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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. Sunnuntai, aamu
Luuk. 5:10
”Jeesus pyysi Siimonin venettä käytettäväkseen. Vaikka hän oli väsynyt
verkkonsa kanssa ja pettynyt, niin Siimon iloiten noudatti Jeesuksen pyyntöä.
Vaatimaton kalastusvene toimi saarnatuolina, josta Kristuksen sanat lähtivät.
Siimonin vaatimatonta ammattia ei koskaan oltu niin kunnioitettu kuin tässä
tilaisuudessa. Sen omistaja ei ollut koskaan käyttänyt sitä niin tuottoisasti.
Jeesus julistaa Raamatun totuutta; Hän puhuu iankaikkisen elämän sanoja.
Tässä saamassa puhutut totuudet ovat levinneet ympäri maailman ja
suorittaneet työn, jonka vasta iankaikkisuus paljastaa. Kun oikeus istuu
tuomiolle ja kirjat avataan, ja tämänkin ponnistelun historia selviää, niin
nähdään, että tuo valo on sittemmin noussut ylös ilmestyen koko maailmalle
tässä ajassa ja halki ikuisuuden. Tämän kokemuksen ovat toistaneet tuhannet
Herran Jeesuksen sanansaattajat, ja se on tuonut toivoa, rohkeutta ja uskoa.”
M.
1.10. Sunnuntai, ilta
Luuk. 5:4, 5
”Tämä oli oikeata kuuliaisuutta. Tässä on esimerkki ehdottomasta
luottamuksesta Kristuksen sanoihin ikävästä viimeisestä kokemuksesta
huolimatta. Ensimmäinen läksymme on oppia Jumalan tahto, vaikkakin
joudumme kulkemaan vaivalloisissa olosuhteissa, ja sitten tuntiessamme
Hänen tahtonsa, meidän tulee totella kiistattomasti. Sellainen kuuliaisuus
palkitaan aina. Minkälainen oli tulos Siimonin tottelevaisuudesta? ’Ja sen
tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa
repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että
nämä tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat
venheet niin että ne olivat uppoamaisillaan.’ Jeesus tarkoitti tällä
kokemuksella rohkaista näitä kalastajia, heidän tulevaisuudessa
ponnistellessaan kalastamaan ihmisiä. Minkä voimakkaan vaikutuksen tämä
ihmeellinen teko tekikään vaatimattomien kalastajien mieliin! Kristuksen
voima veti kalat Siimonin verkkoon.” M. 79, 1906.
2.10. Maanantai, aamu
Room. 8:18
”Tunnen kiitollisuutta Jumalaa kohtaan Hänen runsaista siunauksistaan
minulle. Pidä Hänen ylistämisensä sydämessäsi aamusta yöhön asti. Älä
lausu yhtäkään tyytymätöntä sanaa, vaan pyydä Jumalan parantavaa voimaa
tulemaan sydämeesi ja mieleesi. Ole iloinen ja toivorikas. Ylistä Herraa.
Maailma täyttää nopeasti pahuutensa mitan. Jospa Herra antaisi minulle
paljon rakkauttaan, armoaan ja voimaansa kohdata ja nuhdella pimeyden
voimia. Meidän täytyy pysyä Herran tiellä katsoen Jeesukseen, joka on
uskomme alkaja ja täyttäjä. Emme saa antaa yhdenkään masentavan sanan
lähteä huuliltamme. Kiittäkäämme vain Herraa, että voimme uskoa ja luottaa
Jeesukseen. Hän on valo, Hänessä ei ole lainkaan pimeyttä. Puhukaamme
uskoa, puhukaamme rohkeutta. Lausukoot huulemme Herran ylistystä. Katso
Häneen, katso Häneen, joka on maailman Valo. Puhu Hänen rakkaudestaan,
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kerro Hänen ihmeellisistä teoistaan. Meidän tulee nyt olla uskollisia
palvelijoita, millä linjalla tahansa työskentelemmekin.” L. 1906.
2.10. Maanantai, ilta
Jaak. 1:12
”Meidän tulee katsoa Jeesukseen ja työskennellä jumalallisen mallin
mukaisesti. Jumala vaatii uskollisuutta jokaiselta sielulta, jota Hänen sanansa
koskettaa. Ei yhtäkään saatanan viisastelua saa tuoda käytökseemme. Monet
asiat muistuttavat meitä kurituksemme tarpeellisuudesta. Me tarvitsemme
näitä onnettomuuksia, muuten niiden ei annettaisi tulla. Sanat lausutaan:
’Hyvin tehty, hyvä ja uskollinen palvelija’, eikä sanota: ’Hyvin tehty, hyvä ja
menestyksekäs palvelija.’ Työmme on yksilöllisesti saada sydän ja elämä
antautumaan. Meidän täytyy kuolla itsellemme. Itsekkyys on niin ilmeistä.
Monet miehet, monet saarnaajistamme ovat valmistautumattomia ryhtymään
menestyksekkäästi sieluja pelastavaan työhön. Sielun, ruumiin ja hengen
täytyy uudistua. Kristus liikuttaa sydämiä. Täyttykö niiden, joilla jo vuosia on
ollut totuuden sanoma, jatkuvasti kääntyä uudelleen? Muutamat osoittavat,
etteivät huomaa Jumalan Hengen työskentelyä. He ilmaisevat hajottamisen ja
repimisen henkeä.” L.
3.10. Tiistai, aamu
1 Joh. 3:22
”Olen jo pitkän aikaa nähnyt vaaran, mikä on ollut tulossa riveihimme
taipumuksessa katsoa ihmisviisauteen ja luottaa ihmisten ohjaukseen. Tämä
osoittautuu aina ansaksi sieluille, ja minua on pyydetty nostamaan
varoitusmerkki, varoittaa työtovereitani siitä ja viitaten heille Herraa Jeesusta.
Se mies tai nainen, joka nojaa ihmismielen viisauteen, nojaa särkyneeseen
ruokoon. Minua on neuvottu osoittamaan viisauden tarpeessa oleville Jumalan
Karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. ’Mutta jos joltakin teistä puuttuu
viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta,
niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä
joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön
sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies,
epävakainen kaikilla teillään.’”
3.10. Tiistai, ilta
Matt. 7:7, 8
”Työntekijän ei tule koskaan rohkaista opastuksen ja avun tarpeessa olevaa
menemään ensiksi ihmisten luo käsittääkseen tehtävänsä. On väärää
kasvatusta opettaa kansaamme nojaamaan ihmisapuun, sen sijaan että
menisivät Herran tykö rukouksessa. Sielunvihollinen on tällaiseen yllyttäjä,
jotta mielet hämmentyisivät. Työssä edesvastuussa olevien tulee työskennellä
yhdessä taivaan enkelien kanssa, opettaen miehiä ja naisia katsomaan
Jumalaan voimansa lähteenä. Pyhitä itsesi Herralle. Jeesukselle Kristukselle.
Etsi Häntä, joka ymmärtää jokaisen heikkoutesi, ja joka ei koskaan tee
erehdystä. Hän pystyy antamaan sinulle runsasta armoaan. Katsomalla
Jeesukseen, tutkimalla Hänen sanaansa opit nöyrryttämään sielusi Jumalan
edessä ja taistelemaan rukouksessa Hänen kanssaan. Kristus ilmaisi aina
taivaallista kohteliaisuutta ollessaan ihmisten kanssa. Hänen elämänsä oli
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itsensä kieltämistä.” L.
4.10. Keskiviikko, aamu
Luuk. 19:23
”Elämämme on kallisarvoinen, ja jokaista toimintaa pitäisi harkita. Se on
suotu meille, jotta suorittaisimme työn, jonka Herra tunnustaa hyväksi,
ikuisesti kestäväksi, jos teemme sitä oikeassa hengessä. On erittäin
juhlallista elää, tietäen joutuvamme tekemään tiliä Jumalalle ajastamme,
kyvyistämme ja vaikutuksestamme. Saamiensa kykyjen käytössä Jumala ei
anna kenenkään ihmisen jättää yksilöllistä edesvastuutaan, niin että joku
toinen tekisi sen hänen puolestaan. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle
hänen työnsä, ja ihmisen on tehtävä tiliä Jumalalle siitä, miten hän on tehnyt
työnsä. Meitä ei ole kutsuttu tekemään tiliä kyvyistämme ihmiselle, vaan
Jumalalle.
Mielemme,
arvostelukykymme,
hienotunteisuutemme,
viisautemme - kaikki on Jumalan meille antamaa käyttääksemme ne Hänelle,
ja Jumala on se, joka kutsuu meidät tekemään tiliä siitä, miten olemme
käyttäneet Hänen lahjojaan.” M. 1896.
4.10. Keskiviikko, ilta
Luuk. 2:8, 9
”Elämämme on aina täynnä kiusauksia ja vain uskon kautta Jeesukseen
Kristukseen me saamme armon avuksi jokaiseen hätätilanteeseen. Mutta
jokaisella työntekijällä on elämä elettävänään, luonne muodostettavanaan.
Jokainen elämän aika tuo vuosien kuluessa joitain erikoistilaisuuksia tehdä
työtä; ja jokaista etenevää vuotta täytyy käyttää ja kehittää ihmiskykyjen
parhaimpaan. Jumalallisten olentojen avulla se paranee, edistyy eteenpäin ja
ylöspäin, johtaen askel askeleelta taivasta kohti turvallisella polulla. Jokainen
päivä, jokainen elämän hetki, lapsuudesta nuoruuteen, nuoruudesta keskiikään, ja eteenpäin vanhuuteen saakka meidän elämämme historia on
huolellisesti merkitty ylös taivaan kirjoihin, niin kuin taiteilijan kiillotettu levy
heijastaa mallin yksityiskohtia. Jokainen päivä, jokainen tunti tuo asioita, joita
ihmisen täytyy käyttää viisaasti.” M. 28, 1896.
5.10. Torstai, aamu
1 Piet. 1:7
”Jotka työskentelevät ihmisluonnon lakeja vastaan, joutuvat kärsimään
rikkomuksen rangaistuksen. Mutta Vapahtaja säälii meitä, vaikka me
kärsimmekin raihnaisuuksista, jotka oma väärä toimintamme on aiheuttanut.
Hän antaa meille parantavaa voimaa. Ylistäkäämme Jumalaa elämän puusta,
sen lehdistä, jotka ovat kansojen tervehtymiseksi. Kaikkialla nähdään
suunnan seurausta. Kiittäkäämme Jumalaa, että Uudessa maassa ’ei ole
mitään kirousta. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja Hänen
palvelijansa palvelevat Häntä.’ Ilm. 22:3. Muutamat harvat tietävät, mitä
oikea palvelu tarkoittaa. Jotka odottavat saavansa laulaa iloisuudessa
viettäkööt aikaansa käytännössä perehtyäkseen siihen musiikkiin ja sanoihin.
Jotta me oppisimme, miten palvella Herraa taivaassa, meidän täytyy
osallistua Hänen palvelukseensa nyt tullaksemme tutuksi Hänen kanssaan ja
oppiaksemme uskollisiksi palvelijoiksi.” M. 110. 1901.
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5.10. Torstai, ilta
Jes. 13:12
”Etuoikeutemme on ymmärtää Jumalan siunattu sana. On totta, että olemme
langenneet, mutta meidän ei tule aina jäädä syntiin. Meidät on asetettu
edulliselle maaperälle. Mikä kallis toivo meillä onkaan Kristuksessa!
Kiusaukset tulevat, mutta kun saatana heittää helvetillisiä varjojaan eteemme,
niin meidän tulee uskossa ojentautua varjojen lävitse elämän valoon - Häneen,
joka ei ole vain luonut ihmistä, vaan joka omalla verellään on lunastanut
hänet. Me olemme Kristuksen rakastettu perintö. Eläen uskossa me
työskentelemme yhdessä Hänen kanssaan omaksi pelastukseksemme.
Ahdistusten ja kiusausten keskellä Hänen kätensä ylläpitää ja tukee meitä.
Kristuksessa Jeesuksessa lepäävät eivät koskaan ole toimettomia tai
levottomia. Jotka pitävät lujasti kiinni uskostaan loppuun saakka tulevat
ahdistuksen tulesta seitsemän kertaa puhdistettuna hienona kultana.
Vaikeuksissa muista, että ahdistuksen tulessa harjoitettu usko on kalliimpi
kuin tulessa koeteltu kulta.” M. 1901.
6.10. Perjantai, aamu
1 Kor. 5:6
”Minulle on näytetty, miten pahan hapatus työskentelee. Saatana on tullut alas
suuressa vihassa, tietäen että hänellä on vain lyhyt aika työskennellä. Hän
työskentelee
vääryyden
kaikella
petoksella.
Joilla
menneisyyden
kokemuksissa on ollut suuri valo, mutta eivät ole vaalineet sitä valoa eivätkä
puhdistaneet sieluaan totuuden kuuliaisuudessa, kärsivät suuren tappion.
Antikristuksen henki kehittyy nopeasti. Pian koittaa aika, jolloin ne jotka
seuraavat omaa ihmisluontoaan, jotka ilmaisevat rakkautta yliherruuteen,
tullaan löytämään kadotettujen puolella. Herra on alentanut kuninkaita, ja Hän
sanoo kaikille, jotka väittäessään palvelevansa Häntä, koettavat herättää
huomiota ja eroavat Hänen neuvostaan: ’Mitä sinä selität minun lakiani, koska
itse elät rikoksessa?’ Jokainen, joka katsoo etuoikeudekseen tehdä mikä
häntä miellyttää, muistakoon että Herra antaa hänen olla tiellään, mutta hän
saa tehdä katkeria kokemuksia. Totuus on se, veljeni, jota me kaikki
tarvitsemme, totuus, joka vaikuttaa rakkaudessa ja puhdistaa sielun. L. 310,
1906.
6.10. Perjantai, ilta
Jaak. 4:16, 17
”Onko Jumala tehnyt maailman ja sitten jättänyt sen kokonaan ihmisten
tuomiovaltaan? Lepääkö Hän toiminnasta ja jättää sen ihmisten herruuteen?
Kuinka voi olla, että niiden joukossa, jotka väittävät tottelevansa ja
palvelevansa Häntä, on riitaa ja eripuraisuutta? Mikä kauhea asia onkaan
synnin tunkeutuessa sisälle, esiintyen luopumuksessa, kapinassa ja
epäsovussa Jumalan vilpittömässä omaisuudessa! Herra loi kaikki taivaan
olennot. Lusifer korotettiin olemaan kaunis, kunniakas olento taivaassa, mutta
hän joutui mustasukkaisuuteen ja pahaan epäilykseen, koska hän ei ollut
Jumalan asemassa Hän sanoi, että ihminen on sidottu ja kahleissa, jos hän
tekee Jumalan ensimmäiseksi ja viimeiseksi ja parhaimmaksi kaikessa.
Jumalan ei aikaisemmin tarvinnut puhua uskollisuudesta Hänen lailleen, sillä
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ei ollut mitään syytä tyytymättömyyteen, ennen kuin saatana sai sen aikaan.”
L. 1906.
7.10. Sapatti, aamu
Ps. 19:8
”Meille olisi hyötyä tutkia niitä valmisteluja, joita tehtiin Israelin kansassa
ennen kuin laki julistettiin. Jumalan laki on Hänen luonteensa ilmaus. Sen
pyhät määräykset puhuttiin Siinailla Jumalan omalla äänellä, ja kirjoitettiin
kivitauluihin Hänen omalla sormellaan. Ne olivat yksin esillä, osoittaen
selvästi niiden pelottavan, mitä tärkeimmän merkityksen. Ne tarkoittavat
elämää kuuliaisille ja kuolemaa tottelemattomille. Halki aikojen Jumalan
lakia on varjeltu moraalin korkeimpana mallina. Mitkään tieteen keksinnöt tai
tuottoisien mielten kuvittelut eivät ole pystyneet löytämään yhtäkään
perusvelvollisuutta, jota ei tässä lakikokoelmassa olisi esitetty. Jumalan laki
on elämän turvallisuus, omaisuus, rauha ja onni. Se annettiin turvaamaan
olemassaolomme ja iankaikkisen hyvän. Ennen vedenpaisumusta eläneet
rikkoivat tämän lain, ja maa tuhoutui vesitulvaan. M. 119, 1903.
7.10. Sapatti, ilta
2 Tim. 3:15
”Älköön kukaan antako jonkin tieteellisen esityksen johtaa mieltä pois
todellisesta
kuviteltuun.
Antakaa
Jumalan
esiintyä
todellisessa
suuruudessaan. Jumala kutsuu miehiä, jotka luonnolle uhratun
epäjumalanpalveluksen keskellä katsovat luonnosta ylös luonnon Jumalaan.
Jumala käyttää luontoa yhtenä palvelijanaan ilmaistakseen voimansa. Nämä
asiat, Hänen luomisensa kohteet, osoittavat Hänen kättensä työtä. Kaikista
Jumalan luomista ihminen, Hänen luomistyönsä kruunu, on mitä suurimmin
häpäissyt Häntä. Tuomiolla ihmiset tulevat seisomaan Jumalan edessä
häpeissään ja kuolemaan tuomittuna, koska, vaikka heille annettiin älykkyys,
järki ja puhelahja, he eivät halunneet totella Jumalan lakia. Jos Jumalan
kansan johtajat eroavat periaatteista ja häpäisevät Hänen asiaansa, niin
heidän syntinsä on suurempi kuin niiden, joilla on ollut vähemmän
tilaisuuksia ja etuoikeuksia.” M. 1903.
8.10. Sunnuntai, aamu
1 Joh. 1:3
”Yhteys Jumalan kanssa on sielun elämää. Se ei ole mitään sellaista, mitä
emme voisi käsittää, jotain jonka voimme pukea kauniisiin sanoihin, mutta
joka ei anna meille oikeata kokemusta, mikä tekisi sanamme todella
arvokkaiksi. Yhteys Jumalan kanssa antaa joka päivä kokemuksen, joka
tietenkin tekee ilomme täydelliseksi. Joilla on tämä yhteys Kristuksen kanssa,
ilmaisevat sitä hengessä, sanoissa ja työssä. Tunnustus ei ole mitään, ellei
sanoissa ja teoissa näy hyviä hedelmiä. Yhteys ja toveruus keskenään ja
Kristuksen kanssa - se on hedelmä, joka on syntynyt elävän viinipuun
jokaiselta oksalta. Puhdistuneella sielulla, uudestisyntyneellä, on selvä ja
ilmeinen todistus.” M. 120, 1903.
8.10. Sunnuntai, ilta
Joh. 17:21
”Tuntea Jumala sanan kirjaimellisessa merkityksessä, on olla yhtä Hänen
kanssaan sydämessä ja mielessä, omistaen kokemusperäisen tiedon
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Hänestä, pitäen kunnioittavaa yhteyttä Hänen kanssaan Lunastajana. Tämä
yhteys saadaan vain vilpittömällä kuuliaisuudella. Jos tämä yhteys puuttuu,
niin sydän ei ole missään mielessä Jumalan temppeli, vaan vihollisen
valvottavana, joka työskentelee omien aikomustensa hyväksi ihmisen
välityksellä. Sellainen ihminen, oli hänen tunnustuksensa tai väitteensä sitten
mikä tahansa, ei ole Pyhän Hengen temppeli. Kokemus tulee täydelliseksi
hedelmän tuottamisessa. Joka ei tuota hyvää hedelmää sanoissa ja teoissa,
jalostavien ja kohottavien periaatteiden voimassa, on huono puu. Hänen
tuottamansa hedelmä on pahanmakuinen Jumalalle. Hänen väittämänsä
Kristuksen tuntemus on väärää, petosta. Kristuksen rakkauden valossa
evankeliumi on avoin kirja. Sen valon mukaan, mitä Jumala on minulle
antanut, tiedän että ihmisten suurin vaara on itsepetos. Saatana vartioi hänen
muuttumistaan. Hän tulee ihmisten luo ihmisen muodossa ja puhuu heille
mukaansatempaavia sanoja. Hän tuo heille samat kiusaukset kuin
Kristuksellekin. M. 1903.
9.10. Maanantai, aamu
Jer. 9:23, 24
”Työskennellessämme Kristukselle oman minän täytyy kadota. Sydämen
kielen tulee olla, Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Itserakkaus kuolee,
Jeesuksen rakkaus palaa sielun alttarilla. Siellä ei ole mitään alhaista,
epähienoa, itsekästä tai maallisen kunnianhimon henkeä, koska elämme
Hänen läsnäolossaan, tehden Hänen työtään ja ollen yhteydessä Jeesukseen
Kristukseen ja Hänen elämäänsä. Hänen luonteensa ja Hänen työnsä valtaa
kaiken. Elämä tulee huomaamatta yhdeksi Kristuksen kanssa, niin kuin Hän
on yhtä Isän kanssa. Totuus, valo ja elämä kutoutuu Hänen elämäänsä ja
luonteeseensa ja pyrkimykset jalostuvat, puhdistuvat ja ovat epäitsekkäitä
taivaan järjestyksen mukaisesti. Jos koskaan ihmiset ovat tarvinneet
hengellistä havaintokykyä, elinvoimaa, lujaa uskoa ja voimaa rukoilla, niin juuri
ne ihmiset, jotka väittävät pitävänsä Jumalan käskyt ja odottavansa Herraa
Jeesusta Kristusta tulevaksi taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella.”
M. 41, 1890.
9.10. Maanantai, ilta
2 Kor. 10:17,18
”Rakkaus Kristukseen nähdään aina niissä, jotka ovat työntekijöitä yhdessä
Jumalan kanssa. Alhaiset, maalliset ajatukset ja aikeet hylätään, samalla kun
rakkaus Kristukseen kasvaa. Kenenkään, vaikka hän olisi miten heikko
uskossa, toivossa ja rohkeudessa, ei tarvitse olla epätoivossaan, sillä Kristus
on luvannut jumalallista apua ihmisten ponnistuksiin. Kristus työskentelee
jatkuvasti vetäen sielua puhtaaseen ja pyhään ilmapiiriin. Hän tuntee meidän
voimattomuutemme ja vaikeutemme, joita kohtaamme joka taholla
maailmassa. Apua on luvattu jokaiselle edistysaskeleelle. Kun vakava,
taisteleva sielu tuntee heikkoutensa ja on vihollisten ympäröimä, jotka
masentavat, silloin Lohduttaja tulee lähelle. Pyhä Henki auttaa meitä
heikkouksissamme. Jos tahdomme voittaa, meidän on käytettävä
saavutettavissamme olevia keinoja. Meidän täytyy pukeutua Herraan
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Jeesukseen Kristukseen. Meidän täytyy kantaa taivaan pukua. Meidän täytyy
pukeutua Kristuksen vanhurskauteen.” M. 1890.
10.10. Tiistai, aamu
Hoos. 6:3
”Jokainen katukoon nyt erehdyksiään ja etsiköön Herraa koko sydämestään.
Jumalan käännyttävä voima tulee jokaiselle, joka etsii Jeesuksen Kristuksen
rauhaa. Hänen opetuksensa ovat kaikille, jotka tahtovat kuunnella ja seurata
Häntä. Armossaan Jumala koettaa johtaa syntistä katumukseen. Kuuliainen
iloitsee Herran laissa. Hän panee lakinsa heidän mieliinsä ja kirjoittaa sen
heidän sydämiinsä. Heidän puheensa on sellaista, minkä Vapahtajan heissä
asuminen saa aikaan. Heillä on usko, joka työskentelee rakkaudessa ja
puhdistaa sielun kaikesta saatanan ehdotuksen tahraisuudesta. Heidän
sydämensä kaipaa Jumalaa. Keskustelussaan he rakastavat viipyä Hänen
armossaan ja hyvyydessään, sillä heille Hän on täysin rakastettava. He oppivat
taivaan kieltä, lapseksi ottonsa maata.” L. 1905.
10.10. Tiistai, ilta
Hes. 11:19, 20
”Minua on neuvottu sanomaan, että syntisten ei tarvitse hukkua sen tähden,
että heiltä puuttuisi tilaisuutta tuntea Jumalan tahto ja tie, vaan koska he
ratkaisivat elää oman tahtonsa mukaisesti. He kieltäytyvät tulemasta Jumalan
sanan hengelliseen valoon. He haluavat jäädä tietämättömiksi kristityn
etuoikeuksista ja velvollisuudestaan kysyä Jumalaa päivästä toiseen. Jumala
haluaa antaa jokaiselle syvän, älykkään kokemuksen hengellisessä elämässä.
Mutta monet tyytyvät sattumanvaraiseen kokemukseen. Herra kehottaa
uskollisuuteen palveluksessa. Hän toivoo palvelijoita, jotka ahkerasti auttavat
erehdyksessä olevia. Herran päivä on aivan yllämme. Älä tee tunnetuksi
erehdyksiä, joita näet niissä, jotka väittävät uskovansa totuuteen. Mitä tahdot
sanoa, sano se heille yksin, sydän täynnä sääliä ja hellyyttä. Jumalan tahto on
ilmaistu niin selvästi, että yksinkertaisinkin ymmärtää sen.” L. 1905.
11.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 97:2
”Jumala koettelee luonnetta joka kohdassa. Hänellä on Isän sydän ja Hän on
pitkämielinen lapsiaan kohtaan. Kanssakäymisissään Israelin lasten kanssa
Hän esiintyi heille armossa ja rakkaudessa. Kärsivällisesti Hän asetti heidän
syntinsä heidän eteensä ja pitkämielisesti odotti heidän näkevän ja
tunnustavan syntinsä. Hän antoi heille anteeksi; ja vaikka rikkomus usein
toistui, niin mitään pilkallista sanaa ei lausuttu eikä kaunaa ilmaistu. Kristus
ilmoitti selvästi, että vaikka joku yhä uudelleen tekee syntiä, hänelle täytyy
antaa anteeksi, jos hän katuu, vaikka se toistuisi seitsemänkymmentä kertaa
seitsemän. Sanat ovat lahja, annettu luottamuksellisesti, ja Jumala haluaa
moninkertaistaa jokaisen sijoituksen, joka on tehty Hänen rakkaudessa ja
pelossa. Hän nostaa ja auttaa jokaista, joka tarvitsee apua. Muistakaa että
vaikeneminen on kaunopuheliasta. Laaja puhuminen, joka on tullut
muutamien tavaksi, erottaa sielun Jumalasta ja tuo tuomion.” M. 61, 1900.
11.10, Keskiviikko, ilta
Ps. 97:6
”Rukoilkaa enemmän ja puhukaa vähemmän toisten virheistä. Paljossa
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rukouksessa oma minä pyhittyy kokonaan Jumalalle. Sitten työskennelkää
kaikilla kyvyillä ja voimilla, joita Jumala on antanut auttamaan toisia
pääsemään korkeammalle tasolle. Jumalan käännyttävää voimaa täytyy
nähdä kielenkäytössä, pidättyen sanoista, joita ei tule puhua. Sitten Pyhä
Henki ilmenee sitomalla yhteen eikä hajottamalla. Kaikkien, jotka haluavat
olla niiden joukossa, jotka seisovat Jumalan edessä ilman virhettä, täytyy
aloittaa viivyttelemättä voittamisen käytännöllinen työ. Herra antaa
vaikeuksien tulla, jotta puhdistuisimme maailmallisuudesta, itsekkyydestä ja
karkeasta epäkristillisestä luonteesta. Hän haluaa luoda jokaiseen sydämeen
syvän ja vakavan kaipauksen puhdistua kaikista synnin tahroista, jotta
tulisimme puhtaammiksi, pyhemmiksi ja onnellisemmiksi jokaisesta Hänen
antamastaan ahdistuksesta. Sielumme tummenee itsekkyydestä, mutta
katsoessamme vain Jeesukseen, me kuolemme itsellemme.”
12.10. Torstai, aamu
4 Moos. 20:12
”Jotkut pitäisivät Mooseksen syntiä sellaisena, joka pitäisi kevyesti unohtaa;
mutta Jumala ei näe niin kuin ihminen näkee. Kanaanin kukkuloiden jo
näkyessä israelilaiset napisivat, koska se virta lakkasi, joka oli virrannut
kaikkialla, minne he leiriytyivät. Kansan huudot nousivat Moosesta ja Aaronia
vastaan, joita he syyttivät tuoneen heidät erämaahan kuolemaan. Johtajat
menivät ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Jälleen ’Herran
kirkkaus ilmestyi’, ja Moosekselle sanottiin: ’Ota sauva ja kokoa seurakunta,
sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se
antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen
karjan.’ Kaksi veljestä kääntyi kansan puoleen, Mooseksella oli Herran sauva
kädessään. He olivat nyt iäkkäitä miehiä. Kauan he olivat kestäneet Israelin
kapinointia ja uppiniskaisuutta; mutta nyt viimein Mooseksenkin kärsivällisyys
lakkasi. Ja kalliolle puhumisen sijasta hän löi sitä kahdesti sauvalla.” M.
12.10. Torstai, ilta
4 Moos. 27:12-14
”Vesi pursui esiin runsaana tyydyttäen joukon. Mutta suuri väärä teko oli tehty.
Mooses oli puhunut kiihtyneellä tunteella. ’Onko meidän saatava teille vettä?’
hän kysyi, ikään kuin Herra ei tekisi lupaamaansa. ’Te ette uskoneet minua’,
sanoi Herra kahdelle veljelle, ’ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten
silmien edessä.’ Enemmän kuin tämä, Mooses ja Aaron olivat omaksuneet
itselleen sen voiman, joka kuului yksinomaan Jumalalle. Jumalallisen
väliintulon välttämättömyys teki tilanteen hyvin vakavaksi, ja Israelin johtajien
olisi pitänyt käyttää se painaakseen kansan mieliin Jumalan kunnioittaminen
ja vahvistaakseen heidän uskoaan Hänen voimaansa ja hyvyyteensä. Kun he
vihaisena huusivat: ’Täytyykö meidän saada teille vettä tästä kalliosta?’ He
panivat itsensä Jumalan paikalle, aivan kuin heillä itsellään olisi se voima.
Mutta nämä sanat häpäisivät suuresti Kristusta, heidän näkymätöntä
Johtajaansa. Jumalaa eikä ihmistä olisi pitänyt kirkastaa.” M. 169, 1903.
13.10. Perjantai, aamu
Joh. 10:16
”Kirjoittaessani siitä, mitä minulle näytettiin näyssä Rooseveltissä (New
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Yorkissa) yksityisiä asioita, niin sinun asiasi tuli järjestyksessä, ja minä yritän
nyt kirjoittaa sinulle, kuinka sinut esitettiin minulle. Minulle näytettiin, että
sinä et seiso Jumalan valossa ja suosiossa, vaan olet liikaa sekaantunut
maailmaan, että sinun rakkautesi sapattia pitäviin veljiisi ja sisariisi on
kylmenemässä. Sinun viimeaikainen vaikutuksesi ei ole ollut Hengen
yhteydessä ja Jumalan työssä, etkä ole menossa eteenpäin vaan taaksepäin.
Uskomattomien mielipiteet ovat suuresti vaikuttaneet sinun mieleesi. Sinulla
on työ suoritettavana. Sinulla täytyy olla syvä sielun nöyryys ja käydä sotaa
itseäsi vastaan ja taipumatonta tahtoasi vastaan, tai muutoin sinä varmasti
joudut vihollisen ansaan.” L. 1861.
13.10. Perjantai, ilta
Ef. 2:13, 14
”Jumala kehottaa seurakuntaansa eroamaan enemmän maailmasta
pukeutumis-tavassaan kuin mitä olet ajatellut. Jumala jatkuvasti opettaa
kansaansa pakenemaan ulkomuodon ylpeyttä, itserakkautta ja taistelua
suoraan Jumalan Henkeä vastaan tässä asiassa, niin ollen sinä vaellat
pimeydessä ja asetat itsesi vihollisen taistelukentälle. Näin, että Jumala
rakastaa sinua. Hyvä Paimen on hellästi huolehtinut sinusta ja varjellut sinua
mielesi murheen ja kärsimyksen keskellä; mutta sinun täytyy liittää tahtosi ja
arvostelusi Häneen ja olla halukas oppimaan. Ei kukaan - ei, ei yksikään - voi
yksin mennä taivaaseen. Jumalalla on kansa, jota Hän johtaa, opastaa ja
neuvoo. Heidän täytyy olla alamaisia toinen toisilleen. Jos joku päättää kulkea
yksin riippumattomana taivaaseen, hän tulee huomaamaan valinneensa
polun, joka ei johda häntä elämään.” L. 19, 1861.
14.10. Sapatti, aamu
Matt. 25:41
”On mahdollista osoittaa Vapahtajalle ulkonaista kunnianosoitusta, olla
tunnustukseltaan kristitty, omistaa jumalisuuden ulkokuori, samalla kuin
sydän, jonka uskollisuutta Hän arvostaa yli kaiken muun, on vieraantunut
Hänestä. Sellaisella on nimi, että hän elää, mutta on kuitenkin kuollut.
Hääaterialla Karitsa löytää monia, jotka eivät ole pukeutuneet hääpukuun pukuun, jonka Kristus osti heille elämänsä verellä. Huulilta, jotka eivät
koskaan tee erehdystä, kuullaan sanat: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne
sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Matt. 22:12. Puhutellut ovat
sanattomia. He tietävät että sanat ovat hyödyttömiä. Totuutta, pyhittävine
voimineen, ei ole tuotu sieluun, ja kieli joka kerran puhui mielellään
totuudesta, on nyt hiljaa. Sitten lausutaan sanat: ’Viekää heidät ulos
läsnäolostani. He eivät ole arvollisia maistamaan illallistani.’ Kun heidät
erotetaan uskollisista, Kristus katsoo heihin syvällä surulla.” M. 121, 1903.
14.10. Sapatti, ilta
Jer. 8:20
”Vapisevin sanoin Kristus lausuu surulliset sanat: ’Minä rakastin heitä; annoin
henkeni heidän puolestaan; mutta he vastustivat, hyläten pyyntöni ja jatkaen
synnissä. Oi jospa sinäkin tietäisit tänä päivänä, mitä sinun rauhaasi kuuluu!
Mutta nyt se on salattu sinun silmiltäsi.’ Tänään Kristus katsoo surulla niihin,
joiden luonteet Hänen täytyy lopulta ilmoittaa hylätyksi. Itseriittoisuutta
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täynnä he toivovat sielujensa voivan hyvin. Mutta viimeisenä suurena päivänä
paljastava peili näyttää heille pahan, jota he sydämessään ovat toteuttaneet,
ja osoittaa heille samanaikaisesti, että uudistus on mahdotonta. Jokainen
ponnistus on tehty saada heidät katumaan. Mutta he kieltäytyivät
nöyrryttämästä sydämiään. Mikä näky se onkaan! Siirryn maan yli uudelleen
ja uudelleen, kumartuen alas tuskassa, jota mikään kieli ei voi kuvailla, kun
näen monien lopun, monien jotka kieltäytyivät vastaanottamasta
Vapahtajaansa. Kaikki kätketyt teot näkyvät selvästi niiden tekijälle.” M. 1903.
15.10. Sunnuntai, aamu
Ps. 127:3
”Minulla on erityinen sanoma vanhemmille. Minua on neuvottu antamaan
vanhemmille ankara vaatimus Jumalalta jokaiseen perheeseen. Isien ja äitien
täytyy päivittäin kääntyä uudelleen tuodakseen valoa omiin perheisiinsä.
Harjoittakaa kristillistä kohteliaisuutta kasvattaessanne lapsianne. Vartioikaa
itseänne! Älkää koskaan salliko kätenne lyödä lasta vihassa. Teidän lapsenne
ovat Herran omaisuutta, ja niitä täytyy kohdella ystävällisesti, mutta ei
puolustaen heidän vanhurskauden ja totuuden halveksimista omalla
huolimattomalla kunnioituksen puutteellanne. Osoita heille oikeamielisyyttä.
Kristus on totuus, täydellinen näyte siitä, mitä jokaisen sielun täytyy olla, jos
hän astuu taivaan porteista sisälle. Kaikki suuret asiat on asetettu eteemme.
Ette voi koskaan parantaa pahaa mieltä tekemällä uskonnotonta työtä. Olkaa
ystävällisiä puhuessanne lapsillenne. Äänekäs, myrskyinen pauhaaminen ei
paranna lapsianne mistään pahasta teosta.”
15.10 Sunnuntai, ilta
1 Moos. 48:9
”Älkää ravistelko lapsianne kiukussa käännyttääksenne heidät erehdyksestä
Jumalan tahdon tielle. He ovat Jumalan omaisuutta. Poikia ja tyttäriä tulee
opettaa, mitä tarkoittaa totella Jumalan vaatimuksia, mikä tekee sekä teidät
että heidät sopiviksi taivaan valtakuntaan. Valvokaa ja rukoilkaa, isät ja äidit,
ettette joutuisi kiusaukseen. Antakaa sydämenne, mielenne ja sielunne
Jumalan palvelukseen. Teidän ei tule olla ankaria, vaan polvistukaa Jumalan
eteen, oma sydämenne Jumalan armon pehmentäminä. Kääntykää, jotta teillä
olisi Pyhän Hengen vilpittömyys. Miten lohduttavaa onkaan tietää, että Herra
auttaa teitä kaikissa vaikeuksissa, sillä te olette työntekijöitä yhdessä Jumalan
kanssa. Isät ja äidit, te otatte päällenne edesvastuun saattaessanne lapsia
maailmaan. Otatteko huomioon, että teidän ei tule tehdä turhaa työtä? ’Hänen
työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon
niin, ettei se jää turhaksi.’ Tällainen on kristityn kokemus. Se rohkaisee
suuresti.” M. 1911.
16.10. Maanantai, aamu
Joh. 15:4
”Kristus antaa ahdistusten tulla seuraajilleen, jotta he vakavimmin etsisivät
Herraa. Vaikeuksien tullessa älkää ajatelko Herran olevan vihollisenne. Hän
puhdistaa syystä. Hän ei halua masentaa teitä; mutta Hän koettelee teitä
nähdäkseen, jos te olette uskollisia Hänelle, ja johtaa teitä varovaisesti
kaikissa olosuhteissa. Hän ei halua ajaa teitä pois, vaan vetää teitä
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lähemmäksi Herraa. Vaikeuksien aikana kristityn ainoa toivo on Jumalassa.
Älä puhu toisille vaikeuksistasi, sillä heillä on kylliksi omaa kannettavaa, ja
ihmisystävämme eivät aina voi ymmärtää meitä. Etuoikeutesi on mennä
Hänen tykönsä, joka aina ymmärtää, koska Hänen elämänsä maan päällä oli
jatkuvaa ahdistusta ja vaikeutta, joita syntyi ilman Hänen omaa syytään tai
syntiä.” M. 97, 1909.
16.10. Maanantai, ilta
Fil. 1:10, 11
”Ei riitä, että rukoilette silloin tällöin, ja silloin tällöin toimitte oikeamielisesti.
Teillä tulee olla Kristuksessa pysyvän ominaisuudet, jatkuvasti työskennellen
elämässänne. Kuinka monella meistä on tämä kokemus? Me voimme sen
omistaa, ja omistaessamme sen olemme onnellisimpia ihmisiä maan päällä.
Kun Kristuksen sana pysyy meissä, niin me ilmaisemme, että olemme
kokonaan vastaanottaneet Hänet, joka ihmisenä ollessaan eli synnitöntä
elämää. Jumalallisessa voimassa me voitamme jokaisen taipumuksen
pahaan. Ero Kristuksen luonteen ja muiden Hänen päiviensä ihmisten
luonteiden välillä oli kaikkialla ilmeinen, ja tämän eron johdosta maailma
vihasi Häntä. Se vihasi Häntä Hänen hyvyytensä ja tarkan rehellisyytensä
vuoksi. Ja Kristus sanoi, että jotka ilmaisevat samoja ominaisuuksia, joutuvat
samoin vihattaviksi. Lähestyessämme ajan loppua tämä viha Kristuksen
seuraajia kohtaan tulee yhä ilmeisemmäksi.”
17.10. Tiistai, aamu
Matt. 22:2
”Herra Jumala on luvannut pidot kaikille ihmisille. Sitä esitettiin vertauksessa
suurista päivällisistä, jossa on luvattu juhlat jokaiselle sielulle. Näillä
päivällisillä kaikki saavat iloita taivaallisesta ateriasta, joka on evankeliumi.
Tätä ateriaa tarjotaan kaikille, jotka tahtovat vastaanottaa sen. Kaikkia on
kutsuttu ja kehotettu tulemaan. Kaikki osanottajat hääaterialla, evankeliumin
aterialla, tässä esityksessä sanovat ottaneensa Kristuksen henkilökohtaiseksi
Vapahtajakseen. He kantavat Hänen tunnusmerkillistä pukuaan. He ovat
hyväksyneet totuuden sellaisena, kuin se on Jeesuksessa, joka on Kristuksen
vanhurskauden puku. Vain ne kunnioittavat Kristusta, jotka vastaanottavat
kutsun: ’tulkaa, kaikki on valmiina; tulkaa Karitsan hääaterialle.’ Nämä
pukeutuvat valkeaan vaatteeseen, tahrattomaan, puhtaaseen luonteeseen,
osoittaen etteivät enää elä vanhaa elämäänsä.” M.
17.10. Tiistai, ilta
Luuk. 10:21
”Papit, kirjanoppineet ja hallitusmiehet olivat niin itseriittoisia, että he eivät
välittäneet Kristuksen sanoista. Heidät todistettiin syyllisiksi, heidän järkensä
vakuutti sen heille, mutta he eivät vastanottaneet Jumalan lähettämää. Heillä
oli ollut etuoikeus kaikkeen sekä ajalliseen että hengelliseen edistymiseen,
mutta Kristus näki heidät kaiken armon, myötätunnon, hellyyden ja
rakkauden hylkääjiksi, mitä Hän oli tullut tuomaan heille. He kääntyivät pois
valosta ja Kristuksen heille antamasta todistuksesta. Kristus oli murheellinen,
kun kaikki maailman silmissä suosituimmat olivat juuri niitä, jotka kielsivät
Hänet ja kieltäytyivät Hänen iankaikkisen elämän tarjouksestaan. Meidän
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täytyy jatkuvasti edistyä. Kasvaminen, kehittyminen, uskon ja pyhyyden
lisääntyminen antaa meille kokemuksen kristillisessä elämässä, ja se on
kristillisen elämän laki.” M. 143, 1898.
18.10. Keskiviikko, aamu
Joh. 9:4
”Vuodet kuluvat nopeasti vieden muistiinpanot ikuisuuteen. Missä tahansa
näet työtä tehtävän, tee se parhaimmalla tavallasi Kristuksen käskyn
mukaisesti. Asetu Jumalan kurin alle. Joka väittää olevansa kristitty ja
kuitenkin toimii maailmanihmisen hengessä, todistaa olevansa väärä
opetuslapsi. Taivaan tulee heijastua kristityn luonteessa. Hänen tulee
työskennellä niin kuin Kristus työskenteli. Työmme pitäisi olla vuosia edellä
siitä, mitä se on. Jumalan suunnitelma on, että pimeydessä olevat näkisivät
suuren valon. Kristuksen työ oli jatkuvaa etenemistä. Elämällään Hän jätti
meille esimerkin, kuinka meidän tulee tehdä työtä. Hän kulki jatkuvasti hyvää
tehden. Tehtäväkseni on annettu antaa sanoma kaikille, joille totuuden valo on
loistanut. Heidän tulee työskennellä kärsivällisesti ja sinnikkäästi niiden
tuhansien hyväksi, jotka hukkuvat synneissään hajallaan kaikissa maissa.” L.
1910.
18.10. Keskiviikko, ilta
Joh. 5:17
”Kaikkien, jotka jakavat Kristuksen kirkkauden, tulee jakaa Hänen
papinvirkansakin, auttamalla köyhiä, heikkoja ja kodittomia. Meidän täytyy
olla innokkaita, käyttäen kaikki kykymme Herran palvelukseen. Kallisarvoisia
tuloksia saadaan varmasti epäitsekkäistä ponnisteluista. Työntekijät saavat
korkeinta kasvatusta Suurelta Opettajalta. Me puhumme korkeammasta
kasvatuksesta. Korkeinta kasvatusta on tehdä Kristuksen elämä jatkuvaksi
oppikirjaksemme. Jokainen, jonka nimi on seurakunnan kirjoissa, pankoon
pois kaiken ylpeyden, kaiken kevytmielisyyden, kaiken halun seurata
maailman muoteja. Meidän tulee vastaanottaa Kristukselta korkeinta
mahdollista kasvatusta, jotta emme johtaisi sieluja Jumalan kieltämille
poluille. Mitään rajaa ei ole täydelliseksi tulemisen esimerkillä, jota meidän on
näytettävä uskomattomille. Mitään huolimatonta, velttoa työtä ei pidä olla
kokemuksessamme.” L.
19.10. Torstai, aamu
Ps. 42:12
”Seisotko sinä maailman puolella vai Kristuksen puolella? Minkä arvoinen
koko maailma on minulle kaikkine kultineen ja hopeineen, jota voitaisiin
koota? Minkä arvoinen se on sinulle? Elämänkaareni on melkein lopussa.
Monet, monet entisistä tovereistani ovat nyt haudassa. Kaikki mitä on jäljellä
meidän suuresta perheestämme, on yksi sisareni - ja hänkin on heikko.
Jumala on antanut minulle voimaa. Hän on minun kasvojeni terveys. Joka
aamu iloitsen Hänessä. Minä tiedän, että olen jättänyt sieluni ylläpidon
Hänelle, uskolliselle Luojalle; ja minä tiedän, että Hän ei koskaan ole pettänyt
minua. Jos asetatte luottamuksenne Häneen, niin Hän antaa jokaiselle teistä
voimaansa, armoaan ja pelastuksen. Jos joku kysyy teidän tunteitanne, niin
älkää valittako ja napisko ja koettako ajatella jotain surullista saadaksenne
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heidän myötätuntonsa, vaan tarttukaa heidän käteensä ja sanokaa: ’Kiitos
Jumalan! Herra on hyvä ja minä rakastan Häntä, koska Hän on minua ensiksi
rakastanut.’” M. 1901.
19.10. Torstai, ilta
Ps. 27:14
”Olkoon keskustelusi iloista ja toivorikasta. Älä puhu masentavasti, kertoen
uskon puutteestasi, suruistasi ja kärsimyksistäsi, sillä perkele iloitsee
kuullessaan sellaisia sanoja. Synkistä asioista puhuessasi kirkastat vihollista.
Puhu uskosta, toivosta ja rohkeudesta, siten kirkastaen Jumalaa. Sen sijaan
että juoruilemme aiheuttaen vahinkoa, kertokaamme Kristuksen
verrattomasta voimasta ja Hänen kirkkaudestaan, siten todistaen ja korottaen
sotajoukkojen Herraa Jumalaa, ja opetelkaamme laulamaan voittolaulua
kirkkauden valtakunnassa. Aloittaessamme täällä laulaa voiton ja kiitoksen
laulua, me valmistaudumme laulamaan Mooseksen ja Karitsan laulua
kohdatessamme lasimerellä. Herra haluaa olla kanssamme tämän elämän
ajan, jos annamme Hänen Henkensä johtaa itseämme emmekä laiminlyö
kirkastaa Hänen nimeään. Meidän tulee niin paljon kuin mahdollista tuoda
taivas tähän elämään.” M. 111, 1901.
20.10. Perjantai, aamu
Joh. 17:3
”Jos tahdomme tulla läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa, jos tahdomme
antaa Jumalalle Hänen omansa - mielemme, sydämemme ja kaiken meissä
olevan - niin tulemme saamaan rauhan ja onnen, mitä emme missään
muualla voi saada. Mitä merkitsee elää tässä maailmassa riippuvaisena
suosionosoituksista ja huvituksista, joita täällä voimme löytää? Tuovatko ne
meille onnea? Ei; ne tuovat vain levottomuutta ja tyytymättömyyttä, ja
samanaikaisesti menetämme kalleimman aarteen, runsaimman siunauksen,
mitä Jumala voi lahjoittaa meille. Meidän täytyy ymmärtää sielumme arvo
paljon enemmän kuin ymmärrämme. Meidän täytyy tietää, mitä tehdä, jotta
tekisimme Jumalan tekoja. ’Se on Jumalan teko, että te uskotte Häneen,
jonka Jumala on lähettänyt’. Hän voi olla meille kaikki, mitä me toivomme.
Jeesus julisti juhlan viimeisenä päivänä: ’Jos joku janoaa, niin tulkoon minun
tyköni ja juokoon.’ M. 16, 1895.
20.10. Perjantai, ilta
Matt. 11:28-30
”Oletko yrittänyt sitä? On monia, jotka ovat, ja he tietävät, että Kristuksen
sanat ovat tosiasia ja totuus, ja kun vaikeudet ovat tulleet tulvan lailla, he ovat
katsoneet Jeesukseen ja saaneet lohdutusta ja voimaa. Kristus on luvannut,
että jos me otamme Hänen ikeensä, me löydämme rauhan, lohdutuksen ja
toivon, ja tiedämme kokemuksesta, että Hänen sanansa ovat totta. Hän
haluaa jokaisen pelastuvan. Jeesus tiesi, että ihmisellä ei ole voimaa
itsessään vastustaa sielunvihollisen kiusauksia, ja siksi Hän puki
jumaluutensa ihmisyyteen, jätti kuninkaallisen valtaistuimensa ja korkean
asemansa ja tuli tähän maailmaan, jossa kaikki on kirouksen lakastumaa ja
turmelemaa, ja nöyryytti itsensä antaakseen meille esimerkin. Hän tuli tähän
maailmaan, ei ottamaan osaa hevoskilpailuihin, ei käymään teattereissa,
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vaan tuli nöyränä ja alhaisena, ja Hän kehottaa meitä oppimaan Hänestä.” M.
1895.
21.10. Sapatti, aamu
Joh. 3:30
”Eräässä tilaisuudessa juutalaiset hallitusmiehet lähettivät lähettiläitä
Johannes Kastajan tykö kysymään: ’Kuka sinä olet?’ Hän sanoi: ’Minä olen
huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta
Jesaja on sanonut.’ Ei kukaan joka kuuli Johanneksen sanat ja näki hänen
vakavuutensa, osannut ajatella, että hän viittasi Kristukseen, joka niin kauan
oli luvattu maailmalle. Suuret joukot hyväksyivät Johanneksen saaman ja
seurasivat häntä paikasta toiseen. Monet hellivät sydämessään toivetta, että
hän oli Messias. Mutta kun Johannes näki ihmisten kääntyvän hänen
puoleensa, hän koetti johtaa heidän mielensä tulevaiseen. Tänä aikana, vähän
ennen Kristuksen toista tulemista taivaan pilvissä, tulee Johannes Kastajan
kaltaista työtä tehdä. Jumala kutsuu ihmisiä, jotka haluavat valmistaa kansaa
seisomaan Herran suurena päivänä.”
21.10. Sapatti, ilta
Matt. 3:2
”Kansana, joka uskoo Kristuksen pian ilmestyvän, meidän tulee julistaa
sanomaa: ’Valmistukaa kohtaamaan Jumalaanne.’ Sanomamme tulee olla
yhtä suora, kuin oli Johanneksen sanoma. Hän nuhteli kuninkaita vääryydestä.
Vaikka hän vaaransi elämänsä, niin hän ei epäröinyt julistaa Jumalan sanaa;
ja meidän työmme tänä aikana täytyy tehdä yhtä uskollisesti. Julistaessamme
Johanneksen kaltaista sanomaa, täytyy meillä olla samanlainen hengellinen
kokemus kuin hänelläkin oli. Meidän täytyy katsoa Jumalaan, ja katsomalla
Häneen me kadotamme itsemme. Johanneksella oli luonnostaan virheitä ja
heikkouksia, kuten muillakin ihmisillä, mutta jumalallisen rakkauden
kosketus muutti hänet. Kun Kristus aloitti työnsä, tulivat Johanneksen
opetuslapset hänen tykönsä valittaen, että kaikki ihmiset seurasivat uutta
opettajaa, silloin Johannes osoitti, miten selvästi hän käsitti suhteensa
Messiaakseen, ja kuinka iloisesti hän tervehti Häntä, jolle hän oli valmistanut
tietä.” M. 1907.
22.10. Sunnuntai, aamu
Ef. 3:2, 3
”Jumalallisen ilmestyksen välityksellä pelastussuunnitelma, jota Kristus
toteutti, selvisi Paavalille. Jumalan kutsumana hänen tuli opettaa ihmisiä, että
toivottomuuden tilasta, kuolleena rikoksiin ja synteihin, löytyi vapautus
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin välityksellä. Siinä oli elämää ja voimaa ja
pyhyyttä. Tämän ilmestyksen johdosta Paavalia siunattiin ihmeellisellä
ymmärtämyksellä. Vaikka hän ei voinut esittää toisille kaikkea, mitä itse oli
nähnyt, niin hän oli lujasti juurtunut ja perustunut totuuteen. Eivät kärsimykset
eivätkä moitteet voineet koskaan johtaa häntä kieltämään niitä suuria
totuuksia, joita hänelle oli ilmaistu. Mitkään väärät teoriat eivät voineet johtaa
häntä pois niiden suurten näkymien vaikutuksesta, joita hän oli saanut
taivaallisista asioista. Paavalin esittämä evankeliumi hänen kirjoituksissaan on
tänään yhtä voimallinen kuin niitä kirjoitettaessa.” M.
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22.10. Sunnuntai, ilta
1 Kor. 12:13
”Kaikkien aikakausien ihmisille on tehty tiettäväksi Kristuksen armonaarteet,
Jumalan suuri rakkaus ilmaistiin Hänen Poikansa kautta. Voimmeko me
kylmässä, elottomassa tilassa arvostaa näitä totuuksia? Kristuksen
evankeliumi julistettiin Juudan kansalle. Jos he olisivat hyväksyneet totuudet,
ne olisivat vahvistaneet heille pelastuksen. Uskomalla Kristukseen he olisivat
voineet tulla kuninkaallisen perheen jäseniksi, ilmaisten halki aikojen Hänen
armonsa rikkauksia. Mutta kansakuntana he kielsivät Kristuksen, hylkäsivät
Hänen armontarjouksensa, ja leikattiin pois viinipuusta, jotta pakanat
oksastettaisiin tilalle. Vieläkin heillä on etuoikeus tulla pakanoiden kanssa
osallisiksi pelastuksesta. Usko Kristukseen työskentelee jokaisessa ihmisessä
luonteen muuttumiseksi. Kristuksen muuttavan armon kautta Hengen
hedelmät ilmenevät niiden elämässä, jotka kerran olivat kuolleita rikoksissa ja
synneissä. Taipumuksissa, sanoissa ja teoissa he ovat osallisia jumalallisesta
luonnosta.”
23.10. Maanantai, aamu
2 Kor. 6:17
”Mitään keskitietä ei ole valmistettu paratiisiin. Sanoma, joka on annettu
ihmisille näinä viimeisinä päivinä, ei yhdisty ihmisten keksintöihin. Meidän ei
pidä nojata maailman lakimiesten politiikkaan. Meidän täytyy olla nöyriä
rukouksen miehiä, eikä toimia niin kuin saatanan sokaisemat ihmiset. Suurin
valoja siunaus, minkä Jumala on lahjoittanut, ei ole turva rikoksia ja
luopumusta vastaan näinä viimeisinä päivinä. Jumalan korkeisiin
luottamusasemiin korottamat voivat kääntyä pois taivaan valosta
ihmisviisauteen. Heidän valonsa muuttuu silloin pimeydeksi, heidän Jumalalta
saamat kyvyt ansaksi, heidän luonteensa Jumalan loukkaamiseksi. Jumala ei
anna pilkata itseään. Ero Hänestä on tuonut ja aina tulee tuomaan varmat
tulokset.” M. 139, 1903.
23.10. Maanantai, ilta
Ilm. 18:4
”Kristuksen ilmestys Johannekselle on ihmeellinen, arvokas, ylevä ia
juhlallinen sanoma. Tämän sanoman esittäminen ratkaisevalla teholla vaatii
kaikki kyvyt, joita Jumala on ihmisille antanut. Johanneksen saadessa sen
Pyhä Henki työskenteli hänessä, sillä Kristus itse tuli taivaasta kertoen
hänelle, mitä hänen piti kirjoittaa. Kristuksen opetuslapsiksi tunnustautuvat
ilmaisevat usein sydämen kovuutta ja mielen sokeutta, koska eivät valitse ja
käytännössä kulje Jumalan tietä omansa sijasta. Itsekkäät aikeet valtaavat
mielen ja luonteen ja itseluottamuksessaan he luulevat oman tiensä olevan
viisautta. He eivät ole tarkkoja seuraamaan Jumalan tietä ja sanoja.
Olosuhteet muuttavat asian, he sanovat. Maailmallinen politiikka tulee
mukaan, ja he ovat kiusattuja ja vetäytyvät pois. He liikkuivat omien
pyhittymättömien toiveittensa mukaisesti tehden polut mutkikkaiksi
jaloilleen.” M.
24.10. Tiistai, aamu
Tiit. 2:13
”Kristus tulee pian toisen kerran. Meidän pitäisi usein puhua siitä. Sen tulisi
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olla ylimpänä ajatuksena mielissämme. Hän tulee, voimalla ja suurella
kirkkaudella, ja jokainen silmä tulee näkemään Hänet. Tästä joukosta
Johannes kirjoittaa: ’Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen
valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli
kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat.’ Pasuna ei
ole vielä soinut. Jotka ovat menneet alas hautaan eivät ole vielä huutaneet:
’Kuolema, missä on sinun voittosi?’ Vanhurskaita kuolleita ei ole vielä kutsuttu
yhdessä elävien pyhien kanssa kohtaamaan Herraansa ilmassa. Mutta se aika
on lähellä, jolloin Paavalin lausumat sanat täyttyvät: ’Sillä itse Herra on tuleva
alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa,
ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten me, jotka olemme elossa,
nousemme yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin.’” M. 1886.
24.10. Tiistai, ilta
Fil. 3:20, 21
”Jotta voimme tulla Vapahtajan kaltaisiksi, meidän täytyy muuttua. Nyt on aika
meidän esittää päivittäisessä elämässä Kristuksen elämän hyveitä. Meillä ei
ole aikaa hukattavana. Jos me laiminlyömme luonteemme rakentamisen, niin
menetämme iankaikkisen elämän. Meidän täytyy rakentaa todelliselle
perustukselle. Meidän täytyy tehdä Kristuksen työtä, jatkuvasti valvoen ja
rukoillen. Sitten me olemme valmiit Hänen ilmestyessään, valmiit saamaan
iankaikkisen elämän. Jokainen, joka tahtoo, voi tulla voittajaksi. Pyrkikäämme
vakavasti saavuttamaan sen tason, joka on eteemme annettu. Kristus tietää
heikkoutemme ja Hänen luoksensa voimme mennä päivittäin apua saamaan.
Meidän ei tarvitse saada voimaa kuukaudeksi eteenpäin. Meidän on
taisteltava päivästä päivään. Tämä maa on valmistautumispaikka taivasta
varten. Täällä vietetty aika on kristityn talvea. Täällä kylmät tuulet puhaltavat
yllemme. Mutta Kristuksen tullessa surut ja huokaukset päättyvät ainiaaksi.
Silloin on kesä.” M.
25.10. Keskiviikko, aamu
Mark. 11:24
”Monet väittävät, että haluavat pelastua, haluavat olla Jumalan poikia ia
tyttäriä, mutta mitä säälittävimmällä tavalla he valittavat Jumalalle, koska
eivät tunne niin kuin he ajattelevat, että heidän pitäisi tuntea. He sanovat:
’Tiedän, että minun on monesta oltava kiitollinen. Herra on siunannut minua
monta kertaa; mutta en tunne niin kuin haluaisin tuntea. En uskalla omistaa
itselleni lupauksia ja sanoa, että olen Jumalan lapsi. Luulen Hänen siunaavan
toisia. Luulen, että Hän haluaa vastaanottaa heidät, mutta ei minua. En voi
uskoa, että Hän antaa anteeksi minun syntini.’ Tämä on selvästi näkyvää
uskomattomuutta ja syntiä Jumalan edessä, sillä he häpäisevät Jumalaa ja
rajoittavat Israelin Pyhää. Kristus on Vapahtajanne. Kalliit lupaukset on
annettu Hänen seurakunnalleen, ja jos te olette ottaneet ne askeleet, jotka
ovat välttämättömiä kääntymyksessä, jos te avoimesti olette tunnustaneet
Kristuksen, niin olette osa Kristuksen ruumiista.”
25.10. Keskiviikko, ilta
Joh. 14:18
”Olette ilman puolustusta, jos kiinnitätte sielunne uskottomuuteenne,
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epäilyksiinne ja menette toisten luo valituksinenne, niin mikään puolustus ei
voi todistaa teitä syyttömäksi, kun nämä Kristuksen sanat on puhuttu teille.
Ne ovat täynnä lohdutusta, toivoa ja vakuutusta ikuisesti. Jos te hylkäätte
Hänen sanansa ja ohjeensa, etsiäksenne virkistystä inhimillisistä lähteistä,
niin teillä ei ole rauhaa eikä lohtua, koska kieltäydytte avusta, jota Jumala
antaa teille. Herra julistaa, että helvetin portit eivät voita Hänen
seurakuntaansa. Jokainen vilpitön seurakunnan jäsen voi omistaa itselleen
nämä lupaukset ja sanoa: ’Minä olen Herran. Hänen voimassaan minä olen
voittamaton. Uskotteko yksilöinä Herran sanat? Vai pidättekö niitä joutavina
puheina? Tartutteko niihin uskossa?” M.
26.10. Torstai, aamu
Joh. 7:46
”Maan päällä ollessaan Jumalan Poika oli Ihmisen Poika; kuitenkin oli aikoja,
jolloin Hänen jumaluutensa leimahti esiin yliluonnollisella voimalla. Totuus ei
koskaan tyrehtynyt Kristuksen huulilta. Totuus ei koskaan kärsinyt Hänen
käsissään. Totuuden sanat vuotivat Hänen huuliltaan yllättävän raikkaina ja
voimakkaina, aivan kuin uutena ilmestyksenä. Jokainen vakuuttukoon siitä,
että Kristus ei lausunut mitään mielikuvituksellista tai haaveellista. Hän tuli
Isän tyköä ollakseen valona maailmassa. Tätä valoa ei kätketty vakan alle.
Kristus puhui arvovallalla jokaisen asian. Jokainen totuus, joka oli tärkeä
Hänen kansalleen, ilmaistiin Hänen opetuksessaan varman tiedon
järkkymättömällä vakaumuksella. Hän ei puhunut mitään viisasteluja, ei
mitään todennäköisyyksiä, ei ihmisten mielipiteitä ihmisten sanelemina ainoastaan totuutta. Hänen vakuutuksensa perustuivat henkilökohtaiselle
tiedolle.”
26.10. Torstai, ilta
Matt. 7:28, 29
”Suuren Opettajan huulilta ei koskaan lähtenyt mitään joutavaa puhetta, ei
myöskään vääriä teorioita kauniiseen kieleen puettuina. Kaikki Hänen
opetuksensa oli muuttumatonta raamatun totuutta. Kristus ilmaisi kaiken
totuuden ihannetta. Hän näytti heille helmi helmeltä kallista totuutta.
Jokaiselle asiamiehelleen Herra lähettää sanoman: ’Ottakaa paikkanne
velvollisuutenne vartiopaikalla, ja seisokaa lujina oikeuden puolesta.’ Kaikille
Jumalan työntekijöille minun on käsketty sanoa: ’Löytäkää paikkanne, jos
olette Jumalan lähettämiä. Älkää imekö itseenne ihmisten mielikuvituksellisia
haaveita, joita Jumala ei ole opettanut. Kristus odottaa antaakseen teille
näkemyksen taivaallisista asioista; odottaa virvoittaakseen hengellistä
sykintäänne lisääntyneeseen toimintaan. Älkää antako enää minkään pahan
vaikutuksen tai taipumuksen, luonnollisen tai hankitun, saada teitä
tulevaisuuden vaatimuksista alistamaan iankaikkiset edut tämän elämän
tavallisille asioille.” M. 156, 1903.
27.10. Perjantai, aamu
Ef. 5:17
”Jättäkää itsenne Jumalan käsiin. Lopettakaa valittaminen, vaikka teidän
mielestänne jotain olisikin valitettavaa. Saatana sanoo: ’Minä kiusaan häntä,
kunnes hän kärsii haaksirikon uskossa;’ mutta teidän ei tarvitse joutua hänen
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juoniensa voittamiksi. Jumala ylläpitää teitä, jos vain annatte Hänen tehdä
sen. Toisinaan te olette halukkaita tekemään täydellisen antaumuksen
Jumalalle, ja silloin tunnette rauhaa; mutta te vetäydytte jälleen taaksepäin,
ettekä anna Jeesuksen kantaa taakkojanne. Te haluatte, että Jumalan tahto
tapahtuisi teissä, mutta samanaikaisesti te kavahdatte kipua ja itsensä
uhraamista, mikä sisältyy siihen. Jotta Jumalan tahto tapahtuisi teissä, teidän
täytyy luottaa taivaalliseen Isäänne, niin kuin lapsi luottaa vanhempiinsa.
Mutta teillä on huolestunut, levoton sydän; te todella pelkäätte jättäytyä
Jumalalle, pelkäätte seurauksia, mitä sellaiseen antautumiseen sisältyy. Älkää
turmelko, minä pyydän, kristillistä kokemustanne.” L. 1894.
27.10. Perjantai, ilta
Joh. 4:14
”Tiedä, että Jumala on ottanut sinut erikoiseen huolenpitoonsa; luota Häneen,
koska rakastat Häntä ja Hän rakastaa sinua. Hän ylläpitää kaikkia, jotka
asettavat luottamuksensa Häneen. Jumala panee kaiken työskentelemään
sinun pyhitykseksesi, jos lopetat harmittelusi ja luotat Häneen. Seuraavat
sanat lausuu sinulle Eräs, joka ei tee virhettä: ’Älä lankea kiusaukseen rasittaa
elämääsi ja tehdä itsesi kurjaksi omissa ajatuksissasi, jotka ovat tavallisesti
saatanan vihailuja.’ Sinä säilytät surusi tuoreena mielessäsi ja mietit yhä
samoja asioita, viiltäen ja ruhjoen omaa sieluasi. Älä tuo menneisyyden
epämiellyttäviä asioita nykyiseen elämääsi. Todista että elämä Kristuksen
kanssa ei ole epäonnistumista. Karkota saatana luotasi ja vaella Jeesuksen
kanssa, ja ole täysin Hänessä. Pyhän Hengen tulee tehdä työ sydämessä, ja
kun se on tapahtunut, niin katkerat kyyneleet eivät enää vuoda.” L.
28.10. Sapatti, aamu
2 Moos. 23:2
”Olla erikoinen erikoisuuden vuoksi on ehdottomasti vastenmielistä, kristityn
arvokkuuden alapuolella, mutta olla erikoinen, koska se on välttämätön
seuraus palveltaessa Jumalaa, ja vain Hän asettaa ihmiseen taivaan
arvokkuuden. Meidän ei tarvitse pelätä olla erikoisia, jos velvollisuus vaatii
meitä siten korottamaan ja kunnioittamaan Jumalaa. Älä etsi erikoisuutta
omalaatuisuuden vuoksi, vaan välttääksesi syntiä ja Jumalan häpäisemistä. Ja
siinä asiassa meidän ei tule huolehtia suuristakaan joukoista, jotka ovat meitä
vastaan. ’Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa. ’Koska Jumalan laki on
julistettu pätemättömäksi maailmassamme, niin onko hyvettä rikkoa sitä?
Maailmasta voi näyttää pieneltä asialta, että kristitty ollakseen sovussa
maailman kanssa pitää sunnuntaita seitsemännen päivän sapatin sijasta,
mutta Jumalan sana sanoo, että seitsemäs päivä on minun pyhä päiväni.
Synnin ihminen sanoo: ’Minä teen sinulle sapatin ja sinun täytyy pitää viikon
ensimmäistä päiviä.’” L. 1887.
28.10. Sapatti, ilta
Matt. 18:20
”Jumalalla on seurakunta. Se ei ole suuri kirkko, ei myöskään kansallinen
laitos, siinä ei- ole myöskään eri kirkkokuntia; se on kansa, joka rakastaa
Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä. Missä Kristus on muutamien harvojenkin
keskellä, siellä on Kristuksen seurakunta, sillä vain Korkean ja Pyhän läsnäolo,
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Hänen, joka on ikuisuudesta, voi muodostaa seurakunnan. Missä kaksi tai
kolme, jotka rakastavat ja tottelevat Jumalan käskyjä, on yhdessä koolla,
siellä Jeesus istuu pöydän päässä, olkoon se sitten autiossa paikassa maan
päällä, erämaassa, kaupungissa vankilan muurien ympäröimänä. Jumalan
kunnia on täyttänyt vankilan muurit, vuodattanut kirkkaita taivaan valon
säteitä synkimpäänkin vankityrmään. Pyhät voivat kärsiä, mutta heidän
kärsimyksensä, kuten muinoin apostoleilla, levittävät heidän uskoaan ja
voittavat sieluja Kristukselle ja kirkastavat Hänen pyhää nimeänsä.” L. 108,
1886.
29.10. Sunnuntai, aamu
1 Kor. 1:21
”Henkilökohtaisen Jumalan olemassaolo, Kristuksen yhteys Isänsä kanssa, on
kaiken oikean tieteen perustus. Luonnosta me voimme saada vain
epätäydellisen käsityksen Jumalan suuruudesta ja majesteettiudesta. Me
näemme Hänen voimansa ja viisautensa työskentelyn, mutta Hän itse on
käsityskykymme yläpuolella. Valtameri, vesiputous, korkeat, jylhät vuoret
ilmaisevat kuitenkin puutteellisesti Hänen kättensä työtä. Saatana on tuonut
hämmennystä ja rumuutta Jumalan luomakuntaan. Tarvitaan jotain enemmän
kuin luonto ilmaisemaan Isän luonnetta. Kristus tuli tähän maahan
ilmaisemaan, mitä rajallinen mieli voi käsittää Jumalan kunniasta. Hän tuli
yhdistämään jumaluuden ja ihmisyyden, että Hänen kauttaan, kun luonne on
tehty täydelliseksi, ihmiset voivat viimein katsella Jumalaa Hänen
kirkkautensa täyteydessä.” M. 30, 1904.
29,10, Sunnuntai, ilta
2 Piet 1:4
”Hänen uhrinsa ansioiden kautta me voimme tulla osallisiksi jumalallisesta
luonnosta. Jumaluuden kirkkaat säteet tulevat Kristuksen välityksellä Hänen
seuraajilleen. ’Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.’ Näinä päivinä monia
petoksia opetetaan totuutena. Muutamat veljistämme ovat opettaneet
näkymiä, joita emme voi hyväksyä. Mielikuvituksellisia aatteita tuodaan ja
omalaatuisia Raamatun selityksiä. Jotkut näistä opetuksista voivat näyttää
lain kirjaimilta ja piirroilta nyt, mutta ne kasvavat ja tulevat ansaksi
kokemattomille. Meidän täytyy päivittäin tutkia Raamattua, jotta tuntisimme
Herran tien ja ettemme tulisi uskonnollisten virhepäätelmien pettämiksi.
Maailma on täynnä vääriä teorioita ja houkuttelevia hengellisiä aatteita, jotka
tuhoavat selvän hengellisen käsityskyvyn ja johtavat pois totuudesta.”
30.10. Maanantai, aamu
Jes. 29:9
”Minulle on näytetty, että kokemuksissamme me olemme kohdanneet ja
kohtaamme tällaista asioiden tilaa. Ihmiset, joilla on ollut suuri valo ja
ihmeelliset etuoikeudet, ovat ottaneet johtajien sanan, jotka pitävät itseään
viisaina, joita Herra on suuresti suosinut ja siunannut, mutta jotka ovat
menneet pois Herran huomasta ja asettuneet vihollisen riveihin. Maailma
tulvii pätevältä vaikuttavia vääriä käsityksiä. Yksi ihminen, joka hyväksyy
nämä väärät käsitykset, työskentelee toisten ihmisten mieliin, jotka ovat
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kääntyneet Jumalan kalliista ilmeisestä totuudesta valheeseen. Nämä miehet
ovat langenneiden enkelien pettämiä, kun heidän olisi pitänyt seistä
uskollisina vartiomiehinä vartioiden sieluja, tästä heidän on tehtävä tiliä. He
ovat laskeneet sota-aseensa ja kuunnelleet harhaanjohtavia henkiä.” L. 311,
1905.
30.10. Maanantai, ilta
Jes. 30:30
”Hengellinen juopumus on ihmisissä, joiden ei pitäisi hoiperrella kuin väkevän
juoman vaikutuksessa. Rikokset ja säännöttömyydet, petos, vilppi ja
epärehellinen toiminta täyttävät maailman yhdessä niiden opettajien kanssa,
jotka kapinoivat taivaassa. Historia toistuu. Voisin mainita, mitä tulee
lähitulevaisuudessa, mutta se aika ei ole vielä. Kuolleiden hahmoja ilmestyy
saatanan taitavalla petoksella, ja monet yhtyvät häneen, joka teki ja rakasti
valhetta. Varoitan kansaamme siitä, että jotkut keskuudestamme kääntyvät
pois uskosta ja kuuntelevat vietteleviä henkiä ja perkeleen oppeja, ja heissä
totuus muuttuu valheeksi. Ihmeellinen työ tulee tapahtumaan. Saarnaajat,
lakimiehet, tohtorit, jotka ovat antaneet näiden vääryyksien vallata mielensä,
tulevat samoin pettäjiksi, yhtyen petettyihin. Hengellinen juopumus valtaa
heidät. Uskottomille palvelijoille Herra sanoo: ’Nauttikaa ja kulkekaa sokeina
kuin humalaiset, kun teillä on ollut monia tilaisuuksia, mutta olette
kieltäytyneet käyttämästä niitä. Te tulette lopulta toimimaan, kuten juopunut
toimii, heittäen pois toivonne iankaikkisesta elämästä.’” L. 1905.
31.10. Tiistai, aamu
1 Moos. 3:15
”Kuinka vaikeata onkaan ihmisen vaeltaa nöyränä Jumalan kanssa, uskoa
Hänen sanaansa ja hyväksyä Hänen suunnitelmansa. Saatanan ehdotukset
näyttävät tällä hetkellä suurelta hyödyltä, mutta ne päättyvät raunioihin.
Uudelleen ja uudelleen miehet ovat kokemuksesta nähneet tuloksen
kieltäytymisestä kulkea kuuliaisuuden polkua. Eivätkö toiset saa viisautta
heidän kokemuksestaan? Ajatelkaamme ensimmäisten vanhempiemme
kokemusta ja pelätkäämme kaikkia suunnitelmia, jotka eivät perustu
kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle. Koska ihmiset oppivat, että Jumala on
Jumala eikä ihminen, että Hän ei muutu. Jokainen onnettomuus, jokainen
kuolema todistaa pahan voimasta ja elävän Jumalan totuudesta. Jumalan
sana on elämää ja sinä se pysyy iankaikkisesti. Halki ikuisuuksien se pysyy
lujana. Kuinka voi ihminen, tietäen mitä Jumala on ja mitä Hän on tehnyt,
valita saatanan tien Jumalan tien sijasta? On vain yksi tie paratiisiin,
kuuliaisuuden tie.” M 135. 1902.
31.10. Tiistai, ilta
1 Joh. 3:8
”Sanomaa joka on annettu ihmiselle julistettavaksi näinä viimeisinä päivinä ei
tule sekoittaa maailmallisiin mielipiteisiin. Näinä vaarallisina päivinä vain
kuuliaisuus voi pidättää ihmisen luopumuksesta. Jumala on antanut ihmiselle
suuren valon ja monia siunauksia. Mutta ellei tätä valoa ja näitä siunauksia
ole vastaanotettu, ne eivät turvaa luopumuksesta ja tottelemattomuudesta.
Jos ne, joille Jumala on antanut korkeita luottamusasemia, kääntyvät pois
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Hänestä inhimilliseen viisauteen, niin heidän valonsa tulee pimeydeksi, ja
kuinka suuri onkaan silloin pimeys! Heidän saamansa kyvyt tulevat heille
ansaksi. Aina on ollut ja tulee olemaan, kunnes taistelu on päättynyt,
eroamista Jumalasta. Synneillä on kiinteä yhteys. Yksi tottelematon teko, ellei
sitä kaduta, johtaa toiseen. Usein Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvilla on
kovettunut sydän ja sokeutuneet silmät, koska he eivät tottele totuutta.
Heidän itsekkäät aikomukset ja vaikuttimet valtaavat mielen, luullen olevansa
viisaita.” M. 1902.

MARRASKUU
1.11. Keskiviikko, aamu
Ps. 34:99
”Kristus oli taivaan Ruhtinas, mutta Hän teki äärettömän uhrauksen ja tuli
maailmaan, joka oli kirouksen turmelema sen suunnan takia, johon langennut
vihollinen oli sen saanut. Hän tarttuu langenneeseen maailmaan. Hän kutsuu
meitä: ’Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä
minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä
minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.’ Tarjous on meille
annettu ja hyöty on meidän, jos hyväksymme ehdot. Hyvä uutinen
pelastavasta armosta tulee viedä joka paikkaan; varoitus täytyy antaa
maailmalle, mutta taloudellisuutta tulee harjoittaa, jos liikumme siinä
hengessä, josta Kristus antoi esimerkin elämässään.” L. 1905.
1.11. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:11, 12
”Evankeliumiin liittyy valo ja elämä. Ellei auringonvaloa olisi, kaikki
kasvillisuus tuhoutuisi ja ihmiselämää ei voisi olla. Kaikki eläimet kuolisivat.
Meidän kaikkien tulee ottaa huomioon, että mitään liioittelua ei pidä olla
millään linjalla. Me valmistumme tulevaisuutta varten, kuolemattomaan
elämään taivasten valtakunnassa. Meidän odotetaan tekevän työmme valossa
ja suuren, mahtavan Parantajan voimassa. Kaikkien tulee toimia itsensä
uhraavana. Jokaisen meistä tulee oppia Kristuksesta. ’Oppikaa minusta’, Hän
sanoo, ’sillä minä olen alhainen ja nöyrä sydämeltä, niin te saatte levon
sieluillenne.’ Jumala kutsuu seitsemännen päivän adventisteja ilmaisemaan
maailmalle, että me valmistaudumme niitä asuntoja varten, joita Kristus on
mennyt valmistamaan niille, jotka puhdistavat sielunsa totellen totuutta
sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Jokainen sielu, joka tahtoo seurata
Jeesusta, kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon Häntä.” L. 1905.
2.11. Torstai, aamu
Hebr. 13:5
”Meillä on yksi elämä elettävänä ja päivittäisen yhteyden kautta, joka meillä
on Jumalan kanssa, ja Herran Jeesuksen Kristuksen ansioiden kautta meitä
jatkuvasti ylläpidetään tekemällä asioita, jotka edustavat Kristusta
maailmalle. Meillä ei ehkä kaikilla ole sitä mukavuutta, mitä muutamilla on
huolettomuudessa ja mukavuudessa ja maallisessa tavarassa, mutta meillä
on siunattu vakuutus, jonka Kristus antoi uskoville opetuslapsilleen. Heille Hän
sanoi: ’Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja
Hartauskalenteri

23

Loka-Joulukuu 2017

uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi,
sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä
menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että
tekin olisitte siellä, missä minä olen.’ Siunatut sanat! Me voimme saada Hänet
sydämeemme, ja Hän on toivomme ja rohkeutemme ja ylläpitävä armomme.”
2.11. Torstai, ilta
Joh. 17:24
”Emme voi paremmin miellyttää Vapahtajaamme kuin uskomalla Hänen
lupauksiinsa. Hänen armonsa tulee sinulle ja sinun rukouksesi tulevat Hänelle.
Mikään ei voi katkaista tätä yhteyslinjaa. Meidän täytyy oppia viemään kaikki
vaikeutemme Jeesukselle Kristukselle, sillä Hän haluaa auttaa meitä. Hän
tahtoo kuunnella meidän pyyntöjämme. Me voimme tulla Hänen tykönsä
täydessä uskon varmuudessa, mitään epäilemättä, sillä Hän on elävä tie. Mitä
enemmän me viemme anomuksemme Hänen valtaistuimelleen, sitä
varmempia saamme olla jatkuvasta Herramme Jeesuksen Kristuksen armon
saamisesta. Sinä et anna voimaa tielle, jota pitkin kuljet uskossa. Mutta sinä
lisäännyt voimassa ja vakuutuksessa, koska sinulla on Opas vierelläsi, ja sinä
voit pyytää Häntä täydessä uskossa johtamaan askeleitasi oikein.” L. 1905.
3.11. Perjantai, aamu
Jaak. 1:3, 4
”Enkeleille suunta, jota ihmiset seuraavat, näyttää oudon ristiriitaiselta. He
näkevät kuinka selvästi taantuminen näkyy uskottomilla ja ruokahalun
hemmottelijoilla. He näkevät kuinka väsymättä saatana työskentelee
tuhotakseen Jumalan kuvan ihmisessä. He ihmettelevät kuinka ihmiset, jotka
ovat riippuvaisia Luojasta joka hengenvedossa, toimivat niin järjettömästi ja
epäjohdonmukaisesti; miksi he valitsevat niiden puolen, jotka ristiinnaulitsivat
Kristuksen ja ovat täyttäneet maailman riidalla, vihalla ja kateudella. Kristus
on vanhurskautemme Herra. Ottakaamme asenteemme Hänen puolelleen nyt,
juuri nyt. Älköön kukaan hävetkö tunnustaa Kristus Vapahtajakseen,
neuvonantajakseen, oppaakseen ja äärettömän suureksi palkakseen.
Tarkoittaako tämä uhrata kaiken? Onko kunnia kuulua saatanan armeijaan?
Sen valinnan tehneet eivät saa mitään. Vain kuolema, ikuinen kuolema
odottaa heitä.” M. 1903.
3.11. Perjantai, ilta
Ps. 46:2-4
”Tulkaa Kristuksen tykö juuri sellaisena kuin olette, heikkoina, avuttomina ja
kuolemaisillanne. Heittäytykää kokonaan Hänen armonsa varaan. Muutamilla
on kiivas luonne, mutta Hän joka tyynnytti myrskyävän Galilean meren, voi
sanoa sydämellesi jos kadut: ’Rauhoitu, ole hiljaa.’ Ei ole mitään luontoa, jota
Kristus ei voisi kesyttää, ei mitään niin myrskyisää luonnetta, jota Hän ei voisi
vaientaa, jos sydän on luovutettu Hänelle. Kenenkään ei tarvitse lannistua,
joka on antanut sielunsa Jeesukselle. Meillä on kaikkivoipa Vapahtaja.
Tulevaisessa elämässä ymmärrämme asioita, jotka täällä suuresti
hämmensivät meitä. Me toteamme, miten voimakas vastustaja meillä oli, ja
kuinka Jumalan enkelit komennettiin vartioimaan meitä seuratessamme
Jumalan sanan neuvoja. Kristus sanoo meille, ettei meri aina ole tyyni. Meillä
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tulee olemaan ahdistuksia. Se kasvatus on välttämätöntä, saadaksemme
tasasuhtaisen luonteen.”
4.11. Sapatti, aamu
Matt. 5:14
”Hänen joka on lähellä Kristusta, ei tarvitse yrittää loistaa. Katsoessaan
Vapahtajaan hän saa jumalallisia valonsäteitä vanhurskauden Auringolta, eikä
hän itse voi auttaa säteilemistä. Hänessä oleva valo loistaa kirkkain, selvin
sätein vanhurskauden sanoissa ja teoissa. Kristuksen armo asuu hänessä ja
taivaan valo näyttää paistavan hänen lävitseen. Hän kunnioittaa Kristusta
täydellisellä kuuliaisuudella. Hän innostuu vielä päättäväisempään toimintaan
Jumalan asiassa antaessaan sitä, mitä Jumala on antanut hänelle. Hän on
valonkantaja maailmalle säteillen valoa erehdyksen pimeydessä oleville. Hän
ei kulje poispäin Kristuksesta, vaan pysyy lähellä Hänen sivullaan,
seurustellen Hänen kanssaan, kooten jumalallisia periaatteita Hänen
sanastaan. Hän elää tehden hyvää, lohduttaen masentuneita, opastaen
kulkijoiden jalkoja kaidalle tielle, sulostuttaen katkeraa maljaa, jota monet
juovat oman toimintansa tuloksena.” M. 1899.
4.11. Sapatti, ilta
Fil. 2:15
”Ihmisellä ei itsessään ole mitään mistä ylpeillä. Kerro se selvällä,
voimakkaalla kielellä. Kaikki mitä hänellä on, jäljen lahja, taipumukset,
puhelahja, hengellinen erotuskyky, tulevat hänelle äärettömän Jumalan Pojan
armosta. Ne täytyy luovuttaa jälleen Jumalalle. Itsensä tyhjäksi tekeminen on
kovaa työtä, sillä oma minä rimpuilee olemassaolostaan ja kuolee
vaivalloisesti. Mutta rukous ja usko asettavat heikoimmankin syntisen
edulliseen asemaan, jolloin uskon käsi voi tarttua lujasti Vapahtajan käteen.
Kristuksessa ja Hänen välityksellään me voimme olla enemmän kuin
valloittajia. Jumala on opettanut meitä, että jokaisen Hänen lapsensa on
tehtävä työtä. Jumalan sana on heidän neuvonantajansa. Tutkiessaan
Raamattua he pystyvät ymmärtämään lukemansa. He työskentelevät
yksimielisesti toistensa kanssa. Ei ole mitään ristiriitaisia mielipiteitä niiden
keskuudessa, jotka ovat Jumalan omia. Todelliset pyhät ovat yhtä hengessä ja
työssä.”
5.11. Sunnuntai, aamu
Job. 11:7
”Kristus ilmaisi Jumalaa. Jotka haluavat tuntea Jumalan, tutkikoot Kristuksen
työtä ja opetusta. Niille, jotka vastaanottavat Hänet ja uskovat Häneen, Hän
antaa voiman tulla Jumalan pojiksi. Hän sanoo: ’Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni
päällenne ja oppikaa minusta; sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä, ja
niin te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja kuormani
keveä.’ Inhimilliset kyvyt ja ihmisten otaksumat ovat yrittäneet tutkimalla
ottaa selville Jumalan. Monet ovat uskoneet tähän keinoon. Korkein älykkyys
voi rasittaa itseään väsyksiin asti olettamuksissaan Jumalasta, mutta
ponnistelut jäävät hedelmättömiksi, ja tosiasiaksi jää, että tutkimalla ei
Jumalaa löydetä. Sitä ongelmaa ei ole annettu meidän ratkaistavaksemme.
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Kaikki mitä meidän tarvitsee tietää Jumalasta ja mitä voimme tietää, on
ilmoitettu Hänen Poikansa, suuren Opettajan elämässä ja luonteessa.” L.
5.11. Sunnuntai, ilta
Room. 11:33
”Niille, jotka haluavat esittää jokaisen ihmisen syntyneen kuninkaaksi, jotka
eivät halua tehdä mitään eroa kääntyneen ja kääntymättömän välillä, jotka
ovat kadottaneet käsityksensä Kristuksen tarpeestaan Vapahtajanaan, haluan
sanoa: ’Ajatelkaa itseänne, mitä olette olleet olemassaolonne aikana! Olisiko
teistä miellyttävää tai hyväksyttävää miettiä yksityiskohtia elämästänne
Hänen edessään, joka tuntee jokaisen ihmisen ajatuksen, ja jonka silmien
edessä kaikki ihmisen teot ovat kuin avoin kirja?’ Kehotan kaikkia Jumalan
palvelukseen antautuneita asettumaan täysin Kristuksen puolelle. Vaaroja on
sekä oikealla että vasemmalla. Suurin vaaramme tulee ihmisiltä, jotka ovat
kiinnittäneet sielunsa turhuuteen, jotka eivät ole kuunnelleet Jumalan heille
lähettämiä varoituksen ja moitteen sanoja. Kun sellaiset ihmiset valitsevat
oman tahtonsa ja tiensä, niin kiusaaja enkelin pukuun pukeutuneena seisoo
heidän sivullaan, valmiina yhdistämään vaikutusvaltansa heihin.” L. 240,
1903.
6.11. Maanantai, aamu
Ps. 13:6
”Mitä enemmän me ilmaisemme meissä asuvan Vapahtajan voimaa, sitä
enemmän Hänen voimansa ilmenee meissä. Kun maanviljelijät koettavat
suositella tai esitellä tuotteitaan, he eivät esitä huonointa vaan parhainta
tuotettaan. Naiset innostuvat tuomaan parhaimman kultaisen voimöhkäleen,
hyvin vaivatun ja kauniisti muovatun. Miehet tuovat kaikenlaisia parhaita
kasviksia. Parhaimmat ja puoleensavetävimmät hedelmät tuodaan, ja niiden
näyttäminen suosittelee taitavaa työntekijää. Monenlaisia hedelmiä omenoita, persikoita, aprikooseja, appelsiineja, sitruunoita ja luumuja - kaikki
ovat hyvin puoleensavetäviä, ja jotka katselevat näitä hedelmätarhojen ja
puutarhojen hedelmiä, haluaisivat olla maaseudulla, missä voisivat viljellä
maata.” M. 70, 1897.
6.11. Maanantai, ilta
1 Piet. 1:9, 10
”Ahdistukset
ovat
Kristuksen
työmiehiä
kristillisen
kauneuden
täydellistämiseksi. Näiden kokeiden tarkoitus ei ole heikentää uskovan uskoa,
vaan nostaa se tilanteen mukaan, jotta se kaiken keskellä ilmenisi
kalliimpana kultaa, joka katoaa, vaikka tulessa puhdistettuna. Jokaisen
ahdistuksen tarkoitus on korottaa totuutta korkeampaan arvostukseen, että
vain Jumalan ylistys olisi Kristuksen todellisen opetuslapsen huulilla. Ja
kasvaminen armossa on Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi, Jeesuksen
Kristuksen esiin tulemiseksi, ’jota te rakastatte, vaikka ette ole Häntä
nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette
sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla.’ Valoisa ja iloinen puoli
uskonnostamme näkyy kaikissa, jotka päivittäin pyhittäytyvät Jumalalle.
Kaikki vaikeudet on vastaanotettava kasvattajana tuottamaan iloa.” M. 1897.
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7.11. Tiistai, aamu
1 Kor. 10:13
”Meidän ei pidä ajatella, että vaeltaessamme kuuliaisuuden tietä me
vältämme vaikeudet, sillä vihollinen tekee kaiken, mitä hänen voimissaan on
estääkseen meitä pääsemästä taivaaseen. Mutta Vapahtaja on luvannut
auttaa meitä. Onko sinulla vaikeuksia? Niin oli Jeesuksellakin. Oletko
kiusattu? Niin oli Hänkin - kaikissa kohdin, niin kuin mekin olemme.
’Maailmassa Hän oli, ja maailma on Hänen kauttaan saanut syntynsä, ja
maailma ei Häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät
ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi.’ Kristuksen ollessa maan päällä ihmiset
ympäröivät Häntä kuullakseen Häntä. Hänen sanansa olivat niin
yksinkertaisia ja selviä, että kaikkein oppimatonkin heidän joukossaan
ymmärsi Häntä, ja Hänen kuulijansa kuuntelivat aivan haltioissaan.” M.
7.11. Tiistai, ilta
Joh. 15:25
”Fariseukset täyttyivät kateudella, koska ihmiset kuuntelivat tarkkaavaisesti
tämän uuden Opettajan sanoja. He päättivät lopettaa tämän joukkojen
kiinnostuksen. He hyökkäsivät Hänen luonteeseensa sanoen, että Hän oli
syntynyt synnissä, että Hän ajaa ulos riivaajia riivaajien päämiehen voimalla.
Juutalaiset johtajat paijasivat ja vainosivat Häntä, joka on korkein kymmenien
tuhansien joukossa ja kokonaan rakastettava. Erotessamme maailmasta ja
sen tavoista me kohtaamme epäsuosiota maailmanihmisten taholta.
Maailma vihasi Häntä, joka oli ruumiillistunut hyve, koska Hän oli meitä
parempi. Palvelija ei ole herraansa suurempi. Jos elämämme miellyttää
Jumalaa, niin maailma vihaa meitä. Jos taivaan Majesteetti tuli tähän
maailmaan ja kesti nöyrää elämää ja häpeällisen kuoleman, niin miksi me
kavahdamme, kun risti kuuluu kuuliaisuuteen? Häntä vainottiin, voimmeko
me odottaa parempaa?” M. 1886.
8.11. Keskiviikko, aamu
Ps. 90:2
”Jumalan sana ja Hänen tekonsa sisältävät tietoa Hänestä niin paljon kuin
Hän on nähnyt sopivaksi ilmaista meille. Me voimme ymmärtää ilmestyksen,
jonka Hän on antanut itsestään. Mutta meidän tulee pelolla ja vavistuksella ja
oman syntisyytemme tuntien ryhtyä sitä tutkimaan, ei siinä mielessä, että
yritämme selittää Jumalaa, vaan saadaksemme tietoa, joka tekee meidät
kykeneviksi palvelemaan Häntä paremmin. Älköön kukaan uskaltako selittää
Jumalaa. Ihmisolennot eivät pysty selittämään itseäänkään, ja kuinka he
sitten uskaltavat selittää Kaikkitietävää? Tiedonhaluisille minulla on sanoma,
jossa Jumala on neuvonut minua, että ei vastata kysymyksiin, jotka koskevat
asioita, joita ei ole ilmaistu. Ilmaistut asiat kuuluvat meille ja lapsillemme.
Sen ylitse meidän ei pidä yrittää selittää sellaista, mitä Jumala ei ole
ilmaissut.” M. 132, 1903.
8.11. Keskiviikko, ilta
Ps. 39:5
”Koskien Jumalan henkilöllisyyttä ja erikoisoikeutta, missä Hän on ja mikä
Hän on, se on asia, jota meidän ei pidä uskaltaa koskettaa. Tässä aiheessa
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hiljaisuus on kaunopuheliasta. On sellaisia, joilla ei ole kokemusperäistä tietoa
Jumalasta, jotka yrittävät pohtia Hänen olemustaan. Jos he enemmän
tuntisivat Häntä, heillä olisi vähemmän sanottavaa siitä, mitä Hän on. Joka on
päivittäin läheisessä yhteydessä Jumalaan ja jolla on syvin tieto Hänestä,
huomaa tarkemmin ihmisen kykenemättömyyden selittää Luojaa. Jumala on
aina ollut. Hän on suuri MINÄ OLEN. Hän on ääretön ja kaikkialla läsnä oleva.
Mitkään meidän sanamme eivät voi kuvailla Hänen suuruuttaan ja
majesteettiuttaan. Raamatun opetus Jumalasta on ainoa opetus, jota ihmisen
on turvallista seurata. Uskomme täytyy olla selvää: ’Näin sanoo Herra.’” M.
1903.
9.11. Torstai, aamu
Ps. 24:1
”Jumala puhuu meille luonnossa. Me kuulemme Hänen äänensä
katsellessamme luonnon maailman kauneuksia ja rikkauksia. Näemme
Hänen kunniansa kauniissa asioissa, jotka Hänen kätensä ovat tehneet. Me
seisomme ja katselemme Hänen tekojaan ilman verhoa välissä. Jumala on
antanut meille nämä asiat, jotta katselemalla Hänen kättensä tekoja me
oppisimme Hänestä. Jumala on antanut meille nämä arvokkaat asiat
rakkautensa ilmaisuna. Herra rakastaa kaunista, ja miellyttääkseen sekä
ilahduttaakseen meitä Hän on levittänyt eteemme luonnon kauneudet, kuten
maalliset vanhemmat koettavat panna kauniita asioita lastensa eteen, joita he
rakastavat. Herra haluaa aina nähdä meidät onnellisina. Vaikka se on syntinen
kaikkine epätäydellisyyksineen on Herra ylenpalttisesti antanut maalle
hyödyllistä ja kaunista. Kauniit, värikkään kukat kertovat Hänen
huolenpidostaan ja rakkaudestaan.” M. 153, 1903.
9.11. Torstai, ilta
Ps. 89:12
”Katselkaamme luonnon välityksellä luonnon Jumalaa. Kauniissa, uljaissa
puissa, pensaissa ja kukissa Jumala ilmaisee luonteensa. Häntä voidaan
verrata mitä kauneimpiin liljoihin, ruusuihin ja nelikoihin. Minä rakastan
katsella Jumalan asioita luonnossa, sillä Herra painaa niihin luonteensa. Hän
antoi ne rakkaudessaan meitä kohtaan, ja Hän haluaa että me saisimme
mielihyvää niistä. Mutta älkäämme palvoko luonnon kauniita asioita, vaan
katsokaamme niiden kautta luonnon Jumalaan, ja niin palvokaamme niiden
Antajaa. Antakaamme näiden kauniiden rakkauden saarnaajien vastata
Jumalan tarkoituksia, ja antakaamme sydämemme Hänelle täytettäväksi
Hänen luonteensa kauneudella ja ihailkaamme Hänen hyvyyttään,
myötätuntoaan ja kuvaamatonta rakkauttaan. Jumala on hyvä ja suuresti
ylistettävä. Me voimme laulaa, Jumala on meidän turvamme ja voimamme
ahdistuksen ajalla.” M. 1903.
10.11. Perjantai, aamu
Jes. 12:2
”Sinä puhut masennuksestasi. Tunnen myötätuntoa sinua kohtaan ja haluan
osoittaa sinulle kallista Vapahtajaa, taakkojen kantajaa. Hän ottaa sinut
vastaan jos etsit Häntä. ’Anokaa, niin teille annetaan’, ovat sanoja Hänen
jumalallisilta huuliltaan. ’Etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille
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avataan.’ Vetoa lupauksiin. Älä yritä tehdä itseäsi paremmaksi ja pitää
katsetta itsessäsi, surren ja epäillen Jumalan hyvyyttä ja armoa, tule Hänen
tykönsä juuri sellaisena kuin olet, ja jätä itsesi Hänen käsiinsä. Usko että Hän
ottaa sinut vastaan, kuten on luvannut. Älä yritä tehdä joitakin suuria asioita
suositellaksesi itseäsi Jumalalle, vaan luota Häneen nyt, juuri nyt. Tule
nöyrässä uskossa Hänen tykönsä, joka ei koskaan ole sanonut tarvitseville ja
kärsiville: ’Turhaan te etsitte minun kasvojani.’ Me tiedämme olevamme
syntisiä ja monta kertaa erehdymme ja kiusaukset voittavat meidät, mutta se
ei saa johtaa meitä pysymään poissa Hänestä, joka voi auttaa meitä.” L.
1875.
10.11. Perjantai, ilta
Hebr. 11:6
”Mikä todistus meillä onkaan Jeesuksen vertaamattomasta rakkaudesta, kun
Hän jätti taivaan ja tuli maan päälle auttamaan meitä. Hän kehottaa kaikkia
tulemaan tykönsä saadakseen levon. Hän tarjoaa omaa iestään
kannettavaksemme, joka ei ole raskas. Kallis veljeni, Jeesus elää tehdäkseen
sovitustyötä puolestasi. Jos me teemme syntiä ’niin meillä on Puolustaja Isän
tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas’. Jumalan säälivä rakkaus on
ojentautunut puoleemme kaikkine puutteinemme ja epätäydellisyyksinemme.
Jeesus rakastaa sinua; vastaa sinä tähän rakkauteen iloisesti luottamalla
Häneen. Pane pois kaikki syntisi, jotka murehduttaisivat ja haavoittaisivat
Vapahtajaa. Koeta elää Hänen pyhän elämänsä ja tahrattoman rakkautensa
mukaisesti. Mutta meidän täytyy harjoittaa uskoamme. Usko, veljeni, usko.
Minun sieluni sanoo, usko. Tartu uskossa Jumalan kalliisiin lupauksiin ja
omaksu ne itsellesi.” L.
11.11. Sapatti, aamu
Hebr. 12:2
”Koettakoot ne, jotka tunnustavat uskovansa totuuden, mitä vakavimmin
seurata Mestarin jalanjäljissä, palvellen kaikkia, jotka tarvitsevat Vapahtajaa.
Kristus on selvästi asettanut ehdot, mistä pelastuksemme riippuu. ’Jos joku
tahtoo seurata minua,’ Hän sanoo, ’hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä,
ja seuratkoon minua.’ Niin, seuraa Kristusta. Jokainen kallis sielu, joka haluaa
totella Jumalaa, kulkekoon Lunastajan jalanjäljissä. Meidän täytyy olla nöyriä
ja vaatimattomia sydämeltämme. Meidän tulee tuottaa vanhurskauden
hedelmiä niiden kykyjen mukaisesti, joita Jumala on antanut meille. Sisareni,
me tarvitsemme taivasta. Emme saa antaa minkään pidättää meitä
saamasta iankaikkista elämää. Ole nöyrä, sävyisä, vaatimaton, ystävällinen,
myötätuntoinen ja helläsydäminen. Älä katsele äläkä puhu muiden
puutteista. Muista että tulet sellaiseksi kuin mitä katselet. iankaikkinen
elämä on kaiken arvoinen. Puhukaamme Kristuksen hyvyydestä, voimasta ja
kunniasta.” L. 148, 1900.
11.11. Sapatti, ilta
Ilm. 3:8
”Sinä voit olla siunaukseksi seurakunnassa, jos annat valosi loistaa.
Esimerkilläsi sinä voit opettaa toisia, miten loistaa. Älä tuo pimeyttä korottaen
vihollisen voimaa Herran Jeesuksen voiman yläpuolelle. Ainoa, mitä sinun on
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tehtävä on, että avaat sydämesi Kristuksen armon ja kirkkauden kirkkaille
auringonsäteille. Puhu uskosta, puhtaasta, pyhittyneestä, pyhästä uskosta. Älä
esitä masentavaa todistusta, sillä siten miellytät vihollista. Puhu Jumalan
hyvyydestä. Eikö meillä ole riittävästi syytä kiittää Häntä joka askeleella?
Älkäämme
masentako
toisia
puhumalla
luonteen
heikkouksista.
Puhukaamme valosta. Taivas on täynnä valoa. Puhu toivorikkaita sanoja,
voimakkaita, lohduttavia sanoja. Katso pois toisten epätäydellisyyksistä, ja
käytännön jumalisuudellasi osoita toisille parempaa tietä. Ystävälliset sanat
suorittavat ihmeellisiä asioita.” L. 148. 1900.
12.11. Sunnuntai, aamu
Matt. 4:24
”Kristuksen elämä oli jatkuvaa itsensä uhraamista. Hänen työnsä ei rajoittunut
mihinkään aikaan tai paikkaan. Se oli sidottu vain Hänen rakkauteensa ja
myötätuntoonsa niitä sieluja kohtaan, joiden puolesta Hän oli pian antava
elämänsä. Hänen myötätuntonsa ei tuntenut mitään rajoja. Hänen parantamisja opetustyönsä tapahtui niin laajassa mittakaavassa, että Palestiinassa ei
ollut yhtään niin suurta rakennusta, että siihen olisi mahtunut ne joukot jotka
tungeksivat Hänen tykönsä. Jokaisessa kaupungissa ja kylässä, joiden lävitse
Hän kulki, oli Hänen sairaalansa. Galilean vuorenrinteillä, liikenteen suurilla
valtaväylillä, meren rannoilla, synagogissa, kaikkialla, missä oli sydämiä
valmiina kuuntelemaan Hänen sanomaansa. Jeesus paransi ihmisiä ja osoitti
heille heidän taivaallista Isäänsä. Iltaisin, kun päivän työt olivat ohi, Hän puhui
niiden kanssa, joiden täytyi työskennellä päivät saadakseen elatusta
perheilleen.” M. 1902.
12.11. Sunnuntai, ilta
Luuk. 2:49
”Jos me vain käsittäisimme, miten hartaasti Jeesus työskenteli kylvääkseen
evankeliumin siementä maailmalle, niin me työskentelisimme väsymättä
antaen elämän leipää hukkuville sieluille. Tartu suuren Mestarityöntekijän
henkeen. Opi syntisten Ystävältä, miten palvella synninsairaita sieluja. Hänen
sydäntään liikutti aina inhimillinen suru. Miksi me olemme niin kylmiä ja
välinpitämättömiä? Miksi sydämemme on niin välinpitämätön? Kristus asetti
itsensä palveluksen alttarille eläväksi uhriksi. Miksi me olemme niin
haluttomia asettautumaan työhön, johon Hän pyhitti elämänsä? Jotakin täytyy
tehdä kauhean välinpitämättömyyden parantamiseksi, joka on vallannut
meidät Kumartakaamme nöyrinä päämme nähdessämme, miten vähän
olemme tehneet siitä, jota olisimme voineet tehdä totuuden siemenen
kylvämisessä. Jos olemme kääntyneitä, niin toiveemme mukavuudesta ja
tyylikkyydestä muuttuvat.” M.
13.11. Maanantai, aamu
2 Kun. 2:15
”Jumalan palvelijoiden tulee työskennellä ylempien luokkien hyväksi, mutta se
ei tarkoita sitä, että heidän tulee liittyä maan kunnioittamiin, ollen riippuvaisia
heidän voimastaan, vaikutuksestaan ja menestyksestään. Herra tahtoo usein
taivuttaa niiden sydämiä, joilla on edesvastuullinen asema, suosimaan Hänen
käskyt pitävää kansaansa. Mutta jos Jumalan palvelijat jättävät Hänet vedoten
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maailmanihmisten tunnustukseen, niin heidän voimansa muuttuu
heikkoudeksi. Meillä on mitä juhlallisin työ edessämme, jonka merkitystä me
voimme ymmärtää vain siinä valossa, joka loistaa Jumalan sanasta sekä
menneisyyteen että nykyisyyteen. Kuka pitää kiinni uskosta, joka kerran
annettiin pyhille? Kuka osoittaa huutojen keskellä, "katso tänne" ja "katso
tuonne", järkkymätöntä luottamusta Jumalan sanaan? Tämän ajan usko
yhdistää meidät menneisyyteen ja osoittaa meille tulevaisuutta.” M. 114.
1901,
13.11. Maanantai, ilta
2 Kun. 2:9
”Me voimme oppia arvokkaan läksyn profeetta Elisan kokemuksesta. Herra oli
valinnut Elisan Elian auttajaksi, kokeen ja vaikeuden välityksellä hän todisti
olevansa luottamuksen arvoinen. Hän oli halukas olemaan ja tekemään
kaiken, mihin Herra osoitti. Hän ei koettanut välttää alhaisinta palvelusta, hän
suoritti uskollisesti yhtä hyvin pienet tehtävät kuin suuremmat edesvastuut.
Jokaisella askeleella hän oppi nöyryyden ja palveluksen läksyä. Hän ei
pyytänyt maallista kunniaa, korkeata paikkaa maan suurmiesten joukossa.
Ainoa, mitä hän pyysi, oli saada kaksinkertainen annos siitä hengestä, joka oli
ollut Elian päällä, jotta hän kykenisi täyttämään Elian paikan. Onko sinulle
esitetty tämä kysymys, ja mitä olisit siihen vastannut?” M. 1901.
14.11. Tiistai, aamu
1 Piet. 2:21
”Vaaranamme on menettää paljon hengellisestä kokemuksestamme,
antaessamme Jumalan antamien sanojen livahtaa pois. Hän puhuu yhdelle
sydämelle, ja taas toiselle sydämelle; he kuulevat nämä sanat ja menevät
pois kohdellen niitä sanoja tavallisina asioina, eivätkä ne jää mieliin. Jumala
haluaa meidän ottavat sanat kotiin jokaiseen sydämeen. ’Sillä jos enkelien
kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus
sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos
emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja
joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille.’ Tässä
esitetään meille puheemme tärkeys. Jumala haluaa meidän olevan
kanssakäymisissä toisten kanssa. Pitäkää sydämen aarreaitta täynnä, täynnä
kalliita Raamatun sanoja. Käsittele sitä oikein; se on Jumalan kallista
sanomaa heille.” M. 174. 1901.
14.11. Tiistai, ilta
Mark. 1:15
”Monet puhuvat ja toimivat ikään kuin häpeisivät Jeesusta. He eivät ajattele
Häntä ja esitä Häntä ystävilleen. He eivät elä Häntä kirkastaakseen - häpeävät
Jeesusta, joka tuli ihmiseksi, jotta he saisivat elää! Sinä et voi tehdä toisen
työtä. Jokaisella on oma yksityinen luonteenlaatunsa. Meidän ei pidä odottaa,
että jokainen kulkisi meidän jalanjäljissämme, vaan itsensä kieltävän
Lunastajan jalanjäljissä. Ota ristisi ja seuraa Häntä. Hän on Oppaamme.
Jalanjäljet ovat selvät; Hän on tehnyt ne. Olemme turvassa seuraamalla
Kristusta. Mutta jos odotamme jokaisen seuraavan jotain toista, niin teemme
erehdyksen, siitä tulevat erimielisyytemme; mutta meillä ei pitäisi koskaan
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olla erimielisyyksiä. Meidän täytyy uskoa, että toiset ovat yhtä vilpittömiä
Jumalan edessä kuin mekin olemme. Jeesus ymmärsi jokaisen ihmisen
heikkouden ja saatanan kiusausten voiman. Hän otti päälleen ihmisyyden ja
kohtasi perkeleen kaikki kiusaukset, ja Hän tietää mitä jokaisen ihmisen on
kestettävä.” M.
15.11. Keskiviikko, aamu
Hebr. 10:22
”Me tarvitsemme jatkuvaa, harrasta riippuvaisuutta Jumalan Pojasta
pelastuksen ja viisauden ja hengellisen vaikutuksen vuoksi. Ellei meillä ole
enemmän rakkautta Jumalaan ja ihmiseen, ja jatkuvaa riippuvaisuutta
uudistavasta, pyhittävästä Kristuksen armosta työskennelläksemme luonteen
muuttumiseksi jumalallisella muutoksella sydämessä, joka näkyy sanoissa,
hengessä ja toiminnassa, me epäonnistumme työssämme. Me tarvitsemme
lisääntynyttä uskoa, paljon vähemmän uskoa ja luottamusta siihen, mitä me
voimme tehdä, mutta paljon suurempaa luottamusta siihen, mitä Herra
haluaa tehdä meissä yksilöinä, jos valmistamme, tietä Hänelle. Me
tarvitsemme, oi niin paljon enemmän kuin meillä nyt on, sielun kaipausta
yhteyteen Jumalan kanssa.” L.
15.11. keskiviikko, ilta
Jaak. 1:6
”Pitäisi vaalia suurta toivetta suurista siunauksista ja syvästä täyteydestä.
Mutta emme koskaan saa niitä tuntiessamme itsemme niin omahyväisiksi ja
kun meillä on niin laimea rakkaus Jumalaan ja niin vähän Kristuksen kaltaista
rakkautta veljiimme. Kun sydän on tyhjennetty omasta minästä, niin tyhjiö
täyttyy Kristuksen täyteydellä. Olkoon sielu vähemmän kiintynyt liikeasioihin,
luottakoon vähemmän viisauteen, jossa on enemmän inhimillistä kuin
jumalallista. Kiitos ihmisen sanalle tai toiminnalle on loukkaus Jumalaa
kohtaan. Mutta Jumala kiittää sellaista, joka pitää Hänen käskynsä
totuudessa ja vanhurskaudessa. Jumala huomaa sielun tarpeet. Mutta meidän
kansamme, joilla on Jumalan sanan suuri aarre avattuna eteemme, eivät
huomaa sitä. Itserakkaus, itseriittoisuus on niin syövyttänyt sielun maallisella
lietteellä ja itsekkyydellä, että iankaikkisten asioiden ylevyys tuskin
värähdyttää ihmissydäntä.” L. 45, 1897.
16.11. torstai, aamu
Luuk. 10:22
”Kukaan ihminen ei voi selittää Jumalan salaisuuksia. Hänen kirkkautensa on
kätketty maailmalta. Minkä arvoista on ihmisten olettamus ja arvelu Hänen
henkilöllisyydestään. Kristus on Isän Edustaja, ’Hänen persoonansa tarkka
kuva’. Luominen puhuu meille Jumalan taidosta ja voimasta. Hyvyydessään
Jumala on asettanut maahan kauniita kukkia ja puita, ihmeellisesti sovitettu
maihin ja ilmanaloihin, joissa ne kasvavat. Ja vaikka synti on turmellut
luonnon asioiden muotoa ja kauneutta, ja vaikka niissä voi näkyä jälkiä
ilmavoimien ruhtinaan työstä, ne kuitenkin vielä puhuvat Jumalasta ja vielä
ilmaisevat jotain Eedenin kauneudesta. Ylhäällä olevassa ilmassa, maassa ja
valtamerien avarissa vesissä me näemme Jumalan kätten työtä. Koko
luomakunta todistaa Hänen voimastaan, viisaudestaan ja rakkaudestaan.
Hartauskalenteri

32

Loka-Joulukuu 2017

Tähdistä, valtameristä tai vesiputouksista emme voi oppia Jumalan
henkilöllisyyttä. Sitä Kristus tuli ilmaisemaan.” L. 1903.
16.11. Torstai, ilta
Joh. 17:2
”Kristus tuli ilmaisemaan langenneelle rodulle Jumalan rakkautta. Hän,
maailman Valo, verhosi jumaluutensa häikäisevän kirkkauden ja tuli elämään
tässä maassa ihmisenä ihmisten keskuudessa, jotta he tuhoutumatta voisivat
tutustua Luojaansa. Yksikään ihminen ei ole koskaan nähnyt Jumalaa, paitsi
että Kristus on ilmaissut Hänet. Usean voiton jälkeen saatana on tullut yhä
rohkeammaksi ja uhmaavammaksi kapinassaan Jumalaa vastaan. Pahuuden
nopea kasvu, sekasorto työväen luokan keskuudessa ilmaisevat, että ihmiset
ovat nopeasti valitsemassa linjansa. Heidät sidotaan nippuihin poltettavaksi.
Ammattiliitot kiihottuvat nopeasti raivoon, jos heidän vaatimuksiinsa ei
suostuta. On tulossa yhä selvemmäksi ja selvemmäksi, että maailman
asukkaat eivät ole sopusoinnussa Jumalan kanssa. Mikään tieteellinen teoria
ei voi selittää pahuuden työntekijöiden tasaista marssia saatanan johdolla.
Jokaisessa räyhäävässä väkijoukossa jumalattomat enkelit ovat työssä,
kannustaen ihmisiä tekemään väkivallan tekoja. Mutta me saamme tietää,
että Auttaja on vierellämme.” L.
17.11. Perjantai, aamu
1 Piet. 5:6, 7
”Kipu on voinut usein hämärtää mieltäsi. Älä silloin yritä ajatella, vain lepää ja
näytä, että olet jättänyt sielusi Jumalalle, uskolliselle Luojalle. Etuoikeutesi on
heikkoudessasi ja kärsimyksessäsi osoittaa, että et epäile Jumalan rakkautta
sinua kohtaan, että tiedät Hänen olevan uskollinen, joka on luvannut, ja että
sinä uskot sielusi ja ruumiisi Hänen käsiinsä, että Hän huolehtisi siitä, mikä
on luovutettu Hänen huomaansa. Anna mielesi viipyä Jumalan hyvyydessä,
siinä, suuressa rakkaudessa, jolla Hän on meitä rakastanut todistettavasti
lunastustyössä. Jos Hän ei rakastaisi meitä ja harkitsisi arvoamme, niin tätä
suurta uhrausta ei olisi tehty. Hän on siunauksellinen armossa ja
laupeudessa. Anna sydämesi ja mielesi levätä kuin väsynyt lapsi äitinsä
käsivarsilla. Hänen iankaikkiset käsivartensa ovat alapuolellasi. Kaikissa
kärsimyksissäsi Jeesuskin kärsii, Hänessä löydät turvan.” L.
17.11. Perjantai, ilta
Fil. 4:6
”Kiitä Herraa, että olet tuntenut Vapahtajan veren puhdistavan voiman.
Vanhurskauden aurinko on noussut sielussasi parannus siipiensä alla. Kuinka
tyhjiä ja tyydyttämättömiä ovatkaan kaikki maalliset asiat! Mutta Jeesus,
kallis Vapahtaja, on hengellinen elatuksesi. Hän on yhdistänyt elämäsi omaan
elämäänsä. Hänen armonsa sanat ovat mannaa uskovalle sielulle. Sanan
kalliit lupaukset ovat elämää, suuruutta ja rauhaa. Älä ole murheellinen
Jeesus rakastaa sinua, haluaa huolehtia ja siunata sinua. Sinä et jaksa enää
taistella aktiivisesti, hyökkäävästi, mutta anna Jeesuksen taistella puolestasi.
Hän sanoo sinulle: ’Anna asiasi kokonaan minun käsiini. Ole hiljaa ja tiedä,
että minä olen Jumala.’ Toivomme ja rukoilemme, että Herra auttaa ja
vahvistaa sinua vaikeassa koetuksessasi. Jumala, joka näki Natanaelin
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viikunapuun alla, näkee sinut ja ymmärtää murheesi ja kaikki surusi. Herra
Jeesus on voimasi tänä kärsimyksesi aikana. Sana on elävää leipää, syö sitä
päivittäin.” L. 1896.
18.11. Sapatti, aamu
Jes. 40:26
”Panteistiset aatteet, että Jumala olisi luonnossa, ovat Lusiferin, langenneen
enkelin, suunnittelemia. Outoa tässä aatteessa on se, että monet ovat
hyväksyneet sen kauniina totuutena. Mutta minkä he luulevat olevan valoa,
johtaa suureen pimeyteen. Tunnusmerkillinen piirre seitsemännen päivän
adventistien kokemuksissa on antaa kunnia Jumalalle. Kun annamme
kunnian ihmisille, rajoittamattomasti luotamme ihmiseen, puhuen
erinomaisuudesta, jota oletamme hänen omistavan, silloin emme tiedä ketä
palvelemme. Korottakaa Jumalaa. Heikot, erehtyväiset ihmiset nöyrtykööt
Hänen edessään. Minulla on ollut paljon sanottavaa Jumalan kunniasta, mikä
nähdään Hänen luomissaan teoissa, mutta en ole koskaan antanut sitä
vaikutelmaa, että meidän kaikkivaltias Jumalamme, joka hallitsee taivaassa
ja täyttää taivaat, olisi kukissa, lehdissä ja puissa.” L. 1903.
18.11. Sapatti, ilta
1 Kor. 6:19, 20
”Monet ovat jättäneet velvollisuutensa Jumalaa kohtaan Heillä tulee olla
kunnioitus ja tieto persoonallisesta Jumalasta. Heidän tulee ylistää ja
kirkastaa Hänen nimeään sellaisena, joka on pannut monia kauniita asioita
tähän synnin turmelemaan maahan, niin että lapsesta kypsän iän mieheen ja
naiseen kaikki näkisivät, että Jumala rakastaa perhettään täällä maan päällä.
Joka niin rakastaa meitä, että antoi kouraantuntuvan näytteen rakkaudestaan
lähettämällä ainoasyntyinen Poikansa kantamaan maailman synnit, jotta kuka
ikinä Häneen uskoo, hän ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala
toivoo meidän ajattelevan mittaamattoman rakkautensa korkeutta, syvyyttä ja
leveyttä, joka on vertaansa vailla, ja muistamaan että olemme Hänen
ostamaansa omaisuuttaan. Meidän tulee toimia kuin koko taivaan kaikkeuden
edessä, tunnontarkasti suorittaen velvollisuutemme Luojaamme kohtaan.” L.
253a.
19.11. Sunnuntai, aamu
Hab. 2:4
”Kallis veli, olen saanut kirjeesi ja lukenut sen. Rohkaisen sinua, veljeni,
muistamaan että Jeesus Kristus antoi kalliin elämänsä sinun takiasi. Hän
tahtoo olla auttajasi, jos vain luotat Häneen. Jätä sielusi hoito Hänelle, joka
antoi elämänsä julmaan, häpeälliseen kuolemaan, lunastaakseen jokaisen
sielun, jota tahtoo ottaa Hänet vastaan. Nyt, veljeni, olemme tavanneet monia
sieluja, jotka kristillisessä kokemuksessaan ovat joutuneet samanlaisiin
olosuhteisiin, joista mainitsit kirjeessäsi. Älä luota vaikutelmiisi uskottomista.
Pane luottamuksesi Häneen, joka kuoli tähtesi. Silloin sinut luetaan niiden
joukkoon, jotka uskovat ja ottavat vastaan Hänen sanansa, eivätkä vaella
tunteissa, vaan uskossa. Jumalan sana on totta, usko katsoo jumalalliseen
sanaan, joka ei tunne muuta kuin ’näin sanoo elävän Jumalan sana’. Jumala
haluaa suorittaa ihmeellisen työn palvelijoittensa välityksellä.”
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19.11. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:37, 38
”Älä katso itseesi, vaan katso Kristukseen ja elä. Aseta luottamuksesi Häneen,
joka rakastaa ihmisiä. Riipu kokonaan Kristuksessa. Hän pystyy
äärimmäiseen asti pelastamaan kaikki, jotka tulevat Hänen tykönsä. Usko,
usko että Kristus antaa anteeksi kaikki rikoksesi ja kaikki syntisi. Nöyrrytä
itsesi kuin pieni lapsi, niin Kristus ottaa sinut vastaan, siunaa ja vahvistaa
sinua. Älä ajattele epäuskoisesti tai puhu epäuskoisesti, vaan vetoa Jumalan
sanaan ja jätä itsesi Hänen käsiinsä, jotta Hän opettaisi ja johtaisi sinua.
Lohduttaudu, veljeni, uskomalla että Herra haluaa pelastaa sinut ja että sinä
olet Hänen lapsensa. Älä ajattele, että mielesi täytyy olla määrätyssä
tunnetilassa, tai muuten Jumala ei hyväksy sinua. Usko ei saa luottaa
tunteisiin, vaan Jumalan lupauksiin. Vaella uskossa ’näin sanoo Herra’. Anna
asiasi Herralle ja usko Hänen sanaansa.”
20.11. Maanantai, aamu
Room. 13:11
”Saatana on aina koettanut sokaista ihmisten mielet vaikeasti määriteltävillä
mysteereillä. Siten hän vietteli Eevan, ja siten hän koettaa pettää ihmisiä
tänään. Jotka väärin lainaavat Jumalan sanaa pyrkiessään vahvistamaan
erehdystä, seuraavat hänen esimerkkiään, joka vietteli Eevan ja joka kiusasi
Kristusta
erämaassa.
Vihollinen
korvaa
jumalan
sanan
omilla
harhaanjohtavilla lausunnoillaan. Sama petollinen toiminta, joka harhaanjohti
enkeleitä taivaassa, työskentelee samalla tavalla tänään ihmisten mielissä.
Harhaanjohtavilla puheillaan hän voitti monien enkelien luottamuksen, ja
taivaassa oli suuri sota. Mikael ja Hänen enkelinsä taistelivat saatanaa ja
hänen petettyjä seuraajiaan vastaan. Muutamat, jotka ovat saaneet Jumalalta
varoituksia ja ohjeita, ovat harkitusti kääntyneet pois heille lähetetyistä
sanomista. Saatana pelaa elämän peliä heidän sieluistaan.” M. 106, 1905.
20.11. Maanantai, ilta
1 Tess. 5:6-8
”Jumalan rakkaus seurakuntaansa kohtaan on loppumaton. Hän on tehnyt
kaiken sen kasvamiseksi ja laajenemiseksi. Hänen huolenpitonsa kansastaan
ei lakkaa. Hän on antanut ohjeen koskien pääpettäjän väärien teorioiden
vaaroja ja hienoja järkeilyjä. Hän on lähettänyt varoituksia, nuhteita ja
sanomia pelastaakseen kansansa. Mutta muutamat, kuten monet Kristuksen
opetuslapsista, ovat loukkaantuneita, koska ovat väärin tulkinneet Jumalan
lähettämiä sanomia. Silloin kun seurakunnan puhdistaminen on välttämätön,
annetaan ahdistusten tulla. Näissä ahdistuksissa jotkut pitävät itseään
huonosti kohdeltuina, ja sen sijaan, että nöyryyttäisivät sydämensä he
suuttuvat närkästyneenä. Saatana valvoo tilaisuuttaan tuodakseen joitakin
miellyttäviä viisasteluja, jotka valtaavat kiusatun mielen ja johtavat
hyväksymään hänen valheensa. Siten petetyt tulevat kanaviksi sekoittamaan
toisten mieliä.” M. 106, 1905.
21.11. Tiistai, aamu
Snl. 3:6
”Yön aikana Jumalan Henki liikutti minua erikoisesti. Sieluni oli vakavassa
rukouksessa Jumalan puoleen. Olin ahdistunut Hänen kansansa luopumisen
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johdosta. Maatessani vuoteessa kykenemättä nukkumaan, koska taakka
lepäsi päälläni, taistelin Herran kanssa. Vaivuin uneen ja yöllä Jumala opetti
minua. Oppaani sanoi: ’Minulla on työ sinulle tehtävänä. Sinun täytyy puhua
sanat, jotka Herra sinulle antaa. Puhuttuasi ne sanat, tehtäväsi on tehty. Sinun
ei tarvitse mennä yksityiskohtiin yksilöiden edessä, mikä tahansa heidän
asemansa tai työnsä onkin, elleivät he huomaa Jumalan ääntä sanomassa,
jonka Hän antaa sinun viedäksesi Hänen nimessään Kaikki ponnistelusi
muuttaa heidän epäilyjään ei hyödytä mitään, elleivät he karkota pimeyden
pilviä sielustaan. Jos menet yksityiskohtiin, niin heikennät sanomaa. Ei se ole
sinä joka puhuu, vaan Herra puhuu sinun välitykselläsi. Jotka haluavat tuntea
Jumalan tahdon, jotka eivät tahdo seurata omaa tahtoaan ja arvosteluaan,
heitä on helppo pyytää. He ovat valmiit huomaamaan oikean tien.” M. 29,
1890.
21.11. Tiistai, ilta
Room. 12:16
”’Miksi ja minkä tähden, se on salattu sinulta; puhu vain sanat, jotka sinulle
annan, miten kiusalliselta se sinusta tuntuukin. Tiet, joita Jumala johtaa
kansaansa, ovat yleisesti salaperäisiä. Sinä olet pyytänyt saada tietää Jumalan
tien. Anomukseesi on vastattu. Jumala tuntee paremmin kuin sinä, mikä on
hyvää ja tärkeätä Hänen lapsilleen. Hän ei koskaan johda heitä muulla tavalla
kuin miten he itse haluaisivat itseään johdettavan, jos he pystyisivät
näkemään yhtä selvästi kuin Hän, mitä heidän täytyy tehdä muodostaakseen
luonteen, joka on sovelias taivaaseen.’ Ihmisten, joita Jumala johtaa, täytyy
uskaltaa lähteä luottaen Hänen sanaansa. Heidän täytyy mennä uskossa
eteenpäin. Totuudet on ilmoitettu heille, joita heidän täytyy totella. Jumalan työ
on hyökkäävää. Kukaan ei voi seistä puolueettomalla paikalla ja samalla olla
sotilas Herran armeijassa.”
22.11. Keskiviikko, aamu
Ps. 33:6-9
”Meidän täytyy enemmän sulkeutua Jumalan vastaanotolle. Ajatuksemme
tarvitsevat valvontaa. Me elämme todella viimeisten päivien vaarojen keskellä.
Meidän täytyy vaeltaa Jumalan edessä vaatimattomina, syvässä nöyryydessä,
sillä vain sellaisia Hän korottaa. Oi kuinka vähän ihminen voi käsittää Jumalan
täydellisyydestä. Hänen kaikkialla läsnäolonsa yhdistettynä Hänen
kaikkivaltiaaseen voimaansa. Ihmistaiteilija saa älykkyytensä Jumalalta. Hän
voi vain muotoilla työtään johonkin suuntaan tehdäkseen siitä täydellisen
aineista, jotka ovat jo valmiina hänen työtään varten. Rajallisessa voimassaan
hän ei voisi luoda ja tehdä aineita palvelemaan tarkoituksiaan, ellei Suuri
Taiteilija olisi ollut hänen edellään, antaen hänen käyttöönsä oman
mielikuvituksensa.” M. 1897.
22.11. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:3
”Pelkään, että meillä on liian halpoja ja alhaisia aatteita. ’Katso, taivaisiin ja
taivasten taivaisiin sinä et mahdu.’ Älköön kukaan uskaltako rajoittaa Israelin
Pyhän voimaa. On arveluita ja kysymyksiä Jumalan työstä - ’Ota kengät
jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata.’ Maailmaa luodessaan
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Jumala ei tarvinnut mitään ainetta, jota olisi jo ollut. Päinvastoin, kaikki asiat,
aineelliset tai henkiset, nousivat Jehovan eteen Hänen sanastaan, ja ne luotiin
Hänen tarkoituksiaan varten. Taivaat ja niiden joukot, maa ja kaikki siinä
olevat, eivät ole vain Hänen kättensä työtä, ne syntyivät Hänen suunsa
henkäyksestä. Herra on antanut todisteen, että Hänen voimansa voisi yhdessä
lyhyessä hetkessä lopettaa koko luonnon järjestelmän. Hän voi kääntää asiat
ylösalaisin, ja tuhota asioita, joita ihminen on rakentanut mitä lujimmin ja
jykevimmin. Tulipaloissa, maanjäristyksissä, suuren syvyyden raivossa,
onnettomuuksissa merellä ja maalla annetaan varoitus, että Jumalan Henki ei
aina ponnistele ihmisten kanssa.”
23.11. Torstai, aamu
Joh. 5:19
”Olemme turvassa, jos teemme taivaallisen Isämme tahtoa. Katso Pojan
luottamusta Isään, mikä nähdään sanoissa: ’Poika ei voi itsestänsä mitään
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä Hän näkee Isän tekevän’ - huomaa
ehdoton kuuliaisuus sanoissa - ’mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.’
Sen vähempää ei ole meidän riippuvaisuutemme Kristuksesta, eikä sen
vähemmän ehdoton kuuliaisuutemme. Kristuksen sanat tästä asiasta ovat
ehdottomat. ’Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää Hänelle kaikki, mitä Hän itse
tekee.’ Meidän tähtemme Kristus tuli tähän maailmaan, tehdäkseen Isän
tahtoa tunnetuksi, ja osoittaakseen ihmisille, minkälaisiksi heidän täytyy tulla,
ennen kuin voivat seisoa Jumalan edessä taivaassa.”
23.11. Torstai, ilta
Joh. 8:38
”Jumala valitsi Israelin olemaan Hänen kansansa, ja mahtavalla voimallaan
Hän vapautti heidät Egyptin ikeestä. Egyptiläiset näkivät ja tunsivat Jumalan
ruoskan. Koko maa sai todistuksen Hänen voimastaan, joka hallitsee
taivaissa. Koko Egypti autioitettiin, ennen kuin faarao suostui Jumalan
tahtoon. Siten Jumala työskenteli johtaakseen kansansa tulevaisiksi ajoiksi
ylistämään Hänen voimaansa ja näkemään Hänet ylimpänä Hallitsijana.
Jumalan Poika, pilvipatsaaseen verhoutuneena, johti Israelin lapsia, valvoen
heidän kokemustensa jokaista kohtaa. Hän kasvatti ja kuritti heitä, usein
koetellen heidän uskoaan. Paetessaan faaraon joukkoja he olivat yhtenä
hetkenä suurten vuorien ympäröimiä ja Punainen Meri edessään, ja vihollinen
kovin seurasi perässä. Tuli käsky: ’Menkää eteenpäin’, ja kun he tottelivat, niin
vesi jakautui heidän edessään.” L. 259, 1903.
24.11. Perjantai, aamu
Tiit. 2:12
”Koska olet uskottomien keskellä, niin älä tule huolettomaksi sanoissasi, sillä
he ottavat mittaa sinusta. Jos istut heidän pöydässään, niin syö kohtuullisesti,
ja ainoastaan sellaista ruokaa, joka ei hämmennä mieltäsi. Pidäty kaikista
väkijuomista. Ole esimerkillinen, esittäen oikeita periaatteita. Jos he tarjoavat
sinulle teetä juotavaksi, niin kerro yksinkertaisin sanoin heille sen
vahingollinen vaikutus elimiin. Kerro heille myös, että et käytä minkäänlaisia
väkijuomia, koska haluat pitää mielesi sellaisessa tilassa, että Jumala voi
painaa siihen Sanansa pyhiä totuuksia, ja että sinä et voi heikentää sielullisia
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ja ruumiillisia voimiasi, muutoin et pysty erottamaan pyhiä asioita. Siten voit
kylvää totuuden siementä ja johtaa keskusteluun, miten sielu, ruumis ja henki
pidetään sellaisessa tilassa, että voit ymmärtää ikuisia asioita.” M. 23, 1890.
24.11. Perjantai, ilta
1 Piet. 1:15-17
”Tutkikaa ohjeita, joita annettiin Naadabille ja Abihulle, Aaronin pojille. He
’toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin Hänen käskyänsä.’ Ottaessaan
tavallista tulta, he panivat sen suitsutusastiaansa, ’niin lähti tuli Herran tyköä
ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi
Aaronille: Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua
lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni.’ Herra
haluaa teidän olevan sielujen voittajia. Älkää yrittäkö näyttää nokkeluuttanne
jumaluusoppineina Raamatun totuuksissa, sillä niin tehden puhutte monia
sanoja, joita he ymmärtävät yhtä vähän kuin kreikankieltä. Ole kiinteässä
yhteydessä Kristukseen ja esitä totuutta sellaisena, kuin se on Hänessä.
Työskentele niin kuin Paavali työskenteli.” M. 1890.
25.11. Sapatti, aamu
Matt. 25:29
”Veljeni, älä aseta Jumalan viisaita järjestelyjä kyseenalaiseksi, sillä Jumala on
sanonut, että Hänen voimansa tulee täydelliseksi teidän heikkoudessanne. Ole
aina nöyrällä, särkyneellä sydämellä, siten voit antaa Jumalalle tilaisuuden
ilmaista rakkauttaan ja armoaan hauraille työaseille. Älä kuluta aikaa
hukkaan valittamalla tilaisuuksista, joita sinulla ei koskaan ole ollut, sinä olet
usein ajatellut: ’Jos minä olisin ollut toisessa asemassa elämässäni ja minulla
olisi ollut niitä etuja, joita monilla muilla on, niin olisin voinut enemmän
pääomaa sijoittaa Herralleni.’ Herra tiesi kaiken tämän valitessaan sinut
siihen työhön, jonka Hän antoi sinulle. Jumalan järjestyksessä yksi talentti voi
lisääntyä käytössä niin, että niitä tulee kymmenen. Ja muista aina, että
Jumala hyväksyy sen mukaan, mitä ihmisellä on, eikä sen mukaisesti, mitä
hänellä ei ole.” M. 8, 1892.
25.11. Sapatti, ilta
2 Kor. 8:12
”Jumala on antanut sinulle kykyjä. Hän on valinnut sinut kantamaan
edesvastuita, ei sen vuoksi, että sinulla on koulutusta, eikä puhelahjasi tai
loistavan älykkyytesi vuoksi; Hän valitsi sinut koska Hänen armonsa kautta
vaelsit nöyrästi Jumalan kanssa ja ilmaisit uskollisuutta vähimmässä. Jeesus
on antanut hyvyyttään palvelijoilleen sukupolvi toisensa jälkeen. Eri
aikakausina peritty luottamus on kasvanut, talentit ovat suuresti lisääntyneet
käytössä ja tulleet perintönä meille. Me olemme Hänen palkkaamiaan
palvelijoita. Hän on ostanut meidät, maksanut lunastushinnan omalla
verellään varmistaakseen halukkaan palveluksemme. Katso korotettuun
Vapahtajaan! Hän ei ole kuollut ja makaa Joosefin uudessa haudassa, suuri
kivi eteen vieritettynä. Hän on noussut ylös! Hän toimii suurena ylimmäisenä
pappinamme. Hän tekee sovitusta sinulle.”
26.11. Sunnuntai, aamu
Jes. 43:10
”Saatana houkuttelee jatkuvasti pois uskollisuudesta ja perusteellisuudesta
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tärkeässä valmistustyössä sitä suurta tapahtumaa varten, joka koettelee
jokaisen ihmisen sielua. Työ taivaallisessa pyhäkössä jatkuu edelleen. Jeesus
on puhdistamassa pyhäkköä. Maanpäällinen työ vastaa taivaallista työtä.
Taivaan enkelit työskentelevät jatkuvasti vetääkseen ihmistä, elävää
välikappaletta, katsomaan Jeesukseen, tutkimaan ja miettimään Jeesusta,
jotta hän katsellessaan Kristuksen täydellisyyttä tuntisi oman luonteensa
puutteellisuudet. Luvattu Lohduttaja, Kristus sanoi, ’todistaa minusta’. Tämä
on sanoman todistus tälle ajalle. Puhu niin kuin Kristuskin puhui. Työskentele,
kuten Hän työskenteli. Meidän täytyy katsoa Kristukseen ja elää.
Nähdessämme Hänen rakastettavuutensa me kaipaamme käytännössä
toteuttaa Kristuksen hyveitä ja vanhurskautta.” M. 48.
26.11. Sunnuntai, ilta
Ilm. 22:17
”Katselemalla Kristukseen me muutumme Hänen kuvansa kaltaisiksi, ja
luopumalla omasta minästä, antamalla sydämemme kokonaan Jeesukselle,
Hänen Henkensä puhdistettavaksi, jalostettavaksi ja korotettavaksi, me
olemme läheisessä yhteydessä tulevaan maailmaan, kylpien vanhurskauden
auringon kirkkaissa säteissä. Me iloitsemme sanomattomasta, kunniakkaasta
ilosta. Kerro toisille Hänen sanansa siunatuista totuuksista, ja tottelemalla
Kristuksen sanoja me pysymme Hänen rakkaudessaan. Hän kehottaa meitä
rakastaessamme Häntä, pitämään Hänen käskynsä. Hän ei kehota meitä
tekemään mahdotonta, vaan koska Hän tietää, mitä Hänen Isänsä käskyjen
pitäminen tarkoittaa. Hän haluaa jokaisen sielun, joka on kuullut Hänen
kutsunsa, sanovan sen saman toisille ja saamaan Häneltä runsaita lahjoja,
sillä Hän tietää, että pitämällä Jumalan käskyt me emme enää ole orjan
kahleissa, vaan Hän on vapauttanut meidät.” M. 1890.
27.11. Maanantai, aamu
Saarn. 12:1
”Nuori ystäväni: Olen tuntenut kiinnostusta sinua kohtaan, kuten äiti lastansa
kohtaan. Annatko minun olla ystäväsi? Mielelläni auttaisin sinua auttamaan
itseäsi tullaksesi kunnialliseksi, luotettavaksi mieheksi. Sinä tarvitset ystävää,
joka auttaisi sinua kaikkina aikoina, ja osoitan sinulle Jeesusta Ystävänäsi ja
Auttajanasi. En kysy, miten kauaksi sielusi on eronnut Jumalasta kiusauksesi
päivinä. En koeta vetää sivuun verhoa, joka kätkee menneisyytesi. Mutta
muutamia asioita on näytetty minulle sinun menneestä historiastasi, ja ne
ovat saaneet minut tuntemaan kaipausta varjella sinua tovereista, jotka eivät
auttaisi sinua, jotka eivät kohota sinua ylöspäin, vaan vetävät sinua alas.
Ainoa turvasi on tehdä ratkaiseva liike oikeaan suuntaan. Minä en voi
ratkaista sitä sinulle. Jos voisin, tekisin sen ilolla. Sinä olet pitänyt itsesi
erillään Kristuksesta kauan aikaa, mutta sinulle on vielä annettu
koetusaikaa.” L. 33.
27.11. Maanantai, ilta
Ps. 119:9
”Nuorempina päivinäsi sinulla oli tunnontarkka vakaumus, mutta et valinnut
oikein tovereitasi, ja seuraamalla omaa tietäsi olet tuonut vaaraa ja
kärsimystä itsellesi. Sinä tulet kantamaan niitä jälkiä niin kauan kuin elät.
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Ellei Jumalan enkeli olisi, vastauksena moniin rukouksiin, joita on lähetetty
taivaaseen sinun puolestasi, seisonut vierelläsi onnettomuuden hetkellä, niin
elämäsi olisi päättynyt siinä paikassa. Mutta Herra sanoi: ’Minä säästän hänet
toista koetusta varten.’ Me toisinaan teemme virheitä, mutta jos me näemme
ja tunnustamme erehdyksemme, niin Jumala on oikeudenmukainen, antaen
anteeksi syntimme ja puhdistaen meidät kaikesta vääryydestä.
Epäonnistumistemme ei pitäisi masentaa meitä, vaan kääntää voittoihin.
Etuoikeutemme on valita tänä päivänä, ketä tahdomme palvella. Jos kiinnität
itsesi Jumalaan, kääntyen Hänen puoleensa koko sielusi päättäväisyydellä,
niin Hän hyväksyy tuhlaajapojan.” L. 1896.
28.11. Tiistai, aamu
Joh. 10:29
”Meidän täytyy nousta korkeammalle tasolle uskossamme. Meillä on liian
vähän uskoa. Jumalan sana on tukemme. Meidän täytyy ottaa se,
yksinkertaisesti uskoen jokaisen sanan. Tässä vakaumuksessa me voimme
vedota suuriin asioihin, ja uskomme mukaisesti saamme sitä. Jos me
nöyrrytämme sydämemme Jumalan edessä, jos koetamme pysyä
Kristuksessa, niin saamme korkeamman, pyhemmän kokemuksen. Usko on
juuri sen tekemistä, mitä Jumala on määrännyt meille, ei tehden asioita, joita
Hän ei ole määrännyt. Vanhurskaus, totuus ja armo ovat uskon hedelmiä.
Meidän täytyy kulkea Jumalan sanan valossa, sillä hyvät teot ovat uskomme
hedelmä, seurausta sydämen uudistumisesta joka päivä. Meidän ei pidä
millään tavoin tehdä itseämme hyväksi. Jumala on kuollut puolestamme
puhdistaakseen meidät kaikesta vääryydestä. Herra saattaa tämän työn
meissä päätökseen, jos annamme Hänen valvoa meitä.” L. 1898.
28.11. Tiistai, ilta
Joh. 17:21
”Vanhurskauden työtä ei voida viedä eteenpäin, ellemme me harjoita
ehdotonta uskoa. Liiku joka päivä Jumalan väkevän työskentelyn alaisena.
Vanhurskauden hedelmä on rauhallisuutta ja ikuista vakuutusta. Jos me
harjoittaisimme enemmän uskoa Jumalaan ja luottaisimme vähemmän omiin
aatteisiimme ja viisauteemme, niin Jumala ilmaisisi voimansa selvästi
ihmisten sydämissä. Hänen yhteydessään elävässä uskossa etuoikeutemme
on iloita Hänen hyveistään ja voimastaan. Koska me olemme ristiinnaulitut
Kristuksen kanssa, nousseet ylös Hänen kanssansa, niin kuljemme uudessa
elämässä Hänen kanssansa. Meidän ei tule pitää itseämme omissa
käsissämme. Meidän tulee laskeutua Jumalan käsiin. Uskomme puute on
syynä siihen, että emme ole nähneet enemmän Jumalan voimaa. Me
uskomme enemmän omaan työskentelyymme kuin Jumalan työskentelyyn
meissä. Meidän täytyy rukoilla niin kuin emme ole koskaan ennen rukoilleet
Pyhän Hengen kastetta, sillä jos koskaan on ollut aika, jolloin tarvitsemme
tätä kastetta, niin se on nyt.” L. 105.
29.11. Keskiviikko, aamu
Ilm. 4:11
”Sydän on paikka, jossa totuus aloittaa työnsä. Totuuden tulee olla voimana
elämässä ja luonteessa. Jos se on vastaanotettu ja sitä vaalittu sydämessä,
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niin se työskentelee elämää antavien periaatteiden hapatuksena, muuttaen
koko olemuksen. Totuudella on voima antaa kristityn sanoille henkeä ja
elämää. Jos sitä vaalitaan ja kunnioitetaan, se saa ihmisen kääntymään pois
pahoilta teiltään. Totuus ja erehdys eivät voi pysyä samassa sydämessä.
Viisaus, älykkyys ja voima eivät ole Jumala. Mutta Jumala on kaiken
viisauden, armon ja voiman Antaja. Jumala antoi Lusiferille hänen voimansa ja
viisautensa, mutta hänen älykkyytensä ei ollut Jumala itse. Jumalan luonne on
ilmaistu kymmenissä käskyissä. Tuntea Jumala sellaisena kuin Hän on - on
kaiken hyvyyden, totuuden ja vanhurskauden tiedettä. Meidän täytyy totella
jokaista Hänen luonteensa ilmaisua, niin kuin se on ilmoitettu Hänen
laissaan.” M. 126, 1905.
29.11. Keskiviikko, ilta
Matt. 12:30
”Jumala vaatii kuuliaisuutta, ei osoittaakseen arvovaltaansa, vaan jotta me
tulisimme yhtäläiseksi Hänen kanssaan luonteessa. Me löydämme Jumalassa
luonteenominaisuuksia, joita tarvitaan muovaamaan luonnetta Hänen
kaltaisekseen. Meidän tulee muovata luonne, joka on sopusoinnussa
jumaluuden kanssa. Siten luontomme tulee hengelliseksi joka kohdassa.
Emme voi sanoin ilmaista mitään oikeata esitystä Jumalan kirkkaudesta ja
majesteettiudesta. Se on ilmaisun ulkopuolella. Mutta me voimme iloita
Jumalan katselemisesta ja Hänen läsnäolonsa tunnosta. Me voimme tietää
Hänestä kaiken sen, mitä ihminen kestää. Voimme puhua Hänen kanssaan
rukouksessa. Me voimme olla yhtä Kristuksen kanssa Jumalassa. Mutta
älkäämme koskaan ottako tehtäväksemme määritellä Jumalan olemusta.
Älkää koskaan, älkää koskaan uskaltako ottaa askeltakaan pannaksenne
Jumalan Hänen luomiensa asioiden paikalle.” M. 1905.
30.11. Torstai, aamu
Ps. 16:11
”Raamatun tulee olla elämäsi käytännön määrääjä, sillä kaikki jotka
seuraavat sen opetusta, tulevat viisaiksi pelastukseen. Et voi olla oman
vanhurskautesi varassa. Jos aina teet Herran luottamuksesi kohteeksi, niin et
joudu sekaannukseen. Saadaksesi voimaa pysy kokonaan Hänessä, joka
ymmärtää kaikki hengelliset tarpeesi. Jumala on hyvin myötätuntoinen. Riipu
yksinomaan Hänessä. Kristuksen vanhurskaus sovittaa syntisi. Hän tekee
sovitusta puolestasi. Koeta miellyttää Häntä pitämällä kaikki Hänen käskynsä.
Mitä enemmän me yksilöinä olemme perehtyneet Raamattuun, ja mitä
vakavimmin ja innokkaammin me arvostelemme itseämme, verraten
sydäntämme ja elämäämme Jumalan vaatimuksen tasoon, sitä
täydellisemmin me luotamme vain siihen viisauteen, joka ei voi erehtyä.” L.
192, 1902.
30.11. Torstai, ilta
Ps. 17:15
”Pidä Kristuksen luonteen täydellisyys aina edessäsi. Miten tahansa ihmiset
arvostelevat sinun asiaasi, muista että Jumala ei ole antanut yhdellekään
ihmiselle valtaa toimia kanssaihmistensä tuomarina. Aseta luottamuksesi
Jumalaan joka aika, niin huomaat Hänen pystyvän ylläpitämään sinut
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kaikkivaltiaassa voimassaan. Syntisten Ystävä tietää, miten auttaa ja
vahvistaa ja siunata niitä, jotka tehtyään syntiä kääntyvät jälleen takaisin
Herran tykö. Jotka etsivät Jumalaa koko sydämestään, löytävät Hänet läsnä
olevana apuna jokaisen tarpeen vaatiessa. Hän parantaa erehtyneen sen
sijaan, että tuomitsisi ja murskaisi hänet. Hän kuulee katuvat rukoukset ja
antaa anteeksi katuvalle, tehden hänet hyväksi armonsa runsaiden
rikkauksien mukaisesti. Kohota sydämesi ja sielusi kiittämään Jumalaa, koska
Hän on tunnustanut sinut lapsekseen. Hän haluaa tehdä sinut auttavaksi
kädekseen ja siunata sinua työssäsi yrittää auttaa toisia sieluja.”

JOULUKUU
1.12. Perjantai, aamu
Ef. 6:14
”Vihollinen on jokaisen meidän kintereillämme, ja jos me vastustamme
kiusauksia, jotka ahdistavat meitä joka puolelta, niin meidän täytyy olla
varmoja, että olemme Herran puolella, että Hänen totuutensa on
sydämissämme, että Hän valvoo sielujamme, valmiina hälyttämään ja
kehottamaan toimintaan jokaista vihollista vastaan. Ilman tätä puolustusta
näkymättömien vihollisten keskellä me olemme kuin paju taipuen
voimakkaassa tuulenpuuskassa, tuulen ajelehtimana ja viskeltävänä. Mutta
Jos Kristus on sielussa me voimme olla voimakkaita Herrassa ja Hänen
väkevyytensä voimassa. Mieli voi olla avartunut ja jalostunut, ja sen pitäisi
viipyä taivaallisissa asioissa. Voimiamme täytyy viljellä äärimmilleen, muutoin
emme saavuta Jumalan tasoa. Ellei mieli ole suunnattu taivasta kohti se tulee
helposti saatanan kiusausten saaliiksi, antautuen maallisiin asioihin ja
liikeyrityksiin, joilla ei ole yhteyttä Jumalaan. Kaikki into ja tarmo ja
kuumeinen toivo asetetaan tähän työhön, ja perkele seisoo vierellä ja nauraa
ihmisten ponnistellessa kohteisiin, joita eivät koskaan saavuta.”
1.12. Perjantai, ilta
Luuk. 12:35
”Olla itsenäinen ja itse luottavainen jossain suhteessa, on velvollisuus jonka
olemme velkaa itsellemme. Mutta silloin kun vihollinen tulee sisälle pettävine
ansoineen, ylpeys ottaa nöyryyden paikan. Ja jos sinä tai minä luotamme
omiin mahdollisuuksiimme, omaan viisauteemme, ja etsimme oman
sydämemme neuvoja, niin varma pettymys, häpeä ja sekaannus tulee lopulta
osaksemme. Voitamme rehellisellä tavalla vain, jos olemme kiinteästi
Jumalaan yhdistyneet ja olemme pukeutuneet vanhurskauden koko
asevarustukseen. On yksi suoja saatanan petoksia ja ansoja vastaan - se on
usko sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Totuus istutettuna sydämeen,
ravittuna valvomisella ja rukouksella, ravittu Kristuksen armolla, antaa meille
tarkkanäköisyyden. Totuuden täytyy jäädä sydämeen, tuntea sen voima
huolimatta kaikesta saatanan kaikista houkuttelevista lumouksista, ja sinun
kokemuksesi ja mielesi täytyy olla, että totuus voi puhdistaa, opastaa ja
siunata sielua.” L. 17, 1886.
2.12. Sapatti, aamu
Ps. 17:3
”Viime yönä minulla oli yksi suuri kokemus. Näytin olevan kokouksessa, jossa
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oli paljon läsnäolijoita - monia uskovia ja muutamia uskomattomia. Yhdessä
tilanteessa joukko näytti jakaantuneen useampaan pienempään ryhmään.
Minulla oli erikoinen taakka ja olin osoittanut huomautukseni muutamille
vihollisen kiusausten alaisina oleville. Heillä oli mielessä aatteita, jotka eivät
olleet moitteettomia, vaan olisi johtanut heidät kieltämään totuuden. Tämä
aika, jossa me elämme on suuren kiusauksen aikaa kuunnella eksyttäviä
tunteellisuuksia ja harhaanjohtavien henkien vihjeitä ja yhtyä pahojen
enkelien kanssa ja esittää niitä nykyisenä totuutena. Siellä oli syvä kiinnostus
Raamatun tutkisteluun. Minulla oli erikoinen rukouksen taakka ja sielujen
vaara näytti minusta niin suurelta. Vuodatin sieluni taakan Herralle. Rukoilin
mitä vakavimmin Herraa murtamaan vihollisen voiman ja vapauttamaan
meidät.” M. 1903.
2.12. Sapatti, ilta
Ps. 139:1, 2
”Esitin rukoukseni Herralle, että Hän tulisi auttamaan kansaansa ja
suurentaisi totuuden, jotta tietämättömät eivät joutuisi petokseen tänä suuren
vaaran aikana. Esitin Herralle suuren tarpeemme saada erikoista apua Hänen
kansalleen työskennellä hyväksemme ja vastausta rukouksiimme kirkastaa
Hänen nimeänsä. Kurkottauduin korkeammalle ja korkeammalle anoen
Jumalaa suostumaan vakaviin rukouksiimme ja antaa nykyisen totuuden
näkyä arvonsa mukaisesti ja kauniina, pelastavana armona. Minä anoin ja
tunsin, että Herra antoi lupauksen. Voitto tuli, ja minä heräsin itkien ääneen
ilosta, että Herra oli ilmaissut meille armonsa, totuutensa ja pelastuksensa.
Kuulin perheeni jäseniltä, että olin rukoillut ääneen nukkuessani. Jumalan
kallisarvoinen hyvyys ja rakkaus minua kohtaan lohdutti, vahvisti ja ilahdutti
minua.” M. 1903.
3.12. Sunnuntai, aamu
Jaak. 2:14
”Verhottuna pilvipatsaaseen Kristus oli kansansa Johtaja. Hän antoi heille
asetukset ja lait, että noudattamalla Hänen vaatimuksiaan he olisivat Hänen
nimittämänsä kansa. Hän lahjoitti heille taivaan antimia, mutta Hän odotti,
että he vuorostaan jakaisivat siunauksensa toisten kanssa, jotka olivat
vähempiosaisia. Siten Hän kohtelee valittua kansaansa tänäänkin. Mikään ei
tyydytä vihollista enemmän kuin nähdä Jumalan kansan riitelevän keskenään.
Me kaikki tarvitsemme päivittäin Jumalan armon käännyttävää voimaa, sillä
monet seurakunnastamme ovat menneet taaksepäin. He eivät ilmaise oikeaa
kristillistä elämää ja Mestarin henkeä. Pitäisi satakertaisesti enemmän tehdä
kuin mitä on tehty evankeliumin sanoman levittämiseksi lähelle ja kauas.
Minulla on sanoma seurakunnillemme. Tulee pyhittyä syvällisemmin kuin mitä
vielä on nähty, tai monet ovat valmistumattomia pyhään kaupunkiin.”
3.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 7:26
”Jotkut haluaisivat olla ensimmäisiä ja kaikkea hallitsevia. On oikein haluta
olla ensimmäinen hyvissä teoissa, saavuttaa kristillisiä hyviä ominaisuuksia,
mutta monille Kristuksen sanat Matteuksen 7:ssä luvussa, ovat
käyttökelpoiset tänään. Lue ja tutki tämä luku huolellisesti. Ne ovat
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Kristuksen sanoja, ja jokaisen yksilön tulee ahkerasti työskennellä oman
sielunsa pelastukseksi. Jos kaikkialla seurakunnissamme olisi oltu hereillä,
niin emme näkisi niin myrkyllisiä vaikutuksia kuin nyt työskentelee, ja monet
joiden pitäisi ymmärtää totuus, ovat joutuneet saatanan viisastelujen ansoihin.
Saatana työskentelee Jumalan kansan keskuudessa, samoin kuin hän
työskenteli enkelien keskuudessa taivaassa, ja monet on pyydystetty ansaan.
Jumalan tuomiot ovat maassa, ja meidän todistuksemme tulee antaa Pyhän
Hengen vaikutuksessa. Juuri nyt on aika työskennellä Pyhän Hengen
pyhittävässä vaikutuksessa.” M.
4.12. Maanantai, aamu
Jes. 54:17
”Suuri luopumus, joka on kehittymässä ja lisääntymässä ja kasvamassa
voimakkaammaksi, jatkuu siten, kunnes Herra laskeutuu alas taivaasta
kovalla huudolla. Meidän tulee pitää kiinni seurakuntamme uskon
ensimmäisistä periaatteista, ja mennä eteenpäin lisääntyvässä uskossa,
meidän tulee aina pitää kiinni uskosta, jonka Jumalan Pyhä Henki on
vahvistanut aikaisemmista kokemuksistamme aina nykyiseen aikaan saakka.
Me tarvitsemme nyt laajempaa kokonaiskuvaa, ja syvempää, hartaampaa ja
horjumattomampaa uskoa Pyhän Hengen johdossa. Jos me tarvitsimme
Jumalan Hengen voiman ilmestystä vakuuttamaan uskoamme alussa, niin
vuosien kuluttua me tarvitsemme tänään kaikki todisteet totuuden
vahvistamiseksi, kun sielut ovat eroamassa uskosta ja kuuntelevat harhaan
johtavia henkiä.” L. 326, 1905.
4.12. Maanantai, ilta
Room. 5:1
”Jos koskaan on ollut aika, jolloin me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa
saarnoissamme, rukouksissamme ja jokaisessa toiminnassamme, niin se aika
on nyt. Meidän ei pidä pysähtyä ensimmäisiin kokemuksiimme, vaan
viedessämme samaa sanomaa ihmisille, niin tämän sanoman tulee voimistua
ja laajentua. Meidän tulee nähdä ja todeta sanoman tärkeys, jolla on varma,
jumalallinen alkuperä. Meidän tulee jatkaa Jumalan tuntemista. Sielumme
tarvitsevat virvoitusta kaiken voiman Lähteestä. Meitä vahvistavat ja lujittavat
menneet kokemukset, jotka osoittavat meille totuuden tärkeitä kohtia, jotka
ovat tehneet meidät siksi, mitä me olemme - seitsemännen päivän
adventisteiksi. Heikentyneitä sieluja tulee lujittaa ja virvoittaa Hänen
sanallaan. Mitään sanaa ei ole muutettu tai kielletty. Sen mitä Pyhä Henki
todisti totuudeksi ajan kuluessa suuressa pettymyksessämme, on totuuden
luja perustus.” L. 1905.
5.12. Tiistai, aamu
Fil. 4:13
”Mitä Jumala vaatii? Täydellisyyttä; ei mitään vähempää kuin täydellisyys.
Mutta jos me olisimme täydellisiä, meidän täytyisi panna pois luottamus
itseemme. Meidän täytyy päivittäin tuntea ja ymmärtää, että itseensä ei voi
luottaa. Meidän täytyy tarttua Jumalan lupauksiin lujassa uskossa. Meidän
täytyy pyytää Pyhää Henkeä, täysin käsittäen oman avuttomuutemme. Sitten
kun Pyhä Henki työskentelee, me emme saa antaa kunniaa itsellemme. Pyhä
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Henki ottaa laupiaasti sydämen hoitoonsa, vieden siihen vanhurskauden
auringon kirkkaita säteitä. Jumalan voiman tulee ylläpitää meitä uskon
kautta. Jos me päivittäin olemme Jumalan Hengen valvonnassa, niin olemme
käskyt pitävä kansa. Me voimme osoittaa maailmalle, että kuuliaisuus
Jumalan käskyille tuo oman palkkansa jo tässä elämässä, ja tulevaisessa
elämässä iankaikkisen onnellisuuden.” M. 148, 1897.
5.12. Tiistai, ilta
Mark. 9:23
”Pyhä Henki on valmis työskentelemään yhdessä kaikkien niiden kanssa,
jotka ottavat Hänet vastaan ja antavat Hänen opettaa heitä. Kaikki totuuteen
katsovat ja sen kautta pyhittyneet, ovat niin Kristuksen yhteydessä, että voivat
edustaa Häntä sanalla ja toiminnalla. Jospa Pyhä Henki puhuisi Jumalan
valitun kansan sydämille, että heidän sanansa olisivat kuin kultaa, heidän
antaessaan elämän leipää rikoksissa ja synnissä oleville. Jumalan mielisuosio
ja tahto on, että ihmiselle lahjoitetut siunaukset annettaisiin täydellisinä. Hän
on varautunut siihen, että jokainen vaikeus voidaan voittaa, jokainen tarve
täyttää Pyhän Hengen kautta. Siten Hänen suunnitelmansa on, että ihmisellä
olisi täydellinen kristillinen luonne. Jumala haluaisi meidän katselevan Hänen
rakkauttaan, lupauksiaan, joita on runsaasti annettu niille, joilla ei ole mitään
ansiota itsessään. Hän haluaa meidän riippuvan täysin, kiitollisina ja iloisina
vanhurskaudessa.” M.
6.12. Keskiviikko, aamu
Valit.v. 3:22, 23
”Minulla on hyvin juhlalliset tunteet, kun totean maailmassa vallitsevan
tilanteen. Oi kuinka piittaamaton, kuinka täynnä rikollisuutta ja
tottelemattomuutta ja syntiä, kuinka surullinen, kuinka kauhean surullinen
onkaan tosiasia, että maailma ei huomaa Jumalan rakkautta, Hänen
antaessaan Jeesuksen Kristuksen Lunastajaksemme, Jeesuksen Kristuksen,
joka oli yhtä Jumalan kanssa. ’Niin Jumala rakasti maailmaa, että Hän antoi
ainoasyntyisen Poikansa, joka kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan
saisi iankaikkisen elämän.’ Synti on kautta aikojen häirinnyt, tai sanoisinko
ollut esteenä jumalallisen hyvyyden suurelle työlle, tukkimalla kanavan
ihmisten välityksellä, jotka kieltäytyvät ottamasta taivaallista lahjaa, ja siksi
eivät voi antaa sitä toisille.” L. 52, 1895.
6.12. Keskiviikko, ilta
Jes. 57:15
”Jumala kutsuu miehiä ja naisia tulemaan pyhittyneiksi työntekijöiksi
Jeesuksen Kristuksen kanssa. Vaikka synti ja jumalattomuus on kautta aikain
häirinnyt runsaan armon virtaamista, niin tämä virta ei ole vielä katkaistu
maasta. Sen suunta on maata kohti, ja jos ihmiset vain työskentelisivät
yhdessä Jumalan kanssa, jos yhteyskanava pidettäisiin avoinna, vapaasti
maailman yhteydessä, niin taivaallinen valo loistaisi maailman kaikkiin osiin,
hajottaen siveellistä pimeyttä. Eivät ne ole kaikkein oppineimpia,
kaunopuheisimpia ihmisperheessä, joiden välityksellä Jumala ilmaisee
itsensä. ’Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki
ja arka tunto minun sanani edessä.’ Herra kehottaa meitä antamaan takaisin
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Hänelle lahjoitukset, joita Hän on antanut ihmisille, jotta he voivat käyttää
kaikkia älynvoimiaan, ja kaikkia fyysisiä ja moraalisia voimiaan Hänen
palvelukseensa tekemään hyvää.” L. 52, 1895.
7.12. Torstai, aamu
Joh. 14:1, 2
”Kuinka kallis onkaan se tieto, että meillä on uskollinen Ystävä, joka tahtoo
antaa meille ylevän, jalon luonteen, että olisimme sopivat taivaan enkelien
seuraan ylhäällä! Hän holhoaa kaikkia lapsiaan. Heillä on rauha, jota maailma
ei voi antaa eikä ottaa pois. Maallisten aarteiden menetys ei tee heitä
toivottomiksi tai kodittomiksi. Kristus katselee maailmaa, joka on täynnä
toimintaa etsien maallisia aarteita. Hän näkee monien innokkaasti pyrkivän
ensiksi yhteen asiaan ja sitten toiseen ponnistellessaan saavuttamaan
himoittuja maallisia aarteita, joiden he luulevat tyydyttävän heidän itsekästä
ahneuttaan, samalla kun he innokkaassa takaa-ajossaan ohittavat sen ainoan
polun, joka johtaa todellisiin rikkauksiin. Kristus puhuu sellaisille, kutsuen
heitä seuraamaan Häntä. Hän tarjoutuu johtamaan heidät rikkauksien tykö,
jotka kestävät iankaikkisesti.” L. 1903.
7.12. Torstai, ilta
1 Piet. 5:7
”Monet luulevat löytävänsä turvallisuuden maallisissa rikkauksissa. Mutta
Kristus koettaa ottaa heidän silmästään pois rikan, joka hämärtää näkemistä,
ja siten saada heidät näkemään paljon suuremman ja iankaikkisen
kirkkauden. He erehtyvät luullen harhakuvaa todellisuudeksi, ja ovat
menettäneet näkyvistään iankaikkisen maailman ihanuudet. Kristus kehottaa
heitä oikaisemaan näkemyksensä nykyisestä ja lisäävän ikuisuuden
näkemyksiinsä. Maan päällä ei ole yhtään paikkaa, jossa aarteet olisivat
turvassa menetykseltä. Mutta on olemassa kaupunki, jolla on perustus, jonka
rakentaja on Jumala. Kristus koettaa vetää huomion pois epäviisaista
sijoituksista, kehottaen ihmisiä kokoamaan aarteensa taivaaseen. Jotka ovat
tuhlanneet kiintymyksensä maallisiin aarteisiin, ottamatta huomioon
taivaallisia rikkauksia, saavat pian palkkansa.” L. 1903.
8.12. Perjantai, aamu
Luuk. 21:28
”Meidän täytyy olla paljon lähempänä Jumalaa. Paljon vähemmän oma minää
ja paljon enemmän Jeesusta Kristusta ja Hänen armoaan täytyy tuoda
jokapäiväiseen elämäämme. Me elämme tämän maailman historian
tärkeässä aikakaudessa. Kaikkien asioiden loppu on käsillä; tiimalasin hiekka
on melkein juossut pois; pian sanotaan taivaassa: ’Se on tehty.’ ’Joka on pyhä,
pyhittyköön yhä edelleen’; ’joka on saastainen, saastukoon yhä edelleen.’
Puhdistakaamme kansana, niin pitkälle kuin se on mahdollista, leiri
siveellisestä saastaisuudesta ja raskaista synneistä. Jos synti on marssimassa
kansan keskuuteen, joka väittää kohottavansa vanhurskauden moraalista
tasoa, niin kuinka me voimme odottaa Jumalan-voimassaan kääntyvän
puoleemme ja pelastavan meidät kansana, joka teki vanhurskautta?” L. 55,
1886.
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8.12. Perjantai, ilta
Jes. 49:16
”Saatana tekee ihmeitään pettääkseen; hän haluaa asettaa voimansa
ylimmäksi. Seurakunta voi näyttää olevan lankeamaisillaan, mutta se ei
lankea. Se jää pysymään, kun syntiset Siionissa seulotaan pois - akanat
erotetaan kalliista vehnästä. Se on kauhea tulikoe, mutta sen täytyy tapahtua.
Vain ne, jotka ovat voittaneet Karitsan veren kautta ja Hänen todistuksensa
sanan kautta, havaitaan uskollisiksi ja todellisiksi, ilman synnin tahraa tai
läiskää, ilman kavaluutta suussaan. Jäännös puhdistaa sielunsa
noudattamalla totuutta, keräten voimaa vaivalloisista tapahtumista, ilmaisten
pyhyyden kauneutta ympäröivän luopumuksen keskellä. Kalliit veljet, Herra on
tulossa. Kohottakaa ajatuksenne ja päänne ja iloitkaa. Oh, me ajattelemme,
että ne jotka kuulevat iloisen uutisen, jotka sanovat rakastavansa Jeesusta,
täyttyisivät sanomattomalla ilolla ja kirkkaudella.” L. 1886.
9.12. Sapatti, aamu
Fil. 3:20
”Kristuksen noustessa ylös Hänen kätensä olivat ojennetut siunaamaan
opetuslapsiaan, enkeliparvi vastaanotti ja kätki Hänet heidän näkyvistään.
Opetuslasten katsoessa siristellen silmiään nähdäkseen viimeisen
pilkahduksen ylösnousevasta Herrastaan, kaksi enkeliä iloitsevasta joukosta
seisoi heidän vierellään ja sanoivat: ’Galilean miehet, mitä te seisotte ja
katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva
samalla tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.’ Opetuslapset
täyttyivät suurella ilolla. Uudelleen ja uudelleen he toistivat sanoja, joita
Kristus oli puhunut heille viimeisenä läksynään, jotka on kirjoitettu ylös
Johanneksen neljännessätoista, viidennessätoista, kuudennessatoista ja
seitsemännessätoista luvuissa.”
9.12. Sapatti, ilta
1 Tess. 4:16
”Lupaus, että Hän tulee takaisin, ja myös ajatus, että Hän jätti heille rauhan,
täytti heidän sydämensä ilolla. Saatana on ottanut miehet ja naiset
vangikseen ja väittää heitä alamaisikseen. Kun Kristus näki, ettei ollut
yhtäkään ihmistä, joka pystyisi puolustamaan ihmistä, Hän itse astui tuimaan
taisteluun ja taisteli saatanan karissa. Jumalan Ainoasyntyinen oli ainoa, joka
pystyi vapauttamaan ne, jotka Aadamin synti oli saattanut saatanan
alamaisuuteen. Jumalan Poika antoi saatanalle jokaisen tilaisuuden yrittää
parhaalla taidollaan Hänen kimppuunsa. Vihollinen oli kiusannut enkeleitä
taivaassa, ja jälkeenpäin ensiksi Aadamia. Aadam lankesi, ja saatana oletti,
että hän onnistuisi saamaan Kristuksen saaliikseen Hänen ollessaan
ihmisenä. Kaikki langenneet joukot pitivät tätä tapausta tilaisuutena saada
ylivalta Kristuksesta. He olivat kaivanneet tilaisuutta osoittaakseen
vihamielisyytensä Jumalaa kohtaan. Kun kuolema sinetöi Kristuksen huulet,
saatana ja hänen enkelinsä luulivat saaneensa voiton.”
10.12. Sunnuntai, aamu
1 Joh. 4:11
”Maailma katselee tyydytyksellä eripuraisuutta kristittyjen keskuudessa.
Aviorikos on hyvin miellyttävää. Jumala kehottaa muutokseen kansansa
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keskuudessa. Yhteys Kristukseen ja toinen toisiinsa on ainoa turvallisuus näinä
viimeisinä päivinä. Älkäämme tehkö saatanalle mahdolliseksi osoittaa
seurakuntamme jäseniä sanoen: ’Katsokaa, kuinka nämä ihmiset seisoen
Kristuksen lipun alla, vihaavat toisiaan. Meillä ei ole mitään pelättävää heidän
taholtaan niin kauan kuin he käyttävät enemmän voimiaan taisteluun toinen
toisensa kanssa, kuin sotaan minun joukkojeni kanssa.’ Pyhän Hengen
laskeuduttua opetuslapset lähtivät julistamaan ylösnoussutta Vapahtajaa,
ainoana toiveenaan sielujen pelastus. He iloitsivat suloisesta yhteydestä
pyhien kanssa. He olivat helläsydämisiä, huomaavaisia, itsensä kieltäviä,
halukkaita jokaiseen uhraukseen totuuden tähden. Päivittäisessä
kanssakäymisessään toinen toistensa kanssa he ilmaisivat sitä rakkautta, jota
Kristus käski heidän ilmaista. M. 143, 1903.
10.12. Sunnuntai, ilta
Joh. 15:12
”Mutta varhaiset kristityt alkoivat nähdä puutteita toinen toisissaan. Viipyen
erehdyksissä, rohkaisten epäluuloa ja epäilystä, antaen tietä epäystävälliselle
arvostelulle, he menettivät näkyvistään Vapahtajan ja sen suuren rakkauden,
jota Hän ilmaisi syntisiä kohtaan. He tulivat ankarammiksi ulkonaisissa
muotomenoissa,
vaativaisemmiksi
uskon
teoriassa,
ankarammiksi
arvosteluissaan. Innossaan käännyttää toisia he itse erehtyivät. He unohtivat
veljellisen rakkauden läksyn, jota Kristus oli opettanut. Ja surullisinta kaikesta,
he olivat tietämättömiä menetyksestään. He eivät huomanneet, että onni ja ilo
oli katoamassa heidän elämästään, ja että pian he kulkisivat pimeydessä
sulkien Jumalan rakkauden sydämensä ulkopuolelle. Tänään Jumalan
seurakunnasta puuttuu suuresti veljellistä rakkautta. Monet, jotka tunnustavat
rakastavansa Vapahtajaa, laiminlyövät rakastaa kristittyjä tovereitaan.”
M.1903.
11.12. Maanantai, aamu
Ps. 34:5
”Älä puhu toisten virheistä. Huolehdi omasta puutarhastasi. Katso että oma
sydämesi on puhdistettu Jumalan voimalla. Kun vaikeudet tulevat, niin sen
sijaan, että menetät kärsivällisyytesi, olet pahantuulinen ja hermostunut,
mene Herran tykö ja kerro Hänelle kaikki tästä asiasta. Älä mene inhimillisten
ystäviesi luo, sillä heillä on niin paljon taakkaa, kuin jaksavat kantaa. Älä luule
saavasi helpotusta panemalla taakkasi toisten päälle. Mene suoraan
Taakkojen Kantajan luo, ja kerro Hänelle huolesi. Usko että Hän pystyy ja on
halukas auttamaan tapauksia sinun asiassasi. Kun katuvana tulet ristin
juurelle, kun uskot ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan ansioihin, niin
saat voimaa Häneltä. Jättäessäsi avuttoman sielusi Hänelle, Hän antaa sinulle
rauhan, ilon, voiman ja rohkeuden. Silloin pystyt kertomaan jollekin toiselle,
miten kallisarvoinen Kristus on sinulle. Sinä voit sanoa: ’Minä etsin Häntä ja
löysin Hänet kallisarvoiseksi sielulleni.’” M. 118, 1904.
11.12. Maanantai, ilta
Jes. 63:9
”Kuinka voit saada levon? Elävällä kokemuksella - koska Kristuksen ies on
kärsivällisyyden, ystävällisyyden ja pitkämielisyyden ies. Jotka oppivat Hänen
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nöyryytensä ja vaatimattomuutensa, oppivat myös miten rakastaa toinen
toistaan, niin kuin Hän rakasti heitä. Kristus on meidän tehokkuutemme.
Kuinka minä tiedän sen? Tiedän sen kokemuksesta. Jonkin aikaa monta,
monta vuotta sitten minä olin epätoivoissani. Sitten heittäydyin Vapahtajan
armon ja rakkauden varaan, ja Hänen voimansa tuli ylleni. Toisella kerralla
kustannusliikkeessämme toimivat luulivat minua kuolleeksi. Mutta aivan
yhtäkkiä minä korotin ääneni rukoukseen. Jumalan voima oli ylläni koko yön,
ja siitä lähtien minä ymmärsin, että minun täytyy luottaa Kristukseen. Olen
rukoillut ja rukoillut apua, ja koko ajan Vapahtaja oli aivan vierelläni, odottaen
että huomaisin Hänet avukseni, voimakseni ja armokseni. Minä opin läksyn,
ja sen jälkeen, kun polvistuin rukoukseen, uskoin saavani vastauksen.” M.
12.12. Tiistai, aamu
Ps. 89:12
”Monet tässä maailmassa todistavat olevansa epärehellisiä Jumalan
omaisuuden kanssa. He eivät rakasta totuutta. He kääntyvät pois Kristuksen
vanhurskaudesta maailman kerjäävien ainesten luo. He polkevat jalkoihinsa
Jumalan lain määräykset, erityisesti sapattikäskyn. Vapahtajan sydän on
murheellinen heidän käytöksestään. Hän haluaisi pelastaa jokaisen
ostamansa sielun. Oi että ihmiset ymmärtäisivät sen ja asettuisivat suuren
Mestari Työntekijän yhteyteen! Pian Herra tulee maan päälle suurella voimalla
ja kirkkaudella, ja se työ jota meidän nyt on tehtävä, on merkitty Jesajan 58.
luvussa. Kuka tekee tätä työtä? Kuka rakentaa Herran alttarin? Kuka
valmistaa kansaa Herran suurelle päivälle? Nyt, juuri nyt, jokaisen joka väittää
olevansa Jumalan lapsi, tulisi tuoda varansa Jumalan aarreaittaan, jotta
varoja olisi työntekijöille menemään uusiin paikkoihin esittämään totuutta
sellaisille, jotka eivät ole koskaan kuulleet sitä.” M. 73,
12.12, Tiistai, ilta
Ps. 102:28, 29
”Olemmeko me vain kuluttajia? Eikö meidän pitäisi olla tuottajia, antaen
varojamme, jotta totuutta voitaisiin esittää monille ihmisille, jotka haluavat
tuntea ja hyväksyä sanoman, ja vuorostamme annamme Jumalalle takaisin
Hänen omansa, ja heidät luettaisiin tuottajien joukkoon? Me emme ole
ainoastaan Jumalan lahjojen vastaanottajia. Täysin tietoisena tilinteostamme
meidän täytyy antaa takaisin Hänelle, jotta Hänen aarrekammiossaan olisi
varoja, josta Hänen työmiehensä saavat, voidakseen viedä sanomaa
kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan. Jumalan itsensäuhraavia
työntekijöitä tulisi varustaa riittävästi, jona heidän työnsä menestyisi. ’Herran
on maa ja kaikki, mitä siinä on.’ Tämä maailma on Herran tavaratalo, josta
me olemme aina saaneet. Hän on antanut hedelmiä, viljaa ja kasviksia
ylläpidoksemme. Hän antaa auringon paistaa meille ja sateen kastella. Kaikki
ihmiset, saavat aina Jumalan antimista.” M. 1900.
13.12. Keskiviikko, aamu
Jaak. 1:5, 6
Jos tahdot tulla oppilaaksi Kristuksen kouluun, niin anna tahtosi Hänelle ja
tule Hänen opetuslapsekseen, silloin pystyt kulkemaan Hänen teitänsä; ja
elämällä jatkuvasti Jeesuksen yhteydessä, tulet valon kanavaksi toisille. Sinun
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ja minun täytyy tuntea täysi riippuvaisuutemme Jumalasta, Hänen armostaan
ja opastuksestaan. Jumala haluaa sinun tulevan yhteisymmärrykseen ja
sopusointuun Hänen suunnitelmansa kanssa. Alistuminen Kristuksen
arvovaltaan, joka muovaa välttämättömän pätevyyden Hänen opetuslapsiinsa,
ei ainoastaan vastusta ylpeyttä, joka loukkaantuu, kun häntä neuvotaan ja
opastetaan, vaan ne joilla se on, valitsevat olla alamainen toinen toisilleen.
Kohtalokkaita petoksia on sieluilla. Heillä on vakiintunut itseluottamus. He
luulevat olevansa kristittyjä vain, koska hyväksyvät totuuden; ja niin
täydellisesti tämä petos on sydämessä, että Herran nuolet eivät pääse sinne.”
13.12. Keskiviikko, ilta
Joh. 14:13
”Etsikää sydämen valmistamista armoistuimen luona, että kun tunnette
epätäydellisyytenne, teillä voisi olla selvä näkemys Kristuksen voimasta ja
arvoasemasta, ja voisitte tarttua lupauksiin uskossa ja teillä voisi olla elävä
yhteys Jumalaan. ’Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että Hän antoi
ainoasyntyisen Poikansa, jotta kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.’ Oi mikä rakkaus! Mikä hämmästyttävä
rakkaus! Ja kuitenkin, kuinka harvat pitävät sitä arvossa! Kuinka harvat ovat
osallisia jumalallisesta luonnosta! Jumalan pelastava armo yllämme,
lisääntynyt käsitys Hänen suuruudestaan, oikeamielisyydestään, armostaan ja
rakkaudestaan ei täytä sydämiämme mitään tarkoitusta varten. Ei saa leikkiä
sen tiedon kanssa Jumalasta, jota Jeesus tuli taivaasta antamaan. Jumalan
rakkaus ei voi jäädä omistukseemme, ellei sitä ilmaista.” L. 48, 1888.
14.12. Torstai, aamu
5 Moos. 2:3
”’Menkää eteenpäin’, oli Herran sana Israelille, kun he seisoivat Punainen Meri
edessään faaraon joukkojen ajaen kovasti heitä takaa. He tottelivat, ja kun
Mooses löi vettä sauvallaan, katso, se jakautui ja nousi toiselle puolelle
muuriksi, tehden polun jota myöten kansa kulki turvallisesti. Uskossa ja
luottamuksessa menkäämme eteenpäin siinä sanassa, jonka Herra on antanut
meille, vakuuttaen olevansa kanssamme Auttajanamme ja Suojelijanamme.
Menkää eteenpäin, ei itseriittoisuudessa ja itse korotuksessa, vaan uskon,
toivon ja rohkeuden täyttäminä. Jumalan enkelit varjelevat jokaista Hänen
uskollistaan. Jos he pysyvät Herran tiellä, he saavat kaiken tarvittavan avun.
Usein Herran työ on ollut alussa pieni, niiden halveksima, jotka haluavat nähdä
sen menevän eteenpäin alusta alkaen voimalla ja merkittävänä. Mutta Herra
koettelee työntekijöitään.”
14.12. Torstai, ilta
Ps. 62:12, 13
”Kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa. Vaeltakaa nöyrästi Hänen edessään
kirkastaen Häntä, eikä itseään. Menestyksekkäimmät Jumalan työmiehet ovat
niitä, jotka rukoilevat paljon, jotka ovat kokonaan riippuvaisia Hänestä.
Taloudellisuutta, itse kieltäymystä ja itsensä uhrausta tulee aina ilmaista. Aina
ajan loppuun asti seurakunta saa taistella vaikeuksien kanssa, että Jumalan
työ erottuisi puhtaana ja tahrattomana kaikesta petoksesta tai juonista.
Jokainen Jumalan laitos puhdistetaan ajamalla ulos ostajat ja myyjät. Uskokaa
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Jumalaan ja kulkekaa Hänen neuvossaan. Teidän voidaan sallia kamppailla
vaikeuksien kanssa, ja sitten Herra ilmaisee voimansa ja viisautensa
vastauksena nöyriin rukouksiin. Luottakaa Häneen rukouksia kuulevana ja
rukouksiin vastaavana Jumalana. Hän ilmaisee itsensä teille Jumalana, joka
voi auttaa jokaisessa hätätilanteessa.” M. 158.
15.2. Perjantai, aamu
Apt. 26:9
”Monet asettuvat sinne, missä on vaikeata ilmaista rehellisyyttä ja säilyttää
puhtautensa. Jumala antaa heille varoituksen paeta ulos Sodomasta. Mutta
he takertuvat omiin aatteisiinsa ja luulevat tietävänsä parhaiten, ja työ jota
heidän pitäisi tehdä kaupunkien ulkopuolella, he tekevät mukavuuden vuoksi
kaupungeissa. He keräävät ympärilleen työntekijöitä, joiden pitäisi olla
kaupunkien ulkopuolella. Muutamat näistä työntekijöistä voivat olla
uskottomia, mutta he voisivat olla kääntyneitä, jos uskonnolliset kiinnostukset
olisi tehty ensimmäiseksi. Herra kehottaa luottamusasemissa olevia Hänen
asiassaan tekemään työnsä keskuksen kaupunkien ulkopuolelle, jonne
voisivat kutsua niiden ympärillä olevia uskovia ja uskottomia, ja sitten kaikin
tavoin varautua antamaan heille uskonnollista hyötyä. Kristittyjä koetellaan ja
puhdistetaan. Jos he vilpittömästi yrittävät palvella Jumalaa, heille annetaan
voimaa jokaiseen ristiriitaan.” M. 159, 1902.
15.2. Perjantai, ilta
1 Kor. 12:28
”Usein vaikeuksia parannetaan hiljaisuudella. Antakaa pahan puhua yksinään.
Lähtekää työhönne siten kuin se, jolla on koskematon luottamus asian
suorittamiseen. Kun teitä arvostellaan, olkaa niin kuin ette kuulisi mitään.
Sydämenne voi haavoittua, siitä huolimatta älkää salliko itsenne kääntyä
syrjään työstänne. Antakaa itsellenne aikaa ja huomioikaa iankaikkisiin
etuihin kuuluvat asiat. Kristus on esimerkkimme. Hän tuli tähän maailmaan ja
eli ihmisenä elämää, jota Hän toivoisi teidän elävän. Katsokaa Häneen.
Tutkikaa Hänen suunnitelmiaan, tarkoituksiaan ja menetelmiään. Hänen
elämänsä on oppikirjamme. Jumalallis-inhimillinen Vapahtaja seisoo
edessämme kutsuen ’Tulkaa minun tyköni... niin minä annan teille levon...
Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani keveä.’ Kristityn elämä on
täydellistä Jumalan luonteen ilmaisua. Mikä sitten on tehtävämme? Paavali
kertoo meille. ’Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä.’” M. 1902.
16.12. Sapatti, aamu
Ps. 94:14
”Herra, taivaan Jumala, on yhteydessä tämän maailman langenneisiin
asukkaisiin. Hän ei ole välinpitämätön maailmastamme ja sen eri asioista.
Herra esitetään Hänen sanassaan kumartuneena maata ja sen asukkaita
kohti, joita saatanan asiamiehet ovat pettäneet, kiusanneet ja
harhaanjohtaneet. Hän kuuntelee jokaista lausuttua sanaa. Kun Mooses
kääntyi sivullepäin nähdessään palavan pensaan, joka ei kulunut, Herra sanoi:
’Mooses, Mooses.’ Hän vastasi: - ’Tässä olen.’ Hän sanoi: ’Älä tule tänne! Riisu
kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.’ Ja Hän sanoi vielä:
’Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumia, Iisakin Jumala ja Jaakobin
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Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.’ Nyt
huomatkaa Herran sanat: ’Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja
kuullut heidän huutonsa sortajiansa tähden: niin, minä tiedän heidän
tuskansa.’” M. 142, 1897.
16.12. Sapatti, ilta
Ps. 64:11
”Herra ei ole välinpitämätön kansastaan, ja Hän rankaisee ja kurittaa jokaista,
joka sortaa sitä. Hän kuulee jokaisen vaikerruksen; Hän kuuntelee jokaista
rukousta; Hän huomaa jokaisen liikkeen; Hän joko hyväksyy tai tuomitsee
jokaisen teon. Taivaan Herra esitetään langennutta nostavana. Hän on
kaikkien Ystävä, jotka rakastavat ja pelkäävät Häntä, ja Hän rankaisee
jokaista, joka uskaltaa johtaa heidät pois turvalliselta polulta, pannen heidät
ahdistukseen, jos he tunnontarkasti yrittävät pitää kiinni Herran tiestä ja
saavuttaa vanhurskauden asunnot. Ei varpunenkaan putoa maahan
taivaallisen Isänne huomaamatta. Siksi ihmisetkin olkoot huolellisia, etteivät
sanoilla tai teoilla aiheuta surua tai murhetta kenellekään Jumalan
pienimmille. Jos pieni varpunen, jolla ei ole sielua, ei voi pudota maahan
taivaallisen Isämme huomaamatta, niin varmasti sielut, joiden puolesta
Kristus kuoli, ovat kallisarvoisia, ja eikö Jumala tuomitse niitä, jotka
aiheuttavat kipua tai pettymystä niiden sydämille, joiden puolesta Kristus antoi
henkensä?” M. 1897.
17.12. Sunnuntai, aamu
1 Tess. 5:1, 2
”Emme tiedä Herramme tulon tarkkaa aikaa. Mutta on se sitten tänä vuonna
tai ensi vuonna, tai useamman vuoden päästä, niin Kristus on sanonut meille,
että Hän tulee kuin varas yöllä. Hän sanoo kaikille: ’Valvokaa.’ Hyvin, hyvin
monille Hän tulee sellaisella hetkellä, kun he eivät luule. Hänen tulonsa aikana
ihmiset kysyvät: ’Missä on lupaus Hänen tulostaan?’ Saatana, pahan
alkuunpanija, ilmaisee nyt voimaansa ihmislasten keskuudessa. Tämä on
hänen hetkensä, ja pimeyden voimien hetki. Näennäisesti hän valvoo
maailmaa. Evankeliumin sanansaattajat huomaavat, että maailmaa liikuttaa
voima yhä suurempaan, ja suurempaan Kristuksen ja Hänen sanomansa
vastustukseen. Viimeistä suurta taistelua hyvän ja pahan joukkojen välillä
kutsutaan ’sellaiseksi ahdistuksen ajaksi, jollaista ei ole koskaan ollut’.
Väkivaltaisuus, joka täyttää maan, voittaa sen mikä oli ennen vanhan
maailman tuhoamista.” L. 1903.
17.12. Sunnuntai, ilta
Ilm. 3:3
”Saatana työskentelee kaikin voimin estääkseen Jumalan työtä. Jos Jumalan
kansa ottaa osan ajastaan opettaakseen saatanan petollisia näkemyksiä, niin
pahan valtakunta riemuitsee. Jos ne, jotka tuntevat polun, jolla Jumala on
johtanut meitä, kuuntelevat harhaanjohtavia henkiä ja eroavat uskosta, niin se
aika ja ponnistelut, jota tarvitaan korjaamaan pahaa, on otettu evankeliumin
julistuksen ajalta ja ponnistuksilta. Varoittakaamme veljiämme ja sisariamme,
etteivät kuuntele vääriä teorioita, ja varjeltuisivat niistä, jotka ovat antautuneet
sen pauloihin. Jos koskaan Jumalan valtiomiesten on oltava paikallaan, niin se
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on nyt. Pasunasta täytyy antaa oikea ääni. On oleva yleinen totuuden
julistaminen, koko maa valaistaan Jumalan kirkkaudella, mutta vain ne
huomaavat valon, jotka ovat tutkineet tietääkseen eron pyhyyden ja synnin
välillä.” L. 268, 1903.
18.12. Maanantai, aamu
2 Kor. 13:5
”Uskollinen Jumalan sanan julistaminen on mitä tärkeintä työtä. Mutta se on
kokonaan erilaista työtä verrattuna jatkuvalle moitiskelulle, pahan ajattelulle
ja erikseen vetäytymiselle toisista. Tuomio ja nuhtelu ovat kaksi eri asiaa.
Jumala on asettanut palvelijoittensa päälle nuhtelutyön rakkaudessa
erehtyneitä kohtaan, mutta Hän on kieltänyt ja tuominnut ajattelemattoman
tuomitsemisen, joka on niin yleistä totuuteen uskoviksi tunnustautuvien
keskuudessa. Jumalalle työskentelevien tulisi panna pois kaikki
epäystävällinen arvostelu, ja vetäytyä yksimielisesti yhteen. Heidän tarvitsee
tutkia Jumalan opetusta tässä asiassa. Kristus toivoo sotilaittensa seisovan
olkapää olkapäätä vasten, yhdessä taistellen ristin taistelua. Hän toivoo
yhteyden niiden välillä, jotka työskentelevät Hänelle, olevan yhtä läheisen kuin
yhteys Hänen ja Hänen Isänsä välillä.” M. 75a, 1900.
18.12. Maanantai, ilta
1 Piet. 1:22
”Jotka ovat tunteneet Pyhän Hengen pyhittävän voiman, kuuntelevat
Jumalallisen Opettajan opetusta ja osoittavat vilpittömyytensä, tekemällä
kaiken voimassaan olevan sopusoinnussa veljiensä kanssa. Hänellä on kaikki
syy olla luottamatta omiin periaatteisiinsa, jotka huomioivat toisten virheitä.
Jos meidän omassa kokemuksessamme ei olisi mitään puutetta, niin me
emme olisi niin epäluuloisia veljiämme kohtaan. Sellainen, jonka omatunto
tuomitsee hänet, on niin herkkä tuomitsemaan. Jokainen vaviskoon ja
pelätköön itseään. Katsokoon hän, että oma sydämensä on oikeassa
suhteessa Jumalaan. Peratkoon hän omaa puutarhaansa, niin hänellä on
tarpeeksi kiireistä työtä siinä. Jos hän tekee uskollisesti sen työn, niin hänellä
ei ole aikaa löytää virheitä toisten puutarhasta. Toisten tuomitsemisen sijasta
tuomitkaamme itseämme. Olkaamme varmoja, että olemme niiden joukossa,
jotka ovat valittuja.” M.
19.12. Tiistai, aamu
Room. 12:1
”Haluaako jokainen sielu ennen vanhan vuoden päättymistä panna pois
vanhan ihmisen tekoineen, ja pukeutua uuteen ihmiseen, Kristukseen
Jeesukseen? Kristus haluaa suurimman kaikista lahjoista - sydämen, mielen,
sielun ja voiman lahjan. Jumala vaatii kokosydämistä palvelua. Jotka
asettuvat oikeaan suhteeseen Jumalaan, kestävät koetuksen tuomiolla. Jos
sydän, mieli, sielu ja voima ovat kohottaneet katseensa Herran verellä
ostamaan perintöön, niin Hän käyttää heitä palveluksessaan. Niiden, jotka
saavat iankaikkisen elämän, täytyy antaa todistus maailmalle, että he
rakastavat Jumalaa kaikkine kykyineen, jotka Hän on antanut heille. Heidän
tulee noudattaa kahta ylintä käskyä, joihin sisältyy koko laki, tunnustaen
toiminnallaan, että ovat lain tekijöitä.” M. 116, 1905.
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19.12. Tiistai, ilta
1 Kor. 6:20
”Näennäisesti heikolle sielulle, joka katuvalla, luottavalla mielellä vetoaa
Jumalan sanaan ja arvottomuuteensa, annetaan armo saada voitto voiton
jälkeen ja saavuttaa iankaikkinen kirkkaus tulevassa elämässä. Herra Jeesus
Kristus, Isän ainoasyntyinen Poika, on todella Jumala äärettömyydessä, mutta
ei persoonallisuudessa. Hän on kehittänyt vanhurskauden, joka antaa ihmisille
kyvyn voittaa jokainen saatanan hyökkäys. Hän lukee vanhurskautensa
uskovan pyhän hyväksi, joka elää niin kuin Hän eli maan päällä. Taivaan
Ruhtinas, Kristus, tuli palvelijaksi, ja Hän hyväksyy ihmiset, jotka
työskentelevät yhdessä Hänen kanssaan. Hän julistaa: ’Katso, minä olen
teidän kanssanne aina, maailman loppuun asti.’ Kukaan ei epäonnistu, joka
elää mielen nöyryydessä ja oppii Kristukselta. Herra haluaisi jokaisen sielun,
joka uskoo Kristukseen, muodostavan sellaisen luonteen, joka tekee hänet
sopivaksi asuntoihin, joita Kristus on mennyt valmistamaan.” M. 1905.
20.12. Keskiviikko, aamu
Apt. 17:11
”On vain vähän hyötyä nopeasta, pintapuolisesta Raamatun lukemisesta. Jos
haluaisimme täysin ymmärtää Kristuksen sanat, niin ajatukset täytyy tuoda
tutkimaan Kirjoituksia. Meidän tulisi avata Kirjoitukset suurella kunnioituksella
eikä vain veltolla, laiskalla tavalla. Kristuksen sanat ovat henki ja elämä niiden
vastaanottajalle. Kristus sanoi fariseuksille: ’Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä
on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta.’ He
tutkivat kirjoituksia, saadakseen todisteita Kristuksen ilmestymisestä, keräten
kaikki tiedot tavasta, miten arvelivat Hänen tulevan, samalla kun Kristus oli
heidän keskuudessaan eivätkä he huomanneet Häntä uskonsa hyödyksi.
Meidän päivinämme on samoin kuin Kristuksen päivinä, he lukevat ja
selittävät väärin Raamattua. Jos Juutalaiset olisivat tutkineet Kirjoituksia
vakavasti, rukoillen nöyrin sydämin, heidän etsimisensä olisi palkittu oikealla
tiedolla ajastaja myös tavasta, miten Kristus ilmestyisi.” M. 1896.
20.12. Keskiviikko, ilta
Jes. 34:16
”Jos juutalaiset olisivat oikein tutkineet kirjoituksia he eivät olisi sekoittaneet
ennustuksia Kristuksen toisesta tulemuksesta Hänen ensimmäiseen
tulemiseensa. Heillä oli Danielin todistus, Jesajan todistus, kuten muidenkin
profeettojen; heillä oli Mooseksen opetus, ja Kristus itse oli heidän keskellään,
ja silti he yhä tutkivat kirjoituksia, etsien merkkejä Hänen tulostaan. He tekivät
Kristukselle samanaikaisesti samalla lailla kuin heidän oli ennustettu tekevän.
He olivat niin sokaistuneita, että eivät tunteneet Hänen vierailunsa aikaa, tai
mitä itse olivat tekemässä. Siten he täyttivät Kirjoitukset. Monet tekevät
samoin tänään, koska heillä ei ole kokemusta koettelevista ensimmäisen,
toisen ja kolmannen enkelin sanomista. Ne ovat niitä, jotka tutkivat
kirjoituksia todistaakseen näiden sanomien olevan vielä tulevaisuudessa. He
keräävät yhteen sanomien totuutta, mutta eivät anna niille oikeaa paikkaa
profeetallisessa historiassa.” M. 41A, 1896.
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21.12. Torstai, aamu
Ps. 84:12
”Meillä on viisas, rakastava taivaallinen Isä, joka kuulee lastensa rukoukset.
Mutta Hän ei aina anna heille sitä, mitä he toivovat. Hän pidättää sellaisen,
minkä Hän näkee, ettei se olisi heille hyväksi. Mutta Hän antaa heille kaiken,
mitä he tarvitsevat. Hän antaa heille sen, mikä on välttämätöntä kasvamiseen
armossa. Rukoillessamme meidän pitäisi sanoa: ’Herra, jos tämä pyytämäni
on minun hyväkseni, anna se minulle; mutta ellei se ole, pidätä se, mutta
anna minulle siunauksesi.’ Herra kuulee anomuksemme; Hän ymmärtää
tilanteemme, ja Hän antaa kaiken tarvitsemamme. Hän vahvistaa uskoamme
ja lisää hengellisyyttämme. Herra on hyvä ja armollinen, täydellinen
ymmärryksessä ja ääretön viisaudessa. Toiset rukoilevat ajallista siunausta,
jonka ajattelevat tuovan heille maallista menestystä. Jumala katsoo, että
sellainen siunaus pilaisi heidän hengellisen elämänsä.” L. 270, 1903.
21.12. Torstai, ilta
Ps. 23:1
”Jumala, joka tuntee lopun alusta, valvoo tarkasti lastensa hyvinvointia.
Vastauksena heidän rukouksiinsa Hän antaa heille sellaista, joka jatkuvasti
tekee heitä sopivaksi jumalallisesta luonnosta osallistumiseen, ja jotta he
voittaisivat turmeluksen, joka maailmassa vallitsee himojen tähden. Meidän
täytyy alistaa tahtomme Jumalan tahtoon. Meidän täytyy luottaa Hänen
rakkauteensa, viisauteensa, uskollisuuteensa ja ylläpitävään voimaansa.
Herra on opettanut minua, että on tullut aika, jolloin yksimielisyyden tulisi
vallita Hänen kansansa riveissä. Jos siellä on sellaisia, jotka eivät usko
sanomiin, jotka Jumala on antanut meille sanassaan ja Henkensä
todistuksissa, niin heidän pitää tietää, mitä on usko, joka kerran annettiin
pyhille. Kuvaus osoitti, että siellä on muutamia, jotka ovat kadottaneet
sijaintinsa.” L. 1903.
22.12. Perjantai, aamu
Ef. 2:20
”Kenenkään ei tarvitse tuntea liian nöyryyttäväksi esiintyä armoistuimen
luona laajempaa apua etsivänä. Temppelin ovet tulee pitää avoinna. Sielun
temppeli tulee puhdistaa siveellisestä saastutuksesta, alttarin uhri asettaa
oikein, itsekkyys puhdistaa pois sielusta, epäjumalista luopua. Meille tuodaan
usein tietoja nuorista, jotka ovat joutuneet hämilleen opettajista ja sanan
palvelijoista tämän päivän seurakunnissa, koska he tekevät niin kuin
juutalainen kansakunta, ’opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.’ Joku
sanoo, että Raamattu tulee ottaa kokonaisuutena Jumalan sanana, mutta
kaikki ei ole innoitettua sanaa. Yksi viisas mies epäilee yhtä asiaa siitä, ja
joku toinen viisas, hyvänä ihmisenä pidetty, epäilee toista kirjaa, ja epäusko
salaa valtaa sijaa nuorten mielissä. Pian tieto totuudesta heikkenee ja heidän
uskonsa hämmentyy. He eivät tiedä, mitä uskoa.”
22.12. Perjantai, ilta
1 Kor. 3:10, 11
”Kun joku asettaa jalkansa lujalle Kristus-kalliolle perustuksenaan, hän saa
voiman lahjan kaiken tiedon, viisauden ja kaiken hengellisen suorituskyvyn
lähteestä, jotta hän tietäisi, mille puolelle hän kuuluu - käskyt pitäviin vai
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käskyt rikkoviin. Raamatun totuuksien mukaan eläminen antaa suoran ja
voimakkaan suuntauksen laajentumiseen ja kasvuun. Jokainen hyve virkistyy,
kun sitä harjoitetaan. On murheellinen voimainkoetus vetäytyä pois
maailmallisista, pettävistä vaikutuksista. Jokaisella ottamallamme askeleella
me näemme saatanan tuottamia esteitä, ja saamme taistella vaikeuksien
kanssa, mutta saamme kokemuksen painautuessamme näitä esteitä vastaan,
että tie avautuu, raikkaita kannustimia annetaan taivaasta ja usko lujittuu
katsoessamme Kristukseen. Jeesuksen myötätunto ja rakkaus rukoilee,
taivuttelee ja vetää meitä seuraamaan Hänen jalanjälkiään. L. 128,1895.
23.12. Sapatti, aamu
2 Tim. 2:22
”Kasvatettakoon jokainen tutkimaan Kirjoituksia, katsomaan jatkuvasti
Jeesukseen, eikä ihmisiin olemaan oppainaan. Jumalan sanan tulee olla
neuvonantajamme. Sana on rajaton. Tottelemalla sitä se opastaa meidät
turvallisille ja varmoille poluille. Mutta Sana laimennettuna ihmispetoksilla ja
kuvitelmilla ei ole turvallinen opas. Ota Jumalan sana yksilöllisesti. Voimme
kohdata sanan aseella: ’Kirjoitettu on, Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun
kumartaman ja Häntä ainoata palveleman.’ Raamattu on suuri totuuden
kaivos, jossa me työskentelemme etsien kätkettyä aarretta. Missään
tapauksessa huomiota ei pidä kääntää pois tästä Sanasta. Tänä aikana ennen
muuta jokainen sielu tarvitsee silmävoiteella voidellut silmät, jotta näkisivät.
Jumala ei anna kenellekään tehtävää, joka alentaa ja halventaa Hänen
työtään näinä viimeisinä päivinä. Hän kehottaa meitä nostamaan,
jalostamaan, korottamaan, kunnioittamaan ja edistämään Hänen totuuttaan,
pitäen ylimpänä Hänen viisauttaan.”
23.12. Sapatti, ilta
Hebr. 12:14
”Elävä totuus, käytännölliset Kristuksen opetukset aina puhdistavat, jalostavat
ja pyhittävät sielun. Taakkani on kohottaa miehiä ja naisia kohottamalla
Jeesusta heidän edessään. Kun Jumala tunnustetaan kaikkien ajatusten
aiheeksi, rakkauden, kunnioituksen ja palvonnan kohteeksi; kun Herra Jeesus,
Malli, pidetään mielessä, sydän puhdistuu kaikesta siveellisestä
saastutuksesta. Siten sielu tulee tarkoituksenmukaisen toiminnan oikeaksi
tuntijaksi; jokainen asenne on armon sävyttämä. Jokainen henkilökohtainen
tunto tilintekovelvollisuudesta henkilökohtaiselle, kaikkinäkevälle Jumalalle,
asettaa jokaisen ihmisen korotetulle perustalle, ja siellä on syvä ajattelu ja
tarkka itse kieltäymys joka kohdassa, koska Jumala työskentelee rakkaiden
lastensa sydämissä.” L. 1893.
24.12. Sunnuntai, aamu
Mal. 3:17
”Kristityt ovat Kristuksen jalokiviä, ostettu äärettömällä hinnalla. Heidän tulee
kirkkaana loistaa Hänelle, säteillen ulos Hänen rakkautensa valoa. Ja heidän
tulee aina muistaa, että kaikki loisto, jonka kristillinen luonne omistaa, on
saatu vanhurskauden Auringolta. Kristuksen jalokivien loisto johtuu heidän
saamastaan kiillotuksesta. Jumala ei pakota meitä olemaan kiillotettavana.
Meille on annettu vapaa valinta, joko tulla kiillotetuiksi tai jäädä
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kiillottamattomiksi. Mutta jokaisen, joka on julistettu arvolliseksi saamaan
paikan Herran temppelissä, täytyy alistua kiillotukseen. Hänen täytyy suostua,
että terävät kulmat hänen luonteestaan leikataan pois, jotta se olisi kehittynyt
hyväksi ja kauniiksi, sopivaksi edustamaan Kristuksen luonteen
täydellisyyttä.” M. 168
24.12. Sunnuntai, ilta
Tiit. 2:14
”Jumalallinen työntekijä ei käytä aikaa arvottomaan ainekseen. Vain kalliit
jalokivet Hän kiillottaa palatsiin sopivaksi. Vasaralla ja taltalla Hän leikkaa
pois karkeat reunat, valmistaen meitä palatsiin Jumalan temppelissä. Se on
raskas ja ratistava työ. Se haavoittaa ihmisen ylpeyttä. Kristus leikkaa syvältä
tuntemukseen, että ihminen omahyväisyydessään olisi täydellinen, ja ottaa
pois itse korotuksen luonteesta. Hän leikkaa pois liian pinnan ja panee kiven
kiillottamaan pyörää, puristaa sitä kiinni, jotta kaikki karkeudet kuluisivat
pois. Sitten pitäessään jalokiveä valossa, Mestari näkee oman kuvansa
heijastuvan siinä, ja se julistetaan valmiiksi Hänen temppelinsä palatsiin.
Siunattu olkoon se kokemus, vaikka raskas, joka antaa uuden arvon kivelle,
saaden sen loistamaan elävää kirkkautta!” M. 168, 1902.
25.12. Maanantai, aamu
Ef. 2:21, 22
”Ellemme me vastaa annettua valoa, ilmaise vastaavaa kuuliaisuutta, pitäen
sielumme Jumalan rakkaudessa, pysyen Kristuksessa, niin se, minkä pitäisi
tulla meille siunaukseksi, tuleekin kiroukseksi. Se on pettäjä, eikä totuuden
Henki, joka saa meidät uskomaan, ettemme voi tulla puhtaiksi ja pyhiksi,
voimakkaaksi kansaksi erillään maailmasta, yhdistyneenä rakkaudessa ja
yhteydessä toinen toisiimme Kristuksen välityksellä. Meidän ei tarvitse
odottaa mitään muuta osaa kuin se, mikä annettiin Herrallemme. Sen
mukaisesti kuin sydämen palvelu on annettu Jumalalle, on saatanan viha
Jeesuksen seuraajia kohtaan; ja Jumalan lapset ovat viisaampia ja
voimakkaampia kun maailman viisaus ja vaikutus on meitä vastaan, kuin jos
he olisivat heidän suosiossaan ja toveruudessaan.” L. 60,
25.12. Maanantai, ilta
1 Piet. 2:5
”Juutalainen temppeli rakennettiin raskaista kivistä, ja paljon aikaa, rahaa ja
työtä vaatien nämä kivet louhittiin vuoresta ja tehtiin sopiviksi rakennukseen
ennen kuin ne pantiin yhteen, niin että kun rakennus valmistui, ei sen
rakentamisessa oltu kuultu kirveen eikä vasaran ääntä. Jumalan pyhän
temppelin kiviä ei ole louhittu Juudean vuoresta, vaan koottu kansakunnista,
heimoista, kielistä ja kansoista. Ne eivät ole elotonta ainesta, jota täytyy
valmistaa vasaralla ja taltalla, vaan eläviä kiviä, jotka säteilevät valoa. Suuri
totuuden hakkuuveitsi on ottanut heidät maailman louhoksesta ja asettanut
temppelin Herran, suuren Mestari- Rakentajan käsiin, ja Hän kiillottaa heitä
työpajassaan, joka on tämä maailma, että kaikki rosoiset reunat ja vinoudet
poistuisivat, ja heitä vasaroidaan, hiotaan ja veistellään Jumalan totuudella,
kiillotetaan ja puhdistetaan, valmiiksi täyttämään paikkansa Jumalan
hengellisessä temppelissä, jotta he kasvaisivat pyhäksi temppeliksi Jumalalle.
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Nyt on aika, jolloin synnit täytyy viedä etukäteen tuomiolle kaduttuna ja
korjattuna.”
26.12. Tiistai, aamu
Fil. 3:13-15
”Uusi vuosi on aivan edessämme. Eikö kaikkia lahjoja pitäisi käyttää
paremmin kuin tähän saakka? Eikö synnin tunnustus pitäisi olla tehtyjä eikö
meidän pitäisi hyötyä Kristuksen verestä, joka pystyy ja on halukas
puhdistamaan meidät kaikesta synnistä? Meidän tähtemme Kristus tuli
köyhäksi. Viimeisenä suurena päivänä meidät tuomitaan sen mukaan, mitä
olemme tehneet. Kristus sanoo: ’Minulla on nälkä, ja te ette antaneet minulle
syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; ja minä olin outo, ja te
ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet
minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’ Sitten
Kristus sanoo: ’Minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä,
sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’ Sitten Hän lisää: ’Menkää pois
minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu
perkeleelle ja hänen enkeleilleen.’” M. 60, 1886.
26.12. Tiistai, ilta
1 Kor. 2:6.7
”Kristus, tuli ja antoi esikuvan uhrauksesta, ja jos me olemme Kristuksen, niin
me teemme Kristuksen tekoja. Itsemme miellyttämisen sijasta me koetamme
tehdä hyvää toisille ja jakaa apua kärsivälle ihmiskunnalle. Ja ellei sitä tehdä,
emme voi odottaa, että olisimme osallisia Kristuksessa. Kaikkialla
ympärillämme on sieluja pelastettavana ja jokaisella on tehtävänä olla
sovitettu yhteen Kristuksen kanssa. Se on työ, jota tulee tehdä uutena vuotena.
Me elämme aikaa ja ikuisuutta varten, ja me tarvitsemme valoa loistamaan
polullemme, ja me haluamme vuorostamme antaa sen siunauksia toisille.
Pyrkiköön jokainen parempaan tulokseen tulevana vuonna ja eläköön niin
lähellä Jumalaa, että olette taivaan ilmapiirin ympäröimiä, ja siten olette
Kristuksen edustajia.” M. 1886.
27.12. Keskiviikko, aamu
Jaak. 5:14, 15
”Rukoiltaessa sairaan puolesta ei ole merkki uskottomuudestamme, kun
sanomme: ’Jos se voi tapahtua sinun kirkastamiseksi tehdä tämä meille, niin
me kiitämme sinua ja ylistämme sinun pyhää nimeäsi.’ Koska ihmisessä ei ole
mitään parantavaa voimaa, meidän täytyy luottaa Jumalaan, joka rakastaa
meitä ja antoi itsensä meidän edestämme. Eläessämme tai kuollessamme me
olemme Herran. Teillä on säälivä, rakastava ja hellä Lunastaja, joka rakastaa
teitä, joka siunaa teitä. Hän ei jätä eikä hylkää teitä. Hän joka tietää kaikkien
sekä nykyisen että tulevaisen historian, tekee sen mikä on parhaaksemme ja
Hänen nimensä kunniaksi. Jeesus rakastaa teitä ja Hän siunaa teitä. Hänen
lupauksensa on varma. Kristus on korjaaja, saatana on tuhoaja. Se mitä
kuolevainen voi tehdä on seurata ehdottomasti Herran sanaa. Esittäkää
anomuksenne
armoistuimelle,
ja
sitten
odottakaa
luottavaisesti,
toivorikkaasti.” L. 127, 1898.
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27.12. Keskiviikko, ilta
Mark. 16:18
”Kaikissa anomuksissani sanon: ’Älköön minun tahtoni, vaan sinun, oi Herra,
tapahtukoon.’ Hän tietää, että se ei ole epäilevää rukousta, vaan täysin
luottavaista - että Jumala tietää, mikä on parasta. Meidän työmme on rukoilla,
uskoa ja odottaa kärsivällisesti Häntä, joka on Vapahtajamme. Jumala toivoo
meidän luottavan täydellisesti Häneen, ja jos työn suorittaminen on
hyväksemme ja Hänen nimensä kunniaksi, niin se tapahtuu. Meidän tulee
odottaa. Herran voima on rajaton. Meidän kurjien kuolevaisten täytyy
puhdistaa sielumme, jotta kun Herra työskentelee hyväksemme, se ei tuhoa
meitä. Se on syynä, miksi niin harvat sairaat parannetaan. Jos heidät
parannettaisiin ihmiset voisivat korottaa itseään itserakkaudessa. Meidän
täytyy oppia Jeesuksesta olemaan nöyrä ja vaatimaton sydämeltä, niin
saamme levon sieluillemme. Älkää koskaan hetkeäkään epäilkö, että Jumala
rakastaa teitä.” L. 1898.
28.12. Torstai, aamu
Snl. 16:3
”Veli, sinun täytyy heittää pois pelkosi. Jätä seuraukset Herralle ja lakkaa
ajattelemasta sitä. Sinä yrität liian kovasti pelastaa itseäsi, tehdä jotain suurta
itsellesi, joka suosittelisi sinua Jumalalle. Ainoa mitä Jumala vaatii sinulta
rakas veli, on että kokonaan alistat itsesi Hänelle kaikkine seurauksineen ja
hyväksyt koko totuuden. Saatana sanoo: ’Mitä jos se sittenkin on erehdystä,
voitko ottaa sellaisen riskin?’ Jeesus rakastaa sinua, ja jos sinä pyhität itsesi
ja kaiken, mitä sinulla on Hänelle, niin Hän hyväksyy sinut ja on sinun taakkasi
Kantaja, sinun erehtymätön Ystäväsi. Sinä olet katsonut kauhulla ja pelolla
Kristuksen ristiin. Ies näyttää sinusta ärsyttävältä. Saatana saa sen
näyttämään siltä. Jeesus on kehottanut sinua tulemaan tykönsä: ’Tulkaa
minun tyköni kaikki, te työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille
levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta; sillä minä olen
sävyisä ja nöyrä sydämeltä; ja niin te löydätte levon sieluillenne, sillä minun
ikeeni on sovelias ja minun kuormani keveä.’” L. 1867.
28.12. Torstai, ilta
1 Joh. 2:1
”Ies, jota pelkäät ottaa päällesi, koska pelkäät sen raskaaksi, Jeesus sanoo
kevyeksi. Taakka, johon et ole koskenut, ei paina. Ainoa mitä vaaditaan on,
että päättäväisesti otat sen haltuusi, ja huomaat sen ennemmin tueksi kuin
raskaaksi taakaksi. Risti, joka sinusta näyttää niin epämukavalta nostaa, joka
tuntuu raskaalta nostettavalta, jos sinä iloisesti tartut siihen ja nostat sen, se
kannattaa sinua ja auttaa ja vahvistaa. Sinun täytyy kasvattaa itsesi
uskomaan, ottaa paikkasi ikuisen totuuden korkealla korokkeella, ja
Kristuksen tähden toivottaa moitteet ja ahdistukset tervetulleeksi. Jeesus
auttaa sinua; Jumalan enkelit auttavat sinua vastustamaan perkelettä, ja niin
hän pakenee sinusta. Vetäydy lähelle Jumalaa, niin Hän vetäytyy lähelle sinua.
Usko Jeesuksen rakkauteen, ja ponnistellessasi noudattaa totuutta, jos
erehdyt, niin älä tunne, että sinun täytyy surra ja jättää usko Jumalaan
ajatellen, että Jumala on vihamiehesi.” L.
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29.12. Perjantai, aamu
Ef. 2:4, 5
”Jumalan viisaaseen kuriin luovutettu sydän uskoo kaiken työskentelevän
hänen hyväkseen. Kiusaukset tulevat masentamaan, mutta mitä hyödyttää
antaa periksi sellaisille kiusauksille? Tuleeko sielu paremmaksi napisemalla ja
valittamalla sen ainoasta voiman lähteestä? Onko ankkuri heitetty
hyödyttämään? Kestääkö se sairaudessa? Onko se todistus syntynyt
viimeisissä elämän tapahtumissa, kun huulet lamaantuvat kuolemassa?
Ankkuri kestää! Tiedän minun Lunastajani elävän. Oi kallis, rakastava,
pitkämielinen, kärsivällinen Jeesus, kuinka minun sieluni iloitseekaan sinussa!
Että köyhä, arvoton, synnin myrkyttämä sielu voi kestää pyhän Jumalan
edessä, täysin sijaisemme ja takuumiehemme vanhurskaudessa! Ihmettele, oi
taivas, ja hämmästy sinä maa, että langennut ihminen on Hänen loputtoman
rakkautensa ja ilonsa kohteena!” L. 2, 1889.
29.12. Perjantai, ilta
Room. 8:33
”Jokainen heikko, kiusattu sielu löytäköön ankkurin Jeesuksessa Kristuksessa,
älköönkä tulko itsekeskeiseksi, niin että ajattelee vain omia pieniä
pettymyksiään ja suunnitelmiensa sekä toiveittensa keskeytystä. Eikö
pelastussuunnitelma ole kaiken valtaava? Jos ääretön Jumala puolustaa
minua, niin ’kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on
kuollut.’ Kuolemalla ihmisen puolesta Hän ilmaisi, miten paljon Hän rakastaa
ihmistä - riittävästi kuollakseen hänen puolestaan. Laki tuomitsee syntisen ja
ajaa hänet Kristuksen luo. Jumala on se, joka vanhurskauttaa ja antaa
anteeksi. Saatana hyökkää ja koettaa tuhota, mutta Jumala on avannut oven
turvaan. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Oi
kirkasta kunniakasta totuutta Miksi ihmiset eivät huomaa sitä? Miksi he eivät
vaella sen kirkkaissa säteissä? Jumala elää ja hallitsee.” L. 1889.
30.12. Sapatti, aamu
1 Moos. 3:21
”Herra Jeesus Kristus on valmistanut peitteen - oman vanhurskautensa puvun jonka Hän pukee jokaisen katuvan, uskovan sielun ylle, joka uskossa haluaa
ottaa sen vastaan. Johannes sanoi: ’Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin.’ Synti on lain rikkomista. Kristus kuoli tehdäkseen jokaiselle
ihmiselle mahdolliseksi päästä synneistään. Viikunanlehti-esiliina ei koskaan
peitä alastomuuttamme, synti täytyy ottaa pois, ja Kristuksen vanhurskauden
puvun täytyy peittää Jumalan lain rikkoja. Kun Herra katsoo uskovaan
syntiseen, Hän ei näe viikunalehtien peittävän häntä, vaan Kristuksen oman
vanhurskauden puvun, joka on täydellinen kuuliaisuus Jehovan laille. Ihminen
on kätkenyt alastomuutensa, ei peittämällä sen viikunanlehdillä, vaan
Kristuksen vanhurskauden puvulla.” M. 145, 1897.
30.12. Sapatti, ilta
Room. 8:38, 39
”Kristus uhrautui tyydyttääkseen oikeuden vaatimukset. Mikä hinta taivaan oli
maksettava Jehovan lain rikkojista! Synti on uskottomuutta Jumalaa kohtaan
ja on ansainnut rangaistuksen. Yhteen ommellut viikunanlehdet ovat olleet
työssä aina Aadamin päivistä alkaen, mutta syntisen sielun alastomuus ei ole
Hartauskalenteri

60

Loka-Joulukuu 2017

peitetty. Kaikki yhtyeenliitetyt todisteet kaikilla, jotka ovat kiinnostuneita tästä
hauraasta puvusta, menevät myttyyn. Synti on lain rikkomus. Kristus tuli
maailmaamme ottamaan pois rikoksen ja synnin, ja viikunanlehtipeitteen
sijasta antamaan vanhurskautensa puhtaan puvun. Jumalan laki vaati
äärettömän Jumalan ainoasyntyisen Pojan kärsimyksen ja kuoleman.
Jumalan lain rikkominen yksinkertaisessa, pienimmässäkin asiassa on synti.
Ja ellei synnin rangaistusta pantaisi täytäntöön, se olisi rikos jumalallista
hallitusta vastaan. Jumala on oikeamielinen, oikeuden puolesta kostaja.” M.
1897.
31.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 10:8
”Kaitaa tietä vaeltavien täytyy seurata Opaskirjan ohjeita. Vain siten he voivat
päästä Jumalan kaupungin porteille. Jumala on antanut miehille ja naisille
kalliita lahjoja. Eri ihmisille on annettu erilaisia lahjoja. Kaikilla ei ole samaa
luonteen voimaa tai samaa tiedon syvyyttä. Mutta jokaisen tulee käyttää
lahjojaan Mestarin palveluksessa, vaikka tämä lahja näyttäisi kuinka pieneltä
tahansa. Uskollinen palvelija käy viisaasti kauppaa saamillaan varoilla. Mielen
ja ruumiin lahjoja tulee huolellisesti varjella. Lahjojamme ei pidä heikentää
mukavuudenrakkaudella. Jokaista voimaa tulee huolellisesti varjella, jotta se
olisi aina valmiina välittömään käyttöön. Yhtäkään osaa ruumiin elimistöstä ei
saa
heikentää
väärinkäytöllä.
Jokainen
pienikin
osa
vaikuttaa
kokonaisuuteen. Yhden hermon tai lihaksen väärinkäyttö alentaa koko
ruumiin käyttökelpoisuutta.” M. 147, 1903.
31.12. Sunnuntai, ilta
Apt. 20:35
”Jumalan sana sanoo: ’Sen sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava.’ Mutta
Jumala ei toivo kenenkään kuolemaa. Äärettömällä hinnalla Hän hankki
ihmiselle toisen koetusajan. Hän ’niin rakasti maailmaa, että antoi
ainoasyntyisen Poikansa, jotta kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.’ Eikö niiden, joille tälle ajalle kuuluvat
totuuden valo on tullut, tulisi asettua läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa,
käyttäen kykynsä edistämään sielujen pelastustyötä? Eikö niiden, jotka
ymmärtävät Raamattua, antaa saamaansa tietoa sellaisille, joilla ei ole
totuutta? Jokaisen nykyiseen totuuteen uskovan päällä on edesvastuu
työskentelystä syntisten hyväksi. Jumala osoittaa heille erikoisen työn kolmannen enkelin sanoman julistamisen. Heidän tulee osoittaa
arvostuksensa Jumalan suurta lahjaa kohtaan pyhittäytymällä siihen työhön,
jonka puolesta Kristus kuoli.” M. 1903.
* Kaikki lainaukset ovat E.G.Whiten hartauskirjasta ”The Upward Look”
*****
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