvoihin, ilman himmentävää väliverhoa. Me
seisomme hänen edessään ja katselemme hänen kasvojensa kirkkautta.” ST
653, 654
”Päättäkäämme mihin hintaan tahansa saada taivaan ja osallistua
jumalallisesta luonnosta.” Signs 27.1.1888
22.9. Torstai, aamu
1 Kor. 2:9
”Minulle on näytetty iankaikkisen maailman ihanuus. Haluan sanoa teille, että
taivas on voittamisen arvoinen. Elämäsi tavoitteena tulisi olla valmistautuminen
soveliaaksi lunastettujen, pyhien enkelten ja Jeesuksen, maailman Lunastajan,
seuraan. Jos saisimme kerrankin nähdä taivaallisen kaupungin, emme koskaan
enää tahtoisi asua maan päällä. Maailmassa on kauniita maisemia, ja nautin
kaikista näistä luonnon ihanista näkymistä. Ne muistuttavat minua Luojasta.
Mutta tiedän, että jos rakastan Jumalaa ja pidän hänen käskynsä, on hän
varannut minulle taivaassa iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
ylenpalttisesti.” Signs 8.8.1889
22.9. Torstai, ilta
Ilm. 21:27
”Siellä meidän näköämme himmentävä verho on poistettu ja silmämme
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näkevät sen kauneuden maailman, josta nyt näemme välähdyksiä
mikroskoopin avulla. Katselemme taivaitten ihanuuksia, joita nyt kaukaa
tarkastellaan kaukoputken välityksellä. Synnin sumu on poistunut ja koko maa
esiintyy »Herran, meidän Jumalamme, ihanuudessa». Mikä alue avautuukaan
tutkittavaksemme! Siellä tutkija voi tarkastella luomisen jälkiä havaitsematta
merkkejä pahuuden laista. Hän voi kuunnella luonnon musiikkia ilman, että
siitä erottuu valittavaa säveltä tai surun pohjasävyä. Kaikissa luoduissa hän voi
havaita saman käsialan. Avarassa maailmankaikkeudessa hän voi nähdä
valtavana Jumalan nimikirjoituksen, eikä maassa, meressä tai taivaalla ole
enää jälkeäkään pahasta.” EK 284, 286
”Luo mielessäsi kuva pelastettujen kodista, ja muista, että se on oleva ihanampi
kuin kykenet loistavimmissakaan kuvitelmissasi hahmottamaan. Jumalan
erilaiset lahjat luonnossa ovat vasta kalpea häivä hänen todellisesta
kirkkaudestaan.” TKL 74
”Ihmismieli on puutteellinen kuvailemaan vanhurskauden palkkaa. Sen saavat
tuntea ainoastaan ne, jotka sitä katselevat. Rajallinen ihmismieli ei kykene
käsittämään Jumalan paratiisin kirkkautta.” LH 341
23.9. Perjantai, aamu
Ilm. 21:7
”Kukaan ei tule vahingossa taivaaseen. Kukaan ei tule sinne umpimähkään.
Jokainen, joka pysähtyy harkitsemaan asiaa, pääsee kyllä selville siitä, onko
hän suoralla kaidalla polulla vai lavealla tiellä, joka vie kuolemaan ja
kadotukseen.” BE 31.7.1899
”Ellemme omaksu Kristuksen uskontoa nauttimalla Jumalan sanaa, ei meitä
lasketa Jumalan kaupunkiin. Elettyämme maallisella ruoalla ja totutettuamme
aistimme pitämään maailmallisista, emme voisi sopeutua taivaan puhtaaseen,
taivaalliseen elämänmenoon. Enkelten laulut ja heidän harppujensa soitanto
eivät viihdyttäisi meitä. Taivaan tiede olisi mielestämme arvoituksellista.
Voidaksemme tulla sopiviksi taivaallisten enkelten seuraan meidän tulee isota
ja janota Kristuksen vanhurskautta ja antautua hänen armonsa muuttavan
vaikutuksen muovattavaksi ja sopeutettavaksi.” RH 4.5.1897
23.9. Perjantai, ilta
Naah. 1:9
”Meillä täytyy olla näkemys tulevaisuudesta ja taivaan autuudesta. Siellä
lunastetut tervehtivät niitä, jotka johdattivat heidät ristille kohotetun Vapahtajan
luo. Taistelu on päättynyt. Kaikki ahdistus ja ponnistus on loppunut. Voitonlaulut
täyttävät koko taivaan lunastettujen seisoessa Jumalan valtaistuimen
ympärillä.” 8T 44
”Silloin ei kansakunnilla ole mitään muuta lakia kuin taivaan laki. Kaikki tulevat
olemaan onnellisia, yhtä perhettä, ylistykseen ja kiitokseen verhoutuneita.
Tämän nähdessään aamutähdet kaikki iloitsevat ja kaikki Jumalan pojat
riemuitsevat, ja Jumala ja Kristus julistavat yhdessä: »Syntiä ei ole enää oleva,
eikä kuolemaa ole enää oleva.»” 8T 42
”Haluamme totuttautua puhumaan keskenämme taivaasta, ihanasta taivaasta.
Puhukaa siitä elämästä, jota jatkuu yhtä kauan kuin Jumala elää, ja niin
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unohdatte vähäiset koetuksenne ja vaikeutenne. Sallikaa mielenne viehättyä
Jumalaan.” HS 146
24.9. Sapatti, aamu
Mark. 12:25
”Nykyään sanovat jotkut uskovansa, että uudessa maassa on avioliittoja ja
syntymiä, mutta Raamattuun uskovat eivät voi hyväksyä sellaisia oppeja. Oppi
lasten syntymisestä uudessa maassa ei kuulu lujaan profeetalliseen sanaan (2
Piet. 1:19). Kristuksen sanat ovat liian selvät väärin ymmärrettäviksi. Niiden
pitäisi iäksi ratkaista kysymys avioliitoista ja syntymistä uudessa maassa.
Kuolleista herätettävien ja kuolemaa näkemättä taivaaseen otettavien
keskuudessa »ei naida eikä mennä miehelle». He ovat niin kuin Jumalan enkelit,
kuninkaallisen perheen jäseniä. Tahtoisin sanoa niille, joilla on tämän
Kristuksen selvän julistuksen vastaisia käsityksiä: Tällaisista asioista on
kaunopuheisinta vaieta. On julkeaa ryhtyä olettamaan ja rakentelemaan
teorioita asioista, joita Jumala ei ole selostanut meille Sanassaan. Meidän ei
tarvitse pohdiskella tulevaista tilaamme.” MM 99
24.9. Sapatti, ilta
Apt. 20:20
”»Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla» (2 Tim. 4:2).
Älkää panko perustukseen puuta, heiniä ja olkia - omia arvailujanne ja
mietteitänne, jotka eivät voi hyödyttää ketään. Kristus ei jättänyt ilmoittamatta
mitään pelastuksellemme välttämättömiä totuuksia. Ilmaistut asiat ovat meille
ja lapsillemme, mutta emme saa päästää mielikuvitustamme rakentelemaan
oppeja sellaisesta, mitä ei ole ilmoitettu. Herra on valmistanut kaiken
voidaksemme olla onnellisia tulevassa elämässä. Mutta näistä suunnitelmista
hän ei ole ilmaissut mitään, eikä meidän pidä pohdiskella niitä. Meidän ei liioin
tule vertailla tulevan elämän oloja tämän elämän oloihin. — Minulle on näytetty,
että monet viehättyvät hengellisiin taruihin. Kaikille, jotka harrastelevat näitä
epäpyhiä haihatteluja, tahtoisin sanoa: Pysähtykää, Kristuksen tähden,
pysähtykää siihen paikkaan missä olette. Te olette kielletyllä alueella.” MM 100,
101
25.9. Sunnuntai, aamu
Matt. 11:28
”Taivaan tulee alkaa tämän maan päällä.” 7T 131
”Jotka uskovat Kristuksen sanan ja jättävät sielunsa hänen haltuunsa ja
elämänsä hänen määrättäväkseen, löytävät rauhan ja levon. Ei mikään täällä
maailmassa voi tehdä heitä surullisiksi, kun Jeesus ilahduttaa heitä
läsnäolollaan. Täydellisessä kuuliaisuudessa on täydellinen lepo. Herra sanoo:
»Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.» Jes. 26:3.
Elämämme voi näyttää sekavalta vyyhdeltä, mutta kun annamme itsemme
viisaan Mestarin käsiin, hän tuo esiin sellaisen elämän ja luonteen, joka on
hänelle kunniaksi. Ja luonne, joka ilmaisee Kristuksen kirkkautta - hänen
luonnettaan - saa pääsyn Jumalan paratiisiin. Uudistettu joukko saa kulkea
hänen kanssaan valkeissa vaatteissa, sillä he ovat arvolliset. Kun me löydämme
levon Jeesuksessa, alkaa taivas jo täällä maan päällä. Me vastaamme hänen
kutsuunsa: Tulkaa, oppikaa minusta, ja kun tulemme, me aloitamme
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iankaikkisen elämän. Taivas on lakkaamatonta lähentymistä Jumalaan
Kristuksen kautta. Mitä kauemmin olemme taivaan autuudessa, sitä suurempi
kirkkaus avautuu eteemme, ja mitä paremmin tunnemme Jumalan, sitä
onnellisempia olemme.” AT 312
25.9. Sunnuntai, ilta
Ilm. 22:20, 21
”Kun Herran omat valtaa sävyisyys ja hellyys, he havaitsevat, että hänen
lippunsa heidän yllään on rakkaus ja että tämä hänen hedelmänsä on heistä
suloinen. He tekevät siten taivaan tänne maan päälle ja valmistautuvat siinä
ylhäällä olevaa taivasta varten.” 7T 131
”Kun vaellamme Jeesuksen kanssa tässä elämässä, täytymme hänen
rakkaudellaan ja saamme tyydytyksen hänen läsnäolostaan. Voimme saada
osaksemme täällä kaiken, mitä ihmisluonto voi kestää. Mutta mitä se on
verrattuna tämän jälkeiseen elämään. Siellä »he ovat Jumalan valtaistuimen
edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänet temppelissään, ja hän, joka
valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. — Karitsa, joka
on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten
lähteille.» Ilm. 7:15-17.” AT 312
26.9. Maanantai, aamu
Jes. 32:18
”Peläten saattavansa tulevan perinnön näyttämään liian aineelliselta, monet
ovat hengellistyttävillä selityksillään syrjäyttäneet ne totuudet, jotka johtavat
meitä ajattelemaan sitä kotinamme. Kristus vakuutti opetuslapsilleen, että hän
meni valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa. Ne, jotka vastaanottavat
Jumalan sanan opetukset, eivät ole aivan tietämättömiä taivaallisesta kodista.
— Raamatussa kutsutaan pelastettujen perintöä maaksi. Siellä taivaallinen
Paimen johtaa laumaansa elävien vesien lähteille. Elämän puu antaa
hedelmänsä joka kuukausi, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Siellä
on ikuisesti juoksevia virtoja, kirkkaita kuin kristalli, ja niiden varsilla huojuvat
puut heittävät varjonsa poluille, jotka on tehty Herran lunastetuille. Siellä
vaihtelevat laajat tasangot ja kauniit kunnaat, ja Jumalan vuoret kohottavat
korkeat huippunsa taivasta kohti. Näillä rauhallisilla tasangoilla, elävien virtojen
varsilla, Jumalan lapset, jotka niin kauan ovat kulkeneet matkalaisina, löytävät
kodin.” ST 652
26.9. Maanantai, ilta
Jer. 33:16
»Minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa
lepopaikoissa.» »Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota
sinun rajojesi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen
portiksesi.» »He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja
syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten
syödä;… Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.» Jes. 32:18; 60:18; 65:21,
22. Siellä »erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin
lilja». »Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on
kasvava myrttipuita.» »Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa
vohlan vieressä;… ja pieni poikanen niitä paimentaa.» »Ei missään minun
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pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa», sanoo Herra.» Jes. 35:1; 55:13;
11:6, 9.” ST 653
27.9. Tiistai, aamu
Hebr. 12:1
”Heprealaiskirjeessä mainitaan siitä hartaasta määrätietoisuudesta, jonka tulisi
olla tunnusmerkillistä kristityn kilvoittelulle iankaikkisesta elämästä. — Kateus,
ilkeys, pahansuopaisuus, panettelu, ahneus - siinä sellaista painolastia, mikä
kristityn on hylättävä, mikäli hän haluaa menestyksellisesti kilvoitella
kuolemattomuudesta. Jokainen tottumus tai tapa, joka johtaa syntiin ja tuottaa
häpeää Kristukselle, on hylättävä hinnalla millä hyvänsä. Taivaan siunaus ei voi
seurata ketään, joka rikkoo oikeuden iankaikkisia periaatteita. Yksikin hellitty
synti riittää turmelemaan luonteen ja johdattamaan muita harhaan.” ApT 237
27.9. Tiistai, ilta
Mark. 9:48
”»Jos sinun kätesi viettelee sinua», Vapahtaja sanoi, »hakkaa se poikki. Parempi
on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet
tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi
viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet
elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin»
(Mark. 9:43-45). Jos ruumiin pelastaminen kuolemasta vaatii jalan tai käden
katkaisemista tai vaikkapa silmän irrottamista, niin kuinka paljon auliimmin
tulisi kristityn luopua synnistä, joka tuottaa kuoleman sielulle! Vaikka
muinaisten kilpailujen osanottajat alistuivat kieltäymykseen ja ankaraan
itsekuriin, he eivät näin meneteltyäänkään olleet varmat voitosta. Näin ei ole
kristityn taistelun laita. Ainoakaan, joka mukautuu asianmukaisiin ehtoihin, ei
tule pettymään kilvoittelun päättyessä. Ainoakaan, joka on innokas ja
peräänantamaton, ei epäonnistu. Tämä kilpa ei ole vain nopeita varten eikä
tämä taistelu tarkoitettu vain voimakkaille. Niin heikoin kuin vahvinkin pyhä voi
saada katoamattoman kirkkauden kruunun. Voittajina selviytyvät kaikki, jotka
jumalallisen armon kautta mukauttavat elämänsä Kristuksen tahtoon.” ApT
238
28.9. Keskiviikko, aamu
Dan. 12:3
”Jo täällä, vaikka elämämme on maallista ja synnin turmelemaa, suurinta iloa
ja korkeinta kasvatusta tarjoaa palveleminen. Tulevassa olotilassa, missä
syntisen ihmisluonnon rajoituksia ei enää ole, suo niinikään suurimman ilon ja
korkeimman kasvatuksen palveleminen ja todistaminen.” EK 290
”»Jos jonkun tekemä — kestää, on hän saava palkan» (1 Kor. 3:14). Ihana on
oleva se palkka, joka annetaan, kun uskolliset työntekijät kokoontuvat Jumalan
ja Karitsan valtaistuimen ympärille. He ovat olleet Kristuksen kanssa osalliset
hänen
kärsimyksissään,
he
ovat
olleet
hänen
työtovereitaan
lunastussuunnitelmassa, ja he ovat iloinneet yhdessä hänen kanssaan
nähdessään sielujen pelastuvan Jumalan valtakuntaan ylistääksensä siellä
Jumalaa läpi koko iankaikkisuuden.” 3Ta 421
28.9. Keskiviikko, ilta
Ef. 2:8, 9
”Muuan kristitty sanoi kerran, että taivaaseen päästyään hän odottaisi
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tapaavansa kolme ihmettelyn aihetta. Hän ihmettelisi löytäessään sieltä jonkun,
jota ei odottanut näkevänsä siellä. Hän ihmettelisi, ellei näkisi siellä muutamia,
joita odotti tapaavansa, ja lopuksi hän ihmettelisi eniten huomaavansa niin
arvottoman syntisen kuin itsensä olevan Jumalan paratiisissa. Monia, jotka
kristittyinä olivat olleet arvoasemissa maan päällä, ei tavata valtaistuinta
ympäröivien onnellisesta joukosta. Lunastettujen joukossa ei liioin ole paikkaa
niillä, jotka tiedoistaan ja kyvyistään huolimatta ovat mielistyneet riitoihin ja
epäpyhään kiistelyyn. — He halusivat tehdä jotakin suurta saadakseen osakseen
ihmisten ihailua ja kehumista, mutta heidän nimeään ei kirjoitettu Karitsan
elämänkirjaan. Sellaisille Kristus lausuu nuo surulliset sanat: »En tunne teitä.»
Sen sijaan Karitsan kirjaan ovat merkittyinä ne, joiden elämää ovat
kaunistaneet ystävälliset pikku teot sekä hellät kiintymyksen ja myötätunnon
sanat ja jotka sydämestään ovat kaihtaneet riitaa ja kiistoja eivätkä ole
koskaan tehneet mitään suurta saadakseen kiitosta ihmisiltä. Vaikka maailma
piti heitä merkityksettöminä, Jumala hyväksyy heidät hänen ympärilleen
kokoontuneen maailmankaikkeuden edessä.” Signs 24.2.1890
29.9. Torstai, aamu
Jes. 11:9
”Käydessämme sisälle Jumalan valtakuntaan viettämään siellä ikuisuutta,
täällä kokemamme koetukset, vaikeudet ja ahdistukset menettävät kaiken
merkityksensä. Elämämme tulee olemaan Jumalan elämään verrattavaa.” GCB
6.4.1903
”Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella
tutkistelemaan luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia.
Siellä ei ole julmaa, petollista vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan.
Jokaisen sielunvoimat kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon
hankkiminen ei väsytä mieltä eikä uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille
mitä suurenmoisimpia yrityksiä, siellä toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä
onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä kohoaa uusia korkeuksia
saavutettaviksi, uusia ihmeitä ihailtaviksi, uusia totuuksia tajuttaviksi ja uusia
tarkoitusperiä hengen, sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi. Kaikki
maailmankaikkeuden rikkaudet ovat pelastettujen vapaasti tutkittavina.
Kuolevaisuuden kahleista vapaina he lentävät väsymättä kaukaisiin
maailmoihin. Sanomattomalla ihastuksella maan lapset tutustuvat
lankeamattomien olentojen iloon ja viisauteen. He osallistuvat tiedon ja
viisauden aarteista, jotka on saavutettu pitkien aikakausien kuluessa tutkimalla
Jumalan töitä.” ST 654
29.9. Torstai, ilta
Jes. 25:9
”Kun Jeesus avaa heidän eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset
saavutukset suuressa taistelussa saatanaa vastaan, lunastettujen sydämet
täyttyvät yhä palavammalla rakkaudella, ja yhä ihastuneempina he
helähdyttävät kultaharppujaan, enkelijoukon, luvultaan kymmenentuhatta
kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessä äänensä
mahtavaan ylistyslauluun. — Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi koko
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suuren luomakunnan. Hänestä, joka kaiken on luonut, virtaa elämää, valoa ja
iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista
suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat
himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala
on rakkaus.” ST 655
30.9. Perjantai, aamu
Ps. 119:105
”Me kaikki tarvitsemme yhtä paljon opasta selviytyäksemme elämän monista
kapeikoista kuin purjehtija tarvitsee luotsia ohjaamaan hänet matalikon yli tai
vastavirtaan pitkin karikkoista jokea. Ja mistä tämä opas on löydettävissä?
Neuvomme
sinua — kääntymään Raamatun puoleen.” 5T 264
”Jumala on antanut meille Sanansa jalkaimme lampuksi ja valkeudeksi
tiellämme. Sen opetuksilla on merkittävä osuus menestykseemme elämän
kaikissa olosuhteissa. — Raamattu on oikean ja väärän suuri mittapuu, joka
määrittelee selvästi synnin ja pyhyyden. Sen elävät periaatteet, jotka
punoutuvat kultalankoina elämäämme, ovat ainoana turvanamme koetuksissa
ja kiusauksissa. Raamattu on kuin kartta, joka osoittaa meille totuuden
tienviitat. Tähän karttaan perehtyneet pystyvät kulkemaan varmasti
velvollisuuden polulla, kutsuttakoon heidät sitten menemään minne tahansa.”
RH 11.6. 1908
30.9. Perjantai, ilta
Ps. 119:81
”Kun menetetään usko Jumalan sanaan, ei sielulla ole mitään opasta eikä
turvaa. Nuoret kulkeutuvat poluille, jotka johtavat pois Jumalasta ja
iankaikkisesta elämästä. Maailmassamme nykyään niin laajalle levinneen
jumalattomuuden voidaan suureksi osaksi katsoa johtuvan tästä syystä. Kun
Jumalan sana syrjäytetään, hyljätään myös sen voima, joka hillitsee luonnollisen
sydämen pahoja intohimoja.” KV 22
”Kun otamme Jumalan Sanan neuvonantajaksemme ja etsimme valoa
Raamatusta, taivaan enkelit tulevat vaikuttamaan mieleemme ja valistamaan
ymmärrystämme, niin että voimme todenmukaisesti sanoa: »Kun sinun sanasi
avautuvat, niin ne valaisevat — » Ps. 119: 130.” CT 442
”Jumalan sana on valoa ja totuutta. Matkalla Jumalan kaupunkiin se on
kykenevä opas joka askeleella.” CT 461
*****
LYHENTEET
AA - Apua arkipäivään
AH - Adventist Home, The
ApT - Apostolien teot
AT - Aikakausien Toivo
AUCR - Australian Union Conference Record, The
1 BC - Ellen G. White Comments on SDA Bible Commentary, osa 1 (jne. osat
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BE - Bible Echo, The
CD - Counsels on Diet and Foods
CG - Child Guidance
CH - Counsels on Health
CS - Counsels on Stewardship
CSW - Counsels on Sabbath School Work
CT - Counsels to Parents, Teachers, and Students
EK - Elämä ja kasvatus
Ev - Evangelism
EW - Early Writings of Mrs. E. G. White
FE - Fundamentals of Christian Education
GCB - General Conference Bulletin
GW - Gospel Workers
HS - Historical Sketches of SDA Missions
Kirje - Ellen G. Whiten kirje
Kk - Ellen G. Whiten käsikirjoitus
KSL - Kodin Suuri Lääkäri
KV - Kristuksen vertaukset
LH - Lunastuksen historia
LS - Life Sketches of Ellen G. White
ML - My Life Today
MM - Medical Ministry
PK - Profeetat ja kuninkaat
PP - Patriarkat ja profeetat
R - Raittius
RC - Remnant Church, The
Redemption - Redemption: or The Teaching of Christ, the Anointed One
RH - Review and Herald, The
SD - Sons and Daughters of God
1 SG - Spiritual Gifts, osa 1 (jne. osat 2—4>
Signs - Signs of the Times, The
SL - Sanctified Life, The
1 SM - Selected Messages, kirja I (2SM kirja II)
SN - Sanomia Nuorisolle
Sp.T - Special Testimonies
ST - Suuri taistelu
SW - Southern Watchman, The
1 T - Testimonies for the Church, osa 1 (jne. osat 2-9)
TM - Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Vs - Vuorisaarna
WM - Welfare Ministry
YI - Youth's Instructor, The
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