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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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LOKAKUU
1.10. Sapatti, aamu
Matt. 12:34
"Saarnaajien antaman esikuvan tulee tässä olla erikoisen harkittua. Heidän,
tulee ottaa omantunnon asiakseen rajoittaa keskusteluaan sapattina
hengellisiin asioihin, kuten nykyiseen totuuteen ja nykyhetken tehtäviin, kristityn
toivoon, huoliin, koettelemuksiin, taisteluihin ja vastoinkäymisiin sekä heidän
lopulliseen voittoonsa ja tulevaan palkintoonsa. Jeesuksen saarnaajien tulee
nuhdella niitä, jotka eivät muista sapatinpäivää, että pyhittäisivät sitä.
Saarnaajien tulee ystävällisesti ja valtavasti nuhdella niitä, jotka väittäessään
olevansa sapatinpitäjiä antautuvat maailmalliseen keskusteluun sapattina.
Heidän tulee kannustaa Jumalalle pyhittäytymistä Hänen pyhänä päivänään."
Ta. I, s. 272.
1.10. Sapatti, ilta
Ps. 119:66
"Yksilöinä tulemme niin tässä elämässä kuin ikuisuudessakin olemaan sitä,
miksi tapamme ja tottumuksemme tekevät meidät. Niiden elämä, jotka
muodostavat oikeita tapoja ja vaalivat uskollisuutta jokapäiväisissä
tehtävissään, tulee olemaan kirkkaana valona, joka heijastaa loistavia säteitään
toisten poluille. Mutta jos hellitään uskottomia tapoja ja jos annetaan höllien,
velttojen ja huolimattomien tottumusten vahvistua, niin keskiyötä pimeämpi
pilvi on peittävä heidän tulevaisuutensa tässä elämässä, ja ikuisiksi ajoiksi
estävä yksilöä pääsemästä tulevaan elämään." Ta. I, s. 582.
2.10. Sunnuntai, aamu
2.Kor. 8:9
"Pelastussuunnitelman perustus laskettiin uhrille. Jeesus jätti kuninkaalliset
asunnot ja tuli köyhäksi, jotta me Hänen köyhyydestään rikastuisimme. Kaikki,
jotka osallistuvat tästä pelastuksesta, joka on hankittu heille Jumalan Pojan
äärettömällä uhrilla, tulevat seuraamaan totista Esikuvaa. Kristus oli tärkein
kulmakivi, ja sille meidän tulee rakentaa. Jokaisen tulee omata kieltäymyksen
ja uhrauksen henki. Kristuksen elämä maan päällä oli epäitsekästä; se oli
omistettu nöyryydelle ja uhrautumiselle. Aikovatko ne ihmiset, jotka osallistuvat
siitä suuresta pelastuksesta, jonka Jeesus tuli tuomaan heille taivaasta,
kieltäytyä osallistumasta Hänen kieltäymyksiinsä ja uhrauksiinsa?" Ta. I, s. 346.
2.10. Sunnuntai, ilta
Jes. 53:5
"Mikä mietiskelyn aihe onkaan Jeesuksen antama
uhri
kadonneitten
syntisten hyväksi!... Kuinka voimme kyllin arvostaa niitä siunauksia, jotka näin
ovat meidän ulottuvillamme? Olisiko Jeesus voinut kärsiä enemmän? Olisiko
Hän voinut hankkia meille suurempia siunauksia? Eikö kovimmankin sydämen
tulisi murtua kun uraistamme, että Hän meidän tähtemme jätti taivaan ilon ja
kirkkauden ja kärsi köyhyyttä ja häväistystä, epäinhimillistä tuskaa ja
hirvittävän kuoleman?" Ta. II, s. 106.
3.10. Maanantai, aamu
1.Tess.2:4
"Suuri työ, jonka Jeesus sanoi tulleensa suorittamaan, uskottiin Hänen
seuraajiensa tehtäväksi. Ohjatessaan suurta pelastustyötä Kristus,
Johtajanamme, käskee meitä seuraamaan Hänen esikuvaansa. Hän uskoi
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meille maailmanlaajuisen sanoman. Hän käski viedä tämän, totuuden kaikille
kansoille, kielille ja kansanheimoille. Saatanan valta oli murrettava, ja Kristus
oli voittava hänet, samoin kuin Hänen seuraajansakin. Tuli käydä laajakantoista
sotaa pimeyden voimia vastaan. Jotta tämä voitäisiin toteuttaa
menestyksellisesti, tarvittiin varoja. Jumala ei ole aikonut lähettää varoja
taivaasta, vaan Hän antaa seuraajilleen rahaa käytettäväksi tähän
sodankäyntiin." Ta. I, s. 347.
3.10. Maanantai, ilta
Hebr. 13:15.16
"Kristus uhrasi kaikkensa ihmisten hyväksi, jotta he voisivat päästä taivaaseen.
Nyt ihmisillä on tilaisuus osoittaa, mitä hän puolestaan tahtoo uhrata
Kristuksen tähden saavuttaakseen iankaikkisen kirkkauden." Ta. I, s. 387.
4.10. Tiistai, aamu
Ps. 50:5
"Iankaikkinen elämä on äärettömän kallis, ja siitä saamme maksaa kaiken
mitä meillä on. Minä näin hengessä, että me emme anna katoamattomille
arvoille niille kuuluvaa merkitystä. Kaikki, mikä on omistamisen arvoista jo
tässäkin ajassa on hankittava ponnistelemalla ja joskus mitä tuskallisimman
uhrauksen kautta. Tämä tehdään vain katoavaisen aarteen löytämiseksi.
Tuleeko meidän olla vähemmän halukkaita kestämään taistelua ja vaivannäköä
saadaksemme aarteen, jolla on ääretön arvo, ja elämän, joka on verrattavissa
iankaikkisen Jumalan elämään? Tuleeko taivas maksamaan meille liian
paljon?" Ta. I, s. 309.
4.10. Tiistai, ilta
Fil. 2:4.5
"Kristus tuli muuttamaan ihmisen ajatusten ja tunnemieltymysten suunnan.
Hänen sydämensä on irtauduttava maallisesta aarteestaan ja kiinnyttävä
taivaalliseen. Hänen itse kieltäymyksensä voi kirkastaa Jumalaa. Ihmisen
hyväksi on annettu suuri uhri, ja nyt häntä koetellaan, jotta nähtäisiin, tahtooko
hän seurata Jeesuksen esikuvaa ja uhrautua lähimmäisensä hyväksi." Ta. I, s.
60.
5.10. Keskiviikko, aamu
Luuk. 12:33
"Saatana ja hänen enkelinsä toimivat yhdessä Jumalan kansaa vastaan, mutta
Jeesus koettaa puhdistaa kansansa itselleen. Hän vaatii sitä edistämään Hänen
työtään. Jumala on antanut kansalleen tässä maailmassa tarpeeksi varoja, jotta
Hänen työnsä voisi edistyä häiriintymättä, ja Hän tahtoo sille uskomiaan varoja
käytettävän järkevästi." Ta. I, s. 60.
5.10. Keskiviikko, ilta
1 .Tim. 6:18
"Jeesus on ostanut meille lunastuksen. Se on meidän; mutta meitä koetellaan
täällä, jotta nähtäisiin, osoittaudummeko arvollisiksi ikuiseen elämään. Jumala
koettelee meitä uskoen huostaamme maallista omaisuutta. Jos uskollisesti ja
runsaasti jaamme sitä, mitä Hän on meille lainannut, Jumalan asian ,
edistämiseen, niin Hän voi uskoa meille kuolemattoman perinnön." Ta. I, s. 62.
6.10. Torstai, aamu
Matt. 25:14-18
"Minulle näytettiin, ettei vertausta talenteistä ole täysin ymmärretty. Tämä
tärkeä opetus annettiin opetuslapsille niiden kristittyjen hyötyä ajatellen, jotka
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elävät lopun aikana. Näinä talentit eivät kuvaa ainoastaan Jumalan sanasta
saarnaamisen ja opettamisen kykyä. Vertaus tarkoittaa niitä ajallisia varoja,
joita Jumala on uskonut kansalleen. Viiden ja kahden talentin saajat asioitsivat
ja kaksinkertaistivat sen, mikä heille oli uskottu. Jumala vaatii niitä, joilla on
omaisuutta täällä, sijoittamaan rahansa Hänen käyttöönsä - käyttämään sitä
totuuden levittämiseen. Ja jos totuus asuu vastaanottajiansa sydämessä, niin se
saa henkilön auttamaan Jumalan asiaa varoillaan lähettämällä niitä toisille." Ta.
I, s. 61.
6.10. Torstai, ilta
Luuk. 12:48
"Evankeliumisanoman leviäminen on vaatinut vielä enemmän varoja taistelun
ylläpitämiseksi Kristuksien kuoleman jälkeen kuin heprealaisten aikana, minkä
vuoksi lahjojen antaminen on vielä tärkeämpi nyt kuin silloin. Nyt Jumala ei
tyydy vähempään, vaan vaatii suurempia lahjoja kuin minään aikaisempana
maailman kautena. Kristus esitti sen periaatteen, että uhrilahjojen tuli olla
suhteellisia niille siunauksille ja sille valolle, mitä kukin oli saanut." Ta. I, s. 352.
7.10. Perjantai, aamu
2.Kor. 9:7
"Jumala ei pakota ihmisiä antamaan, vaan kaikkien lahjojen täytyy olla
vapaaehtoisia. Hän ei halua rahastoonsa vastahakoisesti annettuja lahjoja.
Jumalan tarkoitus oli ihmisten saattaminen läheiseen yhteyteen itsensä kanssa
sekä sydämelliseen ja rakkaudelliseen kanssakäymiseen toistensa kanssa
uskomalle heille sellaisia tehtäviä, jotka pitävät itsekkyyttä loitolla ja
vahvistavat heidän rakkauttaan Jumalaan ja ihmisiin." Ta. I, s. 353.
7.10. Perjantai, ilta
2.Moos. 20:8
"Aivan neljännen käskyn alussa Herra sanoi: 'Muista'. Hän tiesi, että
moninaisten huoliensa ja pulmiensa keskellä ihminen tuntisi kiusausta tinkiä
tämän lain täydellisestä noudattamisesta tai unohtaisi sen pyhän merkityksen.
Sen tähden Hän sanoi: 'Muista pyhittää lepopäivä'. Meidän tulee koko viikon
pitää sapatti mielessämme ja valmistautua viettämään sitä käskyn mukaisesti.
Meidän ei pidä noudattaa sapattia pelkästään lakiin sisältyvänä asiana. Meidän
tulee ymmärtää sen hengellinen vaikutus elämän kaikkiin toimiin." Ta. III, s. 16.
8.10. Sapatti, aamu
Ps. 2:11
"Kukaan älköön tulko jumalanpalveluspaikkaan nokkaunille. Kenenkään ei pidä
nukkua Jumalan huoneessa. Ihminen ei vaivu uneen ajallisissa toimissaan,
koska hän on kiinnostunut työstään. Polkisimmeko palvelustyön, jossa on
kysymys iankaikkisista eduista, elämän ajallisia toimia alemmaksi? Näin
tehdessämme menetämme siunauksen, jonka Herra on tarkoittanut meille.
Sapatti ei ole tarkoitettu joutavan toimettomuuden päiväksi. Sekä kodissa että
kirkossa tulee vallita jumalanpalveluksen henki. Hän, joka antoi meille kuusi
päivää ajallista työtämme varten, on siunannut ja pyhittänyt seitsemännen
päivän ja erottanut sen itselleen. Tuona päivänä Hän siunaa erityisellä tavalla
kaikkia, jotka omistautuvat Hänen palvelemiselleen." Ta. III, s. 23.
8.10. Sapatti, ilta
1. Kor. 16:15.16
"On muuan henkilökohtainen työ, jota itse kukin meistä voi tehdä. Tiedän, että
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on monia, jotka asettavat itsensä oikeaan suhteeseen Kristukseen nähden,
joiden ainoana ajatuksena on saattaa aikamme totuuden sanoma maailman
kansoille. He ovat alati valmiina palveluksiin. Mutta sydäntäni viiltää, kun näen
niin monia, jotka tyytyvät kehnoon vaellukseen, joka maksaa heille kovin vähän.
Heidän elämänsä todistaa, että heidän vuokseen on Kristus turhaan kuollut."
Ta. III, s. 329.
9.10. Sunnuntai, aamu
1. Tim. 6:9
"Ahneus, itsekkyys, rahanhimo ja maailmanrakkaus tavataan kaikkialla
seitsemännen päivän adventistien keskuudessa. Nämä paheet hävittävät
uhrimielen Jumalan kansan keskuudesta. Ne, joiden, sydämessä, on tällaista
ahneutta, eivät huomaa sitä. Se on huomaamatta vallannut heidät, ja ellei sitä
hävitetä juurineen, heidän tuhonsa on oleva yhtä varma kuin Aakanin. Monet
ovat ottaneet uhrin Jumalan alttarilta. He rakastavat maailmaa, rakastavat sen
voittoa ja ansiota." Ta. I, s. 33.
9.10. Sunnuntai, ilta
Luuk. 12:15
”On sellaisia, jotka monella eri tavalla ilmaisevat rakastavansa totuutta, ja jotka
heidän sanoistaan päätellen ovat kiinnostuneet totuuden sanoman
edistymisestä, mutta jotka eivät silti tee mitään asian hyväksi. Sellaisten usko
on kuollut, sillä se ei ole tullut täydelliseksi teoista. Herra ei ole milloinkaan
tehnyt sellaista Erehdystä, että saatuaan sielun kääntymykseen hän jäisi
ahneuden valtaan." Ta. I, s. 352.
10.10. Maanantai, aamu
Matt. 19:23
"Jotkut, jotka köyhinä ollessaan ovat anteliaita vähässään, tulevat kitsaiksi, kun
heille karttuu omaisuutta. Syy miksi heillä on niin vähän uskoa, on se, etteivät
he etene menestymisensä mukaan, niin että tukisivat Jumalan työtä jopa
uhrauksillakin." Ta. I, s. 443.
10.10. Maanantai, ilta
Jaak. 5:1-3
"Kuumeinen into hankkia rahaa, kiihkeä komeilunhalu, ylellinen elämä ja
tuhlailu - kaikki ovat voimia, jotka ohjaavat suurten ihmismassojen huomiota
pois elämän todellisesta tarkoituksesta. He raivaavat tietä lukemattomille
paheille. Monet, kiinnostuneina pelkästään maailmallisista rikkauksista,
muuttuvat välinpitämättömiksi Jumalan vaatimuksille ja lähimmäistensä
tarpeille. He pitävät vaurauttaan keinona saada itselleen kunniaa. He hankkivat
uusia taloja ja uutta maata; he täyttävät kotinsa ylellisyydellä, samalla kun
kaikkialla heidän ympärillään on kurjuuden, rikoksen, sairauden ja kuoleman
ahdistamia ihmisolentoja." Ta. III, 31.
11.10. Tiistai, aamu
Matt.25:24-26.30
"Näin joidenkin Jumalan kansaan lukeutuvien olevan sen miehen kaltaisia, joka
kätki talenttinsa maahan. He eivät päästä varojaan hyödyttämään Jumalan
asiaa. He väittävät niitä omikseen ja katsovat saavansa tehdä omallaan, mitä
haluavat, eivätkä he pelasta sieluja käyttämällä viisaasti Herransa rahaa.
Enkelit merkitsevät tarkoin muistiin jokaisen ihmisen työn ja kun käydään
tuomiota Jumalan huoneesta, jokaisen tuomio on merkitty hänen nimensä
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kohdalle, ja enkeli saanut käskyn olla säästämättä uskottomia palvelijoita ja
sen sijaan iskeä heidät maahan teurastuspäivänä." Ta. I, s.61.
11.10. Tiistai, ilta
Jaak. 4:2-6
"Sen sijaan että ihmiset antaisivat Jumalalle varat, jotka Hän on uskonut heidän
käsiinsä, monet käyttävät ne hankkiakseen lisää maata. Tämä paha tapa on
yleistymässä veljiemme keskuudessa. Heillä oli aikaisemmin niin paljon maata
kuin he saattoivat hyvin hoitaa, mutta rakkaus rahaan tai halu näyttää yhtä
varakkailta kuin heidän naapurinsakin sai heidät kätkemään varansa
maailmaan ja pidättämään Jumalalta Hänelle kuuluvan osan. Voimmeko
ihmetellä, jos he eivät menesty eivätkä saa Jumalan siunausta sadolleen ja että
he tulevat pettymään?" Ta. II, s. 39.
12.10. Keskiviikko, aamu
Snl. 21:4
"Monet ovat mielihalujaan noudattaen käyttäneet rahaansa tarpeettomiin
menoihin vain tyydyttääkseen tunteitaan, makuaistiaan tai silmäinsä pyyntöä,
vaikka Jumalan asia tarvitsisi juuri siten käytettyjä varoja ja vaikka jotkut
Jumalan palvelijat ovat huonosti vaatetettuja ja harmaantuvat työssänsä
varojen puutteesta. Enkeli sanoi: ’Heidän koeaikansa päättyy pian. Heidän
tekonsa osoittavat, että oma minä on heidän epäjumalansa, ja sille he
uhraavat.’ Oma minä on ensin tyydytettävä, ja heillä on tämä tunne: 'Olenko
minä veljeni vartija?' Monet ovat saaneet varoituksen toisensa jälkeen, mutta
eivät ole seuranneet niitä. Oma minä on pää asia, ja kaiken täytyy taipua sen
edessä." Ta. I, 25.
12.10. Keskiviikko, ilta.
Room. 12:8
"Minä näin, että seurakunta on melkein menettänyt kieltäymyksen ja
uhrauksen hengen; sen jäsenet asettavat oman minän ja oman etunsa
etusijalle, ja sitten he tekevät Jumalan asian hyväksi sen, minkä vaivatta voivat
tehdä. Sellaisen uhrin minä näin vialliseksi ja Jumalalle kelpaamattomaksi.
Kaikkien pitäisi kaikin voimin harrastaa Jumalan asian edistämistä." Ta. I, s. 25.
13.10. Torstai, aamu
1. Joh.2:15-17
Minä pyysin enkeliä säälimään ja pelastamaan niitä, jotka rakastivat tätä
maailmaa, niitä, jotka olivat kiintyneet omaisuuteensa ja jotka eivät olleet
halukkaita siitä luopumaan ja sitä uhraamaan siten kiiruhtaakseen sanoman
julistajia heidän matkallaan nälkäisiä lampaita ruokkimaan, lampaita, jotka
kuolevat hengellisen ravinnon puutteessa." H.k., s. 56.
13.10. Torstai, ilta
Matt. 19:16-22
"Nähdessäni sieluraukkojen kuolevaa nykyisen totuuden puutteessa,
nähdessäni, miten muutamat, jotka tunnustivat uskovansa totuuteen, antoivat
heidän kuolla pidättämällä Jumalan työn edistämiseksi välttämättömästi
tarvittavat varat, tunsin ylen suurta tuskaa ja pyysin enkeliä poistamaan näyn
katseiltani. Minä näin, kuinka muutamat Jeesuksen tykö tulevat nuoren miehen
lailla menivät pois murheellisina (Matt.19:16-22), kun Jumalan asia vaati osan
heidän tavarastaan. Näin myöskin, että tulviva rangaistus kohtaa heidät
temmaten mukaansa koko heidän omaisuutensa, ja silloin on oleva liian
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myöhäistä uhrata maallista tavaraa ja koota aarteita taivaaseen." H. k., s. 56.
14.10. Perjantai, aamu
Luuk. 19:26
"Minulle näytettiin se kauhea tosiasia, että saatana ja hänen enkelinsä ovat
päässeet hoitamaan Jumalan lapsiksi tunnustautuvien omaisuutta enemmän
kuin Herra. Viimeisten päivien taloudenhoitajat ovat tyhmiä. He päästävät
saatanan valvomaan liiketoimiaan ja saattavat hänen haltuunsa sen, mikä
kuuluu Jumalan asialle ja pitäisi olla sen käytössä. Jumala tarkkaa teitä,
uskottomat palvelijat. Hän vaatii teidät tilille. Näin, että Jumalan palvelijat voivat
uskollisella, järkevällä talouden hoidollaan pitää liiketoimensa tässä
maailmassa selvinä, tarkkoina ja suorina." Ta. I, s. 63.
14.10. Perjantai, ilta
Jes. 42:21
"Sapatti on kultainen side, joka yhdistää toisiinsa Jumalan ja Hänen kansansa.
Mutta sapattikäsky on rikottu. Jumalan pyhä päivä on häpäisty. Syntinen
ihminen on raastanut sapatin paikaltaan, ja tavallinen työpäivä on korotettu sen
tilalle. Lakiin on tullut halkeama, ja tämä halkeama on korjattava. Totinen
sapatti on korotettava oikeaan asemaansa, Jumalan lepopäiväksi." Ta. III, s. 14.
15.10. Sapatti, aamu
Joh. 4:24
"Jumala siunaa kaikkia, jotka näin valmistautuvat palvelemaan Häntä. He
ymmärtävät, mitä merkitsee kokea Hengen varmuus, sillä he ovat
vastaanottaneet Kristuksen uskon kautta. Jumalanpalveluspaikka saattaa olla
hyvinkin vaatimaton, mutta Jumala hyväksyy sen yhtä lailla. Niille, jotka
palvelevat Jumalaa hengessä ja totuudessa ja pyhyyden luomassa
kauneudessa, on se ikään kuin taivasten portti. Uskovien joukko saattaa olla
määrältään pieni, mutta Jumalan silmissä sekin on kallisarvoinen." Ta. III, s. 25.
15.10. Sapatti, ilta
Hebr. 12:1
"Nyt aivan kuten silloinkin, kun Kristus oli maan päällä, on asianlaita niin, että
jokainen hyökkäys, jonka evankeliumi tekee sielunvihollisen valtapiiriin, kohtaa
hurjaa vastarintaa hänen suunnattomien sotajoukkojensa taholta. Taistelu, joka
on aivan ovella, tulee olemaan kauhistuttavin, mitä koskaan on nähty. Mutta
vaikka saatana kuvataan yhtä väkeväksi kuin väkevä, aseistautunut mies, hän
kukistuu täydellisesti, ja jokainen, joka liittoutuu hänen kanssaan ja valitsee
mieluummin luopumuksen kuin uskollisuuden, tuhoutuu hänen kanssaan." Ta.
III, s. 10.
16.10. Sunnuntai, aamu
Jaak. 1:17
"Kaikki se hyvä, mistä ihminen saa iloita, tulee Jumalan laupeuden tähden. Hän
on suuri ja antelias Lahjoittaja. Hänen rakkautensa on kaikkien nähtävissä siinä
ylenpalttisessa tavassa, jolla Hän on huolehtinut ihmisestä. Hän on järjestänyt
meille koetusajan, jonka kuluessa voimme muokata luonnettamme
kelvolliseksi taivaan kartanoihin. Eikä Hän pyydä meitä varaamaan osaa
omaisuudestamme Hänelle siksi, että Hän mitään tarvitsisi." Ta. III, s. 33.
16.10. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 14:18-20
"Kymmenysjärjestelmä juontaa alkunsa jo ennen Mooseksen aikaa, sillä jo
Aadamin päivinä ihmisiä vaadittiin uhraamaan Jumalalle lahjoja käytettäviksi
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uskonnollisiin tarkoituksiin, ennen kuin mitään tarkkaa järjestelmää siitä oli
annettu Moosekselle. Suostumisensa Jumalan vaatimuksiin heidän tuli ilmaista
tuomalla uhrilahjoja Hänelle kiitollisuuden osoituksena kaikista Häneltä
saamistaan lahjoista ja siunauksista. Näin jatkui sitten sukupolvesta toiseen.
Myös Aabraham, joka antoi kymmenyksensä Melkisedekille, Korkeimman
Jumalan papille, noudatti sitä. Samaa periaatetta seurattiin myös Jobin
päivinä." Ta. I, s. 353.
17.10. Maanantai, aamu
Mal. 3:10
"Jos kaikki totuuden tunnustajat tottelevat Jumalan vaatimuksia antamalla
kymmenykset, joita Jumala sanoo omikseen, niin varastohuoneessa on oleva
riittävästi varoja ihmiskunnan pelastukseksi suoritettavan työn edistämiseksi.
Jumala antaa ihmiselle yhdeksän kymmenesosaa, pidättäen yhden
kymmenesosan pyhiin tarkoituksiinsa. Samalla tavalla Hän antoi ihmiselle
kuusi päivää hänen työtään varten ja pidätti itselleen seitsemännen päivän ja
erotti sen. Niin kuin sapatti, niin on myös kymmenesosa tuloista pyhää. Jumala
vaatii tätä osaa itselleen. Jumala haluaa viedä työtään eteenpäin maan päällä
niillä varoilla, joita Hän on uskonut ihmisille." Ta, I, s. 355.
17.10. Maanantai, ilta
1. Moos. 28:22
"Jumala on määräksi asettanut kymmenennen osan tuloista, mutta se on
jätetty
ihmisille
omantunnon
ja
hyväntahtoisuuden
kysymykseksi.
Kymmenysjärjestelmässä tulisikin ihmisten arvostelukyvyn saada toimia
vapaasti. Vaikka se onkin jätetty vapaaksi omantunnon asiaksi, on kuitenkin
laadittu järjestelmä, joka on kyllin täsmällinen kaikille." Ta. I, s. 353.
18.10. Tiistai, aamu
1. Tim. 6:19
"Tällä kymmenysjärjestelmällä voidaan suorittaa suuria asioita. Jos jokainen
noudattaisi sitä, tulisi kaikista valppaita ja uskollisia Jumalan taloudenhoitajia,
eikä olisi puutetta varoista, joilla voitaisiin edistää viimeisen armonsanoman
kaiuttamista maailmalle. Jos kaikki noudattaisivat tätä suunnitelmaa, olisivat
varastohuoneet täynnä, eivätkä antajat siitä köyhtyisi. Jokainen heidän
tekemänsä sijoitus liittäisi heidät yhä lähemmin nykyisen totuuden asiaan."
S.n., s. 299.
18.10. Tiistai, ilta
Mal. 3:8
"Kaikki, mikä on pidätetty Jumalan vaatimasta määrästä, tulojen
kymmenennestä osasta, on merkitty muistiin taivaan kirjoihin ihmisiä vastaan
varkautena. Sellaiset riistävät Luojaltaan petollisesti Hänen omaansa. Kun tämä
laiminlyönti on tullut heille synniksi, ei riitä se, että he muuttavat
menettelytapaansa ja alkavat siitä päivästä lähtien seurata oikeita periaatteita.
Se ei näet korjaa taivaan kirjoihin tehtyjä merkintöjä Jumalalta anastamistaan
varoista, jotka olisi tullut palauttaa Hänelle. Parannusta vaaditaan
uskottomuudesta ja alhaisesta kiittämättömyydestä Jumalaa kohtaan." Ta. I, s.
354.
19.10. Keskiviikko, aamu
Snl. 3:9
"Kymmenysten lisäksi Herra vaatii, esikoiset kaikista tuloistamme. Nämä Hän
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on varannut itselleen, jotta Hänen työnsä maan päällä saisi runsasta tukea.
Herran palvelijoiden ei ole määrä tyytyä niukkaan apuun. Hänen
sanansaattajiensa ei pitäisi joutua vaikeuksiin julistaessaan elämän sanaa. Kun
he opettavat totuutta, heillä tulisi olla varoja työn eteenpäinviemistä varten, ja
työ on toteutettava oikealla hetkellä, jotta sillä olisi paras ja pelastavin
vaikutus." Ta. III, s. 31.
19.10. Keskiviikko, ilta
5. Moos.26:1-11
"Kun Israelin miehet keräsivät esikoishedelmät pelloilta, hedelmätarhoista ja
viinitarhoista tuodenne ilmestysmajan luo, he siten tunnustivat julkisesti
Jumalan hyvyyden." P.u.p., s. 531.
20.10. Torstai, aamu
Matt. 26:11
"Sijoittaessaan köyhät ja kärsivät keskuuteemme Herra koettelee meitä
ilmaistakseen meille, mitä meidän sydämessämme on. Me emme voi poiketa
pois periaatteistamme, me emme voi rikkoa oikeudenmukaisuutta, me emme
voi laiminlyödä armeliaisuutta ilman että siihen liittyisi vaaraa... Luodakseen
tällaisia tilaisuuksia Jumala on sijoittanut keskuuteemme köyhiä, onnettomia,
sairaita ja kärsiviä. Heidät Kristus on jättänyt seurakuntansa huostaan, ja heistä
on pidettävä huolta, niin kuin Hän olisi huolehtinut heistä." Ta. II, s. 490.
20.10. Torstai, ilta
Snl. 19:17
"Näemme kaikkialla ympärillämme puutetta ja kärsimystä. Perheitä on ruuan
puutteessa, pienokaisia itkee nälissään. Köyhillä ei ole asunnoissaan kunnon
huonekaluja eikä kunnon vuodevaatteita. Monet asuvat suoranaisissa
hökkeleissä, joista puuttuvat miltei kaikki mukavuudet. Köyhien huuto kohoaa
taivaaseen. Jumala näkee, Jumala kuulee... Ne, jotka pitävät halpana
säädöksen, jonka Jumala on antanut köyhien turvaksi, tulevat huomaamaan,
että he eivät ole riistäneet vain lähimmäisiltään, vaan että he ovat näiltä
riistäessään riistäneet myös Jumalalta ja kavaltaneet Hänen omaisuuttaan." Ta.
III, s. 32.
21.10. Perjantai, aamu
Mark. 12:42-44
"Järjestelmällinen uhraaminen ei aseta raskaita taakkoja kenenkään
kannettavaksi... Köyhiä ei ole jätetty ilman antamisen etuoikeutta, vaan samalla
tavoin kuin rikkaat hekin voivat osallistua tähän työhön. Kristuksen opetus
kaksi ropoa antaneesta leskestä osoittaa, että köyhien vähäisimmätkin
uhrilahjat, jotka he ovat antaneet auliista sydämestään ja rakkaudestaan
Jumalan työhön, ovat yhtä otolliset kuin rikkaiden suurimmat lahjoitukset." Ta. l,
s. 358.
21.10. Perjantai, ilta
3. Moos. 19:2
"Meidän täytyy olla valppaita, jotteivät ne, jotka ovat julistautuneet Jumalan
pyhän lepopäivän pyhittäjiksi, ryhdy noudattamaan niitä höltyneitä tapoja, jotka
ovat vallalla sunnuntain pyhittäjien keskuudessa. Rajaviiva on tehtävä selväksi
ja näkyväksi Jumalan valtakunnan tunnusta kantavien ja tottelemattomuuden
valtakunnan tunnusta kantavien välillä. Sapatti on paljon pyhempi asia kuin
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millaisena monet sapatin noudattajiksi tunnustautuneetkaan sitä pitävät. Ne,
jotka eivät, ole pitäneet sapattia käskyn mukaisesti joko kirjaimen tai hengen
puolesta, ovat suuresti häpäisseet Herraa. Hän vaatii uudistukseen sapatin
pyhittämisessä." Ta. III, s. 16.
22.10. Sapatti, aamu
Ps. 133:1
"Kanssakäyminen Kristuksessa vahvistaa sielua elämän koettelemuksia ja
ristiriitoja varten. Älkää milloinkaan luulko voivanne olla kristittyjä omaan
itseenne sulkeutuneina. Itse kukin kuuluu osana ihmiskunnan suureen
kudelmaan, ja kunkin kokemuksia säätelevät suuresti muiden kokemukset.
Emme saa sadattakaan osaa siitä siunauksesta, mikä meidän tulisi saada
kokoontuessamme yhteen palvelemaan Jumalaa. Vastaanottokykymme kaipaa
elvykettä. Keskinäisen kanssakäymisen tulisi ilahduttaa meitä. Kun meillä on
sellainen toivo kuin meillä on - miksi ei sydämemme hehku rakkautta
Jumalaan?" Ta. III, s. 24.
22.10. Sapatti, ilta
Gal. 6:9
"On muutamia, jotka ovat halukkaita menemään vaikkapa maan ääriin
viedäkseen ihmisille totuuden valoa, mutta Jumala vaatii, että jokaisen, joka
tuntee totuuden, tulee pyrkiä synnyttämään muissa rakkaus sitä totuutta
kohtaan. Jos emme ole halukkaita erityisiin uhrauksiin pelastaaksemme sieluja,
jotka ovat menehtymäisillään, niin kuinka meitä voidaan pitää kelvollisina
pääsemään sisälle Jumalan kaupunkiin?" Ta. III, s. 329.
23.10. Sunnuntai, aamu
Hagg. 1:2, 4
"Näin, että monet, joille Jumala on uskonut varoja katsovat voivansa mielin
määrin käyttää niitä omaksi mukavuudekseen rakentaen täällä miellyttäviä
koteja; mutta kun he rakentavat huoneen suuren Jumalan palvelemista varten,
joka asuu iankaikkisuudessa, heillä ei ole varaa sallia Hänen käyttää niitä
varoja, joita Hän on lainannut heille." Ta. l, 59.
25.10. Sunnuntai, ilta
Luuk. 6:38
"Minua muistutettiin ajasta, jolloin vain muutamat kuuntelivat totuutta ja
omaksuivat sen. Heillä ei ollut paljon tämän maailman tavaraa. Jumalan asian
tarpeet olivat vain muutamien harvojen kannettavina. Silloin muutamien oli
myytävä talonsa ja maansa ja hankittava kodikseen jotakin halvempaa
voidakseen auliisti ja anteliaasti lainata varansa Herralle, julkaisemaan totuutta
ja muutoin edistämään Jumalan asiaa. Katsellessani näitä uhrautuvia näin
heidän kärsineen puutetta Jumalan asian tähden." Ta. l, s. 50.
24.10. Maanantai, aamu
Saarn. 5:3-5
"Kun suullisesti tai kirjallisesti veljien läsnäollessa sitoudutaan antamaan tietty
rahamäärä, ne ovat näkyviä todisteita meidän ja Jumalan välisestä
sitoumuksesta. Lupausta ei ole tehty ihmisille, vaan Jumalalle, ja se on
samanlainen kuin lähimmäisellemme annettu velkakirja. Mikään laillinen
sitoumus ei ole kristitylle sitovampi kuin Jumalalle luvatun maksun
suorittaminen." Ta. L, 526
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24.10. Maanantai, ilta
Ps. 139:1, 2
"Jokainen on oma arviomiehensä, joka itse omassa sydämessään saa ratkaista,
paljonko antaa. Mutta on niitä, jotka ovat syyllistyneet samaan syntiin kuin
Ananias ja Safiira, ajatellen, että jos he pidättävät osan Jumalan vaatimista
kymmenyksistä, eivät toiset milloinkaan saa sitä tietää. Sillä tavalla ajatteli
myös syyllistynyt pariskunta, joka on annettu meille varoittavaksi esimerkiksi.
Heidän tapauksessaan Jumala osoitti, että Hän tutkii sydäntä." Ta. l, s. 525.
25.10. Tiistai, aamu
1. Piet. 1:17
"Herra on tehnyt evankeliumin julistamisen riippuvaiseksi kansansa työstä ja
vapaaehtoisista lahjoista. Armon sanomaa langenneelle maailmalle julistajan
täytyy esittää ihmisille velvollisuus tukea Jumalan työtä varoillaan. Hänen täytyy
opettaa heitä, että osa heidän tuloistaan kuuluu Jumalalle ja täytyy
omantunnontarkasti pyhittää Hänen työhönsä. Hänen on opetettava sitä
käskyllä ja esimerkillä ja oltava huolellinen, ettei elämällään, alenna sen
tärkeyttä." D.d.Ev., s. 199.
25.10. Tiistai, ilta
Luuk. 16:2
"Minä näin, että eräät kulkijat, joilla ei ollut mitään sanomaa Jumalalta, estivät
ja häpäisivät Jumalan asiaa. Sellaisten on tehtävä tili Jumalalle jokaisesta
käyttämästään
markasta
matkustellessaan
siellä,
missä
heidän
velvollisuutensa ei ollut matkustaa, koska rahat olisi voitu käyttää Jumalan
asian edistämiseksi. Samaten vaaditaan heidät tilille, sen tähden että ovat
antaneet sielujen kärsiä nälkää ja kuolla hengellisen ravinnon puutteessa, jota
ravintoa Jumalan kutsumat ja valitsemat lähettiläät olisivat voineet noille
sieluille jakaa, jos heillä olisi ollut varoja käytettävänään." H.k., s. 58.
26.10. Keskiviikko, aamu
Luuk. 19:15
"Noudattakaa taloudellisuutta kodeissanne. Monet vaalivat ja palvelevat
epäjumalia. Pankaa epäjumalanne pois! Luopukaa itsekkäistä nautinnoistanne.
Älkää, kehotan teitä hartaasti, kiinnittäkö varoja talojenne somistamiseen, sillä
kysymys on Jumalan rahasta ja se vaaditaan teiltä takaisin. Vanhemmat, älkää
Kristuksen tähden käyttäkö Herran rahaa lastenne mielitekojen
tyydyttämiseen." Ta. III, s. 69.
26.10. Keskiviikko, ilta
Luuk. 16:11, 2
"Jotkut päästävät maalliset liiketoimensa kerrassaan sotkeutumaan. Saatana
tarkkailee sitä kaikkea ja hän iskee suotuisan tilaisuuden tullen ja saa
toiminnallaan riistetyksi paljon varoja sapatinpitäjien keskuudesta. Ja nämä
varat siirtyvät hänen puolelleen. Jotkut iäkkäät eivät halua laatia mitään
säädöstä maallisista asioistaan, ja odottamatta he sairastuvat ja kuolevat.
Heidän lapsensa, ,jotka eivät välitä mitään totuudesta, ottavat omaisuuden.
Saatana on hoitanut asian mielensä mukaan. Ta. l, s. 63.
27.10. Torstai, aamu
Matt. 6:20
"Erikoisesti on iäkkäiden, sairaiden ja lapsettomien etuoikeus ja velvollisuus
sijoittaa varansa niin, että niitä voidaan käyttää Jumalan asian yhteydessä, jos
heidät äkkiä otettaisiin pois. Mutta näin, että saatana ja hänen enkelinsä
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riemuitsevat tässä kohdin saavuttamastaan menestyksestä. Ja ne, joiden pitäisi
olla pelastuksen viisaita perijöitä, miltei tahallaan päästävät Herran rahan
luisumaan käsistään vihollisen puolelle. Tällä tavoin he vahvistavat saatanan
valtakuntaa, eikä se näytä liikuttavan heitä vähääkään ." Ta. I, s. 63.
27.10. Torstai, ilta
Snl. 11:15; 22:26
"Näin, ettei Jumalaa miellyttänyt se, että Hänen kansansa menee takuuseen
epäuskoisten puolesta... Uskottomia taloudenhoitajia! He sitovat lupauksellaan
sen, mikä kuuluu toiselle - heidän taivaalliselle Isälleen - ja saatana on valmiina
auttamaan lapsiaan riistämään sen pois heidän käsistään. Sapatinpitäjien ei
pitäisi ryhtyä epäuskoisten kumppaneiksi. Jumalan kansa luottaa liian paljon
vieraiden sanaan ja kysyy heiltä neuvoa ja ohjeita silloin, kun heidän ei pitäisi.
Vihollinen tekee heistä välikappaleitaan ja toimii heidän kauttaan
sekoittaakseen Jumalan kansaa ja riistääkseen siltä." Ta. l, s. 64.
28.10. Perjantai, aamu
3. Joh. 1:4
"Pienten lasten uhrilahjat saattavat olla otolliset Jumalalle. Lahjan arvon
määräävät ne vaikuttimet, joista se on annettu." Ta. l, s. 369.
28.10. Perjantai, ilta
Jer.17:21, 22
"Sapatti on oleva kiistakysymyksenä siinä suuressa viimeisessä taistelussa,
jossa koko maailma on osallisena. Ihmiset ovat kunnioittaneet saatanan
periaatteita enemmän kuin taivaissa hallitsevia periaatteita. He ovat
hyväksyneet väärän sapatin, jonka saatana on korottanut oman valtansa
merkiksi. Mutta Jumala on pannut sinettinsä kuninkaalliseen vaatimukseensa.
Kumpikin sapattisäädös kantaa julistajansa nimeä, katoamatonta tunnusta,
josta näkyy kummankin valtuus. Meidän tehtävänämme on saada ihmiset
ymmärtämään tämä. Meidän tulee osoittaa heille, että on ratkaisevan
merkityksellistä, kantavatko he Jumalan valtakunnan tunnusta vai
tottelemattomuuden valtakunnan tunnusta, sillä he tunnustautuvat sen
valtakunnan kansalaisiksi, jonka tunnusta he kantavat. Jumala on kutsunut
meidät kohottamaan Hänen poljetun sapattinsa lippua. Miten tärkeätä siis
onkaan, että näytämme sapatin vietossa oikeata esimerkkiä." Ta. III, s. 15.
29.10. Sapatti, aamu
Jes. 66:23
"Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua Hänen huoneeseensa
kehittääksemme täydelliseen rakkauteen kuuluvia ominaisuuksia. Tämä tekee
maan asujaimet kelvollisiksi niille asuinsijoille, joita Kristus on mennyt
valmistamaan kaikille Häntä rakastaville. Siellä he kokoontuvat pyhäkössä
sapatista toiseen, ja kuukausittain uuden kuun päivänä, virittääkseen yhdessä
kiitos- ja ylistyslaulun Hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalle,
iankaikkisesta iankaikkiseen." Ta. III, s. 30.
29.10. Sapatti, ilta
Joh. 9:4
"Veljeni ja sisareni, pyydän teitä ajattelemaan näitä asioita. Teille jokaiselle on
jätetty työ suoritettavaksenne. Uskottomuutenne ja laiminlyöntinne on merkitty
muistiin teitä vastaan taivaan kirjoihin. Te olette lamauttaneet voimianne ja
kykyjänne. Teillä ei ole sitä kokemusta ja kyvykkyyttä, mikä teillä voisi olla.
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Mutta minä pyydän teitä heräämään ennen kuin se on iankaikkisesti liian
myöhäistä. Älkää enää viivytelkö, sillä päivä on melkein lopussa. Aurinko on
laskemaisillaan ikuisiksi ajoiksi näkyvistänne." Ta. II, s. 165.
30.10. Sunnuntai, aamu
Hebr. 10:38
"Mutta minulle näytettiin, että Jumalan lapset ovat asettuneet vihollisen
alueelle; ja he ovat langenneet hänen kiusauksiinsa ja seuranneet hänen
juoniaan, kunnes heidän mielensä ja tunteensa ovat täysin turtuneet. On
kuviteltu, ettei pieni poikkeaminen totuudesta, vähäinen tinkiminen Jumalan
vaatimuksista loppujen lopuksi ole niin suuri synti rahallisen hyödyn tai tappion
ollessa kysymyksessä." Ta. l, s. 488.
30.10. Sunnuntai, ilta
2.Tess. 3:13
"Seurakunnan jokaisen yksilön tulee tuntea, että hänen omistamansa totuus on
hänelle todellisuutta, ja kaikkien tulee osallistua epäitsekkääseen
palvelukseen. Jotkut varakkaat henkilöt tuntuvat valittavan sitä, että Jumalan
työ edistyy ja että se vaatii rahaa. He sanovat, etteivät varojen pyynnöt
milloinkaan lopu, vaan että työnhaara toisensa jälkeen pyytää heidän apuaan.
Sellaisille tahdomme sanoa, että toivomme Jumalan työn edistyvän sillä tavalla,
että sen tarpeet jatkuvasti kasvavat ja että vielä useammin tulisi hartaita
rahapyyntöjä työn edistämistä varten." Ta. l, s. 349.
31.10. Maanantai, aamu
5. Moos. 15:4, 5
"Jos sanomme, että kymmenykset muodostivat sen määrän, jonka juutalaiset
uhrasivat uskonnollisiin tarkoituksiin, emme puhu ymmärtäväisesti. Herra asetti
omat vaatimuksensa ensimmäiselle sijalle, sillä melkein kaikessa, mitä heillä
oli, heitä muistutettiin Antajasta, koska heitä vaadittiin tuomaan vastalahjoja
Hänelle. Heidän oli maksettava lunnaat esikoispojastaan, laumansa esikoisista
ja satonsa ensimmäisestä korjuusta. Heitä vaadittiin jättämään peltojensa
reunat köyhiä varten. Kaikki mikä putosi heidän käsistään heidän korjatessaan
viljaansa, oli jätettävä köyhille, ja joka seitsemäs vuosi heidän oli jätettävä
maansa kesannoksi puutteessa olevien hyväksi. Sen lisäksi, mitä oli tuotava
lahjoina uhreiksi, kuten vikauhreina ja syntiuhreina sekä kaikkien velkojensa
anteeksiantamisena joka seitsemäs vuosi, heiltä meni paljon varoja
vieraanvaraisuuteen ja köyhille annettaviin lahjoihin sekä omaisuusveroihin.' Ta.
l, s. 523.
31.10. Maanantai, ilta
Snl. 11:24-25
"Kaikkiaan kolmas osa heidän tuloistaan uhrattiin pyhiin uskonnollisiin
tarkoituksiin… Näiden viimeisten päivien Jumalan Israelille on annettu, vielä
suurempi vastuu kuin muinaiselle Israelille. Suuri ja tärkeä työ on suoritettava
hyvin lyhyessä ajassa." Ta. l, s. 355.
MARRASKUU
1.11. Tiistai, aamu
Ps. 31:4
"Seurakunta on Jumalan linnoitus, Hänen turvakaupunkinsa kapinoivassa
maailmassa. Mikä tahansa seurakunnan pettäminen on myös Hänen
kavaltamistaan, joka on ostanut ihmiskunnan ainokaisen Poikansa verellä.
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Allista lähtien uskolliset sielut ovat muodostaneet maanpäällisen seurakunnan.
Jokaisena aikakautena Herralla on ollut vartijansa, jotka ovat uskollisesti
todistaneet omalle sukupolvelleen." A.p.t., s. 12.
1.11. Tiistai, ilta
Mark. 4:30
"Maalliset valtakunnat hallitsevat fyysisellä vallalla, mutta Kristuksen
valtakunnalle kaikki maalliset aseet ja pakkokeinot ovat vieraita. Tämä
valtakunta pyrkii kohottamaan ja jalostamaan ihmiskuntaa. Jumalan
seurakunta on pyhän elämän tyyssija, täynnänsä erilaisia lahjoja ja Pyhää
Henkeä. Sen jäsenten on määrä kokea onnea niiden onnesta, joille he ovat
avuksi ja siunaukseksi." Apt.,s. 13.
2.11. Keskiviikko, aamu
Ps. 122:6, 7
"Kristus on järjestänyt seurakunnalleen mahdollisuuden tulla uudistuneeksi
yhteisöksi, jota valaisee taivaallinen valkeus ja jossa vallitsee Immanuelin
kirkkaus. Hänen tarkoituksensa on, että jo kaista kristittyä ympäröi valon ja
rauhan hengellinen ilmapiiri." Ta. III, s. 202.
2.11. Keskiviikko, ilta
2. Tess. 1:12
"Jumalan tarkoituksena on kirkastaa itsensä kansassaan maailman edessä.
Hän odottaa niiden, jotka ovat ottaneet päälleen Kristuksen nimen, edustavan
Häntä ajatuksissaan, sanoissaan ja teoissaan. Heidän ajatustensa tulee olla
nuhteettomia ja heidän sanojensa yleviä ja kohottavia, niin että ne ohjaavat
heidän lähimmäisiään kohti Vapahtajaa. Kristuksen uskonnon tulee nivoutua
kaikkeen, mitä he tekevät ja sanovat." Ta. III, s. 281.
3.11. Torstai, aamu
Matt. 16:19
"Jumalan maanpäällinen seurakunta on yhtä Jumalan taivaallisen seurakunnan
kanssa. Uskovaiset maan päällä ja taivaalliset olennot, jotka eivät ole
milloinkaan langenneet, muodostavat yhteisen seurakunnan. Jokainen
taivaallinen olento on kiinnostunut kokouksista, joihin pyhät kokoontuvat maan
päällä palvelemaan Jumalaa. Taivaassa he kuuntelevat todistuksia, joita
julistetaan Kristuksesta maan päällä, ja maanpäällisten jumalanpalvelijoiden
ylistys ja kiitos yhtyy taivaalliseen virteen, ja taivaan kartanoissa kaikuu ylistys
ja riemu siitä, ettei Kristus ole kuollut turhaan Aadamin langenneiden lasten
vuoksi. Enkelten juodessa suoraan lähteestä pyhät maan päällä juovat
puhtaista virroista, jotka virtaavat valtaistuimen luota, virroista, jotka
sulostuttavat Jumalamme kaupungin." Ta. III, s. 28.
3.11. Torstai, ilta
Jes. 58:1
"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." Ta. l, s.73.
4.11. Perjantai, aamu
Matt. 5:14
"Hengellisen pimeyden kausina Jumalan seurakunta on ollut kuin vuorelle
rakennettu kaupunki. Aika kaudesta toiseen ja sukupolvien seuratessa toisiaan
taivaan puhtaat opit ovat tulleet ilmoille sen rajojen sisäpuolella." Apt., s. 13.
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4.11. Perjantai, ilta
Ps. 32:6, alku osa
"Ennen auringonlaskua kaikki maallinen työ pantakoon sivuun ja kaikki
maalliset lehdet pantakoon pois näkyvistä. Vanhemmat, selvittäkää työnne ja
sen tarkoitus lapsillenne ja antakaa heidän valmistautua kanssanne pitämään
sapattia käskyn mukaisesti. Meidän tulisi tarkoin varjella sapatti
lyhentämättömänä. Muistakaa, että sen jokainen hetki on pyhitettyä,
loukkaamattomana pidettyä aikaa." Ta. III, s. 18.
5.11. Sapatti, aamu
Ps. 147:7
"Jumalan temppeli on avattuna taivaassa, ja sen kynnystä valaisee kirkkaus,
josta pääsee osalliseksi jokainen seurakunta, joka rakastaa Jumalaa ja pitää
Hänen käskynsä. Meidän on tarpeen tutkia, mietiskellä ja rukoilla. Silloin
saamme hengellisin silmin katsella taivaallisen pyhäkön sisäpihoihin.
Korvamme tavoittaa taivaallisen kuoron laulut ja kiitokset valtaistuimen
ääreltä. Kun Siion nousee ja on kirkas, sen valo on sangen läpitunkevaa, ja
ylevät kiitos- ja ylistysvirret kaikuvat pyhien kokouksissa." Ta. III, s. 29.
5.11. Sapatti, ilta
Jes. 40:5
"Tunnuslauseenamme tulee olla: eteenpäin, alati eteenpäin. Jumalan enkelit
käyvät edellämme valmistamassa tietä. Taakkaa, joka meidän on vietävä
’tuolla puolen oleviin maihin’, emme voi kansanaan laskea maahan ennen kuin
koko maanpiirin valaisee Herran kirkkaus." Ta. III, s. 213.
6.11. Sunnuntai, aamu
Ef. 5:27
"Seurakunta on hyvin kallis Hänen silmissään. Seurakunta on se arkku, jossa
Hän säilyttää jalokiviään, lammastarha, jossa Hän pitää laumaansa, ja Hän
toivoo näkevänsä sen sellaisena, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mitään
muuta sellaista. Hän ikävöi sitä sanomattomalla rakkaudella." Ta. II, 490.
6.11. Sunnuntai, ilta
1. Tess. 4:4
"Meidän tulee olla pyhittyneitä kanavia, joita myöten taivaallinen elämä virtaa
muihin. Pyhän Hengen tulee elähdyttää ja täyttää koko seurakunta, puhdistaen
ja yhdistäen sydämet. Niiden, jotka on haudattu. Kristuksen kanssa kasteessa,
tulee herätä uuteen elämään ja antaa elävä osoitus Kristuksen elämästä." Ta.
III, s. 280.
7.11. Maanantai, aamu
Jes. 5:1. 2
"Herra istutti seurakuntansa viinipuuna hedelmälliseen maahan, Mitä
hellimmin Hän ravitsi ja vaali sitä, jotta se kantaisi vanhurskauden hedelmiä.
Hän sanoi: 'Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt?'
Mutta tämä Jumalan istuttama viinipuu on taipunut maahan ja kietonut
kärhensä inhimillisiin tukiin. Sen oksat ulottuvat kauas ja laajalle, mutta se
kantaa turmeltuneen viinipuun hedelmää." Ta. II, s. 77.
7.11. Maanantai, ilta
Ilm. 3:17
"Herra on lahjoittanut suuria siunauksia seurakunnalleen. Oikeus ja kohtuus on,
että se palauttaa nämä leiviskät korkoineen. Sitä mukaa kuin sille uskotut
totuuden aarteet ovat lisääntyneet, sen velvollisuudet ovat myös lisääntyneet.
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Mutta sen sijaan että se olisi käyttänyt hyväkseen näitä lahjoja ja edennyt
täydellisyyttä kohti, se on hylännyt sen, minkä se oli saavuttanut varhaisissa
kokemuksissaan. Muutos sen hengellisessä tilassa on tapahtunut vähitellen ja
melkein huomaamatta." Ta. II, s.77.
8.11. Tiistai, aamu
Room. 8:7, 8
"Kun se alkoi etsiä maailman kiitosta ja ystävyyttä sen usko himmeni, sen into
laimeni ja se vaihtoi palavan antaumuksensa kuolleisiin muodollisuuksiin.
Jokainen askel maailmaa kohti oli askel pois Jumalasta. Sitä mukaa kuin ylpeys
ja kunnianhimo sai jalansijaa, Kristuksen Henki poistui, minkä jälkeen kilpailu
ensimmäisistä paikoista, eripuraisuus ja riitaisuus tuli hajottamaan ja
heikentämään seurakuntaa." Ta. II, s. 78.
8.11. Tiistai, ilta
Ilm. 3:16
"Kaikkialla riveissämme harjoitetaan epärehellisyyttä, ja siitä johtuukin monien
nykyistä totuutta tunnustavien penseys. He eivät ole Kristuksen yhteydessä
pettäen siten oman sielunsa. Tunnen tuskaa ilmoittaessani, että rehellisyydestä
on huutava puute sapatinpitäjienkin keskuudessa." Ta. I, 487.
9.11. Keskiviikko, aamu
Room. 2:4
"Rakkaat veljet ja sisaret: Herra on esittänyt minulle näyssä seurakunnan
nykyisestä penseästä tilasta jotakin, minkä tahdon kertoa teille. Seurakunta
esitettiin minulle näyssä. Enkeli sanoi seurakunnalle: 'Jeesus sanoo sinulle:
Ahkeroitse ja tee parannus.' Näin, että tähän työhän olisi ryhdyttävä tositeolla.
Parannuksen syytä on. Maailmanmielisyys, itsekkyvs ja ahneus ovat jäytäneet
Jumalan kansan hengellisyyttä ja elämää." Ta. I, 34.
9.11. Keskiviikko, ilta
Ilm. 3:18
"Kerta toisensa jälkeen taivas on lähettänyt teille sanoman. Aiotteko totella tätä
ääntä? Tahdotteko ottaa varteen Totisen Todistajan neuvon ja ryhtyä etsimään
tulessa puhdistettua kultaa, valkeita vaatteita ja silmävoidetta? Kulta tarkoittaa
uskoa ja rakkautta, valkeat vaatteet kuvaavat Kristuksen vanhurskautta,
silmävoide on hengellistä arvostelukykyä, mikä tekee teidät kykeneviksi
paljastamaan saatanan ansat ja karttamaan niitä, huomaamaan synnin ja
inhoamaan sitä sekä näkemään totuuden ja tottelemaan sitä." Ta. II, s. 71.
10.11. Torstai, aamu
Ef. 4:15-17
"Seurakunnan jäsenet ovat väärällä menettelyllään jarruttaneet seurakunnan
edistymistä ja kasvua. Vaikka seurakuntaan liittyminen onkin tärkeä ja
välttämätön asia, ei se kuitenkaan tee ketään kristityksi eikä takaa hänelle
pelastusta. Emme voi hankkia itsellemme pääsyä taivaaseen rekisteröimällä
nimemme seurakunnan jäsenluetteloon sydämemme ollessa vieras
Kristukselle. Meidän tulee olla Hänen uskollisia palvelijoitaan maan päällä
yhteistyössä Hänen kanssaan." Ta. l, s. 421.
10.11. Torstai, ilta
2. Kor. 3:4-5
"Palavaa halua nähdä, seurakunta elämää uhkuvana täytyy hillitä täydellisellä
luottamuksella Jumalaan, sillä 'ilman minua' sanoi suuri Taakankantaja, 'ette
voi mitään tehdä' (Joh. 15:5)." Ta. II, s. 351.
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11.11. Perjantai, aamu
Matt. 13:47-49
"Jumalalla on maan päällä seurakunta, oma valittu kansansa, joka pitää Hänen
käskynsä. Hän ei johda hajallaan olevia ryhmittymiä, yhtä siellä ja toista täällä,
vaan kokonaista kansaa. Totuudessa on pyhittävä voima, mutta taisteleva
seurakunta ei ole vielä voittanut seurakunta. Vehnän joukossa on lustetta.
'Tahdotko, että … kokoamme sen?' oli palvelijain kysymys, mutta perheenisäntä
vastasi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin'.
Evankeliumin nuotta ei kokoa ainoastaan hyviä kaloja, vaan myös huonoja, ja
Herra yksin tuntee omansa." Ta. II, s. 359.
11.11. Perjantai, ilta
Ps. 103:8, 14
"Jumala on armollinen. Hänen vaatimuksensa ovat järkevät ja ne ovat
sopusoinnussa Hänen luonteensa hyvyyden ja anteliaisuuden kanssa. Sapatin
tarkoitus on, että koko ihmiskunta hyötyisi siitä. Ihmistä ei tehty sapattia varten
ollakseen sille sovelias, sillä sapatti asetettiin vasta ihmisen luomisen jälkeen
täyttämään hänen tarpeitaan." Ta. I, 26.
12.11. Sapatti, aamu
Fil. 2:2
"Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua Hänen huoneeseensa
kehittääksemme täydelliseen rakkauteen kuuluvia ominaisuuksia. Tämä tekee
maan asukkaat kelvollisiksi niille asuinsijoille, joita Kristus on mennyt
valmistamaan kaikille Häntä rakastaville. Siellä he kokoontuvat pyhäkössä
sapatista toiseen ja kuukausittain uudenkuun päivänä, virittääkseen yhdessä
kiitos- ja ylistyslaulun Hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalle,
iankaikkisesta iankaikkiseen." Ta. III, s. 30.
12.11. Sapatti, ilta
Ilm. 22:17
"Vain janoavalle sielulle elävän veden, lähde avautuu. Jumala sanoo: 'Minä
vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle'. Ainoastaan
niille sieluille, jotka hartaasti etsivät valoa ja iloiten vastaanottavat Hänen pyhän
sanansa jokaisen jumalallisen valonsäteen, annetaan valoa. Näitten sielujen
välityksellä Jumala on paljastava sitä valoa ja voimaa, mikä on valaiseva koko
maan kirkkaudellaan." Ta. II, s. 373.
13.11. Sunnuntai, aamu
Ps. 84:4
"Jumalan Henki vakuuttaa syntisiä totuudesta ja saattaa heidät seurakunnan
huostaan… Saarnaajat saattavat uskollisesti suorittaa tehtävänsä, mutta he
eivät milloinkaan pysty tekemään seurakunnalle kuuluvaa osaa. Sen vuoksi
Jumala pyytää seurakuntaansa huolehtimaan niistä, jotka vasta äsken ovat
tulleet uskoon ja vielä ovat melko kokemattomia, ja Hän kehottaa seurakunnan
jäseniä menemään heidän luokseen ei juttelemaan joutavia, vaan rukoillakseen
heidän kanssaan ja puhuakseen heille sanoja, jotka ovat ikään kuin
'kultaomenia hopeamaljoissa'." Ta. l, s. 433.
13.11. Sunnuntai, ilta
Ef. 3:10
"Siitä huolimatta että seurakunta on heikentynyt ja puutteellinen tarviten
nuhteita ja varoituksia ja neuvoja, se on kuitenkin ainoa kohde maan päällä,
josta Kristus pitää parhainta huolta. Hän tutkii armon vaikutusta
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ihmissydämeen saaden aikaan sellaisia luonteen uudistuksia, että enkelit ovat
hämmästyksissään ilmaisten ilonsa ylistyslauluina. He iloitsevat siitä, että
syntiset, erehtyväiset ihmiset voivat muuttua ja uudistua." Ta. II, s. 359.
14.11. Maanantai, aamu
Ps. 26:8
"Jokaisen uskovaisen tulee olla kokosydämisessä liitossa seurakunnan kanssa.
Sen menestyminen tulee olla hänen ylin harrastuksensa. Ellei hän tunne pyhää
velvoitusta olla seurakunnalle enemmän hyödyksi kuin itse hyötyä siitä, se tulee
paljon paremmin toimeen ilman häntä. Kaikki voivat tavalla tai toisella edistää
Jumalan työtä." Ta. l, s.423.
14.11. Maanantai, ilta
1. Tim. 3:5
"On sellaisia, jotka kuluttavat paljon rahaa tarpeettomaan ylellisyyteen. He
tyydyttävät mielihalujaan, mutta seurakunnan tukemista varoillaan he pitävät
raskaana taakkana. He ovat halukkaat hyötymään kaikista sen tarjoamista
etuoikeuksista, mutta maksattavat toisilla laskut siitä." Ta. l, s. 423.
15.11. Tiistai, aamu
Joh. 17:21
"Miten hartaasti tulisikaan Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien pyrkiä
vastaamaan tähän rukoukseen omassa elämässään! Monet heistä eivät käsitä
seurakuntayhteyden pyhyyttä eivätkä halua alistua seurakunnan kuriin ja
järjestykseen. Heidän jokapäiväiset tekonsa osoittavat, että he korottavat oman
arvostelunsa yhteisen seurakunnan mielipiteen yläpuolelle, eivätkä he
huolellisesti valvo itseään ollen, lietsomatta vastustuksen henkeä seurakunnan
ääntä vastaan. Ta. l, a. 42.
15.11. Tiistai, ilta
1 .Kor.12:4-12.28-31
"Seurakunta on kuin kukkatarha, jossa on erilaisia kukkia, joilla kullakin on
omat erityisominaisuutensa. Vaikka kaikki ovat erilaisia monessa suhteessa,
niin kuitenkin jokaisella on oma arvonsa." Ta. II, s. 542.
16.11. Keskiviikko, aamu
Matt. 18:19
"Tässä Kristus osoittaa, että meidän täytyy olla yhtä mieltä toisten kanssa
silloinkin, kun haluamme pyytää, jotakin erikoista asiaa. Suurta merkitystä on
annettu yksimieliselle rukoukselle ja yhdenmukaisille pyrkimyksille. Jumala
kuulee yksilöitten rukoukset, mutta tässä tilaisuudessa Jeesus antoi tärkeitä
opetuksia, jotka erikoisesti koskivat Hänen maan päälle vasta perustamaansa
seurakuntaa. Seurakunnan jäsenten täytyy olla samaa mieltä asioista, joita he
toivovat ja rukoilevat. Ei riittänyt se, mitä yksi petoksille altis ihminen ajatteli tai
mielessään päätteli, vaan anomuksen tuli olla useiden samaan asiaan
keskittyneiden hartaana haluna." Ta. l, s. 370.
16.11. Keskiviikko, ilta
Juud. 20
"Seurustelutilaisuudet voivat mitä suurimmassa määrin olla hyödyllisiä ja
opettavaisia, jos niiden sydämessä, jotka kokoontuvat yhteen, on Jumalan
rakkaus oikein palavana ja he kokoontuvat vaihtamaan ajatuksia Jumalan
sanasta tai keksimään keinoja, miten Hänen työtään voidaan edistää ja tehdä
hyvää lähimmäisillemme. Kun Pyhä Henki lausutaan tervetulleeksi vieraaksi
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näihin tilaisuuksiin eikä sanota tai tehdä mitään, mikä murehduttaisi sitä tai
karkottaisi sen, ja Jumala saa kunnian ja ne, jotka kokoontuvat yhteen, saavat
virkistystä ja uutta voimaa." S.n., s. 333
17.11. Torstai, aamu
Kol. 1:10-12
"Se että usko seurakunnissa on niin voimatonta ja heikkoa, ei ole millään
puolustettavissa. 'Tulkaa takaisin varustukseen te vangit, joilla on toivo''. Meitä
varten on voimaa Kristuksessa. Hän on puolustajamme Isän edessä… Hän
haluaa valmistaa kansaansa korkeampaan palvelukseen, joka odottaa
taivaallisessa seurakunnassa. Hän on antanut meille tehtäväksi suuren työn.
Tehkäämme se huolellisesti ja päättäväisesti. Osoittakaamme elämässämme,
mitä totuus, on tehnyt meille." Ta. III, s. 47.
17.11. Torstai, ilta
Jer.33:25; Apt. 19:39
"Jotkut ovat esittäneet ajatuksen, että aikojen lopun lähestyessä jokainen
Jumalan lapsi toimisi irrallaan kaikista uskonnollisista organisaatioista. Herra
on kuitenkin selittänyt minulle, ettei tällainen irrallisuus tule tässä tössä
kysymykseen. Taivaan tähdet ovat kaikki lain alaisia, toisen vaikuttaessa
toiseen Jumalan tahdon toteutumiseksi ja kaikkien ollessa kuuliaisia laille, joka
olijaa niiden toimintaa. Ja jotta Herran työ edistyisi terveesti ja vakaasti, Hänen
kansansa on hakeuduttava yhteen." Ta. III, s. 396.
18.11. Perjantai, aamu
Snl. 2:20
"Seurakuntaan kuulumista ei tule kevytmielisesti tehdä merkityksettömäksi.
Kun joittenkin Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien suunnitelmia on
vastustettu, tai kun heidän äänensä ei ole päässyt niin hallitsevaksi tekijäksi
seurakunnassa kuin he katsovat ansaitsevansa, he uhkaavat luopua siitä. Mutta
jos he jättäisivät seurakunnan, he joutuisivat itse kärsimään siitä eniten, sillä
vetäytymällä pois sen vaikutuspiiristä he antautuisivat kokonaan maailman
kiusausten valtaan." Ta. I, 423.
18.11. Perjantai, ilta
Mal. 3:13-18
"Kuka tahansa tottelee neljättä käskyä huomaa, että hänen ja maailman välille
vedetään erottava rajaviiva. Sapatti on koetin, ei ihmisasetus, vaan Jumalan
koetin. Juuri se erottaa ne, jotka palvelevat Jumalaa, niistä, jotka eivät Häntä
palvele. Tämä on se kohta, johon viimeinen suuri taistelu totuuden ja valheen
välillä huipentuu." Ta. II, 181.
19.11. Sapatti, aamu
Ps. 22:26
"Niinpä kun kokoonnutte sapatista sapattiin, veisatkaa ylistystä Hänelle, joka on
kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. ’Hänelle, joka meitä
rakasti ja päästi meidät synneistämme omalla verellänsä’, osoittakoon
sydämemme syvää kunnioitustaan. Olkoon Kristuksen rakkaus ytimenä
puhujan sanomassa. Tulkoon se koruttomasti esille jokaisessa ylistysvirressä.
Jumalan Hengen innoitus sanelkoon rukouksenne. Kun elämän sanaa
julistetaan, teidän harras suhtautumisenne todistakoon, että otatte sitä vastaan
aivan kuin se tulisi taivaasta." Ta. III, s. 28.
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19.11. Sapatti, ilta
Ef. 5:15, 16
"Ihmiset tarkkailevat ja punnitsevat niitä, jotka väittävät uskovansa tälle ajalle
erityisesti kuuluvan totuuden. He tarkkaavat miten heidän elämänsä ja
käytöksensä edustaa Kristusta. Nöyrästi ja vakavasti antautuminen tekemään
kaikille hyvää jättää vaikutuksen, joka havaitaan jokaisessa kaupungissa ja
kylässä, minne totuus on ulottunut." Ta. II, s. 493.
20.11. Sunnuntai, aamu
Juud. 3
”Nyt seurakunta käy sotaa. Nyt vastassamme on maailma, joka elää keskiyön
pimeydessä, miltei kokonaan antautuneena epäjumalanpalvelukseen. Mutta on
tulossa päivä, jolloin taistelu on taisteltu ja voitto saavutettu. Jumalan tahdon
tulee tapahtua maan päällä, kuten se tapahtuu taivaassa. Silloin kansakunnat
eivät tunnusta mitään muuta lakia kuin taivaan lain." Ta. III, s. 218.
20.11. Sunnuntai, ilta
Ef. 6:12
"Näyssä näin kaksi sotajoukkoa, jotka kävivät hirvittävää taistelua. Toisen
sotajoukon kärjessä olevat liput oli varustettu maailman tunnuksin; toisen
johdossa oli Prinssi Immanuelin vereen kastettu lippu. Lippu toisiinsa jälkeen
jätettiin lojumaan pölyyn, kun osasto toisensa jälkeen siirtyi Herran
sotajoukosta vihollisen puolelle ja kun sukukunta toisensa jälkeen liittyi
vihollisen riveistä käskyjä noudattavaan Jumalan kansaan. Ta. III, s. 217.
21.11. Maanantai, aamu
Ps. 9:12
"Kristuksen seurakunnan tehtävä on hukkuvien syntisten pelastaminen. Se on
Jumalan rakkauden ilmaiseminen ihmisille ja heidän voittamisensa Kristukselle
tuon rakkauden avulla. Nykyinen totuus on vietävä maan pimeisiin ääriin
saakka, ja tämä työ voidaan aloittaa kotona. Kristuksen seuraajien ei tule elää
itsekkäästi, vaan Vapahtajansa Hengen täyttäminä heidän tulee työskennellä
samalla tavalla kuin Hän." Ta. I, s. 340.
21.11. Maanantai, ilta
Apt. 14:21-24
”Sananjulistajiemme ei pidä kuluttaa aikaansa työskentelemällä niiden parissa,
jotka jo ovat vastaan ottaneet totuuden. Sydämessään Kristuksen palava
raikkaus heidän tulee jatkaa syntisten voittamista Kristukselle. Kaikkien vesien
varsille heidän tulee kylvää totuuden siementä. On käytävä yhä uusilla
paikkakunnilla, on perustettava yhä uusia seurakuntia. Niiden, jotka
tunnustautuvat totuuden kannattajiksi, tulee järjestäytyä seurakunniksi, ja
saarnaajan on sen jälkeen siirryttävä muille yhtä tärkeille elovainioille. Heti kun
seurakunta on saatu perustetuiksi, saarnaajan tulee panna jäsenet työhön." Ta.
III, s. 78.
22.11. Tiistai, aamu
Mark, 13:10
"Meidän on kansana valmistettava Herralle tietä Pyhän Hengen ylimmällä
ohjauksella. Evankeliumia tulee julistaa kaikessa puhtaudessaan. Elävän veden
virta on syventävä ja leventävä uomaansa. Kaikilla kentillä, sekä lähellä että
kaukana, kutsutaan miehiä aurankurjesta ja tavallisista rauhallisista
toimistaan, jotka suuresti vaativat heidän huomiotaan, ja heitä kasvatetaan
kokeneiden ihmisten myötävaikutuksella. Kun he oppivat työskentelemään
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tehokkaasti, he julistavat totuutta voimallisesti. Mitä ihmeellisimmästä
jumalallisen kaitselmuksen voimasta vaikeuksien vuoret kohoavat ja
heittäytyvät mereen. Sanoma, joka merkitsee niin suuria maan päällä
asuvaisille, kuullaan ja ymmärretään. Ihmiset tulevat tietämään, mikä on
totuus. Työ etenee etenemistään, kunnes koko maanpiiri on kuullut varoituksen,
ja sitten tulee loppu." Ta. III, s. 323.
22.11. Tiistai, ilta
2. Kor. 5:18, 19
"Seurakunnalleen Jumala on antanut tehtäväksi valon välittämisen ja Hänen
rakkautensa sanoman levittämisen. Meidän tehtävänämme ei ole tuomita, ei
arvostella, vaan vedota Kristukseen ja kehottaa ihmisiä tulemaan sovitetuiksi
Jumalan kanssa." Ta. III, 57.
23.11. Keskiviikko, aamu
Matt. 12:30
"Meidän kaikkien tulee tuntea henkilökohtainen vastuumme näkyväisen
seurakunnan jäseninä ja Herran viinitarhaa työntekijöinä. Meidän ei tule
odottaa, että veljemme, jotka ovat yhtä heikot kuin mekin, tulevat auttamaan
meitä eteenpäin, sillä kallis Vapahtajamme on pyytänyt meitä liittymään
Häneen
ja
yhdistämään
heikkoutemme
Hänen
voimaansa,
tietämättömyytemme Hänen viisauteensa ja arvottomuutemme Hänen
ansioonsa. Kukaan ei voi asettua puolueettomalle kannalle, sillä
vaikutuksemme on joko puolesta tai vastaan. Me olemme toimivia
välikappaleita joko Kristukselle tai viholliselle." Ta. l, s. 422.
23.11. Keskiviikko, ilta
Apt. 4:20
"Taivaalliset olennot odottavat mahdollisuutta toimia yhteistyössä inhimillisten
välikappaleiden kanssa voidakseen ilmoittaa maailmalle, mitä ihmisolennoista
voi tulla ja mitä nämä voivat heidän myötävaikutuksellaan tehdä
menehtymäisillään olevien sielujen pelastamiseksi. Joka on todella kääntynyt,
se on niin täynnä Jumalan rakkautta, että hän haluaa jakaa muille sitä iloa,
jonka hän itse on saanut. Herra haluaa seurakuntansa kuvastavan maailmalle
pyhyyden kauneutta. Sen tulee osoittaa kristillisen uskon voimaa. Taivaan tulee
heijastua kristityn luonteesta." Ta. III, s. 289.
24.11. Torstai, aamu
1. Kor. 11:30
"Eri paikkakunnille on muodostunut suuria seurakuntia. Niiden jäsenet ovat
saaneet tiedon totuudesta, ja monet tyytyvät kuulemaan elämän sanaa
pyrkimättä suomaan valoa muille. He tuntevat perin vähän, vastuuta työn
edistämisestä, perin vähäistä kiinnostusta sielujen pelastuksesta. He ovat
täynnä intoa maailmallisissa asioissa, mutta he eivät sisällytä uskontoaan
arkisiin toimiinsa. He sanovat: 'Uskonto on uskontoa ja työ on työtä.' He uskovat,
että näillä kummallakin on oma valtapiiriinsä, mutta tähdentävät, että niiden
on oltava erillään. Häiden seurakuntien jäsenet eivät kasva." Ta. III, s. 54.
24.11. Torstai, ilta
1. Kor. 16:13
"Seurakunnassa on tehtävä kunnollisesti järjestettyä työtä, jotta sen jäsenet
osaisivat välittää valkeutta muille ja siten vahvistaa omaa uskoaan ja kaiuttaa
tietojaan. Kun he välittävät muille sitä, mitä ovat Jumalalta saaneet, he
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lujittuvat uskossa. Toimiva seurakunta on elävä seurakunta. Heidät on pantu
rakennukseen eläviksi kiviksi, ja jokaisen kiven on määrä säteillä valoa.
Jokainen kristitty on verrattavissa jalokiveen, joka vangitsee Jumalan
kirkkauden ja heijastaa sitä." Ta. III, s. 64.
25.11. Perjantai, aamu
Joh. 15:16
"Jumalalla on erikoinen kansa, seurakunta maan päällä, joka ei missään jää
jäljelle muista, vaan joka kohoaa kaikkien yläpuolelle opettaessaan totuutta ja
puoltaessaan Jumalan lakia. Jumalalla on itsensä nimittämiä välikappaleita henkilöitä, joita Hän johtaa, jotka ovat kantaneet päivän helteen ja kuorman,
jotka työskentelevät yhdessä taivaan välikappaleiden kanssa edistääkseen
Kristuksen valtakuntaa meidän maailmassamme. Liittykööt kaikki näihin
valittuihin aseihin, että heidän lopulta havaittaisiin olevan niiden joukossa, jotka
omaavat pyhien kärsivällisyyden ja jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon." Ta. II, 358.
25.11. Perjantai, ilta
Jes. 58:11-14
"Sapatin alkaessa meidän tulee panna vartija itsellemme, teoillemme ja
sanoillemme, ettemme ryöstäisi Jumalalta käyttäen omiin, tarkoituksiimme sitä
aikaa, joka tinkimättömästi kuuluu Herralle. Meidän ei tule itse eikä sallia
lastemme tehdä minkäänlaista työtä toimeentuloa varten, eikä mitään
sellaistakaan työtä, joka olisi voitu tehdä kuutena työpäivänä… Jumala ei vaadi
meitä ainoastaan luopumaan ruumiillisesta työstä sapattina, vaan että mieli,
kasvatetaan viipymään pyhissä asioissa." Ta. I, s. 271.
26.11. Sapatti, aamu
Ps. 78:1
"Meillä on suuri syy ylläpitää jumalanpalveluksissamme harrasta, hurskasta
henkeä. Meillä on syytä olla vielä hartaampia kuin juutalaiset olivat. Mutta
vihollinen on ollut työssä hävittääkseen uskomme jumalanpalveluksen
pyhyyteen." Ta. II, s. 200.
26.11. Sapatti, ilta
Jes. 55:6
"Tahtovathan Korkeimman Jumalan lapsiksi tunnustautuvat kohottaa lippua, ei
vain silloin, kun käyvät kokouksissa, vaan koko elämänsä ajan! Tahdottehan te
olla Herran puolella ja palvella Häntä koko sydämenne halusta! Jos
menettelette kuten Israelin lapset heidän hylätessään Jumalan selvät
vaatimukset, saatte varmasti päällenne Hänen rangaistuksensa, mutta jos
panette pois synnin ja osoitatte elävää uskoa, saatte osaksenne taivaan runsaat
siunaukset." Ta. II, s. 214.
27.11. Sunnuntai, aamu
Ps. 84:6-8
"Sitä mukaa kuin ulkoapäin tuleva painostus lisääntyy, Jumala tahtoo
elähdyttää seurakuntaansa niillä pyhillä ja vakavilla totuuksilla, joihin se uskoo.
Taivaan Pyhä Henki, yhteistyössä Jumalan poikien ja tyttärien kanssa raivaa
esteet pois ja säilyttää sillanpääaseman vihollista vastaan. Jumala on varannut
suuria voittoja totuutta rakastavalle ja käskyjä pitävälle kansalleen." Ta. II, 228.
27.11. Sunnuntai, ilta
Matt. 16:18
"Halki vainon, taistelun ja pimeyden vuosisatojen Jumala on ylläpitänyt
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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." Apt., s. 13
28.11. Maanantai, aamu
Ilm. 1:20
"Työ on siunatun Mestarimme ylimmän valvonnan alainen. Hän ei pyydä muuta
kuin että työntekijät pyytävät Häneltä määräyksiä ja tottelevat Hänen ohjeitaan.
Kaikki
työmuotomme
seurakuntamme,
lähetystoimintamme,
sapattikoulumme ja laitoksemme - ovat Hänen sydämellään. Miksi näin ollen
kiusaantua ja olla huolissaan?" Ta. II, s. 351.
28.11. Maanantai, ilta
Room. 9:28
"Ei ole syytä epäillä tai pelätä, etteikö työ onnistuisi. Jumala on työn johdossa, ja
Hän asettaa kaiken järjestykseen. Jos työn johto kaipaa korjausta, niin Jumala
on pitävä huolta siitä korjatakseen jokaisen epäkohdan. Säilyttäkäämme usko,
että Jumala on vievä onnellisesti satamaan sen jalon aluksen, jossa Jumalan
kansa on." Ta. II, 360.
29.11. Tiistai, aamu
Jes. 43:4, 5
"Jumalalla on kansa, josta koko taivas on kiinnostunut, ja se on ainoa Jumalan
sydämelle rakas kohde maan päällä. Harkitkoon jokainen lukija perusteellisesti
näitä sanoja, sillä Jeesuksen nimessä tahdon teroittaa niitä jokaiselle sielulle."
Ta. II. 359.
29.11. Tiistai, ilta
1. Moos. 3:15
"Aina siihen asti kun Kristus ilmestyy taivaan pilvissä voimassa ja suuressa
kirkkaudessa ihmiset turmeltuvat mieleltään ja kääntyvät taruihin. Seurakunta
saa vielä kokea vaikeita aikoja. Se on vielä profetoiva säkkipukuun
pukeutuneena. Mutta vaikka se joutuukin kohtaamaan harhaoppeja ja vainoja
sekä taistelemaan epäuskoa ja luopumusta vastaan, se on kuitenkin Jumalan
avulla murskaava saatanan pään. Herra tahtoo omistaa kansan, joka on luja
kuin teräs ja jonka usko on horjumaton kuin graniittikallio." Ta. l, s. 567.
30.11. Keskiviikko, aamu
Ps. 103:2
"Silmätessäni
mennyttä historiaamme,
taivaltamme
läpi
jokaisen
edistysvaiheen nykyiseen asemaamme, voin sanoa: Jumala olkoon ylistetty!
Kun näen, mitä Herra on tehnyt, minut täyttää hämmästys sekä luottamus
Kristukseen johtajana. Meillä ei ole mitään pelättävää tulevaisuuden suhteen,
kunhan emme vain unohda tietä, jota pitkin Herra on meitä johdattanut,
emmekä opetuksia, joita Hän on historiamme aikana antanut." Ta. III, s. 431.
30.11. Keskiviikko, ilta
Ps. 118:15
"Se sotajoukko, joka seurasi lippua, missä oli kirjoitus: 'Jumalan käskyt ja
Jeesuksen usko', selvisi taistelusta kunniakkaana voittajana. Kristuksen sotilaat
olivat lähellä kaupungin portteja, ja riemuiten kaupunki vastaanotti
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Kuninkaansa. Rauhan ja ilon ja iankaikkisen vanhurskauden valtakunta
perustettiin." Ta. III, s. 217.
JOULUKUU
1.12. Torstai, aamu
Jaak. 5:8
"Kristuksen tulemus on lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Suuri
taistelu lähenee loppuaan. Jumalan tuomiot kohtaavat maata. Ne julistavat
vakavaa varoitusta." Ta. III, s. 248.
1.12. Torstai, ilta
Hes. 7:5, 6
"Kun kuulen niistä hirvittävistä onnettomuuksista, joita tapahtuu viikosta
toiseen, kysyn itseltäni, mitä tämä merkitsee? Mitä kauheimmat mullistukset
seuraavat toisiaan nopeassa. Miten usein kuulemmekaan maanjäristyksistä ja
pyörremyrskyistä, tuhoisista tulipaloista ja tulvista, joissa menetetään paljon
ihmishenkiä ja omaisuutta! Ulkonaisesti nämä onnettomuudet ovat
näennäisesti järjestäytymättömien säännöstelemättömien voimien oikullisia
purkauksia, mutta niistä on luettavissa Jumalan tarkoitus. Ne kuuluvat niihin
keinoihin, joilla Hän pyrkii havahduttamaan miehet ja naiset huomaamaan
olevansa vaarassa." Ta. III, s. 248.
2.12. Perjantai, aamu
Hab. 2:3
"Elämme maanpiirin historian viimeisiä vaiheita. Profetia on pikaisesti
täyttymässä. Koetusaika on pikaisesti päättymässä. Meillä ei ole aikaa
hukattavalla - ei hetkeäkään. Älköön meitä löydettäkö nukkumasta vartiossa.
Älköön kukaan sanoko sydämessään tai teoissaan: 'Minun herrani viipyy'." Ta.
III, s. 248.
2.12. Perjantai, ilta
Ps. 62:6
"Kun sapatti näin muistetaan, ajallinen ei pääse haittaamaan hengellistä.
Yksikään kuuteen työpäivään liittyvä askare ei lykkäydy sapatiksi. Voimamme
eivät viikon varrella hupene ajalliseen uurastukseen niin tarkkaan, että
olisimme päivänä, jolloin Herra, lepäsi ja virkistäytyi, liian, väsyneitä
ollaksemme mukana Häntä palvelemassa."
Ta. III, s. 17.
3.12. Sapatti, aamu
Ps. 122:1
"Tänä aikana voitaisiin suorittaa paljon laajempaa työtä kuin mitä, nyt teemme
totuuden valon levittämiseksi. Jumala toivoo meidän tuottavan intoa ja
uskollisuutta,
enemmän
rakkautta
ja
vakavampia
ponnistuksia
naapureittemme, hyväksi ja niiden hyväksi jotka eivät tunne Kristusta.
Vanhempien tulee aloittaa työnsä voimakkaan toiminnan tasolta. Kaikkien,
jotka tunnustavat Kristuksen nimeä, tulee pukea päälleen koko sota-asu ja
hartain pyynnöin ja varoituksin koettaa voittaa sieluja synnistä. Johdattakaa
kaikki, jotka suinkin voitte, kuulemaan totuutta Jumalan huoneeseen. Heidän
tulee tehdä paljon enemmän kuin tähän asti olemme tehneet temmataksemme
sieluja tulesta." Ta. II, s. 199.
3.12. Sapatti, ilta
Hebr. 3:6
"Uudistajat eivät ole tuhoajia. He eivät koskaan pyri hävittämään niitä, jotka
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eivät ole sopusoinnussa heidän suunnitelmiensa kanssa eivätkä liity heidän
joukkoonsa. Uudistajien on mentävä eteenpäin, he eivät saa perääntyä. Heidän
täytyy olla horjumattomia, lujia, päättäväisiä, pelottomia; mutta lujuus ei saa
ilmetä rappeutuneessa muodossaan määräilevänä henkenä. Jumala toivoo
kaikkien Häntä palvelevien olevan periaatteiltaan lujia kuin kallio, mutta
sydämeltään nöyriä ja sävyisiä niin kuin Kristus." Ta. II, s. 417.
4.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 24:1-3
"Vastauksessaan Jeesus ei erottanut näitä kahta tapausta toisistaan. Jos Hän
olisi kertonut tulevat tapahtumat, niin kuin Hän itse ne tiesi ja ennalta näki, niin
opetuslapset olisivat luhistuneet sen tietämisen taakasta; he eivät olisi voineet
sitä kestää. Siksi Hän kuvauksessaan yhdisti nämä kaksi suurta tapahtumaa
yhteen ja antoi heidän itsensä päästä perille niiden merkityksestä. Kuva, jonka
Hän esitti heille Jerusalemin hävityksestä viittasi yhtäläisesti viimeiseen
suureen maailman paloon, viimeiseen päivään, jolloin vanhurskas Tuomari
nousee rangaistakseen ja kostaakseen maailman pahuuden ja vääryyden." L. J.,
s. 356.
4.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 24:4, 5
"Nämä Jeesuksen sanat täyttyivät pian Hänen kuolemansa jälkeen. Historia
kertoo monista vääristä profeetoista, jotka Jerusalemin hävitykseen asti tekivät
kansaa levottomaksi. Mutta meidänkin ajallemme kuuluu Jeesuksen varoitus;
sillä samat petokset, joilla saatana työskenteli ennen Jerusalemin hävitystä,
ovat esiintyneet kaikkina aikakausina ja yhä uudelleen toistuneet." L. J., s. 356.
5.12. Maanantai, aamu
Matt. 24:6, 7
"Olemme suurten ja vakavien tapahtumien edessä. Ennustukset täyttyvät.
Outoa, monivaiheista historiaa kirjoitetaan taivaan kirjoihin. Koko maailma on
kuohuksissa. Sodat ja sanomat sodista ovat tavallisia. Kansat ovat vihastuneet,
ja on tullut aika tuomita kuolleet. Tapahtumat seuraavat toisiaan jouduttaen
kiireesti Jumalan päivää. Tuntuu kuin aikaa olisi jäljellä vain rahtunen. Mutta
vaikka kansa jo nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ei
ole vielä yleismaailmallista sotaa." Ta. II, s. 366.
5.12. Maanantai, ilta
Luuk. 4:5-7
"Saatana laatii ahkerasti suunnitelmiaan viimeistä valtavaa taistelua varten,
johon kaikki ottavat osaa. Sen jälkeen kun evankeliumia on julistettu
maailmalle lähes kahden tuhannen vuoden ajan, saatana esittää vielä ihmiselle
saman näyn, jonka hän esitti Kristukselle. Ihmeellisellä tavalla hän esittää heille
panoraamana maailman valtakunnat loistossaan. Niitä hän tarjoaa kaikille,
jotka lankeavat maahan ja kumartavat häntä. Sillä hän koettaa saada ihmiset
valtaansa." Ta. II, s. 366.
6.12. Tiistai, aamu
Matt. 24:9, 10
"Joka kerta kun vaino puhkeaa, tekevät ne, jotka sen näkevät, mielessään
ratkaisuja joko Kristuksen puolelle tai Häntä vastaan. Ne, jotka tuntevat
myötätuntoa väärin tuomittuja kohtaan, osoittavat kiintyneensä Kristukseen.
Toiset loukkaantuvat, koska totuuden periaatteet sotivat heidän
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menettelytapojaan vastaan. Monet kompastuvat ja lankeavat, luopuen
uskostaan, jota he ennen puolustivat. Ne, jotka luopuvat ahdingon aikana,
tulevat turvallisuutensa tähden esittämään vääriä todistuksia ja kavaltamaan
veljensä. Kristus on varoittanut meitä tästä, jottei meitä yllättäisi niiden
luonnoton, julma menettely, jotka hylkäävät valon." A.t., s. 606.
6.12. Tiistai, ilta
Matt. 24:12
"Herran, päivä lähestyy vaivihkaa, mutta suuriksi ja viisaiksi luullut eivät tunne
Kristuksen tulemuksen eli maailmanlopun merkkejä. Laittomuus on päässyt
valtaan, ja useimpien rakkaus on kylmennyt." Ta. III, s. 9.
7.12. Keskiviikko, aamu
Matt. 24:23-27
"Nykyaikanakin väärät kristukset ja väärät profeetat tekevät merkkejään ja
ihmeitään johtaakseen opetuslapsetkin harhaan. Emmekö kuule huutoa:
'Katso, Hän on erämaassa?' Eivätkö tuhannet ole menneet erämaahan toivoen
löytävänsä Kristuksen? Ja eikö nyt kuulu huuto: 'Katso, Hän on kammiossa'
tuhansista kokouksista, joissa ihmiset väittävät seurustelevansa vainajien
henkien kanssa? Juuri tämän väitteen spiritismi esittää. Mutta mitä Kristus
sanoo? 'Älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan
länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.'" A.t., s. 608.
7.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 24:29
"Sitten Vapahtaja esittää tulemisensa merkkejä, vieläpä määrää ajan, jolloin
niistä ensimmäinen ilmestyy... Suuren paavillisen vainon päätyttyä Hanskan
vallankumouksessa aurinko pimenisi eikä kuu anna valoaan. Sen jälkeen
tähdet putoaisivat taivaalta." A.t., s. 608.
8. 12. Torstai, aamu
Luuk. 21:34-36
"Tuhannet tuhansien jälkeen, miljoonat miljoonien jälkeen tekevät tälläkin
hetkellä ratkaisuaan iankaikkisen elämän ja iankaikkisen kuoleman välillä.
Ihminen joka on kokonaan uppoutunut tilikirjoihinsa, ihminen joka etsii huvinsa
pelipöydästä, ihminen, joka vaalii luonnottomia haluja, huvitusten metsästäjä,
teatterin ja tanssisalin innokas ystävä - tällaiset sulkevat iankaikkisuuden pois
laskuistaan. Heidän elämänsä koko sisältönä on: mitä me syömme? mitä me
juomme? ja millä me itsemme vaatetamme? He eivät ole siinä kulkueessa,
joka etenee taivasta kohti. Heitä johtaa suuri luopio, ja hänen kerallaan he
tuhoutuvat." Ta. III, s. 9.
8.12. Torstai, ilta
Matt. 24:37-39
"Ihmiset syövät ja juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat kuten
ennenkin. Kauppiaat ostavat ja myyvät. Ihmiset sysivät toisiaan kiistellen
parhaista paikoista. Nautinnonhaluiset joukot kerääntyvät teattereihin, kilpaajoihin ja pelisaleihin. Jännitys on korkeimmillaan. Jokainen ajattelee vain
itseään ja unohtaa lähimmäisen hädän." A.t., s. 614.
9.12. Perjantai, aamu
Room. 5:4, 5, alku osa
"Miten ihanaa onkaan, kun näemme Hänet ja kun meitä tervehditään Hänen
lunastettuinaan! Kauan olemme odottaneet, mutta toivomme ei saa himmetä.
Jos vain saamme nähdä Kuninkaan kauneudessaan, olemme iäti siunattuja.
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Minusta tuntuu kuin minun olisi huudettava ääneen: 'Kotiin päin!' Olemme
lähestymässä hetkeä, jolloin Kristus tulee voimassaan ja suuressa
kirkkaudessaan viemään lunastettunsa iankaikkiseen kotiin." Ta. III, s. 249.
9.12. Perjantai, ilta
Ps. 37:4
"Minulle näytettiin, miten koko taivas katseli ja tarkkaili sapattina niitä, jotka
tunnustavat neljännen käskyn velvoituksen ja noudattavat sapattia. Enkelit
merkitsivät muistiin heidän harrastuksensa ja syvää kunnioituksensa tätä
jumalallista säädöstä kohtaan. Niitä, jotka pyhittivät Herran Jumalan
sydämessään säilyttämällä tinkimättömästi hartaan, mielen, ja jotka koettivat
käyttää hyväkseen pyhät hetket pitämällä sapatin parhaan kykynsä mukaan ja
jotka kunnioittavat Jumalaa sanomalla sapattia ilonpäiväksi - niitä enkelit
erikoisesti siunasivat antamalla heille valoa ja terveyttä." Ta. l, s. 273.
10.12. Sapatti, aamu
Ps. 60:27
"Jumala haluaa kuuliaisten lastensa anovan itselleen Hänen siunaustaan ja
tulevan Hänen eteensä ylistäen ja kiittäen. Jumala on elämän ja voiman lähde.
Hän voi tehdä erämaan viljavaksi vainioksi kansalle, joka pitää Hänen
käskynsä, sillä tämä tapahtuu Hänen nimensä kunniaksi. Hän on tehnyt valitulle
kansalleen sellaista, minkä tulisi innoittaa jokaista sydäntä kiitokseen, ja
Hänestä on murheellista, että niin kovin vähän muistetaan kiittää. Hän haluaa
kansansa ilmaisevan tunteensa voimakkaammin - tavalla, joka osoittaa heidän
tietävän, että heillä on syytä iloita ja riemuita." Ta. III, s. 26.
10.12. Sapatti, ilta
Sak. 4:6
"Tämä Jumalan Hengen voima ei tee meille tarpeettomaksi Harjaannuttaa omia
kykyjämme ja lahjojamme, vaan opettaa meitä käyttämään jokaista kykyä
Jumalan kunniaksi. Inhimilliset kyvyt yltävät Jumalan armon erityisessä
ohjauksessa parhaaseen käyttötarkoitukseensa maan päällä ja harjaantuvat
edelleen tulevassa, katoamattomassa elämässä." Ta. III, s. 207.
11.12. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 3:12
"Veljeni, käsitättekö, että oma pelastuksenne samoin kuin toisten sielujen
kohtalo on riippuvainen siitä, miten nyt valmistaudutte edessä olevaa, koetusta
varten? Onko teillä sitä palavaa intoa, hurskautta ja antaumusta, joka on tekevä
teidät kykeneviksi kestämään silloin kun joudutte vastustuksen kohteiksi? Jos
Jumala milloinkaan on puhunut minun välitykselläni, niin on tuleva aika, jolloin
teidät viedään hallitusmiesten eteen. Silloin arvostellaan ankarasti jokaista
totuudesta omaksumaanne kantaa. Tämä aika, jota niin monet tuhlaavat
hyödyttömään, tulisi käyttää sen käskyn täyttämiseen, jonka Jumala on antanut
meille valmistautuaksemme lähestyvää ahdinkoa varten." Ta. III, s. 323.
11.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 7:26
"Kun Jumalan vihan myrsky puhkeaa yli maan, monet tulevat tekemään sen
hirvittävän havainnon, että heidän talonsa sortuu, koska se on rakennettu
hiekalle. Varoitettakoon heitä, ennen kuin on liian myöhäistä. Meidän tulee nyt
tuntea vastuuta siitä, että työskentelemme mitä innokkaimmin levittääksemme
toisille niitä totuuksia, jotka Jumala on antanut tätä aikaa varten. Emme voi
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liian vakavasti suhtautua näihin asioihin." Ta. II, s.367.
12.12. Maanantai, aamu
2. Kor. 2:15, 16
"Jumala kehottaa meitä heräämään, sillä loppu on lähellä. Jokainen ohikiitävä
tunti on taivaan saleissa toiminnan aikaa maan päällä asuvan Jumalan kansan
valmistamiseksi osallistumaan edessään olevia suuria tapahtumia varten.
Nämä ohimenevät, meistä vähäarvoisilta tuntuvat hetket, merkitsevät
äärettömän paljon ikuisuuden kannalta, sillä ne ratkaisevat sielujen kohtalon
joko iankaikkiseksi elämäksi tai iankaikkiseksi kuolemaksi. Ne sanat, jotka nyt
esitämme ihmisille, samoin kuin suorittamamme teot ja julistamamme sanoma
on joko elämän tuoksu elämäksi tai kuoleman haju kuolemaksi." Ta. II, s. 322.
12.12. Maanantai, ilta
Aam. 4:12
"Herra tulee pian, ja meidän on valmistauduttava kohtaamaan Hänet rauhassa.
Päättäkäämme tehdä kaikki voitavamme välittääksemme valoa ympärillämme
oleville. Meidän ei pidä olla murheellisia, vaan iloisia, ja meidän tulee pitää
Herra Jeesus alati silmiemme edessä. Hän tulee pian, ja meidän on oltava
valmiina ja odotettava Hänen saapumistaan." Ta. III, s. 249.
13.12. Tiistai, aamu
Ilm. 7:1, 3
"Tämä osoittaa, mitä meidän nyt tulee tehdä. Suuri vastuunalaisuus on uskottu
rukouksen miehille ja naisille kautta maan, että he pyytäisivät Jumalaa
pidättämään pahuuden pilveä ja antamaan meille joitakin armon vuosia lisää
työskennelläksemme Mestarin hyväksi. Huutakaamme Jumalan puoleen, että
Hänen enkelinsä pidättäisivät neljää tuulta, kunnes lähetyssaarnaajia on
lähetetty kaikkiin maailman osiin julistamaan varoitusta Herran lain
rikkomisesta." Ta. II, s. 323.
13.12. Tiistai, ilta
Aam. 3:7
"Taivaan Jumala ei lähetä tuomioitaan rankaisemaan maailmaa sen
tottelemattomuudesta ja rikkomuksista, ennen kuin Hän on lähettänyt
vartijansa antamaan varoituksen. Hän ei anna koetusajan päättyä, ennen kuin
sanomaa, on julistettu selvemmin. Jumalan laki on tehtävä suureksi ja jaloksi,
sen vaatimukset tulee esittää niiden todellisessa ja pyhässä luonteessa, niin
että ihmiset saatetaan tekemään ratkaisu totuuden puolelle tai sitä vastaan."
Ta, II, s. 370.
14.12. Keskiviikko, aamu
Jes. 40:9, 10
"Vakavia ponnistuksia tulee tehdä tälle ajalle kuuluvan sanoman esittämiseksi
kansalle huomiota herättävällä tavalla. Kolmannen enkelin tulee edetä suurella
voimalla. Älköön kukaan olko välinpitämätön tämän työn suhteen tai pitäkö sitä
vähäpätöisenä. Kolmannen enkelin sanoman meille tuoma valo on todellista
valoa. Pedon merkki on juuri se, mikä sen on julistettu olevan. Vielä ei
ymmärretä kaikkia tätä asiaa koskevaa, eikä sitä tulla ymmärtämään ennen
kuin kirjakäärö avautuu. Joka tapauksessa on mitä vakavin työ suoritettava
maailmassa tänä aikana." Ta. II, s. 363.
14.12. Keskiviikko, ilta
Fil. 2:12, loppu osa
"Tehkää työtä, tehkää työtä katse kiinnitettynä iankaikkisuuteen! Pitäkää
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mielessänne, että kaikki voimat on pyhitettävä. Suuri työ on tehtävä.
Vilpittömiltä huulilta kohotkoon rukous: 'Jumala olkoon meille armollinen ja
siunatkoon meitä, Hän valistakoon kasvonsa meille, — että maan päällä
tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi'." Ta. III, s. 300.
15.12. Torstai, aamu
Ef. 6:13-15
"Pankaamme jalkoihimme evankeliumin kengät ja olkaamme lähtövalmiit joka
hetki. Jokainen tuokio, jokainen hetki on kallisarvoinen. Meillä ei ole aikaa
hukattavana omien halujemme tyydyttämiseen. Kaikkialla ympärillämme on
sieluja, jotka menehtyvät syntiin. Joka päivä voimme tehdä jotakin Herramme ja
Mestarimme hyväksi. Joka päivä meidän tulee ohjata sieluja Jumalan Karitsan
tykö, joka ottaa pois maailman synnin." Ta. III, s. 301.
15.12. Torstai, ilta
Matt. 24:44
"Asettukaa iltaisin levolle jokainen syntinne tunnustettuna. Niin me teimme,
kun vuonna- 1844- odotimme kohtaavamme Herramme. Ja nyt tämä suuri
tapahtuma on lähempänä kuin silloin kun ensimmäisen kerran uskoimme.
Olkaa aina valmiina, illalla, aamulla, keskipäivällä, niin että kun kuuluu huuto:
'Katso, Ylkä tulee! Menkää Häntä vastaan', voitte vaikkapa vuoteeltanne
nousten lähteä Häntä vastaan, lamppunne kunnostettuna ja palavana." Ta. III, s.
301.
16.12. Perjantai, aamu
Matt.24:46-51
"Minä näin, ettei meidän pitäisi odottaa Herran tuloa vasta kaukaisessa
tulevaisuudessa. Enkeli sanoi: 'Valmistautukaa, valmistautukaa sitä varten,
mikä kohtaa maata. Olkoot tekonne uskonne mukaisia.' Minä näin, että
ajatusten on viivyttävä Jumalassa ja että vaikutuksemme tulisi todistaa
Jumalasta ja Hänen totuudestaan. Suruton ja välinpitämätön käytöksemme ei
tuota kunniaa Herralle... Minä näin, että koko taivas oli kiinnostunut
pelastuksestamme; emmekä me sitten välittäisi siitä? Onko meidän lupa olla
huolettomia, ikään kuin sillä olisi vain vähän väliä, pelastummeko vai emme?
Väheksymmekö puolestamme annettua uhria? Jotkut ovat tehneet niin." Ta. l, s.
18.
16.12. Perjantai, ilta
1. Moos.28:16
"Oi, kunpa me kaikki tajuaisimme, kuinka lähellä taivas on maata! Maallisilla
lapsilla on heidän tietämättään seuralaisinaan valkeuden enkeleitä. Äänetön
todistaja vartioi jokaista elävää sielua ja pyrkii ohjaamaan sitä Jeesuksen tykö.
Niin kauan kuin on toivoa, niin kauan kuin ihmiset eivät vastusta Pyhää Henkeä
iankaikkiseksi tuhokseen, heitä vartioivat taivaalliset olennot. Meidän kaikkien
tulee muistaa, että jokaisessa pyhien kokouksessa täällä maan päällä on läsnä
Jumalan enkeleitä, jotka kuuntelevat todistuksia, lauluja ja rukouksia.
Muistakaamme, että meidän kiitoksemme yhtyvät ylhäiset enkelten kuorot." Ta.
III, s. 28.
17.12. Sapatti, aamu
Room. 10:17
"Veljet ja sisaret, teidän tulee sanaa saarnattaessa muistaa, että te olette
kuulemassa Jumalan puhetta Hänen valitsemansa palvelijat välityksellä.
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Kuunnelkaa tarkkaavaisesti. Älkää hetkeksikään torkahtako, sillä juuri sillä
hetkellä voitte menettää eniten tarvitsemanne sanat, - ne sanat, jotka estäisivät
teitä eksymästä, jos ottaisitte niistä vaarin. Saatana ja hänen enkelinsä
koettavat kaikin voimin lamauttaa tuntomme, niin ettemme kuulisi kehotuksia,
varoituksia ja nuhteita, tai jos kuulisimmekin, ne eivät vaikuttaisi sydämeemme
eivätkä uudistaisi elämäämme. Joskus pieni lapsi voi niin vetää kuulijan
huomion puoleensa, ettei kallis siemen pääse lankeamaan hyvään maahan ja
tuottamaan hedelmää." Ta. II, 197.
17.12. Sapatti, ilta
Room. 2:7
"Minulle näytettiin, että jos Jumalan lapset eivät ryhdy mihinkään omasta
puolestaan, vaan odottavat virvoituksen tulevan heidän ylleen ja poistavan
heidän vääryytensä ja korjaavan, heidän erehdyksensä - jos he luottavat sen
puhdistavan heidät lihan ja hengen saastaisuudesta ja tekevän heidät
kelvollisiksi liittymään kolmannen enkelin suureen huutoon, niin heidät
havaitaan vajavaisiksi. Jumalan virvoitus eli voima tulee vain niiden osaksi,
jotka ovat valmistautuneet sitä varten tekemällä niin kuin Jumala heitä pyytää,
nimittäin puhdistautumalla kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen
pyhityksensä täydelliseksi Jumalan pelossa." Ta. III, s. 207.
18.12. Sunnuntai, aamu
Jer. 6:7
"Maailmassa vallitseva asiaintila osoittaa, että ahdistuksen ajat ovat aivan
kätemme ulottuvilla. Päivittäiset sanomalehdet ovat täynnä viittauksia
lähitulevaisuudessa puhkeavaan hirvittävään taisteluun. Törkeitä ryöstöjä,
tapahtuu tuon tuostakin. Lakot ovat yleisiä. Varkauksia ja murhia tapahtuu joka
taholla. Pahojen henkien riivaamat ihmiset tappavat miehiä, naisia ja pikku
lapsia. Ihmiset ovat hurmaantuneet paheisiin, ja vallalla on kaikkinainen paha."
Ta. III, s. 272.
18.12. Sunnuntai, ilta
Gal. 6:7
"Elämme lopun aikaa. Nopeasti täyttyvät ajan merkit julistavat, että Kristuksen
tulemus on lähellä. Ajat, joita elämme, ovat vakavia ja tärkeitä. Jumalan Henki
on hitaasti mutta varmasti vetäytymässä pois maanpiiristä. Vitsaukset ja
tuomiot jo kohtaavat Jumalan armon halveksijoita. Onnettomuudet maalla ja
merellä, yhteiskunnan levoton tila, sodan melske, kaikki tämä on enteellistä. Ne
viittaavat mitä suurimittaisimpiin lähestyviin tapahtumiin." Ta. III, s. 272.
19.12. Maanantai, aamu
Room. 2:2, 5-6
"Kaiken loppu on lähellä. Jumala ei enää kauankaan siedä ihmislasten
rikollisuutta eikä alhaista jumalattomuutta. Heidän rikoksensa todellakin
ulottuvat taivaaseen asti, niin että pian Jumalan pelottavat vitsaukset kohtaavat
maanpiiriä. He saavat juoda. Jumalan vihan maljan, johon ei ole sekoitettu,
armoa." Ta. l, s. 377.
19.12. Maanantai, ilta
Dan. 4:34, loppu osa
"Oi miten heikko ja katoava onkaan ihminen! Miten, voimaton onkaan hänen
käsivartensa! Minä näin, että pian miehen korska masentuu ja ihmisen ylpeys
kukistuu. Kuninkaat ja ylimykset, rikkaat ja köyhät kumartuvat samalla tavoin
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maahan, ja Jumalan tuhoisat vitsaukset lankeavat heidän ylitseen." Ta. l, s. 33.
20.12. Tiistai, aamu
Dan. 12:1
"Näin maassa suuremman ahdingon, mitä olemme koskaan tähän mennessä
kokeneet. Kuulin Valituksia ja hätähuutoja, ja näin suuria joukkoja taistelussa.
Kuulin tykkien jyrinää, aseiden kalsketta, käsikähmää ja kuolevien valituksia ja
rukouksia. Kenttä oli täynnä haavoittuneita ja kuolleita. Näin hyljättyjä,
epätoivoisia perheitä ja sydäntä särkevää puutetta monissa kodeissa. Nytkin
monet perheet kärsivät puutetta, mutta se lisääntyy. Monien kasvot näyttivät
riutuneilta, kalpeilta ja nälän näännyttämiltä." Ta. I, s.79.
20.12. Tiistai, ilta
Matt. 25:10, loppu, osa
"Kun kolmannen enkelin sanomaa ei enää julisteta, on maan rikollisten
asukkaiden armonaika päättynyt. Jumalan kansa on täyttänyt työnsä. Se on
saanut 'ehtoosateen', 'virvoituksen Herran kasvoista' ja on valmistunut
edessään olevaa koetuksen hetkeä varten." S.t., s. 596.
21.12. Keskiviikko, aamu
Sef. 2:3
"Kun sapatti on tullut erityiseksi riitakohdaksi kaikkialla kristikunnassa, ja
kirkolliset sekä maalliset viranomaiset ovat yhdistyneet pakkokeinoin
saattamaan voimaan sunnuntainviettoa, se pieni vähemmistö, joka jatkuvasti
kieltäytyy myöntymästä kansan vaatimukseen, on tuleva, yleisen kirouksen
kohteeksi. Vaaditaan, ettei saa suvaita niitä harvoja, jotka vastustavat kirkon
säädöstä ja valtion lakia, sillä on parempi antaa heidän kärsiä kuin syöstä
kokonaisia kansoja sekasortoon ja laittomuuteen… Tämä peruste näyttää
ratkaisevalta; ja lopuksi julkaistaan asetus niitä vastaan, jotka pyhittävät
sapatin neljännen käskyn mukaan. Tämä asetus julistaa heidät ankarimman
rangaistuksen ansainneeksi ja antaa kansalle vapauden määrätyn ajan
kuluttua surmata heidät." S.t., s. 593.
21.12. Keskiviikko, ilta
Jer. 30:7
"Jaakobin tuskanyö, jolloin hän rukouksessa taisteli pelastuakseen Eesaun
käsistä, kuvaa Jumalan kansan kokemusta ahdistuksen aikana... Vaikka
Jumalan lapsia ympäröivät viholliset, jotka ovat päättäneet hukuttaa heidät, ei
heidän tuskansa johdu totuuden tähden uhkaavan vainon pelosta, vaan he
pelkäävät, etteivät ole tehneet parannusta kaikista synneistään, ja että he
jonkin heissä ole van virheen tähden eivät voi omistaa Vapahtajan lupausta:
'Minä pelastan sinut koetuksen hetkestä...'" S.t., s. 601.
22.12. Torstai, aamu
Jer. 10:10
"Kun Kristus päättää välittäjätyönsä 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 pelotta
vammat ja laajakantoisemmat rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa juuri
Jumalan kansan lopullisen vapautuksen edellä." S.t., s. 608.
22.12. Torstai, ilta
Ilm.14:10; luku 16
"Nämä vitsaukset eivät ulotu yli koko maapallon, sillä siinä tapauksessa
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maapallon asukkaat häviäisivät sukupuuttoon. Kuitenkin ne ovat kauheimmat
vitsaukset, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat kokeneet. Kaikkiin ihmisiä
kohdanneihin rangaistustuomioihin on ennen koetusajan loppua ollut se
koitettuna armoa. Kristuksen sovittava veri on suojellut syntistä hänen
syyllisyyttään vastaavalta täydeltä rangaistukselta; mutta viimeisessä
rangaistuksessa viha vuodatetaan sekoittamattomana." S.t., s. 608.
23.12. Perjantai, aamu
Ps. 91:3-10
"Tuona päivänä kansanjoukot kaipaavat kauan halveksimansa Jumalan armon
suojaa... Jumalan kansa ei ole vapaa kärsimyksistä; mutta vaikka sitä vainotaan
ja vaivataan, vaikka se kärsii puutetta ja näkee nälkää, sitä ei jätetä
hukkumaan. Se Jumala, joka piti huolta Eliasta, ei ole jättävä ainoatakaan
uhrautuvaa lastaan." S.t., s. 609.
23.12. Perjantai, ilta
Kork.v. 2:3,loppu osa
"Meidän tulee tajuta täydellisemmin, mitä merkitsevät Korkean Veisun sanat...
Ne sanat eivät tuo mieleemme kuvaa kiireisestä kulkemisesta, vaan tyynestä
levosta. On monia kristityiksi tunnustautuvia, jotka ovat hätääntyneitä ja
ahdistuneita, monia, joilla on niin paljon kiireellistä toimitettavaa, etteivät ehdi
levätä tyyninä Jumalan lupauksissa, jotka käyttäytyvät aivan kuin eivät voisi
suoda itselleen minkäänlaista rauhaa tai hiljaista hetkeä. Kaikille sellaisille
kuuluu Kristuksen kutsu: 'Tulkaa minun tyköni— niin minä annan teille levon.»
Ta. III, s. 103.
24 .12.Sapatti, aamu
Ps. 11:4
"On liiankin totta, että kunnioitus Jumalan huonetta kohtaan on lähes täysin
hävinnyt. Pyhiä asioita ja paikkoja ei eroteta muista, eikä pyhälle ja ylevälle
osata antaa arvoa. Eikö syy tälle hurskauden puutteelle ole kodeissamme? Eikö
se johdu siitä, että uskonnon korkea taso on poljettu maahan? Jumala antoi
muinaiselle kansalleen täydelliset ja tarkat järjestyssäännöt. Onko Hänen
luonteensa muuttunut? Eikö Hän ole suuri, ja mahtava Jumala, taivaitten
Hallitsija? Eikö meidän olisi hyvä usein lukea Hänen heprealaisille antamiaan
ohjeita, jotta mekin, joille Hänen ihana totuutensa myös loistaa, heidän
tavallaan kunnioittaisimme Jumalan huonetta?" Ta. II, s. 200.
24.12. Sapatti, ilta
Hebr. 12:5-9
"Saattaa olla, että sinun luonteesi muovaamisessa on paljon tekemistä, että
olet muokkaamaton kivi, joka on veistettävä suorakulmaiseksi ja hiottava,
ennen kuin se voi täyttää paikkansa Jumalan temppelissä. Sinun ei pidä
hämmästyä, jos Jumala veistää vasaralla ja taltalla pois luonteesi terävät
särmät, kunnes olet valmis täyttämään paikan, jonka Hän on sinulle varannut.
Sitä työtä ei pysty suorittamaan kukaan ihminen. Sen voi tehdä vain Jumala. Ja
ole varma siitä, ettei Hän lyö ainuttakaan tarpeetonta iskua. Hän lyö jokaisen
iskunsa rakkaudessa, sinun iankaikkiseksi onneksesi. Hän tuntee sinun,
heikkoutesi ja pyrkii korjaamaan, ei hävittämään." Ta. III, s. 197.
25.12. Sunnuntai, aamu
Ilm. 16:17, 18
"On keskiyö, kun Jumala ilmaisee voimansa vapauttaakseen kansansa. Aurinko
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tulee näkyviin ja paistaa täydeltä terältään. Merkit ja ihmeet seuraavat nopeasti
toisiaan. Jumalattomat katselevat kauhulla ja hämmästyksellä tätä näkyä, kun
taas van hurskaat ylevällä ilolla tarkkaavat vapautuksensa merkkejä.
Luonnossa näyttää kaikki poikenneen säännöllisestä kulustaan. Virrat
lakkaavat juoksemasta. Taivaalle nousee synkkiä, raskaita pilviä, jotka vyöryvät
toisiaan vastaan. Keskellä uhkaavaa taivasta on selkeä sanomattoman kirkas
kohta, mistä kuuluu paljojen vetten pauhua muistuttava Jumalan ääni, joka
sanoo: 'Se on tapahtunut.'" S.t., s. 615.
25.12. Sunnuntai, ilta
Dan. 12:2
"Hautoja aukenee, ja 'monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen'.
Kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa kolmannen enkelin sanomaan, nousevat
kirkastettuina haudoistaan kuulemaan Jumalan rauhanliittoa niiden kanssa,
jotka ovat pitäneet Hänen lakinsa. Nekin, jotka lävistivät Vapahtajan, samoin
kuin ne, jotka pilkkasivat ja ivasivat Häntä Hänen kuolontuskissaan, sekä
Hänen totuutensa ja kansansa katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan
Häntä Hänen kirkkaudessaan ja näkemään uskollisten ja kuuliaisten osaksi
tulevaa kunniaa." S.t., s. 616.
26.12. Maanantai, aamu
Sef. 3:14
"Taivaasta kuuluu Jumalan ääni, joka ilmoittaa Jeesuksen tulemisen päivän ja
hetken sekä esittää iankaikkisen liiton Jumalan kansalle. Voimakkaimpien
ukkosenjyrähdysten kaltaisina Hänen sanansa vyöryvät yli maailman. Jumalan
Israel seisoo kuunnellen, silmät suunnattuina taivasta kohti. Herran kirkkaus
valaisee vanhurskasten kasvot, ja ne loistavat niin kuin Mooseksen kasvot,
hänen tullessaan alas Siinain vuorelta. Jumalattomat eivät voi katsoa niihin. Ja
kun siunaus julistetaan niille, jotka ovat kunnioittaneet Jumalaa pyhittämällä
Hänen sapattinsa, kuuluu valtava voitonhuuto." S.t., 618.
26.12. Maanantai, ilta
Jes. 25:9
"Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen puolen
kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka etäällä
näyttää olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät tämän olevan
Ihmisen Pojan merkin. Juhlallisella hiljaisuudella he katselevat sitä, kun se
lähestyy maata ja tulee yhä valoisammaksi ja kirkkaammaksi, kunnes se
muuttuu suureksi, valkeaksi pilveksi, jonka alaosa on kuluttavan tulen
näköinen, yläpuolellaan liiton kaari. Jeesus saapuu mahtavana voittajana." S.t.,
s. 618.
27.12. Tiistai, aamu
1.Tess. 4:16
"Maan horjuessa, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä Jumalan Pojan
ääni kutsuu nukkuvat pyhät esiin. Katseltuaan heidän hautojaan Hän kohottaa
kätensä taivasta kohti ja huutaa: 'Herätkää, herätkää, jotka nukutte maan
tomussa, ja nouskaa ylös!' Kaikkialla maapallolla vanhurskaat kuolleet kuulevat
tuon äänen; ja ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Tuo kaikista
kansanheimoista, sukukunnista, kielistä ja kansoista koottu suunnattoman
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suuri joukko ympäröi koko maapallon. Se tulee kuoleman vankilasta puettuna
katoamattomaan kirkkauteen." S.t., s. 623.
27.12. Tiistai, ilta
1.Tess.4:15, 17
"Elossa olevat pyhät muutetaan 'yhtäkkiä, silmänräpäyksessä'. Jumalan äänen
kuuluessa heidät kirkastettiin. Nyt he tulevat kuolemattomiksi, ja yhdessä
ylösnousseiden pyhien kanssa heidät temmataan pilvissä Herraa vastaan
yläilmoihin. Enkelit 'kokoavat Hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä
hamaan toisiin ääriin.' Pyhät enkelit kantavat pienet lapset heidän äitiensä
syliin. Ystävät, jotka ovat kauan olleet kuoleman erottamina, yhtyvät, eivätkä
enää koskaan eroa, vaan ilolauluja laulaen nousevat yhdessä ylös Jumalan
kaupunkiin." S.t.,s. 624.
28.12. Keskiviikko, aamu
Ilm. 20:1-3
"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... Tämä
tulee olemaan saatanan ja hänen enkeliensä kotina tuhat vuotta. Hän ei saa
lähteä maan päältä eikä pääse maailmoihin viettelemään ja häiritsemään niitä
jotka eivät ole koskaan tehneet syntiä. Tässä merkityksessä hän on sidottu. Ei
ole enää ketään, jota kohtaan hän voisi käyttää valtaansa."
28.12. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 4:5; 6:2; Dan.7:22
"Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen
välillä, pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon
Kristuksen toista tulemista seuraavana tapahtumana." S.t., s. 637.
29.12. Torstai, aamu
Ilm. 20:12, 13
"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 esiin 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." S.t., s. 641.
29.12. Torstai, ilta
Sak. 14:4, 5
"Kristus astuu alas Öljymäelle, mistä Hän kuolleista nousemisensa jälkeen
kohosi ylös ja missä enkelit uudistivat lupauksen Hänen takaisintulostaan… 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." S.t., s. 642.
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30.12. Perjantai, aamu
Ilm. 20:7-9
"Nyt saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun ylivallasta…
Saatanallisella ilolla hän niitä lukemattomia miljoonia, jotka ovat kuoleman
unesta, ja selittää, että hän heidän avullaan hyvin pystyy kukistamaan
kaupungin ja voittamaan takaisin valtaistuimensa ja valtakuntansa… Viimein
annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle - sellainen
armeija, vertaista maalliset valloittajat eivät koskaan ole koonneet… Nyt
Kristus näyttäytyy jälleen vihollisilleen. Korkealla kaupungin yläpuolella on
loistavasta kullasta tehdyllä perustuksella korkea ja ylhäinen valtaistuin. Tällä
istuimella istuu Jumalan Poika, ja Hänen ympärillään ovat Hänen valtakuntansa
alamaiset... On tullut jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä. Tuli,
joka kuluttaa jumalattomat, puhdistaa maan." S.t. 650.
30.12. Perjantai, ilta
Ilm. 5:13
"Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko
maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi
koko suuren luomakunnan... Kaikki julistavat täydellisessä ilossaan, että
Jumala on rakkaus." S.t. 655.
31.12. Sapatti, aamu
Jes. 32:17.18; Hebr. 4:9
"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." S.t., s. 652.
31.12. Sapatti, ilta
2. Sam. 7:24
"Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja yhä kirkkaampia
ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa lisääntyvät myös
rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan
Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat Hänen luonnettaan. 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 kymmenen tuhatta kertaa kymmenen
tuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessä äänensä mahtavaan ylistyslauluun."
S.t., s. 655.
*****
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Pyhien palkinto.
”Näin sangen suuren joukon enkeleitä tuovan kaupungista kirkkaita
kruunuja — jokaiselle pyhälle kruunun, johon oli kirjoitettu hänen
nimensä. Jeesuksen käskystä enkelit toivat kruunut hänelle, ja oikealla
kädellään suloinen Jeesus pani kruunut pyhien päähän. Samalla tavalla
enkelit toivat harput, ja Jeesus ojensi nekin pyhille. Johtavat enkelit
antoivat ensin säveleen, ja sitten kaikki äänet yhtyivät kiitokseen ja
onnekkaaseen ylistykseen, ja jokainen käsi kosketteli taitavasti harpun
kieliä, saaden aikaan ihanaa, sointuvaa ja täyteläistä soittoa. Sitten minä
näin Jeesuksen ohjaavan lunastetun joukon kaupungin portille. Hän
tarttui porttiin työntäen sen taaksepäin kiiltävillä saranoillaan ja käski
kansojen, jotka olivat säilyttäneet totuuden, käydä sisälle. Kaupungissa
oli kaikkea, mistä silmä saattoi nauttia. Joka paikassa he näkivät
suunnatonta loistoa. Sitten Jeesus katseli lunastettuja pyhiään. Heidän
kasvonsa säteilivät kirkkautta. Kiinnittäessään lempeät silmänsä heihin
hän lausui täyteläisellä, sointuvalla äänellään: »Minä näen sieluni vaivan
hedelmät ja olen tyydytetty. "Te saatte nauttia tästä määrättömästä
kirkkaudesta iankaiken. Teidän murheenne ovat loppuneet. Kuolemaa ei
ole enää oleva, eikä surua eikä parkua eikä kipua ole enää oleva.» Minä
näin lunastettujen kumartavan ja heittävän kimmeltävät kruununsa
Jeesuksen jalkain juureen, ja sitten, kun hänen hellä kätensä oli nostanut
heidät ylös, he koskettelivat kultaisia harppujaan täyttäen koko taivaan
ihanalla soitollaan ja lauluillaan Karitsan kunniaksi.
Sitten minä näin Jeesuksen johtavan kansansa elämänpuulle, ja
jälleen me kuulimme hänen hellällä äänellänsä, mikä kaikui
heleämpänä kuin mikään soitto, mitä kuolevainen korva on kuullut,
sanovan: »Tämän puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Syökää
siitä.» Elämänpuussa oli mitä kauniimpia hedelmiä, joita pyhät saivat
syödä vapaasti. Kaupungissa oli mitä ihanin valtaistuin, josta lähti
elämänveden puhdas, kristallinkirkas virta. Molemmin puolin tätä virtaa
oli elämänpuu, ja virran äyräillä kasvoi toisia ihania puita, kantaen
hedelmiä, jotka olivat hyviä syödä. Kieli on kerrassaan liian heikko
kyetäkseen taivasta kuvaamaan. Näyn kohotessa eteeni hukun
ihmettelyyn. Voittamattoman loiston ja verrattoman kirkkauden
mukaansa tempaamana lasken kynän kädestäni ja huudahdan: »Oi,
mikä rakkaus! Mikä ihmeellinen rakkaus!» Korkealentoisinkaan kieli ei
kykene kuvaamaan taivaan ihanuutta eikä Vapahtajan rakkauden
verratonta syvyyttä.” H. k. 319, 320.
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