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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. Maanantai, aamu
3. Moos. 22:20-22
"Muinaisen Israelin päivinä papit tutkivat hyvin tarkoin jokaista uhrattavaksi
tuotua uhrieläintä. Jos niistä löydettiin yksikin virhe, ne hylättiin, sillä Herra oli
käskenyt, että uhrieläimen tuli olla virheetön, Koska meidän tulee antaa
ruumiimme Jumalalle elävänä uhrina, emmekö tahdo tehdä uhriamme niin
täydelliseksi kuin mahdollista? Jumala on antanut meille kaikki tarpeelliset
neuvot ruumiillista, sielullista ja moraalista hyvinvointiamme varten. Meidän
jokaisen velvollisuutemme on saattaa elämäntapamme sopusointuun
jumalallisen mittapuun kanssa joka suhteessa. Mielistyykö Herra mihinkään
vähempään kuin parhaimpamme uhraamiseen? ’Rakasta Herraa, sinun
Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi’." (T.a. II, 215.)
1.10 Maanantai, ilta
Joh. 1:4
"Kristuksen elämä ja kuolema, lunastuksemme hinta, eivät ole meille vain
takeena ja lupauksena elämästä. Ne eivät ole meille vain keino päästä jälleen
käsiksi viisauden aarteisiin. Ne merkitsevät Hänen luonteestaan laajempaa ja
korkeampaa ilmoitusta kuin mitä edes Eedenin pyhät olennot tunsivat. Samalla
kuin Kristus avaa ihmisille taivaan, Hänen lahjoittamansa elämä avaa
ihmissydämen taivaalle, Synti ei ainoastaan erota meitä Jumalan yhteydestä,
vaan se hävittää ihmissielusta sekä halun että kyvyn Jumalan tuntemiseen.
Kristuksen tehtävänä on tehdä mitättömäksi kaikki tämä paholaisen työ." (El. ja
kasv., 28.)
2.10. Tiistai, aamu
2. Tim. 3:14,15
"Timoteuksen isä oli kreikkalainen ja äiti juutalainen. Lapsesta asti hän oli
tuntenut pyhät kirjoitukset. Hänen kotonaan vietettiin hurskasta ja siveätä
elämää. Hänen äitinsä ja isoäitinsä usko pyhiin kirjoituksiin muistutti häntä alati
siitä, miten siunauksellista oli noudattaa Jumalan tahtoa. Jumalan Sana oli se
perusta, jonka mukaisesti nämä kaksi hurskasta naista olivat kasvattaneet
Timoteusta. Niiden opetusten hengellinen voima, joita hän oli saanut heiltä, oli
varjellut hänet nuhteettomana puheissaan ja puhtaana niistä huonoista
vaikutteista, jotka häntä ympäröivät. Näin nuo ihmiset, jotka olivat häntä kotona
kasvattaneet, olivat yhdessä Jumalan kanssa valmentaneet häntä kantamaan
kuormia." (A. p.t. 155, 156.)
2.10 Tiistai, ilta
2. Kor. 6:17
"Tahtovathan Korkeimman Jumalan lapsiksi tunnustautuvat kohottaa lippua, ei
vain silloin, kun käyvät kokouksissa, vaan koko elämänsä ajan! Tahdottehan te
olla Herran puolella ja palvella Häntä koko sydämenne halusta! Jos
menettelette kuten Israelin lapset heidän hylätessään Jumalan selvät
vaatimukset, saatte varmasti päällenne Hänen rangaistuksensa, mutta jos
panette pois synnin ja osoitatte elävää uskoa, saatte osaksenne taivaan runsaat
siunaukset." (T.a. II, 214.)
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3.10. Keskiviikko, aamu
Snl. 11:25
"Paavali sanoo: ’Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen
velassa’. (Room. 1:14). Samoin olemme me. Kaikki, mikä on siunannut meidän
elämäämme enemmän kuin toisten, asettaa meille velvollisuuksia jokaista
ihmistä kohtaan, jota voimme auttaa. Nämä totuudet kuuluvat yhtä hyvin
taloudenhoitajien toimistoihin kuin
työpajoihinkin. Tavarat, joita käsittelemme, eivät ole meidän omiamme.
Koskaan ei ole turvallista kadottaa näkyvistään tätä tosiasiaa. Me olemme vain
taloudenhoitajia, ja velvollisuutemme täyttämisestä Jumalaa ja ihmistä
kohtaan riippuu sekä lähimmäistemme menestys että oma kohtalomme tässä
ja tulevassa elämässä." (El. ja kasv., 134.)
3.10. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 14:1
"Rakkauden toiminnoissa on ihmeellinen voima, sillä ne ovat jumalallisia.
Leppeästä vastauksesta, joka ’taltuttaa kiukun’ ja ’rakkaudesta’, joka on
’pitkämielinen’ ja ’lempeä’ , sekä ’peittää syntien paljouden’... , voimme oppia,
mikä parantava vaikutus elämällämme voisi olla. Kuinka elämä voisikaan
muuttua ja maa tulla taivaan kaltaiseksi, sen esimauksi! Nämä kallisarvoiset
asiat voidaan opettaa niin yksinkertaisesti, että pienet lapsetkin voivat ne
ymmärtää." (El. ja kasv., 108.)
4.10. Torstai, aamu
Ps. 72:13,14
"Mistä saivat voimansa ne, jotka menneinä aikoina kärsivät vainoa Kristuksen
tähden? He saivat voimansa yhteydestään Jumalaan, yhteydestään Pyhään
Henkeen, yhteydestään Kristukseen. Moitteet ja vaino ovat erottaneet monia
maallisista ystävistä mutta ei milloinkaan Kristuksen rakkaudesta. Milloinkaan
ei myrskyjen runtelema sielu ole rakkaampi Vapahtajalleen kuin silloin, kun
häntä soimataan totuuden tähden. ’Minä rakasta häntä’, Kristus sanoi, ’ja
ilmoitan itseni hänelle’ (Joh, 14:21). Kun uskova seisoo totuuden tähden
maallisten tuomareiden edessä, Kristus seisoo hänen vierellään. Kun hän on
suljettuna vankilan muurien sisälle, Kristus ilmoittaa itsensä hänelle ja
rohkaisee hänen sydäntänsä rakkaudellaan." (A.p. t., 67.)
4.10. Torstai, ilta
Ps. 102:1-3
"Mutta meidän tulee jättää niin pienet kuin suuretkin asiamme Jumalalle.
Meidän moninaiset murheemme eivät masenna Häntä, eikä taakkojemme
paino käy Hänelle liian raskaaksi. Hänen huolenpitonsa ulottuu jokaiseen
perheeseen, ja se käsittää jokaisen yksilön. Hän ottaa osaa kaikkiin
asioihimme ja suruihimme. Hän huomaa jokaisen kyyneleemme, ja Häntä
liikuttaa tunne meidän heikkouksistamme. Kaikki kohtaamamme ahdistukset
ja koettelemukset sallitaan meille, jotta Hänen rakkautensa tarkoitukset
meistä täyttyisivät ja jotta osallistuisimme Hänen pyhyydestään ja saisimme
kokea sitä ilon täyteyttä, jota Hänen läsnäolonsa tuo mukanaan." (T.a. II, 338.)
5.10. Perjantai, aamu
Matt. 4:4
"Näin saatua elämää ylläpidetään samalla tavalla. Ihminen ’elää jokaisesta
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sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’… Mieli rakentuu siitä, millä sitä ravitaan,
ja meidän vallassamme on päättää, mitä ravintoa sille annetaan. Jokaisella on
valta valita ne aiheet, jotka valtaavat ajatukset ja muodostavat luonteen.
Jokaiselle ihmiselle, jolla on etuoikeus tutustua Raamattuun, Jumala sanoo:
’Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja
salattuja asioita, joita sinä et tiedä’ (Jer. 33:3)." (El. ja k., 121.
5.10. Perjantai, ilta
1. Moos. 1:1,2; Joh.16:13
"Tieteen todistus voidaan tulkita oikein vain ottamalla vastaan apua siltä
Hengeltä joka alussa ’liikkui vetten päällä’, siltä Sanalta jonka kautta ’kaikki on
saanut syntynsä’ ja siltä Valkeudelta ’joka valistaa jokaisen ihmisen’. Vain tällä
johdolla voidaan oppia tuntemaan tieteen syvimmät totuudet. Vain
kaikkitietävän Jumalan ohjaamina me Hänen tekojaan tutkiessamme
kykenemme ajattelemaan Hänen ajatuksiaan Hänen jäljessään." (El. ja k., 128,
129.)
6.10. Sapatti, aamu
Mark. 3:1-5
"Jeesus tahtoi korjata juutalaisten vääriä oppeja sapatista, ja myöskin teroittaa
opetuslastensa mieliin sitä tosiasiaa, että laupeudentyöt ovat sallittuja sinä
päivänä. Parantamalla kuivettuneen käden Hän syrjäytti juutalaisten tavan ja
esitti neljännen käskyn alkuperäisessä muodossaan. Tämä teko korotti sapattia
poistamalla siltä sitä rasittaneita hyödyttömiä rajoituksia. Hänen
laupeudentekonsa kunnioitti tätä päivää, kun taas ne, jotka syyttivät Häntä,
häpäisivät sapattia turhilla tavoillaan ja muotomenoillaan." (Leben Jesu, 197,
198.)
6.10. Sapatti, ilta
Gal. 6:7
"Joka katsoo omaavansa sellaisen arvostelukyvyn ja sellaisia kokemuksia, jotka
ovat paremmat kuin hänen veljiensä ja sen vuoksi hylkää heidän neuvonsa ja
kehotuksensa, osoittaa joutuneensa vaaralliseen petokseen. Sydän on
petollinen. Sellaisen henkilön tulee koetella luonnettaan ja vaellustaan
Raamatun mittapuulla. Jumalan Sanasta lankeaa erehtymätöntä valoa
ihmislasten poluille. Siitä huolimatta että niin monet tekijät nousevat
erottamaan ja hajottamaan mieliä, ne jotka vilpittömästi etsivät Jumalalta
viisautta, johdetaan oikealle tielle. Jokaisen ihmisen täytyy lopulta seisoa tai
kaatua yksin, ei häntä tukevan tai vastustavan joukon mielipiteen mukaan eikä
yhdenkään ihmisen arvostelun, vaan todellisen luonteensa mukaan sellaisena
kuin Jumala sen näkee." (T.a. II, 85.)
7.10. Sunnuntai, aamu
Ilm. 14:6-10
"Ilmestyskirjan 14. luvun kolme enkeliä edustavat sitä kansaa, joka
vastaanottaa Jumalan sanomien valon ja jonka jäsenet Hänen edustajinaan
menevät maan äärestä toiseen kaiuttamaan varoitusta. Kristus sanoo
seuraajilleen: ’Te olette maailman valkeus’ (Matt. 5:14). Jokaiselle sielulle, joka
on vastaanottanut Jeesuksen, Golgatan risti sanoo: ’Ajattele sielun arvoa’
’Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille’
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(Mark. 16:15). Meidän ei tule sallia minkään jarruttaa tätä työtä. Se on kaikkein
tärkeintä työtä tässä ajassa, ja sen tulokset nähdään kautta koko iäisyyden.
Rakkaus, jota Jeesus lunastusuhrillaan on osoittanut ihmissieluja kohtaan, saa
kaikki Hänen seuraajansa liikkeelle." (T.a. II, 156.)
7.10. Sunnuntai, ilta
Ps. 34:2-4
"Emmekö tahdo ylistää Jumalaa sydämellämme, sielullamme ja äänellämme
’Hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan’ (Ps. 107:8)? Ylistäkää
Herraa Hänen kansansa keskellä. Kun Herran Sanaa muinoin puhuttiin
heprealaisille, annettiin käsky; ’Ja kaikki kansa sanokoon Amen.’ Kun
liitonarkki tuotiin. Daavidin kaupunkiin ja kajautettiin ilon ja riemun virsi, ’kaikki
kansa sanoi: Aamen, ja ylisti Herraa’ (1, Aikak. 16:36). Tämä harras vastaus oli
osoituksena siitä, että he olivat käsittäneet puhutun sanan ja ottivat osaa
jumalanpalvelukseen." (T.a. II, 108.)
8.10. Maanantai, aamu
5. Moos. 10:12
"Jos te rakastatte Häntä (Jumalaa) kaikesta sydämestänne, te haluatte antaa
Hänelle elämänne parhaan palveluksen ja koetatte saattaa olemuksenne
kaikki voimat ja kyvyt sopusointuun niiden lakien kanssa, jotka auttavat teitä
tekemään Hänen tahtonsa." (T.a. II, 215.)
8.10. Maanantai, ilta
Room. 8:35-37
"Emme saa mitään hengellistä voimaa siitä, että aina haudomme
heikkouksiamme ja lankeemuksiamme ja valitamme saatanan voimaa.
Meidän tulee elävänä periaatteena painaa mieleemme ja sydämeemme se
suuri totuus, että puolestamme annettu uhri oli riittävä, että Jumala voi ja myös
täydellisesti pelastaa kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen täyttäen Hänen
sanassaan ilmaistut ehdot. ... Kristuksen kautta olemme Jumalan lapsia, ja
meillä on varmuus siitä, että Jumala rakastaa meitä niin kuin Hän rakasti omaa
Poikaansa. Me olemme yhtä Jeesuksen kanssa. Kuljemme, mihin Kristus
johtaa meidät, sillä Hänellä on voimaa poistaa synkät varjot, joita saatana luo
polullemme. Pimeyden ja masennuksen sijaan hänen armonsa aurinko paistaa
sydämeemme." (T.a. II, 337.)
9.10. Tiistai, aamu
5. Moos. 6:5-9
"Rakkauden herättäminen ja vahvistaminen Raamatun tutkimista kohtaan
riippuu paljon hartaushetkien käytöstä. Aamu- ja iltahartauksien tulisi olla
päivän ihanimpia ja hyödyllisimpiä hetkiä. Näissä tilaisuuksissa ei saa esittää
mitään kiusaavia, epäystävällisiä ajatuksia. Vanhemmat ja lapset kokoontuvat
niihin kohtaamaan Jeesusta ja kutsumaan pyhiä enkeleitä kotiin." (El. ja kasv., .
175.)
9.10. Tiistai, ilta
Hebr, 11:27-29
"Mooses uhkui luottamusta Jumalaan, koska hänellä oli asianmukainen usko.
Hän tarvitsi apua, ja hän rukoili sitä tarttuen siihen uskossa. Hän liitti
kokemuksiinsa uskon ja luottamuksen Jumalan huolenpidosta. Hän uskoi, että
Jumala valvoo hänen elämäänsä yksityiskohtia myöten. Hän huomasi ja
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tunnusti Jumalan elämänsä jokaisessa yksityiskohdassa, ja hän tunsi olevansa
Jumalan kaikkinäkevän silmän valvonnan alainen, sen, joka punnitsee
vaikuttimia ja koettelee sydäntä. Hän katsoi Jumalaan ja luotti siihen, että
Hänen voimansa kantaa häntä turmeltumattomana kaikkien kiusausten
lävitse." (T.a. II, 269.)
10.10. Keskiviikko, aamu
Ilm. 3:2
"Nähdessäsi mihin vaaraan ja kurjuuteen saatanan toiminta on saattanut
maailman, älä tuhlaa Jumalalta saamiasi voimia turhiin valituksiin, vaan ryhdy
työhön itsesi ja toisten hyväksi. Herää valvomaan, ja tunne taakkaa niistä, jotka
kulkevat kadotusta kohti. Ellei heitä voiteta Kristukselle, he menettävät
iankaikkisen autuuden. Ajattele, mitä heidän on mahdollista saavuttaa.
Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama sielu on suuriarvoinen ... Yksi sielu on
taivaan edessä arvokkaampi kuin kokonainen maailma omaisuuksia, taloja,
maita ja rahaa. Yhdenkin sielun käännyttämiseksi meidän tulee uhrata
varojamme äärimmäisyyteen saakka. Yksi Kristukselle voitettu sielu säteilee
ympärilleen taivaan valoa tunkeutuen moraalisen pimeyden lävitse ja pelastaen
toisia sieluja." (T.a. II, 371,372.)
10.10. Keskiviikko, ilta
Snl. 23:10,11
"Näiden periaatteiden noudattamisesta riippuu yhteiskunnan hyvinvointi sekä
maallisella että hengellisellä alueella. Nämä periaatteet turvaavat omaisuuden
ja hengen. Kaikesta, mikä tekee luottamuksen ja yhteistoiminnan
mahdolliseksi, maailma on kiitollisuudenvelassa Jumalan laille, joka on
ilmaistuna Hänen sanassaan ja on vielä jäljellä ihmissydämissä - joskin usein
hämäränä tai melkein kokonaan hävinneenä." (El. ja kasv., 132.)
11.10. Torstai, aamu
Joh. 3:3O
”Johannes Kastaja esiintyi Messiaan sanansaattajana ja pani liikkeelle koko
kansakunnan. Paikasta toiseen häntä seurasivat suuret joukot kaikensäätyistä
ja kaikista eri asemista olevaa kansaa. Mutta kun saapui se, josta hän oli
todistanut, kaikki muuttui. Kansanjoukot seurasivat Jeesusta, ja Johanneksen
työ näytti melkein pysähtyvän. Kuitenkaan hänen uskonsa ei horjunut. ’Hänen
tulee kasvaa, mutta minun vähetä’ ... kuultiin hänen todistavan." (El. ja kasv.,
149.)
11.10. Torstai, ilta
Matt. 11:11
"Yksinään vankilassa Johannes näki, mihin hänen tiensä samoin kuin hänen
Mestarinsakin
tie
johti.
Johannes
vastaanotti
luottamustehtävän:
uhritoveruuden Kristuksen kanssa. Taivaan lähettiläät olivat hänen seuranaan
hautaan asti. Maailmankaikkeuden järjelliset olennot, sekä langenneet että
lankeamattomat, olivat hänen epäitsekkään palvelunsa todistajina.
Johanneksen elämän todistus on tukenut kärsiviä sieluja kaikissa hänen
jälkeensä eläneissä sukupolvissa. Vankilassa, mestauslavalla ja polttoroviolla
on miehille ja naisille pimeinä vuosisatoina antanut kestävyyttä sen miehen
muisto, josta Kristus sanoi: ’Ei ole vaimosta syntyneitten joukosta noussut
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suurempaa’." .(El. ja kasv., 150.)
12.10. Perjantai, aamu
Snl. 14:34
"Ainoastaan Jumalan Sanassa tämä on selvästi esitetty. Siinä on näytetty, ettei
kansojen enempää kuin yksilöidenkään voima ole niissä mahdollisuuksissa ja
eduissa, jotka näyttävät tekevän ne voittamattomiksi, ei niiden kerskatussa
suuruudessa. Niiden voiman määrää se uskollisuus, millä ne täyttävät Jumalan
tarkoitusta." (El. ja kasv., 166.)
12.10. Perjantai, ilta
Dan. 4:31,32,34
"Jokaisen historian näyttämölle nousseen kansan on sallittu asettua paikalleen,
jotta nähtäisiin, haluaako se täyttää Jumalan tarkoituksen. Profetia on piirtänyt
suurten maailmanvaltojen - Babylonian, Meedo-Persian, Kreikan ja Rooman nousun ja sortumisen ääriviivat. Jokaisessa näistä samoin kuin
heikommissakin valtakunnissa, historia toistui. Jokaisella oli koetusaikansa,
jokainen epäonnistui. Valtakunnan kirkkaus himmeni, sen voima katosi, ja sen
paikan otti toinen. Vaikka kansat hylkäsivätkin jumalalliset periaatteet ja tällä
hylkäämisellään aiheuttivat oman häviönsä, kävi kuitenkin ilmi, että niiden
kaikkien toimintojen kautta oli toteutumassa jumalallinen, kaikkea hallitseva
tarkoitus," (El. ja kasv., 168.)
13.10. Sapatti, aamu
2. Aikak. 6:40,41
"Salomon lakattua rukoilemasta ’tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja
teurasuhrit.’ Papit eivät voineet mennä temppeliin, ’sillä Herran kirkkaus täytti
temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät
temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla
kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että Hän on hyvä, että
Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” (P. ja k., 29.)
13.10. Sapatti, ilta
1. Moos. 18:17-19
"Taivaallinen vartija kutsui Aabrahamin kautta hänen jälkeläisiään
’noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus
on’ ... Aabrahamin vaikutus ulottui hänen oman taloutensa ulkopuolellekin.
Mihin hyvänsä hän pystytti telttansa, sen viereen hän rakensi myös alttarin
uhraamista ja jumalanpalvelusta varten. Kun teltta siirrettiin muualle, alttari jäi
paikoilleen. Moni vaeltava kanaanilainen, joka oli oppinut tuntemaan Jumalan
Hänen palvelijansa Aabrahamin kautta, pysähtyi alttarin luo uhraamaan
Herralle. Jumalan sanan opetus ei nykyisinkään ole vähemmän tehokasta, kun
se yhtä uskollisesti kuvastuu opettajan elämästä." (El. ja kasv., 176.)
14.10. Sunnuntai, aamu
Room. 13:11-14
"Veljeni ja sisareni, pyydän teitä hartaasti heräämään kuolonunestanne. Ei ole
enää aikaa uhrata aivojen, jäsenien ja lihaksien voimia itsensä palvelemiseen.
Älkää antako viimeisen päivän osoittaa, että olette vailla aarretta taivaassa.
Pyrkikää raivaamaan tietä ristin voittokululle, koettakaa valaista sieluja ja
toimikaa lähimmäistenne pelastamiseksi, niin tekonne tulevat kestämään
koettelevan tulen." (T.a. II, 168.)
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14.10. Sunnuntai, ilta
1. Tess. 5:18
"Rukoilkaa, rukoilkaa hartaasti ja lakkaamatta, mutta älkää unohtako kiittää.
Jokaisen Jumalan lapsen tulee edustaa oikein Hänen luonnettaan. Te voitte
ylistää Herraa ja osoittaa Hänen ylläpitävän armonsa voimaa. On joukoittain
ihmisiä, jotka eivät arvosta Jumalan suurta rakkautta eivätkä Jeesuksen
osoittamaa jumalallista sääliä. Tuhannet ihmiset ajattelevat jopa halveksien
lunastussuunnitelman osoittamaa ääretöntä armoa. Eivät kaikki nekään, jotka
itse ovat osallisia tästä suuresta pelastuksesta, ole täysin selvillä sen
merkityksestä. He eivät vaali kiitollisuutta sydämessään. Mutta
lunastussuunnitelma on aihe, johon enkelitkin haluavat katsahtaa, ja se tulee
olemaan lunastettujen tieteenä ja lauluna kautta iankaikkisuuden. Eikö se ole
jo nyt vakavan ajattelun ja tutkistelun arvoinen asia?" (T.a. II, 108.)
15.10. Maanantai, aamu
1. Tim. 6:6-9
"Jos me pukeutuisimme yksinkertaisesti ja vaatimattomasti välittämättä
maailman muodeista; jos kattaisimme ruokapöydillemme ainoastaan
yksinkertaista, terveellistä ruokaa välttäen kaikkea ylellisyyttä ja tuhlausta; jos
rakentaisimme talomme sopivan yksinkertaisesti ja kalustaisimme kotimme
samaan tapaan, se osoittaisi totuuden pyhittävää voimaa ja tekisi voimallisen
vaikutuksen uskottomiin. Mutta mukautuessamme näissä asioissa tähän
maailmaan ja mennessämme nähtävästi joissakin kohdin vielä maailman
lasten ohitse mielikuvituksellisissa järjestelyissämme, totuuden saarna pystyy
vain heikosti tai ei lainkaan vaikuttamaan ihmisiin. Ketkä uskovat tämän ajan
vakavia totuuksia, kun ne, jotka sanovat uskovansa niihin, kieltävät uskonsa
teoillaan? Jumala ei ole sulkenut meiltä taivaan akkunoita, vaan oma
mukautumisemme maailman tapoihin ja tottumuksiin." (T.a. II, 216.)
15.10. Maanantai, ilta
Apt. 9:3-6
"Saulus ymmärsi kuulemansa sanat, ja hänelle paljastui selkeästi myös niiden
lausuja - Jumalan Poika. Edessään seisovassa kirkkaassa Olennossa hän näki
Ristiinnaulitun. Tuon kauhistuneen juutalaisen sieluun jäi iäksi kuva Vapahtajan
kasvoista. Lausutut sanat iskeytyivät hänen sydämeensä kauhistavalla voimalla.
Hänen mielensä hämärtyneisiin kammioihin virtasi nyt valo, joka paljasti hänen
aikaisemman elämänsä tietämättömyyden ja erheellisyyden ja Pyhän Hengen
valistuksen tarpeellisuuden." (Ap. t., 89.)
16.10. Tiistai, aamu
Tuom. 13:8-14
"Lapsen hyvinvointi on riippuvainen äidin tavoista. Hänen tulee hillitä halujaan ja
kiivaita mielenpurkauksia. Kun Jumala tahtoo antaa hänelle lapsen, on hänellä
paljon vältettävää ja vastustettavaa voidakseen noudattaa hänen
suunnitelmaansa. Jos hän ennen lapsen syntymistä on itsekäs, kärsimätön,
itsevaltainen ja vaativainen, siirtyvät nämä ominaisuudet lapseen, Tällä tavoin
perii moni lapsi melkein voittamattomat taipumukset pahaan. Mutta jos äiti
järkähtämättömästi pysyy oikeissa periaatteissa, jos hän on kohtuullinen,
ystävällinen, lempeä ja epäitsekäs, voi hän antaa lapselleen samat hyvät
Hartauskalenteri

9

Loka-Joulukuu 2018

luonteenpiirteet." (S. L. S. 390, 391.)
16.10. Tiistai, ilta
Hebr. 11:24-26
"Suuri osa siitä uskosta, jota näemme, on vain nimellistä. Todellinen, luottava ja
kestävä usko on harvinaisuus. Mooses oivalsi oman kokemuksensa perusteella
sen lupauksen, että Jumala palkitsee ne, jotka ahkerasti etsivät Häntä. Tässä
on toinenkin uskon kohta, jota tahdomme tutkistella: Jumala palkitsee ne
ihmiset, jotka uskovat ja tottelevat. Jos tämä usko liitetään elämän
kokemuksiin, se tekee jokaisen Jumalaa pelkäävän ja rakastavan kykeneväksi
kestämään koetukset." (T.a. II, 268, 269.)
17.10. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 9:8-11
"Hengellinen menestyminen liittyy läheisesti kristilliseen anteliaisuuteen.
Kristuksen seuraajien tulisi iloita etuoikeudestaan osoittaa elämässään
Lunastajansa hyväntahtoisuutta. Antaessaan Herralle he voivat olla varmat
siitä, että heidän aarteensa kulkee heidän edellään taivaan kartanoihin.
Haluavatko ihmiset turvata omaisuutensa? Luovuttakoot sen niihin käsiin,
joissa ovat ristiinnaulitsemisen jäljet, Haluavatko he nauttia omaisuudestaan?
Käyttäkööt sitä puutteenalaisten ja kärsivien
siunaukseksi. ... Jos he pyrkivät varaamaan omaisuutensa itsekkäisiin
tarkoituksiin, se on oleva heidän iankaikkiseksi tappiokseen. Mutta jos he
antavat aarteensa Jumalalle, siinä on heti Hänen päällekirjoituksensa. Se tulee
sinetöidyksi Hänen muuttumattomuudellaan." (Ap. t., 262.)
17.10. Keskiviikko, ilta
Gal. 5:13
"Taloudenhoitaja-asemamme ei aseta meille velvoitteita yksinomaan Jumalaa
vaan myös ihmisiä kohtaan. Jokainen ihminen on elämän erilaisista lahjoista
kiitollisuudenvelassa Vapahtajalle. Ruoka, vaatteet ja asunto sekä ruumis, sielu
ja henki ovat Hänen verellään ostetut. Meille näin tulleen kiitollisuudenvelan ja
palveluvelvollisuuden kautta Kristus on liittänyt meidät lähimmäisiimme. Hän
kehottaa meitä: ’Palvelkaa toisianne rakkaudessa’ (Gal. 5:13). ’Kaikki, mitä
olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle’ (Matt. 25:4O)." (El. ja k., 134.)
18.10. Torstai, aamu
Kol. 1:9-10
"Suuren taistelun loppuvaihe on aivan edessämme. Saatana työskentelee
’valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden
viettelyksillä’ vääristäen Jumalan luonnetta eksyttääkseen ’jos mahdollista,
valitutkin’. Jos milloinkaan on joku kansa tarvinnut yhä lisääntyvää valoa
taivaasta, on sen tarpeessa tämä kansa, jonka Jumala on valinnut säilyttämään
pyhän lakinsa ja ilmaisemaan todellisen luonteensa maailmalle, Niiden, joille
on uskottu näin pyhä tehtävä, tulee olla tunnustamiensa totuuksien
ylevöittämiä, jalostamia ja elävöittämiä." (T.a. II, 341, 342.)
18.10. Torstai, ilta
Joh. 11:25,26
"Veljet ja sisaret, nyt ei ole aikaa valittamiseen ja epätoivoon heittäytymiseen
eikä yhtään aikaa epäilemiseen eikä epäuskoon. Kristus ei ole suurella kivellä
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suljetussa ja roomalaisella sinetillä sinetöidyssä Joosefin uudessa haudassa
oleva Vapahtaja, vaan meillä on ylösnoussut Vapahtaja. Hän on kuningas,
sotajoukkojen Herra; Hän istuu kerubien välissä; ja keskellä kansojen
erimielisyyksiä ja levottomuuksia Hän valvoo edelleen kansaansa. Meidän
Vapahtajamme on se, joka hallitsee taivaita. Hän arvioi jokaisen
koettelemuksen. Hän valvoo uunin tulta, jonka tulee koetella jokaista sielua.
Silloin kun kuninkaitten linnoitukset kukistetaan, kun Jumalan vihan nuolet
iskevät Hänen vihollistensa sydämen lävitse, Hänen kansansa on pysyvä
turvassa Hänen käsissään." (T.a. II, 350, 351.)
19.10. Perjantai, aamu
Apt. 13:44,47-49
"Jokainen ihminen, jolla on käytettävissään Jumalan sana, saa haluamaansa
seuraa, olipa hänen asemansa elämässä mikä tahansa. Raamatun sivuilla hän
voi seurustella ihmissuvun jaloimpien ja parhaimpien edustajien kanssa ja
kuunnella iankaikkisen Jumalan ääntä Hänen puhuessaan ihmisille. Kun
ihminen tutkii ja ajattelee aiheita, joihin ’enkelitkin halajavat katsahtaa’,(1. Piet.
1:12), hän voi saada heitä tovereikseen. Hän voi seurata taivaallisen Opettajan
askeleissa ja kuunnella Hänen sanojaan kuten ne, joita Hän opetti vuorella,
kedolla ja järven rannalla." (El. ja kasv., 121.)
19.10. Perjantai, ilta
Kol. 1:15-17
"Se valtava voima, joka vaikuttaa kaikkialla luonnossa ja ylläpitää kaikkea, ei
ole, kuten jotkut tiedemiehet väittävät, pelkästään kaikkialla vallitseva periaate,
liikkeelle paneva energia. Jumala on henki, mutta siitä huolimatta Hän on
persoonallinen olento, sillä ihminen tehtiin Hänen kuvakseen. Persoonallisena
olentona Jumala on ilmaissut itsensä Pojassaan. Jeesus, Isän kirkkauden säteily
ja ’Hänen olemuksensa kuva’ (Hebr. 1:3), havaittiin maan päällä olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen. Hän tuli tähän maailmaan persoonallisena
Vapahtajana. Hän astui ylös korkeuteen persoonallisena Vapahtajana. Hän
suorittaa välitystyötään taivaassa persoonallisena Vapahtajana. Jumalan
valtaistuimen edessä suorittaa pappispalvelusta meidän hyväksemme ’Ihmisen
Pojan kaltainen’ (Dan. 7:13)." (El. ja kasv., 126.)
20.10 Sapatti, aamu
2. Aikak. 7:12-16
"Jos Israel olisi pysynyt uskollisena Jumalalle, tämä loistava rakennus olisi
säilynyt ikuisesti pysyvänä merkkinä siitä, että Jumalan valittu kansa oli Hänen
erityisessä suosiossaan. ’Ja muukalaiset’, Jumala julisti, ’jotka ovat liittyneet
Herraan, palvellakseen Häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen Hänen
palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun
liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahdutan heitä rukoushuoneessani,
ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä
minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi’ (Jes.
56;6,7)." (Pr. ja k., 30.)
20.10. Sapatti, ilta
1. Joh. 4:19
"Jokaisessa todellisessa opetuslapsessa tämä rakkaus palaa pyhän tulen tavoin
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sydämen alttarilla. Juuri maan päällä Jumalan rakkaus ilmeni Kristuksessa.
Juuri maan päällä Hänen lastensa tulee heijastaa tätä rakkautta
nuhteettomassa elämässään. Näin syntiset ohjataan ristin luo katsomaan
Jumalan Karitsaa." (Ap. t., 254.)
21.10. Sunnuntai, aamu
Hebr. 12:12,13
"Muistakaa, ettei vastuunalaisuuttanne mitata nykyisten edellytystenne ja
kykyjenne mukaan, vaan niitten voimien ja lisääntyvien mahdollisuuksien
mukaan, joita alkujaan olette saaneet. Jokaisen tulee kysyä itseltään, ei sitä,
onko hän nyt kokematon ja kykenemätön tekemään Jumalan työtä, vaan miten
ja miksi hän on siinä tilassa ja miten hän voi vapautua siitä. Jumala ei anna
meille yliluonnollisella tavalla meiltä puuttuvia ominaisuuksia, vaan kun
käytämme saamiamme lahjoja, Hän toimii yhdessä meidän kanssamme
lisätäkseen ja vahvistaakseen niitä kaikkia. Uinuvat voimamme elpyvät, ja
kauan lamassa olleet kyvyt saavat uutta elämää." (T.a. II, 160.)
21.10. Sunnuntai, ilta
Joh. 8:36
"Kun Raamatun tutkija katselee Lunastajaa, herää sielussa salaperäinen
uskon, syvän kunnioituksen ja rakkauden voima. Kun näkee Kristuksen, katse
kiintyy Häneen ja katselija muuttuu vähitellen ihailemansa olennon kaltaiseksi.
Sielu yhtyy apostoli Paavalin sanoihin: 'Minä todella luen kaikki tappioksi tuon
ylen kalliin, Kristuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla ... tunteakseni
Hänet ja Hänen ylösnousemisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä
osallisuuden’ (Fil, 3:8-10)." (El. ja kasv., 179, 180.)
22.10. Maanantai, aamu
1. Piet. 1:17
”Hän, joka alentui ihmisen luontoon, on se, joka on näyttävä meille, kuinka
taistelua on johdettava. Kristus on jättänyt työn meidän käsiimme, ja meidän
on painiskeltava Jumalan kanssa anoen yöt ja päivät näkymätöntä voimaa.
Saavutamme voiton vain pysymällä kiinni Jumalassa Jeesuksen Kristuksen
kautta. Lähetessämme ajan loppua meidän täytyy nousta korkeammalle ja yhä
korkeammalle terveysuudistus- ja raittiuskysymyksessä ja esittää sitä yhä
selvemmällä ja ratkaisevammalla tavalla.” (T.a. II, 395.)
22.10. Maanantai, ilta
Ef. 2:8-10
"Uskovalle on tarjolla suurenmoinen mahdollisuus olla Kristuksen kaltainen,
kuuliainen kaikille lain periaatteille. Mutta yksinään ihminen on täysin
kykenemätön saavuttamaan tuota tilaa. Se pyhyys, joka hänen on Jumalan
sanan mukaan omistettava ennen kuin hän voi pelastua, on seurausta
jumalallisen armon vaikutuksesta hänen alistuessaan totuuden Hengen
opetukseen ja hillitsevään ohjaukseen. Ihmisen kuuliaisuuden voi tehdä
täydelliseksi vain Kristuksen vanhurskauden suitsuke, joka täyttää
jumalallisella tuoksulla jokaisen kuuliaisuuden osoituksen. Kristityn tehtävänä
on pyrkiä hellittämättä voittamaan jokainen vikansa. Hänen tulee alati rukoilla
Vapahtajaa parantamaan hänen synnistä sairaan sielunsa vammat." (Ap. t.,
408.)
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23.10. Tiistai, aamu
1. Kor. 15:42,43
"Kun vanhemmat ja opettajat koettavat opettaa näitä asioita, olisi työ
järjestettävä käytännöllisesti. Valmistakoot lapset itse maan ja kylväkööt
siemenen. Heidän työskennellessään vanhempi tai opettaja voi kuvailla
sydämen puutarhaa, johon kylvetään hyvää tai pahaa siementä, ja samalla hän
voi selittää, että niin kuin puutarha täytyy valmistaa luonnolliselle kylvölle, niin
myös sydän täytyy valmistaa totuuden kylvölle. Siementä maahan siroteltaessa
he voivat kertoa Kristuksen kuolemasta ja taimien ilmestyessä
ylösnousemustotuudesta. Kasvun aikana voidaan jatkaa luonnollisen ja
hengellisen kylvön vertailua." (El. ja kasv., 105.)
23.10. Tiistai, ilta
Ef. 6:10
"Jumala haluaa sinunkin työskentelevän eikä vaipuvan itsesi aliarviointiin ja
masennukseen. Hän toivoo, että lujassa uskossa ja toivossa rohkeasti ja iloiten
esität Kristusta maailmalle. Jeesuksen uskonto on iloa, rauhaa ja onnea.
Tutkiessamme Raamattua ja nähdessämme Isän äärettömän alentumisen
Hänen antaessaan Jeesuksen maailmalle, jotta jokainen Häneen uskova saisi
iankaikkisen elämän, meidän tulee panna kaikki voimamme liikkeelle
antaaksemme Hänelle kiitoksen, kunnian ja ylistyksen Hänen sanomattomasta
rakkaudestaan ihmislapsia kohtaan." (T.a. II, 225.)
24.10. Keskiviikko, aamu
Jes. 32:20
"Kaikkien vetten vierille kylväminen merkitsee auttamista kaikkialla, missä
apuamme tarvitaan. Tämä ei köyhdytä. ’Joka runsaasti kylvää, se myös
runsaasti niittää.’ Kylvämällä siemenen maahan kylväjä tekee sen määrän
moninkertaiseksi. Samoin me antamalla lisäämme siunauksiamme. Jumalan
lupaus takaa riittävyyden, niin että voimme jatkuvasti antaa. Vieläkin
enemmän: kun me jaamme tämän elämän hyvyyksiä, niin vastaanottajan
kiitollisuus valmistaa hänen sydämensä vastaanottamaan hengellistä totuutta,
ja täten kypsyy satoa iankaikkiseen elämään." (El, ja kasv., 104.)
24.10. Keskiviikko, ilta
Gal. 6:3-5
"Me tunnemme vain vähän omaa sydäntämme, ja vain vähän olemme selvillä
siitä, miten paljon tarvitsemme Jumalan armoa. Siksi me niin vähän vaalimme
sitä suloista myötätuntoa, jota Jeesus osoittaa meitä kohtaan ja jota meidän
tulee osoittaa toinen toistamme kohtaan. Meidän tulee muistaa, että veljemme
ovat heikkoja ja erehtyväisiä kuolevaisia kuten me itsekin. Otaksukaamme, että
joku veli valvomattomana on joutunut kiusauksen valtaan ja vastoin tavallista
käytöstään tehnyt virheen. Miten meidän tulee suhtautua häneen? Tiedämme
Raamatusta, että ne miehet, joita Jumala käytti suureen ja hyvään työhön,
syyllistyivät suuriin synteihin. Herra ei jättänyt heitä ilman nuhdetta, eikä Hän
myöskään hylännyt palvelijoitaan. Kun he tekivät parannuksen, Hän antoi heille
kaikki anteeksi ja ilmaisi heille läsnäolonsa ja toimi heidän välityksellään." (T.a.
II, 84.)
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25.10. Torstai, aamu
1. Piet. 1:13-16
"Miten tärkeitä ja syvästi kiinnostavia nämä tulevaisuutta hahmottelevat
ennustukset ovatkaan meille, jotka olemme aivan niiden täyttymyksen edessä!
Onhan kysymys tapahtumista, joita Jumalan lapset ovat valvoen odottaneet,
ikävöineet ja rukoilleet aina siitä lähtien, kun esivanhempamme suuntasivat
askeleensa pois Eedenistä. Tänä aikana, jolloin edessämme on suuri lopullinen
kriisi ja ahdinko, ihmiset ovat vajonneet huvituksiin ja aistillisten nautintojen
etsintään samalla tavalla kuin maailman ensimmäisenkin hävityksen edellä.
Näkyvien ja katoavaisten asioiden valtaamina he ovat unohtaneet
näkymättömän ja ikuisen. Käytössä häviävien tavarain tähden he uhraavat
katoamattomat rikkaudet. Heidän mielensä on saatava ylennetyksi ja heidän
elämänkatsomuksensa avarretuksi. Heidät on saatava heräämään maallisten
unelmien aiheuttamasta horrostilasta." (El. ja kasv., 172, 173.)
25.10. Torstai, ilta
Jes. 40:26-31
"Tähdilläkin on rohkaiseva sanoma jokaiselle ihmiselle. Sellaisina hetkinä, joita
kaikille tulee - kun sydän on nääntynyt ja kiusaus ahdistaa ankarasti, kun
vastukset
näyttävät
voittamattomilta,
elämän
tarkoitusperät
saavuttamattomilta ja sen kauniit lupaukset sodomanomenilta - mistä silloin
voidaan saada sellaista rohkeutta ja lujuutta kuin siitä läksystä, jonka Jumala
on meitä kehottanut oppimaan tähdistä niiden kulkiessa häiriintymättöminä
radoillaan?" (El. ja kasv., 110.)
26.10. Perjantai, aamu
Luuk. 24:25-27
"Raamatun tutkimisen henkinen arvo ei ole vain totuuskohtien etsimisessä ja
yhteensovittamisessa. Se on myös siinä ponnistuksessa, mitä vaaditaan
esitettyjen asioiden tajuamisessa. ... Henkisen kasvatuksen välikappaleena
Raamattu on tehokkaampi kuin mikään muu kirja, jopa tehokkaampi kuin
kaikki muut kirjat yhteensä. Sen aiheiden suuruus, sen ilmaisujen arvokas
yksinkertaisuus ja sen kuvausten kauneus elvyttävät ja kohottavat ajatuksia
paremmin kuin mikään muu. Mikään muu tutkiminen ei voi antaa sellaista
henkistä voimaa kuin pyrkimys ymmärtää jumalallisen ilmoituksen
hämmästyttävät totuudet. Kun mieli näin saatetaan yhteyteen Jumalan
ajatusten kanssa, se ei voi olla varttumatta ja vahvistumatta." (El. ja kasv.,
118.)
26.10. Perjantai, ilta
1. Moos. 1:3-5
"Vastaavalla tavalla on sanottu luomisviikon kaikista kuudesta ensimmäisestä
päivästä. Innoitettu sana selittää jokaisen näistä jaksoista olleen päivän, jossa
oli ehtoo ja aamu kuten jokaisessa muussakin päivässä sen jälkeen.
Luomistyön suoritustavasta on jumalallinen todistus: ’Hän sanoi, ja tapahtui
niin, Hän käski, ja se oli tehty’ (Ps. 33:9). Paljonko Hän, joka näin kykeni
kutsumaan lukemattomat maailmat olemassa oleviksi, tarvitsi aikaa
maapallon kehittämiseksi kaaoksesta? Pitääkö meidän tehdä väkivaltaa
Hänen sanalleen voidaksemme selittää Hänen tekojaan?" (El. ja kasv., 124.)
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27.10. Sapatti, aamu
Kol. 1:25-29
"Tämän salaisuuden tajuaminen antaa avaimen kaikkiin muihin salaisuuksiin.
Se avaa sielulle maailmankaikkeuden aarteet, loppumattoman kehittymisen
mahdollisuudet. Tämä kehitys tavoitetaan siten, että meille yhä enemmän
paljastuu Jumalan luonne - tuo kirjoitetun sanan kirkkaus ja salaisuus. Jos
meidän olisi mahdollista päästä Jumalan ja Hänen sanansa täydelliseen
ymmärtämiseen, silloin ei osaksemme voisi tulla jatkuva totuuden
paljastuminen, tiedon lisääntyminen ja jatkuva kehittyminen. Jumala lakkaisi
olemasta ylin, ja ihminen lakkaisi edistymästä. Jumalan kiitos, ettei niin ole."
(El. ja kasv., 164.)
27.10. Sapatti, ilta
2. Moos. 19:3-5
"Suunnitelma, jota Jumala koettaa toteuttaa kansansa välityksellä tänä aikana,
on sama, jonka Hän tahtoi toteuttaa Israelin välityksellä tuodessaan heidät pois
Egyptistä. Katselemalla seurakunnassa ilmenevää Jumalan hyvyyttä, armoa,
oikeudenmukaisuutta ja rakkautta maailma saa käsityksen Hänen
luonteestaan. Kun Jumalan laki näin ilmenee elämässä, maailmakin tulee
tunnustamaan niiden, jotka rakastavat, pelkäävät ja palvelevat Jumalaa, olevan
kaikkien muitten kansojen yläpuolella maailmassa." (T.a. II, 363)
28.10. Sunnuntai, aamu
Jes. 44:3,4
"Vain janoavalle sielulle elävän veden lähde avautuu. Jumala sanoo: ’Minä
vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle’ (Jes. 44:3).
Ainoastaan niille sieluille, jotka hartaasti etsivät valoa ja iloiten vastaanottavat
Hänen pyhän sanansa jokaisen jumalallisen valonsäteen, annetaan valoa.
Näitten sielujen välityksellä Jumala on paljastava sitä valoa ja voimaa, mikä on
valaiseva koko maan kirkkaudellaan." (T.a. II, 373.)
28.10. Sunnuntai, ilta
Ilm. 7:12
"Taivaassa Jumala on kaikki kaikessa. Siellä pyhyys on ylin hallitsija eikä
mikään häiritse täydellistä sopusointua Jumalan kanssa. Jos todella olemme
matkalla sinne, taivaan Henki asuu sydämessämme jo täällä. Mutta ellei
taivaallisten ajatteleminen täällä tuota meille mitään iloa, ellei meillä ole halua
etsiä tietoa Jumalasta, ellei Kristuksen luonteen katseleminen tuota meille
mielihyvää, ellei pyhyys meitä viehätä, silloin saamme olla varmat siitä, että
taivastoivomme on turha." (T.a. II, 341.)
29.10. Maanantai, aamu
Room. 14:16-18
"Osoittamallamme esikuvalla ja henkilökohtaisin ponnistuksin voisimme toimia
välikappaleina pelastaaksemme monia sieluja hillittömyyden, rikollisuuden ja
kuoleman pauloista. Sisaremme voivat tehdä paljon toisten pelastamiseksi
asettamalla ruokapöydilleen ainoastaan terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. He
voivat käyttää kallista aikaansa kasvattaakseen lastensa makuaistia ja
mielihaluja, ja muovailla heissä hillittyjä tapoja kaikessa sekä kannustaa heitä
itsensäkieltämiseen ja uhrautuvaan hyväntekeväisyyteen toisten hyväksi.” (T.a. I,
397, 398.)
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29.10. Maanantai, ilta
1. Joh. 4:9
"Oi, ajatelkaamme tätä kallista uhria, joka on annettu meidän edestämme!
Koettakaamme antaa arvoa sille työlle ja niille ponnistuksille, mitä taivas tekee
kadotettujen pelastamiseksi ja Isän huoneeseen palauttamiseksi.
Voimakkaampia vaikuttimia ja vaikuttavampia välikappaleita ei ole koskaan
pantu liikkeelle. Vanhurskaiden ääretön palkinta, taivaan ilo, enkelien seura,
Jumalan ja Hänen Poikansa rakkaus ja yhteys, kaikkien kykyjemme
jalostaminen ja kehittäminen iankaikkisina aikoina - eikö siinä ole kylliksi
voimakkaita vaikutteita ja rohkaisuja kehottamaan meitä antamaan
Luojallemme ja Lunastajallemme sydämemme rakkaudenpalveluksen." (T. Kr.
l., 20.)
30.10. Tiistai, aamu
Luuk. 2:51,52
"Vapahtajan lapsuusvuodet ovat monenlaisena esikuvana nuorisolle. Niiden
pitäisi olla opetuksena ja kehotuksena kaikille vanhemmille. Perhepiiri ja sen
lähin ympäristö ovat ensimmäinen vaikutusala niille, jotka tahtovat
työskennellä lähimmäistensä kohottamiseksi. Ei mitään tärkeämpää
vaikutusalaa ole uskottu kodin perustajille ja hoitajille. Ei mikään ihmisille
uskottu työ ole niin suuri ja tärkeä kuin vanhempain." (S. L. S., 368, 369.)
30.10. Tiistai, ilta
Hebr. 6:11-12
"Uskon koetus on kultaa kalliimpi. Kaikkien tulee käsittää, että se on osa siitä
Kristuksen koulun kurituksesta, joka on välttämätön, jotta Hänen seuraajansa
puhdistautuisivat ja vapautuisivat maailmallisuuden kuonasta. Heidän on
rohkeasti kestettävä vihollisen iva ja hyökkäykset ja voitettava kaikki esteet,
joilla saatana koettaa sulkea heiltä tien. Hän koettaa saada heidät
laiminlyömään rukouksen ja Raamatun tutkimisen, ja Hän antaa inhottavan
varjonsa langeta heidän tielleen kätkeäkseen Kristuksen ja taivaan viehätyksen
heidän katseeltaan." (T.a. II, 224.)
31.10. Keskiviikko, aamu
Ef. 3:8
"Tehkää työtä, veljet, tehkää työtä niin kauan kuin on tilaisuus, niin kauan kuin
on päivä. Tehkää työtä, sillä ’yö tulee, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä’. Miten
pian tuo yö saattaa tulla, sitä on mahdoton sanoa. Nyt on teidän tilaisuutenne,
käyttäkää sitä. Jos on sellaisia, jotka eivät henkilökohtaisesti voi tehdä
lähetystyötä, he voivat elää säästäväisesti ja antaa varojaan. Siten he voivat
lahjoittaa rahaa lehtien ja kirjojen lähettämiseksi niille, joilla ei ole totuuden
valoa. He voivat avustaa kouluumme lähetystyöhön soveliaita oppilaita.
Tallettakaa taivaan pankkiin jokainen markka, jonka voitte säästää." (T.a. II,
328.)
31.10. Keskiviikko, ilta
Luuk. 4:18
”Kristus on voideltu ’parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangituille
vapautusta ja ... päästämään sorretut vapauteen’ (Luuk. 4:18, engl. kään.).
Tässä työssä meidän on oltava mukana. ’Jos joku tavataan jostakin
rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä’ (Gal. 6:1). Sana, joka
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tässä on käännetty ’ojentakaa’, merkitsee paikalleen asettamista, kuten
tehdään sijoiltaan menneelle luulle. Miten kuvaava esimerkki tämä onkaan! Se,
joka lankeaa erehdykseen tai syntiin, on irtautunut oikeasta yhteydestään
kaikkeen, mikä on hänen ympärillään. Hän voi huomata erehdyksensä ja tulla
omantunnontuskaan, mutta ei voi omin voimin korjata asemaansa. Hän on
hämmentynyt, neuvoton, voitettu ja avuton. Hänet on käännytettävä takaisin,
parannettava ja saatettava entiseen kuntoon. ’Ojentakaa te, hengelliset,
häntä.’" (El. ja k., 107.)
MARRASKUU
1.11. Torstai, aamu
Apt. 7:55-59
"Stefanuksen marttyyrikuolema teki kaikkiin näkijöihinsä syvän vaikutuksen.
Muisto Jumalan merkistä hänen kasvoillaan ja hänen sanansa, jotka koskettivat
kuulijoittensa sielua, säilyivät tapauksen silminnäkijöiden mielessä ja todistivat
hänen julistuksensa totuudellisuudesta. Hänen kuolemansa oli kova
koettelemus seurakunnalle, mutta se johti Sauluksen kääntymykseen. Saulus ei
saanut pois mielestään marttyyrin uskoa ja lujuutta eikä sitä kirkkautta, joka
loisti hänen kasvoiltaan." (Ap. t., 78.)
1.11. Torstai, ilta
Jes. 52:1O
"Pyhän Hengen kaikkivaltias voima on katuvaisen sielun tuki. Kristus ei salli
sen, joka katumuksessa ja uskossa pyytää Hänen suojelustaan, joutua
saatanan vallan alle. Totta kyllä, että saatana on mahtava olento, mutta ylistetty
olkoon Jumala, meillä on kaikkivaltias Vapahtaja, joka on heittänyt paholaisen
alas taivaasta. Saatanaa miellyttää, että puhumme hänen vallastaan. Miksi
emme puhu Jeesuksesta? Miksei ylistetä Hänen valtaansa ja rakkauttaan?
Lupauksen sateenkaari … todistaa maailmankaikkeuden edessä, että Jumala ei
koskaan tahdo unohtaa lapsiaan taistelussa pahaa henkeä vastaan. Se
vakuuttaa meille vallan ja suojeluksen niin kauan kuin itse valtaistuin pysyy." (S.
L. S., 98.)
2.11. Perjantai, aamu
Ps. 119:72
"Psalmirunoilijan sanat ... ilmaisevat totuuden muussakin kuin uskonnollisessa
mielessä. Ne ilmaisevat ehdottoman totuuden, joka tunnustetaan
liikemaailmassakin. Tänä rahanhimon, ankaran kilpailun ja häikäilemättömien
menettelytapojen aikanakin tunnustetaan laajoissa piireissä, että elämään
astuvalle nuorelle ihmiselle rehellisyys, ahkeruus, raittius, puhtaus ja
säästäväisyys ovat parempi pääoma kuin mikään määrä pelkkää rahaa." (El. ja
k., 132.)
2.11. Perjantai, ilta
Apt. 1O:34,35
"Kristuksen elämä oli perustana uskonnolle, jonka piirissä ei ole
yhteiskuntaluokkia, uskonnolle, joka yhdistää juutalaiset ja pakanat, vapaat ja
orjat yhteisen veljeyden sitein, yhtäläisinä Jumalan edessä. Hänen toimiaan ei
sanellut laskelmallisuus. Hän ei tehnyt eroa naapureiden ja muukalaisten,
ystävien ja vihollisten välillä. Hänen sydäntään liikutti sielu, joka janosi elämän
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vettä. Hän ei ylenkatsonut ainuttakaan ihmistä arvottomana vaan pyrki
lääkitsemään jokaisen sielun. ... Hän pyrki synnyttämään toivoa tylyimmissä ja
vähiten lupaavissa vakuuttamalla heille, että heistä voisi tulla nuhteettomia ja
hyväntahtoisia saavuttaessaan luonteen, joka tekisi heistä Jumalan lapsia."
(T.a. III, 377.
3.11. Sapatti, aamu
Matt. 12:7,8
"Se työ, jota sapattina suoritettiin temppelissä, oli sopusoinnussa lain kanssa,
ja kuitenkin, jos sama työ olisi tehty tavallisena liiketoimena, se olisi ollut
Jumalan käskyn rikkomista. Viljan poimiminen ja syöminen Jumalan
palvelemisessa tarvittavan voiman saamiseksi oli sallittua ja lain mukaista.
Jeesus kruunasi todistuksensa julistamalla olevansa ’sapatin Herra’, - kaikkien
kysymysten ja lakien yläpuolella. Tämä ääretön Tuomari vapauttaa
opetuslapsensa kaikista nuhteista - vetoamalla juuri niihin säädöksiin, joiden
rikkomisesta heitä syytettiin." (Leben Jesu, -195, 196.)
3.11. Sapatti, ilta
Joh. 12:26
"Palvelkaamme Jumalaa kaikilla kyvyillämme, kaikella älyllämme. Älymme
karttuu, kun käytämme sitä, mitä meillä jo on. Uskonnollinen kokemuksemme
vankkenee, kun sisällytämme sen jokapäiväiseen elämään. Näin me
kiipeämme kierros kierrokselta taivaaseen ulottuvia portaita, kunnes lopulta
astumme ylimmältä tasanteelta Jumalan valtakuntaan. Olkaamme kristittyjä
tässä maailmassa. Silloin meillä on iankaikkinen elämä kirkkauden
valtakunnassa." (T.a. III, 380.)
4.11. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 2:14
"Vain olemalla liitossa Kristuksen kanssa opetuslapset saattoivat toivoa
pääsevänsä osallisiksi Pyhän Hengen läsnä olevasta voimasta ja taivaan
enkelten avusta. Näiden jumalallisten voimien tuella he muodostaisivat
maailmaa vastaan yhtenäisen rintaman ja olisivat voittoisia taistelussa, jota
heidän oli lakkaamatta käytävä pimeyden voimia vastaan. Kun he edelleenkin
työskentelisivät yksimielisesti, taivaalliset sanansaattajat kulkisivat heidän
edellään raivaten tietä; sydämet olisivat valmiita vastaanottamaan totuuden, ja
monia voitettaisiin Kristukselle." (Ap. t., 70.)
4.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 132:7,9
"Me saamme riemuita toivossa. Puolustajamme on taivaan pyhäkössä
ajamassa meidän asiaamme. Hänen ansioittensa perusteella meillä on
anteeksiantamus ja rauha. Hän kuoli pestäkseen pois meidän syntimme,
pukeakseen meidät omaan vanhurskauteensa ja tehdäkseen meidät
soveliaiksi taivaalliseen seuraan, jossa saamme asua valossa ikuisesti. Rakas
veli, rakas sisar, kun saatana tahtoo täyttää mielenne synkillä ajatuksilla ja
epäilyksillä, vastustakaa hänen juonittelujaan. Kertokaa hänelle Jeesuksen
verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ette voi pelastaa itseänne kiusaajan
vallasta, mutta hän vapisee ja pakenee, kun vetoatte tuohon kallisarvoiseen
vereen. Ettekö sen vuoksi kiitollisin mielin tahdo vastaanottaa Jeesuksen
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tarjoamat siunaukset?" (T.a. II, 107.)
5.11. Maanantai, aamu
1. Piet. 2:11
"Monet pitävät tätä tekstiä vain varoituksena irstailusta. Se merkitsee kuitenkin
enemmän, sillä se kieltää kaiken ruoka- ja juomahalun tai minkä tahansa muun
halun tyydyttämisen, mikä voi koitua vahingoksi. Kenenkään, joka tahtoo elää
jumalisesti, ei pidä suhtautua ruumiinsa terveyteen välinpitämättömästi tai
uskotella itselleen, ettei kohtuuttomuus ole synti eikä hengellinen elämä
joutuisi kärsimään siitä. Paremminkin ruumiin ja mielen välillä vallitsee hyvin
läheinen yhteys. Jokainen tapa, joka ei edistä terveyttä, vähentää korkeampia ja
jalompia kykyjä, ja väärät tavat syömisessä ja juomisessa johtavat vääriin
ajatuksiin ja tekoihin." (Bibl. Heiligung., 17.)
5.11. Maanantai, ilta
Ps. 51:2-9
"Vain, jos katuvalla mielellä ja nöyrässä luottamuksessa kohdistamme
ajatuksemme Jeesukseen, jota meidän syntimme ovat haavoittaneet ja meidän
murheemme painaneet, voimme oppia vaeltamaan Hänen jäljissään.
Katsoessamme Häneen muutumme Hänen jumalallisen kuvansa kaltaisiksi.
Mutta jos tämä työ on meissä tapahtunut, silloin emme enää viittaa omaan
vanhurskauteemme, vaan annamme kunnian ainoastaan Jeesukselle
Kristukselle ja turvaudumme avuttomuudessamme vain Hänen ansioihinsa."
(Bibl. Heiligung., 2.)
6.11. Tiistai, aamu
Snl. 4:20-22
"Nuorten on tarpeellista ymmärtää se syvä totuus, mikä sisältyy Raamatun
todistukseen Jumalasta: ’Sinun tykönäsi on elämän lähde’ (Ps. 36:1O). Hän ei
ole ainoastaan kaiken alkuunpanija, vaan Hän on myös kaiken elossa olevan
elämä. Hänen elämäänsä me vastaanotamme auringonpaisteessa, puhtaassa,
raittiissa ilmassa ja ruuassa, joka rakentaa ruumistamme ja ylläpitää
voimiamme. Hänen elämänsä avulla me elämme tunnista tuntiin ja hetkestä
hetkeen. Kaikki Hänen lahjansa, lukuun ottamatta synnin turmelemia, edistävät
elämää, terveyttä ja iloa." (El. ja kasv., 186.)
6.11. Tiistai, ilta
Dan. 9:20-23
"Minkä suuren kunnian taivaan Majesteetti osoittaakaan Danielille! Ensiksi hän
lohduttaa vapisevaa palvelijaansa vakuuttaakseen sitten hänelle, että hänen
anomuksensa on kuultu taivaassa. Vastauksena tähän palavaan rukoukseen
enkeli Gabriel oli lähetetty taivuttamaan Persian kuninkaan sydäntä. Tämä
hallitsija oli kuitenkin niiden kolmen viikon aikana, jotka Daniel paastosi ja
rukoili, vastustanut Jumalan Hengen vaikutusta, kunnes lopulta taivaan
ruhtinas, ylienkeli Miikael, lähetettiin taivuttamaan itsepäisen kuninkaan
sydäntä, jotta hän ryhtyisi toimimaan niin, että Danielin rukous voisi lopullisesti
täyttyä." (Bibl. Heiligung., 41.)
7.11. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:34-40
"Kun ymmärrämme velvollisuutemme suuruuden Vapahtajaamme kohtaan,
liitymme Häneen läheisemmin, ja rakkautemme ilmenee kaikessa
Hartauskalenteri

19

Loka-Joulukuu 2018

toiminnassamme. Jeesus muistaa kuitenkin jokaisen hyvän työn, jonka Hänen
lapsensa tekevät. Itsensä kieltävä ja hyvää tekevä ihminen elää Hänen
muistossaan ja saa kerran palkkansa. Jeesus ei unohda mitään, mitä Hänen
pyhän asiansa hyväksi tehdään. Mikään uhri ei voi olla liian kallisarvoinen
tuotavaksi uskomme alttarille." (Leben Jesu, 348.)
7.11. Keskiviikko, ilta
Luuk. 17:3
"On vaikea vihata ja paheksua syntiä ja samalla kuitenkin osoittaa sääliä ja
hellyyttä syntistä kohtaan. Mitä tarmokkaammin pyrimme itse sydämen ja
elämän hurskauteen, sitä selkeämmin havaitsemme synnin ja sitä
päättäväisemmin paheksumme kaikkea oikeasta poikkeamista. Meidän on
varottava olemasta tarpeettoman ankaria vääryydentekijää kohtaan, mutta
meidän on huolehdittava myös siitä, ettemme unohda synnin suurta
synnillisyyttä. On tarpeellista osoittaa Kristuksen esimerkin mukaista
kärsivällisyyttä ja rakkautta erehtyneelle, mutta on olemassa vaara, että
osoitamme hänen erhettänsä kohtaan niin suurta suvaitsevaisuutta, ettei
hän katso ansaitsevansa nuhteita vaan torjuu ne aiheettomina ja
epäoikeudenmukaisina." (Ap. t., 385.)
8.11. Torstai, aamu
Dan. 3:14,15
"Kuninkaan uhkaukset olivat hyödyttömiä. Hän ei saanut näitä jaloja miehiä
luopumaan uskollisuudesta kansakuntien todelliselle Hallitsijalle. He olivat
oppineet isiensä historiasta, että tottelemattomuus Jumalaa kohtaan merkitsee
häpeää, onnettomuutta ja tappiota, ja että Jumalan pelko ei ole ainoastaan
viisauden alku, vaan se on kaiken todellisen hyvinvoinnin perustus. Rauhallisina
he katselevat hehkuvaa pätsiä ja epäjumalia palvelevaa joukkoa. He ovat
luottaneet Jumalaan ja tietävät, ettei Hän hylkää heitä nyt. Kunnioittavasti,
mutta päättäväisesti he vastaavat: ’Tiedä se, kuningas, että me emme palvele
sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä
olet pystyttänyt.’" (Bibl. Heiligung., 29.)
8.11. Torstai, ilta
Mal. 3:3
"Jumalan rakkaus seurakuntaansa kohtaan on ääretön. Hän huolehtii valitusta
kansastaan alati. Hän ei salli seurakuntaansa kohdata minkään muunlaisen
vaikeuden kuin sellaisen, mikä on välttämätön sen puhdistumiselle, sen
nykyiselle ja iankaikkiselle hyvälle, Hän puhdistaa seurakuntansa aivan kuten
Hän puhdisti temppelin maanpäällisen palvelustyönsä alussa ja lopussa. Kaikki
koettelemus ja vastoinkäyminen, jonka Hän antaa kohdata seurakuntaa, tulee
sitä varten, että Hänen kansansa yltäisi syvällisempään hurskauteen ja saisi
enemmän voimaa viedä sanoman ristillä saavutetusta voitosta maailman
kaikkiin osiin." (T.a. III, 382.)
9.11. Perjantai, aamu
Hebr. 3:12
"Epäilijät ja epäuskoiset hylkäävät Jumalan sanan, koska he eivät voi käsittää
kaikkia sen salaisuuksia, eivätkä kaikki, jotka tunnustavat uskovansa
Raamattuun, ole tässä kohden vapaita kiusauksesta... Ihmiset, jotka ovat
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harjoittaneet mielensä arvostelemaan, epäilemään ja viisastelemaan, koska he
eivät voi tutkia Jumalan tarkoituksia, tulevat ’lankeamaan samanlaiseen
epäuskoon’. On oikein tarkoin tutkia Raamatun opetuksia ja tunkeutua
’Jumalan syvyyksiin’, mikäli niitä Raamatussa on ilmaistu. Kun ’salaisuudet ovat
Herran, meidän Jumalamme hallussa, ilmoitukset kuuluvat meille ja meidän
lapsillemme’." (Tod. seurak. I, 14, 15.)
9.11. Perjantai, ilta
Matt. 25:34
"Kun Jumala koettelee ihmisiä, Hän ei kysy: Mitä he ovat tunnustaneet? vaan:
Mitä he ovat tehneet? Ovatko he olleet sanan tekijöitä? Ovatko he eläneet
itselleen, vai ovatko he olleet lempeitä, ystävällisiä ja rakkaudellisia pitäen
toisia itseään parempina ja kieltäen itsensä ollakseen toisille siunaukseksi? Jos
elämäkerta osoittaa rakkauden, itse kieltäymyksen ja laupeuden olleen
tunnusomaisia heidän elämälleen, silloin he saavat kuulla siunatun
vakuutuksen ja Kristuksen siunauksen: ’Te olette tehneet oikein’. ’Tulkaa, minun
Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna
maailman alusta asti’" (Schatzk. II, 349.)
10.11. Sapatti, aamu
Mark. 3:4,5
"Jeesus koetti korjata juutalaisten väärää opetusta sapatista ja teroittaa
opetuslastensa mieliin sitä tosiasiaa, että laupeudentyöt ovat sallittuja tuona
päivänä. Parantamalla kuivettuneen käden Hän syrjäytti juutalaisten tavan ja
antoi neljännen käskyn esiintyä oikeassa valossaan. Tämä teko korotti sapattia
poistamalla sitä rasittaneita hyödyttömiä rajoituksia. Hänen laupeudentekonsa
kunnioitti tuota päivää, kun taas ne, jotka Häntä syyttivät, häpäisivät itse
sapattia liiallisilla tavoillaan ja muotomenoillaan." (L. J., 197, 198.)
10.11. Sapatti, ilta
2. Kor. 7:1
"Oikea pyhitys merkitsee tulemista täydelliseen sopusointuun Jumalan tahdon
kanssa, Sitä vastustavat ajatukset ja tunteet täytyy voittaa. Silloin Jeesuksen
ääni herättää uutta elämää, joka läpäisee koko olemuksen. Se, joka on todella
pyhittynyt, ei tee omasta mielipiteestään oikean ja väärän mittapuuta. Hän ei
intoile eikä ole itse vanhurskas, ei luota itseensä, vaan pelkää aina, että voisi
olla täyttämättä niitä ehtoja, joiden perusteella lupaukset on meille annettu."
(Bibl. Heilibung, 3.)
11.11. Sunnuntai, aamu
Ilm. 7:1-3
"Meidän tulee työskennellä kaikin voimin, niin kauan kuin enkelit pidättävät
sodan tuulia. Meidän tulee viivyttelemättä esittää sanomamme... Ihmissieluja
punnitaan parhaillaan. He ovat joko Jumalan valtakunnan alamaisia tai
saatanan hirmuvallan orjia. Kaikille on annettava tilaisuus tarttua evankeliumin
tarjoamaan toivoon, mutta kuinka he voivat kuulla ilman saarnaajaa?
Ihmisperhe tarvitsee moraalista uudistusta ja luonteen valmistamista, jotta he
voisivat seisoa Herran edessä. Sielut ovat vaarassa joutua kadotukseen
vallitsevien erehdysten vuoksi, joiden on arvioitu voivan tehdä tyhjäksi
evankeliumisanoma. Ketkä tahtovat nyt kokonaan pyhittäytyä Jumalan
Hartauskalenteri

21

Loka-Joulukuu 2018

työtovereiksi?" (T.a. II, 371.)
11.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 119:165
"Kaikilla, jotka omaksuvat eteenpäin vievän kristillisen tien, tulisi olla ja onkin
kokemus, joka on elävä, uusi ja kiinnostava. Elävän kokemuksen muodostavat
jokapäiväiset koettelemukset, taistelut ja kiusaukset, suuret ponnistukset ja
ratkaisevat voitot sekä Jeesuksen antama suuri rauha ja ilo.” (T.a. I, 257.)
12.11. Maanantai, aamu
1. Kor. 9:24
"Siinä taistelussa, johon olemme sekaantuneet, voivat kaikki saada palkinnon,
jotka tahtovat oppia tottelemaan oikeita periaatteita. Usein pidetään
tarpeettomana soveltaa näitä periaatteita elämän pikkuseikkoihin, jotka
näyttävät liian jokapäiväisiltä ansaitakseen huomiota, mutta kun katsomme,
mitä on kysymyksessä, ei mikään ole vähäpätöistä siinä, mitä meillä on
suoritettavana. Jokainen teko on painona siinä vaa’assa, joka ratkaisee elämän
voiton tai taistelun. Raamattu antaa meille tämän kehotuksen: ’Juoskaa niin
kuin hän, jotta sen saavuttaisitte’. Ensimmäisten esivanhempiemme
kohtuuttomuus oli syynä heidän karkottamiseensa Eedenin paratiisista.
Kohtuullisuudella on suurempi vaikutus meidän takaisinpääsyymme Eedeniin,
kuin kukaan voi aavistaa." (S. L. S., 133.)
12.11. Maanantai, ilta
Room. 8:1
"Vaikka jollakin olisi vakaviakin luonteenvirheitä, niin jos hänestä tulee
todellinen Jeesuksen opetuslapsi, voi hänestä kuitenkin tulla uusi luomus
jumalallisen armon voimalla. Kristuksen rakkaus muuttaa ja pyhittää hänet.
Mutta jos joku tunnustaa olevansa kristitty, mutta hänen uskontonsa ei tee
häntä paremmaksi ihmiseksi - Jeesuksen edustajaksi mieleltään ja
luonteeltaan - niin hän ei kuulu Jeesukselle." (Bib. H., 44.)
13.11. Tiistai, aamu
2. Tess. 3:5
"Kristuksen rakkauden täyttämät sydämet eivät milloinkaan voi tulla toisilleen
aivan vieraiksi. Todellinen usko on rakkautta, ja sen on hallittava kristittyä kotia
ja tultava näkyviin hyvinä ja ystävällisinä sanoina ja tekoina. ... Karttakaa
karkeita sanoja. Tehkää perhehartauksista ilahduttavia ja innostavia. Veljeni ja
sisareni, olkaa kristittyjä kotona, sillä ne periaatteet, joita kotona harjoitetaan,
määräävät myös seurakuntaelämässä. Kohteliaisuuden puute, yksi ärtyisä
hetki, yksi ainoa kova ja ajattelematon sana voi turmella vaikutuksesi ja lukita
sydämen oven niin lujasti, ettei se aukene enää milloinkaan." (Test. V, 335.)
13.11. Tiistai, ilta.
Dan. 6:10
"Kuninkaan kielto kuulutetaan. Daniel tietää, että hänen vihollistensa tarkoitus
on tuhota hänet. Mutta hän ei muuta käytöstään vähääkään. Rauhallisesti hän
toimittaa tutut virkavelvollisuutensa ja niin kuin ennenkin, menee rukoushetken
tullessa kammioonsa, jonka ikkuna on auki Jerusalemia kohti, ja rukoilee
taivaan Jumalaa. Käytöksellään hän osoittaa pelottomasti, ettei millään vallalla
maailmassa ole oikeutta tulla hänen ja hänen Jumalansa väliin ja määrätä,
ketä hänen tulee rukoilla ja ketä ei. Jalomielinen, periaatteellinen mies! Mikä
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kunniakas esimerkki kristillisestä pelottomuudesta ja uskollisuudesta meidän
ajallemme!" (Bibl. Heiligung, 34, 35.)
14.11. Keskiviikko, aamu
Snl. 19:17
"Joka tekee tämän sijoituksen, se tallettaa kolminkertaisen aarteen. Paitsi sitä,
mikä hänen on viimein jätettävä - kuinka viisaasti sitä hyväkseen käyttäneekin hän kokoaa rikkautta ikuisuuteen - sitä luonteen rikkautta, joka on maan ja
taivaan arvokkain omaisuus. ’Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän
perintönsä pysyy iankaikkisesti. Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja
nälän päivänä heillä on kyllin syötävää’ (Ps. 37: 18,19.)" (El. ja kasv.135, 136.)
14.11. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:1-4
"Vapahtajamme tuomitsi aina itse vanhurskauden. Hän opetti opetuslapsiaan
arvostamaan eniten sellaista hurskautta, joka ilmenee rauhallisella ja
tungettelemattomalla tavalla. Hän kehotti heitä tekemään rakkaudentekonsa
huomaamattomasti eikä näön vuoksi tai saadakseen ihmisiltä kiitosta tai
kunniaa. Heidän piti tehdä ne vain Jumalan kunniaksi ja odottaa palkkaansa
tulevassa elämässä. Mutta jos he tekisivät hyvät tekonsa saavuttaakseen
ihmisten suosiota, niin ei heillä olisi enää odotettavana mitään palkkaa
taivaalliselta Isältään." (Bibl. Heiligung, 2.)
15.11. Torstai, aamu
Valit.v. 3:39-41
"Varokaamme itsesääliä. Älkäämme milloinkaan antautuko sen ajatuksen
valtaan, ettei meitä arvosteta, niin kuin tulisi, tai meidän ponnistuksiamme ei
pidetä kyllin suuressa arvossa, tai meiltä vaaditaan liikaa. Muistakaamme vain
sitä, mitä Kristus kesti meidän tähtemme, niin napinamme lakkaa, Meillä on
aina paremmat olot kuin Herrallamme." (Fusssp. , 459.)
15.11. Torstai, ilta
Jes. 53:5,6
"Jeesus näki onnettomia ja ahdistettuja, Hän näki niitä, joiden toivo oli pettänyt
ja jotka maallisissa huvituksissa koettivat tukahduttaa sielun kaipuuta, ja
kaikkia näitä Hän kutsui luokseen saamaan lepoa. Hellästi Hän lausui
ahdistetuille ihmisille: ’Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä
minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä, niin löydätte levon sieluillenne.’ Nämä
Kristuksen sanat ovat lausutut koko ihmiskunnalle. Olkoonpa niin, että ihmiset
tuntevat sen taikka ei, mutta kaikki he ovat väsyneitä ja raskautettuja.
Jokaisella on kuormansa, jonka Kristus yksin voi nostaa. Raskain kaikista
kuormista, joita kannamme, on synnin taakka. Jos meidät jätettäisiin yksin sitä
kantamaan, nääntyisimme sen alle. Mutta Hän, joka on synnitön, on ottanut
meidän paikkamme. ’Herra heitti kaikki meidän syntimme Hänen päällensä.’”
(S. L, S., 73.)
16.11. Perjantai, aamu
Sak. 5:1-4
"Jokaiselle pahantekijälle Jumalan laki julistaa tuomion. Lain rikkoja voi jättää
huomioonottamatta sen äänen. Hän voi yrittää hukuttaa sen varoituksen, mutta
turhaan. Se seuraa häntä. Se tekee itsensä kuulluksi. Se hävittää hänen
rauhansa. Jos hän ei ota sitä huomioon, se vainoaa häntä hautaan asti. Se
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todistaa häntä vastaan tuomiolla. Viimein se sammumattomalla tulella
kuluttaa sielun ja ruumiin." (El, ja kasv., 138.)
16.11. Perjantai, ilta
Saarn. 2:10-14
"Oman katkeran kokemuksensa kautta Salomo oppi tuntemaan, miten tyhjää
on elämä, jos sen korkeinta hyvää etsitään maallisista asioista. Hän rakensi
alttareja pakanain jumalille - vain kokeakseen, miten turhia ovat niiden
lupaukset sielun levosta. Myöhempinä vuosinaan Salomo kääntyi väsyneenä ja
janoisena pois maailman rikkinäisiltä vesisäiliöiltä ja palasi juomaan elämän
lähteestä. Hukattujen vuosiensa historian ja niiden varoittavat opetukset hän on
Hengen innoittamana kirjoittanut muistiin myöhempiä sukupolvia varten. Siten
Salomon elämäntyö ei kokonaan mennyt hukkaan, vaikka hänen kansansa
joutuikin korjaamaan hänen kylvöstään turmeluksen sadon. Hänessä
kärsimyksen antama opetus lopulta täytti tehtävänsä. Kun Salomon elämän
aamunkoitto oli niin kaunis, miten kirkas olisikaan ollut hänen elämänsä päivä,
jos hän nuoruudessaan olisi oppinut sen läksyn, minkä kärsimys oli opettanut
toisten elämässä!" (El. ja kasv., 146.)
17.11. Sapatti, aamu
Kol. 3:12,13
"Pyhityksen kallisarvoisin hedelmä on sävyisyyden armolahja. Jos se pääsee
valtaan sielussa, silloin se tekee myös mieleen pysyvän vaikutuksen. Se
opettaa ihmistä turvaamaan aina Jumalaan ja alistamaan oman tahtonsa
täydellisesti Jumalan tahtoon. Se antaa ymmärrykselle mahdollisuuden
käsittää kaikki jumalalliset totuudet ja saa tahdon epäilemättä ja napisematta
taipumaan kaikkiin Jumalan säädöksiin. Todellinen sävyisyys tekee sydämen
pehmeäksi ja taipuisaksi, mielen vastaanottavaiseksi Jumalan sanalle ja
ajatukset alamaisiksi Jeesukselle Kristukselle." (Bibl. Heiligung, 8.)
17.11. Sapatti, ilta
Kol. 2:18,19
"Raamatullinen pyhitys ei muodostu kiihkeistä mielenliikutuksista. Tässä
asiassa monet antavat johtaa itsensä harhaan. He tekevät tunteista
pyhityksensä koetinkiven ja väittävät olevansa pyhitettyjä heti, kun tuntevat
olevansa ylevällä ja onnellisella mielellä. Pelkkä onnellinen tunne ei vielä ole
mikään todistus siitä, että joku on pyhitetty. Toisaalta ei ilon puuttumisesta voi
vielä vetää sitä johtopäätöstä, että kyseinen henkilö on pyhittymätön. Ei ole
hetkessä tapahtuvaa pyhitystä, todellinen pyhitys on kokemus, joka täytyy
saada päivittäin ja joka kestää niin kauan kuin ihminen elää." (Bibl. Heiligung,
4.)
18.11. Sunnuntai, aamu
Apt. 8:3,4
"Kun vaino pakotti heidät hajaantumaan, he lähtivät kukin taholleen täynnä
lähetysintoa. He tajusivat tehtävänsä vastuullisuuden. He tiesivät, että heillä oli
tarjota elämän leipää nälkäiselle maailmalle, ja Kristuksen rakkaus vaati heitä
murtamaan tätä leipää kaikille, jotka sitä tarvitsivat. Herra toimi heidän
välityksellään. Minne ikinä he menivätkin, sairaat paranivat ja köyhät kuulivat
evankeliumin." (Ap. t., 82)
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18.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 5:12,13
"Niillä kristityillä, jotka aina valittavat ja jotka näyttävät pitävän syntinä jos on
iloinen ja onnellinen, ei ole tosi uskontoa. Ne, jotka tuntevat surunvoittoista
mielihyvää kaikesta synkästä luonnossa ja jotka mieluummin katselevat
kuihtuneita lehtiä kuin kauniita kukkia; ne, jotka eivät näe kauneutta komeissa
kukkuloissa ja laaksoissa, tuoreen vehreyden peittämissä, jotka sulkevat
korvansa luonnon iloisilta säveliltä, jotka kuten ihana soitto kaikuvat avoimiin
korviin, ne eivät elä Kristuksessa. He kokoavat ympärilleen varjoja ja pimeyttä,
kun heillä voisi olla valo, niin, vanhurskauden aurinko voisi vuotaa heidän
sydämiinsä tuoden lääkettä säteissään. Usein ehkä mielesi murtuu tuskasta.
Älä silloin rupea ajattelemaan. Sinä tiedät, että Jeesus rakastaa sinua. Hän
käsittää heikkoutesi, sinä voit täyttää Hänen tahtonsa ainoastaan siten, että
lepäät Hänen käsivarsillaan." (S. L. S., 265, 267.)
19.11. Maanantai, aamu
5. Moos. 23:14
"Kun Lordi Palmerston oli Englannin pääministerinä, Skotlannin papisto kääntyi
kerran hänen puoleensa pyytäen, että hän järjestäisi katumus- ja rukouspäivän
koleran torjumiseksi. Hän vastasi tähän pyyntöön seuraavasti: ’Puhdistakaa ja
desinfioikaa katunne ja talonne, edistäkää puhtautta ja terveyttä köyhien
keskuudessa ja huolehtikaa siitä, että heillä on riittävästi hyvää ravintoa ja
vaatteita. Älkää myöskään laiminlyökö hyvää terveydenhuoltoa, silloin teillä ei
ole syytä pitää rukouksia ja paastoja. Herra ei myöskään kuulisi teidän
rukouksianne, niin kauan kuin ette käytä näitä sairauden torjuntakeinoja." (Bibl.
H., 22.)
19.11. Maanantai, ilta
Joh. 8:3-11
"Tämä Jeesuksen teko, kun Hän antoi naiselle anteeksi ja rohkaisi häntä
elämään parempaa elämää, heijastaa Hänen luonteensa täydellisen
vanhurskauden ihannetta. ... Synnitön Vapahtaja säälii syntisen heikkoutta ja
ojentaa hänelle auttavan käden. Tekopyhien fariseusten tuomitessa hänet
Jeesus sanoo hänelle: ’Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.’” (A. T., 443, 444.)
20.11. Tiistai, aamu
2. Kor. 6:14-18
"Sydän kaipaa inhimillistä rakkautta, mutta tämä rakkaus ei ole niin suuri ja
puhdas eikä niin arvokas, että se pystyisi korvaamaan Jeesuksen rakkauden...
Tosi onnea tavoittelevien täytyy saada Jumalan siunaus kaikelle, mitä he
omistavat tai tekevät. Tottelemattomuus Jumalaa kohtaan tekee monet
sydämet ja kodit onnettomiksi. Sisareni, ellet halua itsellesi kotia, josta varjot
eivät milloinkaan väisty, niin älä liity sellaiseen, joka on Jumalan vihollinen."
(T.a. II, 118.)
20.11. Tiistai, ilta
Hebr. 11:6
”On monia, jotka tosin pyrkivät olemaan kuuliaiset Jumalan käskyille, mutta
saavat osakseen perin vähän iloa ja rauhaa. Tämä puute heidän
kokemuksessaan johtuu siitä, etteivät he turvaudu riittävästi uskoon. He
vaeltavat ikään kuin suola-aavikolla, rutikuivassa erämaassa. He vaativat vähän,
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vaikka voisivat vaatia paljon, sillä Jumalan lupauksilla ei ole rajoja. Tällaiset
henkilöt eivät edusta oikein sitä pyhitystä, joka on seurauksena kuuliaisuudesta
totuudelle. Herra haluaa, että kaikki Hänen poikansa ja tyttärensä ovat
onnellisia, tyyniä ja kuuliaisia. Uskoa harjoittamalla uskova pääsee osalliseksi
näistä siunauksista. Uskon avulla jokainen luonteen vajavuus voidaan parantaa,
jokainen tahra puhdistaa, jokainen vika korjata, jokaista hyvää ominaisuutta
kehittää." (Ap. t. 433.)
21.11. Keskiviikko, aamu
1. Tim. 4:8
"Ei mikään hanke tai suunnitelma ole kestävä tai täydellinen, jos se ottaa
huomioon vain tämän elämän lyhyet vuodet eikä varaudu loppumatonta
tulevaisuutta varten. Opetettakoon nuoria ottamaan ikuisuus laskelmiinsa.
Opetettakoon heitä valitsemaan kestävät periaatteet ja etsimään
katoamattomia rikkauksia - hankkimaan itselleen ’loppumaton aarre taivaisiin,
mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele’; tekemään itselleen ystäviä
’väärällä mammonalla’, niin että sen loppuessa nämä ottaisivat heidät ’iäisiin
majoihin’ (Luuk. 12:33; 16:9). Kaikki, jotka näin tekevät, valmistuvat
parhaimmalla mahdollisella tavalla elämää varten tässäkin maailmassa. Ei
kukaan voi koota aarteita taivaaseen huomaamatta elämänsä maan päällä sen
kautta rikastuneen ja jalostuneen. ’Jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska
sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen’." (El. ja k., 139.)
21.11. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 1:22
"Maailman tarvitsee nähdä silmiensä edessä se tunnusteko, joka sitoo Jumalan
lasten sydämet yhteen kristillisellä rakkaudella. Sen tarvitsee nähdä Herran
kansan istuvan yksimielisesti taivaallisilla sijoilla Kristuksessa. Ettekö halua
osoittaa elämässänne, mitä Jumalan totuus voisikaan saada niissä, jotka
rakastavat ja palvelevat Häntä? Jumala tietää, mitä te voitte olla. Hän tietää,
mitä jumalallinen armo voi aikaansaada teissä, jos haluatte olla osalliset
jumalallisesta luonnosta." (T.a. III, 376.)
22.11. Torstai, aamu
Matt. 24:7
"Elämme jokaista suuresti kiinnostavaa aikaa. Hallitsijat ja valtiomiehet,
vastuullisessa ja vaikutusvaltaisessa asemassa olevat henkilöt, ajattelevat
miehet ja naiset kaikista yhteiskuntaluokista ovat kiinnittäneet huomionsa
ympärillämme tapahtuviin asioihin. He tarkkaavat kansojen välillä vallitsevaa
jännitystä ja levottomuutta. He panevat merkille sen kiihkeyden, joka valtaa
kaikki maallisen toiminnan alat, ja he toteavat, että jotakin suurta ja
ratkaisevaa on tapahtumassa - että maailma on suunnattoman kriisin
kynnyksellä." (El. ja kasv. 170.)
22.11. Torstai, ilta
Jes. 27:5
"Me emme saa antaa tulevaisuuden vaikeine tehtävineen ja huolestuttavine
toiveineen masentaa mieltämme ja lamaannuttaa voimiamme. ’Heidän tulee
etsiä suojaa minun luotani, ja tehdä rauha minun kanssani; niin, rauha tulee
heidän tehdä kanssani’. Ne, jotka jättävät elämänsä Hänen johtonsa alle ja
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Hänen palvelukseensa, eivät koskaan tule sellaiseen asemaan, ettei Herra keksi
siihen pelastusta. Olimmepa millaisessa asemassa tahansa, on meillä aina
yksi, joka voi näyttää meille tien, jos tottelemme Hänen sanojansa; vaikka
olisimme millaisissa vaikeuksissa, on meillä yksi Neuvonantaja; kaikissa
suruissamme, tappioissamme, yksinäisyydessämme on meillä osaaottava
ystävä." (S. L. S., 263.)
23.11. Perjantai, aamu
Joh. 5:39
"Nyt jos milloinkaan Jumalan totisten lasten tulee rakastaa ja kunnioittaa
Hänen lakiaan. On ehdottoman välttämätöntä, että kaikkien uskovien, miesten
ja naisten, nuorten ja lasten sydämelle asetetaan Kristuksen velvoittava
vaatimus: ’Tutkikaa kirjoituksia’! Tutkikaa Raamattuanne innokkaammin kuin
koskaan aikaisemmin. Ellette nouse ylemmälle ja pyhemmälle tasolle
hengellisessä elämässänne, ette ole valmiita Herramme ilmestymistä varten.
Koska Jumala on antanut kansalleen suuren valon, Hän odottaa heiltä
vastaavaa intoa, uskollisuutta ja antaumusta." (T.a, II, 323; Schatzk. II, 293,
294.)
23.11. Perjantai, ilta
1. Moos. 3:6
"Kaikista Jumalan maan päälle tekemistä luoduista ihminen on ainoa
kapinallinen. Hänellä on kuitenkin ymmärrys, että hän voi käsittää Jumalan lain
vaatimukset, ja omatunto, joka saa hänet näkemään syyllisyytensä rikkoessaan
käskyjä ja tuntemaan, millainen rauha ja ilo on seurauksena kuuliaisuudesta.
Jumala teki hänestä vastuullisen olennon, joka oman vapaan valintansa
mukaan voi totella tai olla tottelematta. Iankaikkisen elämän palkka - ikuinen,
mittaamaton kunnia - on luvattu vain niille, jotka tekevät Jumalan tahdon, kun
taas uhkaukset Jumalan vihasta pysyvät niiden yllä, jotka halveksivat Hänen
käskyjään.” (Bibl. Heiligung, 63, 64.)
24.11. Sapatti, aamu
1. Moos. 28:16,17
"Niin vanhojen kuin nuortenkin olisi hyvä mietiskellä, mitä Raamattu sanoo
Jumalan erityisen läsnäolon paikan kunnioittamisesta. ’Riisu kengät jalastasi’,
Hän käski Moosesta palavan pensaan luona, ’sillä paikka, jossa seisot, on pyhä
maa’ (2. Moos. 3:5). Ja enkelinäkynsä jälkeen Jaakob huudahti: ’Herra on
totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt..... " (Pr. ja k, , 32.)
24.11. Sapatti, ilta
Joh. 7:37
"Polttavan auringon ja rajujen hiekkamyrskyjen ahdistama palmu viheriöi ja
kukoistaa hedelmällisenä keskellä erämaata. Sen juuret saavat ravintoa
elävistä lähteistä. Sen vihreä latva näkyy kauas paahtuneen, aution tasangon
yli; nääntymäisillään oleva matkustaja jouduttaa vaivalloista kulkuaan sen
viileää varjoa ja virkistävää vettä kohti. Erämaan puu on vertauskuva siitä,
millaiseksi Jumala on tarkoittanut lastensa elämän tässä maailmassa. Heidän
tulee opastaa väsyneitä, levottomuuden täyttämiä sieluja, jotka ovat
hukkumaisillaan synnin erämaahan, elävän veden luo." (El. ja kasv., 110, 111.)"
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25.11. Sunnuntai, aamu
Matt. 24:14
"Taivaan Jumala ei lähetä tuomioitaan rankaisemaan maailmaa sen
tottelemattomuudesta ja rikkomuksista, ennen kuin Hän on lähettänyt
vartijansa antamaan varoituksen. Hän ei annan koetusajan päättyä, ennen kuin
sanomaa on julistettu selvemmin. Jumalan laki on tehtävä suureksi ja jaloksi,
sen vaatimukset tulee esittää niiden todellisessa ja pyhässä luonteessa, niin
että ihmiset saatetaan tekemään ratkaisu totuuden puolelle tai sitä vastaan.
Kuitenkin työ päätetään nopeasti vanhurskaudessa. Sanoman Kristuksen
vanhurskaudesta tulee kaikua maan toisesta äärestä sen toiseen ääreen asti,
valmistaen tietä Herralle." (T.a. II, 370.)
25.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 107:1,2
”’Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa
Jeesuksessa’, Tämä käsky on vakuutus, että nekin asiat, jotka päältäpäin
katsoen ovat meitä vastaan, tulevat meidän parhaaksemme, sillä Jumala ei
käskisi meitä olemaan kiitollisia siitä, mikä on vahingoksi. .... ’Herra on minun
väkevyyteni ja kilpeni? Häneen minun sydämeni toivoi ja minä tulin autetuksi.
Siksi minun sydämeni riemuitsee, ja minä kiitän Häntä laulullani.’" (S. L. S. 269,
270, 271.)
26.11. Maanantai, aamu
Room. 12:1
"Todellinen pyhitys ei ole vain tyhjiä oppilauseita, hurskasta liikutusta tai
sisällöttömiä sanatulvia, vaan se on elävä, toimiva periaate, joka kyllästää
jokapäiväisen elämän. Se vaatii, että ruoka-, juoma- ja pukeutumistapamme
ovat sellaiset, että ne edistävät ruumiin terveyttä, henkistä virkeyttä ja mielen
puhtautta." (Bibl. Heiligung, 19, 20.)
26.11. Maanantai, ilta
Hebr. 12:2,3
"Kun tutkimme jumalallista luonnetta ristin valossa, näemme laupeuden,
lempeyden ja anteeksiantamuksen yhdistyneenä oikeamielisyyteen ja
oikeudenmukaisuuteen. Näemme valtaistuimen keskellä Hänet, jonka käsissä,
jaloissa ja kyljessä ovat merkit siitä kärsimyksestä, minkä Hän kesti
sovittaakseen ihmisen Jumalan kanssa. Näemme Isän, joka on ääretön ja asuu
luoksepääsemättömässä valkeudessa ja joka kuitenkin ottaa meidät tykönsä
Poikansa ansioiden tähden. Se koston pilvi, joka ennusti vain kurjuutta ja
epätoivoa, paljastaa ristiltä heijastuvassa valossa Jumalan kirjoituksen: Elä,
syntinen, elä! Te katuvat, uskovat sielut, eläkää! Minä olen maksanut lunnaat.’"
(Ap, t.", 254.)
27.11. Tiistai, aamu
Kol. 3:21
”Maksaa vaivan ilmaista kiintymystä seurustellessanne lastenne kanssa. Älkää
torjuko heitä olemalla osoittamatta mielenkiintoa heidän lapsellisia leikkejään,
ilojaan ja surujaan kohtaan. Älkää antako otsanne rypistyä tai kovien sanojen
päästä huuliltanne. Jumala merkitsee kaikki tällaiset sanat muistikirjaansa.
Kovat sanat katkeroittavat mieltä ja haavoittavat lasten sydäntä, ja joskus
nämä haavat ovat vaikeasti parantuvia. Lapset ovat herkkiä vähimmällekin
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vääryydelle, ja joitakin se lannistaa, niin etteivät he ota vaarin äänekkäästä,
vihaisesta käskystä, eivätkä välitä rangaistusuhkauksesta. Vanhempien väärä
kurinpito herättää lasten sydämessä liian usein kapinaa, silloin kuin lapset
olisivat oikein kohdeltuina voineet muodostaa hyvän ja tasapainoisen luonteen."
(Test. III, 532, 533.)
27.11. Tiistai, ilta
Joh. 16:24
"Jokainen pyhä, joka lähestyy Jumalaa vakain mielin ja lähettää vilpittömät
anomuksensa Hänelle uskossa, saa rukouksiinsa vastauksen. Uskosi ei saa
päästää otettaan Jumalan lupauksista, vaikket heti näkisikään tai tuntisi
saavasi vastausta rukouksiisi. Älä pelkää luottaa Jumalaan. Turvaa Hänen
varmaan lupaukseensa: ’Anokaa, niin te saatte.’ Joh. 16:2. Jumala on liian viisas
erehtyäkseen ja liian hyvä pidättääkseen mitään hyvää pyhiltään, jotka
vaeltavat rehellisesti." (T.a. I, 15.)
28.11. Keskiviikko, aamu
Fil. 4:15-17
"Ainoa Jumalan säätämä keino asiansa edistämiseksi on ihmisten siunaaminen
varallisuudella. Hän antaa heille päivänpaistetta ja sadetta, Hän antaa
kasvullisuuden menestyä, Hän antaa terveyttä ja työkykyä varojen
hankkimiseksi. Kaikki siunauksemme tulevat Hänen anteliaasta kädestään.
Hän puolestaan haluaisi ihmisten osoittavan kiitollisuuttaan palauttamalla osan
Hänelle kymmenyksinä ja uhreina - kiitosuhreina, vapaaehtoisina lahjoina ja
syntiuhreina." (T.a. II, 37.)
28.11. keskiviikko, ilta
Joh. 13:34,35
"Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen, kun opetuslapset lähtivät julistamaan
elävää Vapahtajaa, heidän ainoana tavoitteenaan oli sielujen pelastus. He
iloitsivat pyhien suloisesta keskinäisestä yhteydestä. He olivat helliä,
huomaavaisia, epäitsekkäitä, auliita tekemään mitä hyvänsä uhrauksia
totuuden tähden. Jokapäiväisessä keskinäisessä kanssakäymisessään he
osoittivat sitä rakkautta, johon Kristus oli heitä velvoittanut. Epäitsekkäillä
sanoilla ja teoilla he pyrkivät sytyttämään tämän saman rakkauden muidenkin
sydämessä. Tällaista rakkautta piti uskovien alati vaalia. Heidän tuli vaeltaa
auliissa kuuliaisuudessa tuolle uudelle käskylle. Heidän tuli olla niin läheisessä
yhteydessä Kristukseen, että he saisivat voiman täyttää kaikki Hänen
vaatimuksensa." (Ap. t. , 421.)
29.11. Torstai, aamu
Apt. 5:17-20
"Meidän tulee ymmärtää nykyistä paremmin enkelien tehtävä. On hyvä
muistaa, että taivaalliset olennot ovat jokaisen uskollisen Jumalan lapsen
tukena. Valkeuden ja voiman näkymättömät sotajoukot suojelevat niitä nöyriä
ja sävyisiä, jotka uskovat ja vetoavat Jumalan lupauksiin. Kerubit ja serafit ja
väkevät enkelit seisovat Jumalan oikealla puolella. Kaikki he ovat ’palvelevia
henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä’
(Hebr. 1:14)" (Ap. T, 119.)
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29.11. Torstai, ilta
Jes. 53:6
"Hän on kantanut syntikuormamme. Hän tahtoo ottaa pois painon väsyneiltä
hartioiltamme. Hän tahtoo antaa meille levon ja Hän tahtoo myös kantaa kaikki
meidän huolemme ja murheemme. Siitä syystä kehottaa Hän meitä
heittämään kaikki huolemme Hänen päällensä. Totisesti kantaa Hän meidät
sydämellään. Jeesus, vanhin veljemme, istuu iankaikkisella valtaistuimella.
Hän huomaa jokaisen sielun, joka kääntyy Hänen, Vapahtajansa puoleen,
Kokemuksesta tuntee Hän ihmiskunnan heikkoudet ja kaikki sen tarpeet, Hän
tuntee kiusauksen voiman, sillä Hän ’on ollut kaikessa kiusattuna samalla lailla
kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä’. Hän valvoo sinua, sinä vapiseva Jumalan
lapsi! Oletko kiusauksessa? Hän tahtoo vahvistaa sinua. Oletko taitamaton?
Hän tahtoo valistaa sinua. Oletko heikko? Hän tahtoo vahvistaa sinua. Oletko
haavoitettu? Hän tahtoo parantaa sinua." (S. L. S., 73. 74.)
30.11. Perjantai, aamu
2. Piet. 1:19,20
"Lapsuudessaan, nuoruudessaan ja miehuudessaan Jeesus tutki Raamattua.
Pienenä lapsena Hän sai joka päivä äitinsä polvella opetusta profeettain
kirjakääröistä. Nuoruudessaan Hän usein varhain aamulla ja iltahämärässä
vietti yksinään vuorenrinteellä tai metsän puiden keskellä rauhallisen hetken
rukouksessa ja Jumalan Sanan tutkimisessa. Hänen julkisessa toiminnassaan
ilmennyt perinpohjainen raamatuntuntemus todistaa Hänen ahkeruudestaan
sen tutkimisessa. Koska Hän hankki tietoa samalla tavalla kuin mekin voimme
hankkia, Hänen ihmeellinen henkinen ja hengellinen voimansa on todistuksena
Raamatun arvosta kasvatuksen välikappaleena." (El. ja kasv., 174.)
30.11. Perjantai, ilta
Luuk. 9:52,53
"Me voimme ehkä ihmetellä sitä epäkohteliasta käytöstä, jota taivaan
Majesteetti sai osakseen tässä tapauksessa, mutta miten usein
syyllistymmekään samanlaiseen laiminlyöntiin Mestaria kohtaan me, jotka
väitämme olevamme Kristuksen seuraajia. Pakotammeko me Jeesusta
tulemaan asumaan sydämeemme ja kotiimme? Hän on täynnä rakkautta ja
armoa, rikas siunauksista ja valmis muistamaan meitä näillä lahjoilla, mutta
samanlaisten tavoin mekin usein tyydymme jäämään ilman niitä." (Bibl.
Heiligung, 47.)
JOULUKUU
1.12. Sapatti, aamu
Matt. 11:29
"Kristuksen koulussa opittava sävyisyys on eräs Pyhän Hengen toiminnan
tuntomerkkeinä olevista hedelmistä. Se on Pyhän Hengen, Pyhittäjän,
vaikuttama hyve, joka tekee omistajansa aina kykeneväksi hillitsemään
äkkipikaisen ja kiivaan luonteensa. Ihminen, jolla on luonnostaan taipumus olla
helposti loukkaantuva tai kiivas, mutta joka antaa tilaa sävyisyyden
armolahjalle, ponnistelee mitä vakavimmin voittaakseen onnettomat
taipumuksensa. Joka päivä hän edistyy itsehillinnässä, kunnes hänen
luonteestaan häviää kaikki ruma ja se, mikä ei ole Jeesuksen kaltaista." (B.H.,
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9.)
1.12. Sapatti, ilta
Ef. 3:19
"Ajattelemalla Jumalan ja Vapahtajamme rakkautta, mietiskelemällä
jumalallisen luonteen täydellisyyttä ja vastaanottamalla uskon kautta
Kristuksen vanhurskauden omaksemme me muutumme saman kuvan
kaltaisiksi. Älkäämme sen vuoksi kootko ja ripustako muistimme kammioiden
seinille kaikkia epämiellyttäviä kuvia jumalattomuudesta, turmeluksesta ja
pettymyksistä ja muista saatanan voiman ilmennyksistä puhellen niistä ja
surren niitä, kunnes mielemme on aivan masentunut. Alakuloinen mieli on
pimeyden pesä, joka ei torju Jumalan valoa ainoastaan itseltään, vaan sulkee
sen pois myös muilta. Saatana on mielissään nähdessään voittojaan esittävien
kuvausten vaikutuksen, joka riistää ihmisiltä uskon ja rohkeuden." (T.a. II, 340.)
2.12. Sunnuntai, aamu
Tiitus 3:8
"Sen epäitsekkään työn, jota kristityt ovat aikaisempina aikoina tehneet, tulisi
olla meille käytännön opetuksena ja innoituksen lähteenä. Jumalan
seurakunnan jäsenten tulee ahkeroida hyviä tekoja, hylätä maailmallinen
kunnianhimo ja seurata Hänen jälkiään, joka kulki ympäri ja teki hyvää. Sydän
täynnä sääliä ja myötätuntoa heidän tulee auttaa avun tarpeessa olevia ja
tuoda syntisille tieto Vapahtajan rakkaudesta. Tällainen työ vaatii rasittavia
ponnistuksia, mutta se antaa runsaan palkan. Ne, jotka osallistuvat siihen
vilpittömin tarkoitusperin, näkevät sielujen kääntyvän Vapahtajan puoleen, sillä
se voima, joka liittyy jumalallisen tehtävän käytännölliseen toteuttamiseen, on
vastustamaton.” (Ap. t., 85.)
2.12. Sunnuntai, ilta
Gal. 2:20
"Onko Jeesus todellakin antanut itsensä meidän edestämme? Onko
lunastuksestamme maksettu kallis hinta? Ja emmekö todellakaan ole itsemme
omat? Onko totta, että kaikki ruumiimme, sielumme ja henkemme voimat, ja
kaikki mitä meillä on ja mitä me olemme, kuuluvat Jumalalle? Aivan varmasti.
Kun olemme oivaltaneet sen, minkä vastuunalaisuuden se asettaakaan meille
säilyttääksemme itsemme siinä kunnossa, että voimme kunnioittaa Jumalaa
maan päällä ruumiissamme ja hengessämme, jotka ovat Hänen." (T.a. I, 167.)
3.12. Maanantai, aamu
Dan. 1:8
"Kristityiksi tunnustautuvien joukossa on nykyään monia, joille Daniel olisi ollut
liian yksipuolinen, ja jotka olisivat selittäneet hänen menettelynsä olleen
ahdasmielisyyttä ja hurskastelua. He pitävät syömistä ja juomista liian
vähäpätöisenä asiana, jotta se olisi vaatinut näin päättäväistä kannanottoa,
jonka seurauksena mitä todennäköisemmin olisi kaikkien maallisten etujen
alttiiksi paneminen. Mutta se, joka päättelee näin, joutuu tuomiopäivänä
huomaamaan, että on poikennut Jumalan selvästi ilmaistuista vaatimuksista ja
tehnyt oman mielipiteensä väärän ja oikean mittapuuksi." (Bibl. Heiligung, 12,
13.)
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3.12. Maanantai, ilta
Tiitus 1:16
"Jos joku väittää olevansa pyhittynyt, niin hän tällä osoittaa jo tarpeeksi hyvin,
että hän on vielä kaukana pyhyydestä. Sellaiset ihmiset jättävät täydellisesti
huomioonottamatta oman heikkoutensa ja puutteellisuutensa. He pitävät
itseään Kristuksen kuvaa säteilevinä ihmisinä vain siksi, koska heillä ei ole
vielä oikeaa käsitystä Kristuksesta, ja mitä kauempana he ovat Vapahtajasta,
sitä vanhurskaammilta he näyttävät omissa silmissään." (Bibl. Heiligung, 2.)
4.12. Tiistai, aamu
1. Sam. 3:11-14
"Eeli ei hoitanut perhettään kuten Jumala oli neuvonut, vaan toimi oman
harkintansa mukaan. Hellästi rakastava isä sieti poikiensa virheitä ja syntejä
heidän lapsuudenaikanaan kuvitellen, että he ajan mittaan kasvaisivat eroon
pahoista taipumuksistaan. Monet erehtyvät nykyään samalla tavoin. He
luulevat osaavansa kasvattaa lapsiaan paremmin omin keinoin kuin Jumalan
sanan ohjeiden mukaan. He päästävät heidän väärät taipumuksensa
kehittymään ja selittelevät menettelyään näin: ’He ovat liian nuoria
kuritettaviksi. On odotettava kunnes he tulevat niin vanhoiksi että ymmärtävät
järkipuhetta.’ Näin saavat väärät tavat vahvistua kunnes tulevat toiseksi
luonnoksi." (P. ja pr., 565.)
4.12. Tiistai, ilta
Ps. 66:8
"Jumala kuulee rukouksen. Kristus on sanonut: ’Jos anotte minulta jotakin
minun nimessäni, niin minä sen teen’. Ja toisessa kohdassa Hän sanoo: ’Jos
joku palvelee minua, niin Isä on kunnioittava häntä’. Jos elämme Hänen
sanojensa mukaisesti, toteutuu meissä jokainen Hänen ihana lupauksensa. Me
emme tosin ansaitse Hänen armoansa, mutta jos antaudumme Hänelle, ottaa
Hän meidät vastaan. Hän tahtoo vaikuttaa niiden puolesta ja niiden kautta,
jotka Häntä seuraavat. Mutta ainoastaan silloin, kun tottelemme Hänen
sanojansa, voimme odottaa Hänen lupaustensa täyttymistä. ... Jos tottelemme
Häntä vain osittain ja puolella sydämellä, eivät Hänen lupauksensa tule meissä
täytäntöön." (S. L. S., 239, 240.)
5.12. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 4:10,11
”’Me olemme Jumalan työtovereita’, ’Jumalan moninaisen armon hyvinä
huoneenhaltijoina’... Jumalan armon tunteminen, Hänen sanansa totuudet
samoin kuin ajallisetkin lahjat - aika ja varat, talentit ja vaikutus - kaikki ovat
Jumalan meille uskomaa omaisuutta, joka on käytettävä Hänen kunniakseen ja
ihmisten pelastamiseksi. Mikään ei voi olla vastenmielisempää Jumalalle, joka
lakkaamatta antaa lahjojaan ihmiselle, kuin nähdä tämän itsekkäästi tarttuvan
näihin lahjoihin suomatta mitään vastalahjaksi Antajalle. Jeesus on nyt
taivaassa valmistamassa sijaa niille, jotka rakastavat Häntä, jopa enemmänkin
kuin pelkästään sijaa: Hän on valmistamassa valtakuntaa, jonka me tulemme
saamaan omaksemme. Mutta kaikkien, jotka tulevat perimään nämä
siunaukset, tulee osallistua Kristuksen kieltäymyksistä ja uhrautuvaisuudesta
toisten hyväksi." (T.a. II, 327.)
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5.12. Keskiviikko, ilta
Joh. 17:20,21
"Kristuksen seuraajien keskuudessa vallitseva yksimielisyys on todistuksena
siitä, että Isä on lähettänyt Poikansa pelastamaan syntisiä. Se on osoituksena
Hänen voimastaan, sillä mikään vähempi kuin Jumalan ihmeitä tekevä voima ei
voi saattaa ihmisiä erilaisine luonteineen sopuisaan yhteistoimintaan, jossa
heidän yhteisenä tavoitteenaan on julistaa totuutta rakkaudessa." (T.a. III, 380.)
6.12. Torstai, aamu
Jes. 24:1-6
"Enkelit pidättävät nyt taistelun tuulia, että ne eivät puhaltaisi, ennen kuin
maailma on saanut varoituksen tulevasta tuomiosta. Mutta myrsky on
nousemassa, se on pian valmiina puhkeamaan maan ylle. Kun Jumala käskee
enkeliensä päästää tuulet valloilleen, alkaa sellainen taistelu, jota ei mikään
kynä voi kuvailla. Raamattu ja ainoastaan Raamattu antaa näistä asioista
oikean kuvan. Se ilmaisee maailmamme historian ratkaisevat loppuvaiheet,
tapahtumat, jotka jo nyt heittävät varjon eteemme. Niiden lähestymisen ääni
panee maan vapisemaan ja saattaa ihmissydämet menehtymään pelosta." (El.
ja kasv., 170.)
6.12. Torstai, ilta
Joh. 8:10-11
"Silloin suli hänen sydämensä ja hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin, nyyhkyttäen
kiitoksensa ja rakkautensa ja katkerin kyynelin tunnustaen syntinsä. Tämä oli
hänelle uuden elämän alku, puhtaan, Jumalalle pyhitetyn elämän. Ojentaessaan
tämän langenneen sielun teki Jeesus suuremman ihmetyön kuin parantaessaan
vaikeimpia ruumiillisia tauteja; Hän paransi henkisen sairauden, joka on
iankaikkiseksi kuolemaksi. ... Maailma ei antanut tälle syntiselle naiselle muuta
kuin halveksumista ja pilkkaa, mutta ainoa synnitön sääli hänen heikkouttaan
ja ojensi hänelle auttavan kätensä. Kun kopeat fariseukset katkaisivat sauvan
hänen päällänsä, sanoi Jeesus hänelle: ’Mene, äläkä tästedes enää tee syntiä.’"
(S. L. S., 93.)
7.12.Perjantai, aamu
5. Moos. 29:29
"Se käsitys, että eräitä Raamatun osia ei voida ymmärtää, on johtanut
väheksymään joitakin sen tärkeimmistä totuuksista. Raamatun salaisuuksien
syynä ei ole Jumalan halu salata totuutta, vaan meidän oma heikkoutemme ja
tietämättömyytemme, jotka tekevät meidät kykenemättömiksi käsittämään tai
omaksumaan totuutta. Tätä tosiasiaa on korostettava ja usein toistettava.
Rajoitus ei ole Hänen aikomuksessaan, vaan meidän kyvyssämme. Niistä
Raamatun osista, jotka usein sivuutetaan mahdottomina ymmärtää, Jumala
toivoo meidän ymmärtävän niin paljon kuin mielemme kykenee
vastaanottamaan. ’Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen
vaikutuksesta’, on annettu meille sitä varten, ’että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut’ (2. Tim. 3:16,17)." (El. ja kasv.,
162, 163.)
7.12. Perjantai, ilta
1. Tess. 5:17
”Rukous on taivaan säätämä menestyksekäs ase taistelussa syntiä vastaan ja
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kamppailussa kristillisen luonteen kehityksen puolesta. Ne jumalalliset voimat,
joilla uskon rukoukseen vastataan, toteuttavat anojan sielussa kaiken, mitä hän
pyytää. Syntien anteeksiantoa, Pyhää Henkeä, Kristuksen esikuvan mukaista
mielenlaatua, Hänen työnsä edellyttämää viisautta ja voimaa, mitä hyvänsä
Hänen lupaamaansa lahjaa me voimme anoa, ja lupaus kuuluu: ’Te saatte.’”
(Ap. t., 433.)
8.12. Sapatti, aamu
Jer. 17:24-27
"Ei mikään erottanut juutalaisia yhtä selvästi ympäröivistä kansakunnista, eikä
ollut muuta yhtä selvää tuntomerkkiä siitä, että he kunnioittivat Luojaa, kuin
sapattikäsky. Sen noudattaminen oli alituinen näkyvä merkki heidän
yhteydestään Jumalaan ja heidän erottautumisestaan muista kansoista. Kaikki
tavallinen työ elämän ylläpidoksi tai maailmallisen voiton takia oli kielletty
seitsemäntenä päivänä. Neljännen käskyn mukaan sapatti oli omistettu levolle
ja jumalanpalvelukselle. Vain laupeuden teot ja hyväntekeväisyys tuona päivänä
vastasivat Herran tarkoitusta. Niitä ei pitäisi ajan eikä paikan rajoittaa.
Kärsivien auttaminen ja murheellisten lohduttaminen on rakkaudentyötä, joka
kunnioittaa Jumalan pyhää päivää." (Leben Jesu., 193.)
8.12. Sapatti, ilta
Apt. 17:28-29
"Voidaksemme ilmaista Jumalan luonnetta ja ettemme kristityiksi tekeytyen
pettäisi itseämme, seurakuntaa ja maailmaa, meidän tulee henkilökohtaisesti
tutustua Jumalaan. Jos olemme yhteydessä Jumalan kanssa, olemme Hänen
palvelijoitaan, vaikka emme milloinkaan saarnaisi seurakunnalle. Me olemme
Jumalan työtovereita silloin kun esitämme Hänen luonteensa täydellisyyttä."
(T.a. II, 365.)
9.12. Sunnuntai, aamu
Hes. 3:17,18
"Niin kauan kuin on kääntymättömiä sieluja maailmassa, meidän tulee mitä
ahkerimmin, innokkaimmin ja päättävimmin toimia heidän pelastamisekseen.
Niiden, jotka ovat saaneet valoa, tulee pyrkiä valaisemaan niitä, joilla ei ole
valoa. Elleivät seurakuntamme jäsenet ryhdy henkilökohtaisesti tähän työhön,
he osoittavat, ettei heillä ole elävää yhteyttä Jumalaan. Heidät merkitään
laiskoiksi palvelijoiksi. Ettekö jo huomaa syytä, miksi seurakunnissamme ei ole
enempää hengellisyyttä? Se johtuu siitä, ettette ole Kristuksen työtovereita.”
(T.a. II, 164.)
9.12. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 3:1
"Kristitylle viittovat korkeat päämäärät. Hän voi asettaa itselleen aina yhä
korkeampia päämääriä. Ylevän käsityksen kristityn eduista kohtaamme
Johanneksen sanoissa: ’Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille
antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi!’ Kukaan ihminen ei voi
saavuttaa korkeampaa arvoa kuin tässä mainittu on. Hänen etuoikeutensa on
tulla Jumalan perilliseksi ja Kristuksen kanssaperilliseksi. Niille, jotka näin
korotetaan, paljastuvat Kristuksen tutkimattomat rikkaudet, jotka ovat tuhat
kertaa arvokkaammat kuin tämän maailman kaikki rikkaudet. Niin katoava
Hartauskalenteri

34

Loka-Joulukuu 2018

ihminen voi Kristuksen ansion kautta tulla otetuksi Jumalan ja Hänen kalliin
Poikansa yhteyteen." (Bibl. Heiligung, 10,11.)
10.12. Maanantai, aamu
Snl. 10:3
"Synnillinen ruokahalun tyydyttäminen heikentää vatsaa, hidastaa maksan
toimintaa, rasittaa aivoja, turmelee sillä mielialan ja siten vaikuttaa haitallisesti
ihmisen henkiseen käsityskykyyn. Sitten ihminen tuo tällä tavoin heikentyneet
ruumiin ja mielen voimat uhriksi Jumalalle, joka kieltäytyi ottamasta vastaan
uhrieläimiä, jotka eivät olleet täysin virheettömiä! Meidän velvollisuutemme on
saattaa taipumuksemme ja elämän tapamme sopusointuun luonnonlakien
kanssa." (Bibl. Heiligung, 21 .)
10.12. Maanantai, ilta
1. Joh. 1:6,7
"Johanneksen Mestariinsa tunteman kiintymyksen syvyys ja palavuus ei ollut
syynä Kristuksen rakkauteen häntä kohtaan, vaan sen rakkauden seurausta.
Johannes halusi tulla Jeesuksen kaltaiseksi, ja Kristuksen rakkauden
muuttavan voiman alaisena hänestä tulikin hiljainen ja sävyisä. Hänen oma
minänsä oli kätkettynä Jeesuksessa." (Ap. t., 418.) "Hän oli kasvanut lujasti
kiinni elävään viinipuuhun ja pääsi siten osalliseksi jumalallisesta luonnosta.
Tämä on aina seurauksena yhteydestä Kristuksen kanssa. Se on todellista
pyhitystä." (Bibl. Heiligung, 43, 44.)
11.12. Tiistai, aamu
Hes. 9:4-6
"Tuhon enkeli lähtee vielä kerran surmaamaan, ei ainoastaan esikoisia, vaan
’vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot’, joilla ei ole Jumalan sinettiä.
Vanhemmat, jos tahdotte pelastaa lapsenne, niin teidän täytyy erottaa heidät
maailmasta ja varjella heidät jumalattomien lasten seuralta, sillä jos sallitte
heidän seurustella huonojen tovereiden kanssa, ette voi estää heitäkin
osallistumasta jumalattomuuteen ja turmeltumaan. Teidän mitä vakavin
velvollisuutenne on valvoa lapsianne ja valita itse heidän seuransa.” (Zeugn. II,
108.)
11.12. Tiistai, ilta
Dan. 9:3-5
"Daniel ei kersku omalla uskollisuudellaan Herran edessä. Vaikka hän on
Jumalan kunnioittama profeetta, hän ei väitä olevansa puhdas ja pyhä, vaan
nöyrästi asettaa itsensä todella syntisen Israelin tasolle. Jumalan hänelle
antama viisaus oli niin paljon korkeampi tämän maailman suurten miesten
viisautta kuin keskipäivän loistava aurinko on kirkkaampi pienimmän tähtösen
valoa. Kuitenkin, millaisen rukouksen kuulemmekaan tämän miehen huulilta,
jolle taivas osoitti niin suurta suosiota! Syvästi nöyrtyneenä, kyynelin ja
murtunein sydämin hän rukoilee itsensä ja kansansa puolesta. Hän asettuu
riisuttuna Jumalan eteen, tunnustaa oman arvottomuutensa ja Herran
suuruuden ja majesteettiuden." (Bibl. Heiligung, 36, 37.)
12.12. Keskiviikko, aamu
Snl. 22:9
”Jeesus osoitti hellää mielenkiintoa kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän koetti auttaa
jokaista kohtaamaansa kärsivää. Rahaa Hän saattoi antaa vain vähän, mutta
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usein Hän jäi itse vaille ruokaa auttaakseen toisia. Jos Hänen veljensä puhuivat
epäystävällisesti köyhille ja kurjille, niin Jeesus meni näiden tykö ja puhui heille
ystävällisesti ja rohkaisevasti. Nälkäisille ja janoisille Hän toi maljallisen kylmää
vettä ja ojensi heille usein omaksi ateriakseen määrätyn ravinnon." (Chr, unser
Heil,, 36.)
12.12. Keskiviikko, ilta
Joona 4:10,11
"Jumalan sydän tuntee liikutusta, sillä ihmissielut ovat Hänelle hyvin kalliita.
Tämän maailman puolesta Hänet ristiinnaulittiin. Jumala lähetti ainutsyntyisen
Poikansa syntisiä pelastamaan, ja Hän toivoo meidän rakastavan toisia, niin
kuin Hän on rakastanut meitä. Hän toivoo niiden, jotka tuntevat totuuden,
levittävän sitä lähimmäisilleen. Nyt on aika esittää viimeinen varoitus. Totuuden
julistamisessa on nykyään ihmeellinen voima, mutta miten kauan näin tulee
jatkumaan? - Vain hetkisen. Nyt jos milloinkaan on aika toimia. Kaikki
ratkaisevat nyt ikuisen kohtalonsa. Ihmiset on herätettävä käsittämään ajan
vakavuus ja sen päivän läheisyys, jolloin koetusaika loppuu." (T.a. II, 368.)
13.12. Torstai, aamu
Dan. 3:16-19
"Nämäkin kolme heprealaista olivat kokeneet todellisen pyhityksen. Kukaan,
jonka elämää hallitsevat todelliset kristilliset periaatteet, ei pysähdy
milloinkaan pohtimaan, mitä Jumalan tottelemisesta voisi seurata. Hän ei kysy
ensin: Mitä ihmiset minusta ajattelevat, jos teen tätä tai tuota? tai: mitä
minusta tulee, eivätkö tulevaisuudensuunnitelmani kärsi, jos teen tämän?
Todelliset Jumalan lapset tuntevat vain yhden kaipauksen: he tahtovat tietää,
mikä on Herran tahto ja mitä he voivat tehdä kirkastaakseen Häntä teoillaan."
(Bibl. Heiligung, 30, 31.)
13.12. Torstai, ilta
Room. 8:33,34
"Ylhäällä suitsutusalttarin edessä Hän esittää nyt omiensa avunpyyntöjä Isälle.
Hän ei torju yhtään itkevää, katuvaa sielua. Hän antaa mielellään anteeksi
kaikille, jotka tulevat Hänen luokseen tullakseen sovitetuiksi ja muutetuiksi.
Vaikkei Hän annakaan jokaisen tietää, miten paljon voisi hänelle ilmoittaa, Hän
pyytää jokaista arkailevaa rohkaisemaan mielensä. Joka tahtoo, pääsee
osalliseksi Jumalan voimasta, voi tehdä rauhan Hänen kanssaan ja saada siten
levon. Sen, joka aina etsii turvaa Jeesuksesta, vetää Hän pois syyttelevien ja
toraisten kielten jaarittelun ulottuvilta. Sellaiseen ei saa koskea kukaan
ihminen eikä paha enkeli. Hän saa Kristuksen erikoiseksi ystäväkseen. Hänen,
suuren syntien Sovittajan kanssa hän saa tulla Jumalan valtaistuinta
ympäröivään valoon." (Fusssp.)
14.12. Perjantai, aamu
Jes. 45:15
"Kukaan ihminen ei voi täydellisesti ymmärtää yhtäkään Raamatun totuutta tai
lupausta. Toinen katselee jumalallista kirkkautta toisesta näkökulmasta, toinen
toisesta; joka tapauksessa voimme nähdä vain pilkahduksia. Sen täysi loisto on
meidän näköpiirimme ulkopuolella. Kun tutkistelemme Jumalan Sanan suuria
totuuksia, me katsomme lähteeseen, joka laajenee ja syvenee avarammalle
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kuin voimme nähdä. Sen laajuus ja syvyys ylittävät meidän tietomme. Sitä
katsellessamme näköpiiri laajenee ja edessämme avautuu rajaton, rannaton
meri. Sellaisella tutkimisella on elvyttävä vaikutus. Mieli ja sydän saavat uutta
voimaa, uutta elämää." (El. ja kasv., 163.)
14.12. Perjantai, ilta
Ef. 5:11
"Pakanallisten aikojen noidilla on vastineensa nykypäivän spiritistisissä
meedioissa, selvännäkijöissä ja ennustajissa. Salaperäiset äänet, jotka puhuivat
Een-Doorissa ja Efesossa, johdattavat yhä harhaan ihmislapsia valheellisilla
sanoillaan. Jos verho voitaisiin nostaa pois silmiemme edestä, me näkisimme
pahat enkelit käyttämässä kaikkia pettämis- ja tuhoamiskeinojaan. Missä ikinä
jokin mahti koettaa saada ihmiset unohtamaan Jumalan, siellä saatana on
osoittamassa lumousvoimaansa. Jos ihmiset antavat hänelle jalansijaa, niin
ennen kuin he huomaavatkaan, heidän mielensä on hämmentynyt ja sielunsa
saastunut.” (Ap. t., 220, 221.)
15.12. Sapatti, aamu
Luuk. 6:6-11
"Jeesus oli kasvatettu tämän kansan keskuudessa, joka oli täynnä hurskastelua
ja arvostelua. Siksi Hän tiesi, että kun Hän paransi sapattina, Häntä pidettäisiin
lainrikkojana. Hänelle oli selvää, että fariseukset käyttäisivät sellaista tekoa
yllyttääkseen kansaa Häntä vastaan. Hän tiesi, että he käyttäisivät näitä
laupeudentekoja voimakkaana perusteluna vaikuttaakseen ihmisjoukkojen
mieliin, jotka koko elämänsä ajan olivat olleet juutalaisten rajoitusten ja
vaatimusten sitomia. Vaikka Hän tiesi kaiken, se ei kuitenkaan estänyt Häntä
repimästä alas järjettömiä taikauskon muureja, jotka ympäröivät sapattia, ja
opettamasta ihmisille, että rakkaus ja hyväntekeväisyys olivat sallittuja tuona
päivänä." (Leben Jesu, 196.)
15.12. Sapatti, ilta
Ef. 5:15,16
"Meidän tulee elää kaksinkertaista elämää - ajatuksen ja toiminnan elämää,
hiljaista rukousta ja innokasta työtä. Kaikkien, jotka ovat saaneet totuuden
valoa, tulee katsoa velvollisuudekseen levittää valonsäteitä katumattomien
polulle. Heidän tulee olla Kristuksen todistajia toimistoissamme samoin kuin
seurakunnissamme. Jumala pyytää meitä olemaan eläviä kirjeitä, jotka kaikki
ihmiset tuntevat ja joita kaikki lukevat. ... Säilyttämällä yhteyden Jumalaan
tulemme kanssakäymisessämme toisten kanssa kykeneviksi levittämään myös
heille sitä valoa, rauhaa ja tyyneyttä, mikä hallitsee omaa sydäntämme." (T.a. II,
373.)
16.12. Sunnuntai, aamu
Jes. 4O:9-11
"Jumalan kansalla on edessään valtava työ, jonka jatkuvasti täytyy paisua
huomiota
herättävämmäksi.
Lähetystyömme
tulee
laajeta
paljon.
Määrätietoisempaa työtä on suoritettava juuri ennen Herramme Jeesuksen
Kristuksen toista tulemista. Jumalan lasten ei tule lopettaa työtään, ennen kuin
he ovat piirittäneet koko maailman." (T.a. II, 373.)
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16.12. Sunnuntai, ilta
Ps. 1O8:2-6
"Jos joku kysyy sinulta, miten voit, niin älä kerro surullisia asioita siten sääliä
herättääksesi. Älä puhu puuttuvasta uskostasi, suruistasi ja kärsimyksistäsi.
Kiusaaja iloitsee kuullessaan sellaista puhetta. Kun puhut surullisia asioita niin
ylistät häntä. Me emme saa puhua saatanan suuresta vallasta, jolla hän
koettaa meitä voittaa. Usein antaudumme hänen käsiinsä puhumalla hänen
vallastaan. Ei, puhukaamme ennemminkin Jumalan suuresta vallasta, jolla Hän
vetää meitä puoleensa. Kerro Kristuksen verrattomasta vallasta ja puhu Hänen
kirkkaudestaan. Koko taivas tahtoo meidän pelastustamme. Jumalan enkelit,
tuhat kertaa tuhat ja kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta, ovat
saaneet käskyn palvella niitä, jotka perivät autuuden. ... Eikö meillä ole syytä
olla kiitollisia, vaikkakin päältäpäin katsoen kohtaisimme vaikeuksia
tiellämme?" (S. L. S., 269.)
17.12. Maanantai, aamu
Dan. 1:11-17
"Danielin ja hänen toveriensa kokemus on esimerkki siitä, miten periaatteet
voivat saada voiton kiusauksesta tyydyttää väärin ruokahalua. Se näyttää
meille, miten nuoretkin ihmiset uskonnollisten periaatteiden avulla saavat
voiton halusta syödä lihaa ja voivat pysyä uskollisina Jumalan vaatimuksille,
vaikka se vaatisi heiltä suurta uhria ja lujuutta." (Bibl. Heiligung, 16.)
17.12. Maanantai, ilta
2. Piet. 1:5-8
"Nämä hyveet ovat suurenmoisia aarteita. Ne tekevät ’ihmisen
kallisarvoisemmaksi kuin puhdas kulta, kallisarvoisemmaksi kuin Oofirin
kultavaaja’ (Jes. 13 :12, engl. käännös). ’Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä
enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa’ (2. Piet. 1:8). ... Ne,
jotka noudattavat elämässään apostoli Pietarin välityksellä seurakunnalle
annettua opetusta, saavat voimaa ylhäältä. Meidän tulee noudattaa
kartuttamisen suunnitelmaa, pyrkiä kaikella uutteruudella tekemään
kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi. Meidän tulee edustaa Kristusta
kaikessa, mitä sanomme ja teemme. Meidän tulee elää Hänen elämäänsä.
Niiden
periaatteiden,
jotka
ohjasivat
Häntä,
tulee
muovata
menettelytapojamme niiden suhteen, joiden kanssa olemme tekemisissä." (T.a.
III, 374.)
18.12. Tiistai, aamu
Ps. 111:2,3
"Lapsia olisi kehotettava tutkimaan niitä kohteita luonnossa, jotka valaisevat
Raamatun opetuksia, ja niitä Raamatun vertauksia, jotka on otettu luonnosta.
Heidän olisi tutkittava sekä luonnosta että Pyhästä kirjasta kaikkea sitä, mikä
kuvaa Kristusta ja niitä asioita, joita Hän käytti valaisemaan totuutta. Siten he
voivat oppia näkemään Hänet katsellessaan puuta ja viiniköynnöstä, liljaa ja
ruusua, aurinkoa ja tähtiä. He voivat oppia kuulemaan Hänen äänensä lintujen
laulussa, metsän huokailussa, ukkosenjylinässä ja meren soitannossa. Silloin
kaikki luonnossa toistaa heille Hänen kallisarvoisia opetuksiaan." (El. ja kasv.,
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113, 114.)
18.12. Tiistai, ilta
Matt. 26:40,41
"Tuo tärkeä valvontayö olisi pitänyt käyttää jaloon hengelliseen kilvoitteluun ja
rukoukseen, mikä olisi antanut heille voimaa olla todistamassa Jumalan Pojan
kuvaamatonta tuskaa. Se olisi valmistanut heitä seuraamaan Hänen
kärsimyksiään ristillä ja käsittämään jotakin siitä valtavasta tuskasta, minkä
Hän kesti Getsemanen puutarhassa. Ja he olisivat kyenneet paremmin
palauttamaan mieliinsä niitä sanoja, jotka Hän oli puhunut heille
kärsimyksistään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, ja tuon koettelevan
hetken synkkyyden keskellä näkemään joitakin toivon säteitä, jotka olisivat
valaisseet pimeyttä ja vahvistaneet heidän uskoaan." (T.a. I, 209.)
19.12. Keskiviikko, aamu
Jes. 6:8
"Suurin ylistys, minkä ihmiset voivat Jumalalle antaa, on tulla pyhittäneiksi
välikappaleiksi, joita Hän voi käyttää työssään. Aika on nopeasti siirtymässä
ikuisuuteen. Älkäämme pidättäkö Jumalalta sellaista, mikä on Hänen omaansa.
Älkäämme kieltäkö Häneltä sellaista, minkä antaminen ei voi olla meitä
hyödyttämättä ja minkä pidättäminen ei voi olla koitumatta tuhoksemme. Hän
pyytää koko sydäntä; anna se Hänelle. Se on Hänen sekä luomisen että
lunastuksen perusteella. Hän pyytää älyäsi; anna se Hänelle, se on Hänen. Hän
pyytää rahaasi, anna se Hänelle, se kuuluu Hänelle. Ette ’ole itsenne omat’, ’sillä
te olette kalliisti ostetut’ (1. Kor. 6:19,20). Jumala vaatii uskollisuuden osoitusta
pyhittyneeltä sielulta, joka on valmistautunut palvelemaan Häntä osoittamalla
rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa."
(Gesch. d. Apostel, 537, 538; Ap. t. , 435.)
19.12. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 6:1-3
"Kristittyjen ei pitäisi vedota maallisiin tuomioistuimiin seurakunnan jäsenten
keskuudessa mahdollisesti ilmenevien erimielisyyksien selvittämiseksi.
Tällaiset erimielisyydet asianomaisten tulee selvittää joko keskenään tai
seurakunnan edessä Kristuksen ohjeiden mukaisesti. Vaikka vääryyttä olisikin
tehty, nöyrä ja sävyisä Kristuksen seuraaja ’ennemmin antaa riistää omaansa’
kuin paljastaa maailmalle uskonveljiensä synnit." (Ap. t., 233.)
20.12. Torstai, aamu
Dan. 3:24-27
"Kun Kristus ilmaisee itsensä ihmislapsille, silloin heidän sielulleen puhuu
näkymätön voima. He itse tuntevat olevansa Äärettömän läheisyydessä. Silloin
kuninkaat ja ylimykset vapisevat Hänen Majesteettinsa edessä ja tunnustavat,
että elävä Jumala on kaikkien maallisten valtojen yläpuolella." (Bibl. Heiligung,
30.)
20.12. Torstai, ilta
Mark. 1:23-27
"Tänäänkin on vielä paljon ihmisiä pahojen henkien vallan alla samalla tavoin
kuin riivattu Kapernaumissa. Kaikki, jotka ehdoin tahdoin poikkeavat Jumalan
käskystä, asettuvat saatanan vallan alle. Moni antautuu pahan valtaan siinä
mielessä, että hän voi mielensä mukaan siitä lakata, mutta hän joutuu
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kiusaukseen kerta toisensa perästä, kunnes huomaa, että häntä hallitsee
väkevämpi voima kuin hänen omansa. ... Mutta tämän ihmisen asema ei ole
toivoton. Jumala ei johda tahtoamme ilman meidän suostumustamme, vaan on
joka ihmisellä vapaus valita, minkä voiman hän tahtoo itsessään vallitsevaksi.
Ei kukaan ole vajonnut niin syvälle, ei kukaan ole niin halveksittava, ettei voi
löytää pelastusta Kristuksessa. ... Hädänalaisen sielun huuto ei jää huomioon
ottamatta, vaikkei se tulisikaan ilmi sanoissa. Niitä, jotka päättivät tehdä liiton
Jumalan kanssa, ei jätetä saatanan eikä oman pahan luontonsa valtaan." (S. L.
S., 96, 97.)
21.12. Perjantai, aamu
Room. 11:33-36
"Raamattu esittää totuuden niin yksinkertaisesti ja ihmissydämen tarpeita ja
toiveita vastaavasti, että se saa korkeimminkin kehittyneet ihmismielet
hämmästymään ja hurmaantumaan. Samalla se esittää elämän tien myös
alhaisille ja oppimattomille. ’Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan’
(Jes. 35:8), ... Mitä enemmän me tutkimme Raamattua, sitä syvemmin
vakuutumme siitä, että se on elävän Jumalan sanaa, ja ihmisjärki kumartuu
jumalallisen ilmoituksen majesteettiuden edessä." (El. ja kasv., 162.)
21.12. Perjantai, ilta
Luuk. 17:10
"Kukaan meistä ei tule toimeen ilman Jumalan siunausta, mutta Jumala sitä
vastoin voi kyllä tehdä työnsä ilman ihmisen apua, jos Hän niin haluaa. Mutta
Hän on antanut jokaiselle ihmiselle työnsä, ja Hän uskoo ihmisille Hänen
taloudenhoitajinaan omaisuutta ja hengenlahjoja. Kaikki, minkä tuomme
Jumalalle, merkitään Hänen armonsa ja anteliaisuutensa tähden meidän
tilimme hyväksi uskollisina taloudenhoitajina. Mutta meidän tulee aina
käsittää, ettei tämä ole ihmisen puolelta mikään ansiotyö. Olivatpa ihmisen
kyvyt miten suuret tahansa, hän ei omista mitään, mitä Jumala ei ole hänelle
antanut ja mitä Hän ei voi ottaa pois, ellei ihminen arvosta näitä Hänen
rakkautensa osoituksia ja käytä niitä oikealla tavalla." (T.a. II, 332.)
22.12. Sapatti, aamu
Dan. 10:15-19
"Danielille ilmestynyt jumalallinen kirkkaus oli niin suuri, ettei hän kestänyt
katsoa sitä. Sitten taivaallinen sanansaattaja kätki läsnäolonsa loisteen ja
ilmestyi nyt profeetalle ’ihmislasten muotoisena’ ja vahvisti jumalallisella
voimallaan tätä otollista ja uskovaa miestä, jotta hän voisi kuulla Jumalan
hänelle lähettämän sanoman. Daniel oli Korkeimman uskollinen palvelija,
hänen pitkän elämänsä täyttivät jalot teot Mestarinsa palveluksessa. Hänen
luonteensa puhtautta ja hänen järkkymätöntä uskollisuuttaan voidaan verrata
vain hänen sydämensä nöyryyteen ja hänen katuvaisuuteensa Jumalan edessä.
Voimme vain toistaa, että Danielin elämä on Jumalan Hengen antama
esimerkki todellisesta pyhityksestä." (Bibl. H. 41,42.)
22.12. Sapatti, ilta
Gal. 5:25
"Paavalin elämäntavat galatalaisten keskuudessa olivat sellaiset, että hän
saattoi myöhemmin sanoa: ’Tulkaa minun kaltaisikseni’ (Gal. 4:12). Hänen
Hartauskalenteri

40

Loka-Joulukuu 2018

huuliaan oli kosketettu alttarista otetulla palavalla hiilellä, ja hän sai voimaa
kohota ruumiillisten heikkouksien yläpuolelle ja julistaa Jeesusta syntisen
ainoana toivona. Häntä kuunnelleet tiesivät, että hän oli ollut Jeesuksen
seurassa. Kun hänen päälleen oli puettu voima korkeudesta, hän kykeni
selittämään hengelliset hengellisesti ja repimään alas saatanan varustukset.
Sydämet murtuivat hänen kuvatessaan Jumalan rakkautta, ... " (Ap. t., 159.)
23.12. Sunnuntai, aamu
Kol. 4:5
"Meillä ei ole yhtään aikaa hukattavana. Loppu on lähellä. Totuuden vieminen
paikasta toiseen on pian joka taholla käyvä sangen vaaranalaiseksi. Herran
sanansaattajien tielle tullaan asettamaan kaikkia mahdollisia esteitä, niin
etteivät he voi tehdä sitä, mitä he nyt voivat tehdä. Meidän on katsottava
työtämme suoraan silmiin ja edettävä niin nopeasti kuin mahdollista
hyökkäyssodassa. ... Meillä on varoitussanoma, jota voimme julistaa nyt, työ,
jota voimme suorittaa nyt, mutta ennen pitkää se on käyvä vaikeammaksi kuin
osaamme aavistaakaan, Jumala auttakoon meitä pysymään valossa,
työskentelemään silmät luotuina Johtajaamme Jeesukseen sekä kärsivällisesti
ja kestävästi tunkeutumaan eteenpäin saavuttaaksemme voiton." (T.a. II, 372,
373.)
23.12. Sunnuntai, ilta
Joh. 5:22,23
"Kristus on asetettu Tuomariksemme. Isä ei ole Tuomari. Enkelit eivät ole. Hän,
joka pukeutui ihmisyyteen ja eli tässä maailmassa nuhteetonta elämää, on
tuomitseva meidät. Ainoastaan Hän voi olla Tuomarimme. Muistatteko tämän,
veljet? Muistatteko sen, sananpalvelijat? Muistatteko sen, isät ja äidit? Kristus
pukeutui ihmisyyteen voidakseen olla Tuomarimme. Ketään teistä ei ole
määrätty toisten tuomariksi. Te voitte kurittaa ainoastaan itseänne." (T.a. III,
373.)
24.12. Maanantai, aamu
Room. 6:12,13
"Kaikki todella pyhittyneet Jumalan lapset pyrkivät aina, missä he sitten ovatkin,
kohottamaan moraalista tasoa elämällä järkevästi, ja Danielin tavoin he antavat
toisille esimerkin raittiudesta ja itse kieltäymyksestä. Mutta jokaisesta
turmeltuneesta halusta, jota vastaan ei kamppailla, tulee sielua vastaan sotiva
himo. Kaikki, mikä on luonnonlakien vastaista, aiheuttaa mielen häiriintymistä."
(Bibl. Heiligung, 21.)
24.12. Maanantai, ilta
1. Tim. 6:11
"Sävyisän puhe ei ole koskaan kerskailevaa. Hän pyytää Samuel-poikasen
tavoin: ’Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.’ Kun Joosua oli asetettu Israelin
johtajaksi ja siten saanut korkeimman kunnia-aseman, hän vastusti kaikkia
Jumalan vihollisia. Hänen sydämensä täytti korkea käsitys tehtävänsä
tarkoituksesta. Mutta kun hänelle ilmaistiin, että häntä odotti taivaallinen
sanoma hän asettui pienen ohjausta tarvitsevan lapsen asemaan ja vastasi:
’Mitä Herrani sanoo palvelijalleen?’ Samantapaiset olivat myöskin Paavalin
ensimmäiset sanat sen jälkeen, kun Kristus oli ilmestynyt hänelle. Hän
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huudahti: ’Herra, mitä Sinä tahdot minun tekevän?’" (Bibl. Heiligung, 9.)
25.12. Tiistai, aamu
Job 12:7-10
"Meidän ei tule ainoastaan kertoa lapselle näistä Jumalan luomista olennoista;
eläinten itsensä tulee saada opettaa häntä. Muurahaiset opettavat
kärsivällisyyttä ja ahkeruutta, kestävyyttä vastuksien voittamisessa ja
tulevaisuuteen varautumista. Linnut taas antavat suloista opetusta
luottamuksesta. Meidän taivaallinen Isämme pitää niistä huolen. Mutta niiden
täytyy itse kerätä ruokansa, rakentaa pesänsä ja hoitaa poikasensa. Joka hetki
ne ovat alttiina vihollisille, jotka koettavat hävittää ne. Mutta miten reippaasti
ne menevät työhönsä! Ja miten ilontäyteisiä ovat niiden pienoiset laulut!" (El. ja
kasv., 111, 112.)
25.12. Tiistai, ilta
Ps. 107:19-21
"Raamattu sanoo, että meidän ’aina tulisi rukoilla eikä väsyä’ , ja eniten
tunnemme rukouksen tarvetta silloin kun voimat pettävät ja elämä tuntuu
liukuvan pois käsistämme. Usein me terveyden päivinä unohdamme ne
ihmeelliset hyvät työt, joita joka päivä, joka vuosi saamme kokea, emmekä
lähetä Jumalalle ylistyslaulua Hänen armonosoituksistaan. Mutta kun sairaus
tulee, muistamme Jumalaa. Kun ihmisvoima pettää, tuntee ihminen
tarvitsevansa jumalallista apua. Eikä armorikas Jumala koskaan käänny pois
siitä sielusta, joka vakavasti etsii Hänen apuansa. Hän on meidän turvamme
sekä sairauden että terveyden päivinä. Jumala tahtoo aivan yhtä mielellään
parantaa sairaita nyt kuin silloinkin, kun Pyhä Henki puhui näitä sanoja
psalmistan kautta. Ja Kristus on sama laupias lääkäri nyt kuin maallisen
toimintansakin aikana. Hänessä on parantavaa palsamia joka tautiin,
uudistavaa voimaa kaikkiin puutteellisuuksiin. Hänen nykyisten opetuslastensa
täytyy yhtä paljon rukoilla sairasten puolesta kuin entistenkin opetuslasten." (S.
L. S., 238, 239.)
26.12. Keskiviikko, aamu
Joh. 12:24
"Vain siemenen kuolemaa muistuttavan Kristuksen uhrin kautta voidaan
tuottaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. Kasvikunnassa vallitsevan lain
mukaisesti elämä on Hänen kuolemansa seuraus. Niin on kaikkien laita, jotka
tuottavat hedelmää Kristuksen työtovereina: itserakkauden ja oman edun
tavoittelun täytyy kuolla; elämä on heitettävä maailman hädän vakoon. Mutta
uhrautumisen laki on itsesäilytyksen laki. Maamies säilyttää viljansa
kylvämällä sen peltoon. Samoin säilyy se elämä, joka vapaasti annetaan
palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä." (El. ja kasv., 104.)
26.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 133:1
"Pyrkikää
vilpittömästi
yksimielisyyteen.
Rukoilkaa
sen
puolesta,
työskennelkää sen puolesta. Se tuo hengellistä terveyttä, ajatuksen ylevyyttä,
luonteen jaloutta, taivaskeskeisyyttä, ja se auttaa teitä poistamaan itsekkyyden
ja epäluuloisuuden ja saavuttamaan jalon voiton Hänen kauttansa, joka rakasti
teitä ja uhrasi itsensä teidän tähtenne. Ristiinnaulitkaa oma itsenne; pitäkää
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muita itseänne parempina. Näin pääsette ykseyteen Kristuksen kanssa.
Taivaallisen kaikkeuden edessä ja seurakunnan ja maailman edessä te
todistatte erehtymättömän selkeästi, että olette Jumalan poikia ja tyttäriä.
Jumala tulee kirkastetuksi teidän näyttämässänne esimerkissä." (T.a. III, 375.)
27.12. Torstai, aamu
Dan. 3:28,29
"Nyt kuninkaan mieliala kääntyi katumukseksi ja häpeäksi, ja hän huudahti: ’Te
korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne’. He tottelivat, ja
koko tämä silmänkantamattoman laaja ihmisjoukko näki heidän olevan
vahingoittumattomia, ja ettei edes heidän vaatteissaan voitu huomata tulen
käryä. Tämä ihme aiheutti näkyvän mielenmuutoksen kansassa. Suuri
kultainen loisteliaasti pystytetty kuvapatsas näytti yhtäkkiä unohtuneen.
Kuningas kuulutti, että jokainen, joka puhuisi jotain näiden miesten Jumalaa
vastaan, joutuisi kuolemaan, ’sillä’ - näin sanottiin tämän käskyn lopussa - ’ei
ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä’." (Bibl. H., 30.)
27.12. Torstai, ilta
Ps. 41:5
"Jeesus tuntee joka sielun asiat. Kuta suurempi syntivelka on, sitä enemmän
tarvitsee ihminen Vapahtajaa, jonka jumalallisesta rakkaudesta pulppuava
sydän tuntee vetovoimaa juuri niitä kohtaan, jotka pahimmin ovat kietoutuneet
pahan pauloihin. Omalla verellään on Hän allekirjoittanut ihmissuvun
vapautuskirjeen. Jeesus ei tahdo jättää vihollisten kiusausten saaliiksi olentoja,
jotka ovat ostetut sellaisella hinnalla. Hän ei tahdo, että meidät voitetaan ja me
hukumme. Hän, joka kukisti leijonat luolassa ja kulki uskollisten todistajiensa
kanssa loimuavien liekkien keskellä, on yhtä valmis vaikuttamaan meidän
parhaaksemme pahan luontomme kukistamisessa." (S. L. S., 93, 94.)
28.12. Perjantai, aamu
Snl. 3:5,6
"Jumala toivoo ihmisen harjoittavan ajatusvoimaansa, ja Raamatun tutkiminen
vahvistaa ja jalostaa mieltä paremmin kuin mikään muu opiskelu voi tehdä. Se
on parasta henkistä ja hengellistä harjoitusta ihmisen ymmärrykselle. Meidän
on kuitenkin varottava tekemästä itsellemme jumalaa järjestä, joka on vielä
ruumiin heikkouden ja vammaisuuden alainen. Jos emme tahdo sanan
himmentävän meiltä niin täydellisesti, ettemme enää ymmärrä
yksinkertaisimpiakaan totuuksia, niin silloin meillä täytyy olla pienen lapsen
yksinkertaisuutta ja uskoa, meidän täytyy olla halukkaita oppimaan ja anoa
Pyhän Hengen apua. Ryhtyessämme tutkimaan Raamattua ymmärryksemme
on tunnustettava itseään korkeampi auktoriteetti, ja
sydämen ja mielen täytyy kumartua suuren ’MINÄ OLEN’ edessä." (Zeugn. I, 55.)
28.12. Perjantai, ilta
Jer. 17:19-23
"Kun Israel kulki kauemmaksi Jumalasta, se ymmärsi sapattikäskyn todellista
tarkoitusta yhä vähemmän. Israelilaiset tulivat välinpitämättömiksi sapatin
pyhittämisessä eivätkä välittäneet sitä koskevista määräyksistä. Profeetat
julistivat heille Jumalan epäsuosiota sen tähden, että he häpäisivät Hänen
pyhän päivänsä. ... He eivät kuitenkaan ottaneet opiksi Jumalan hengellä
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täytettyjen profeettojen kehotuksista, vaan loittonivat yhä kauemmaksi isiensä
uskonnosta. Lopulta heitä kohtasivat onnettomuudet, vainot ja orjuus
seurauksena siitä, että he olivat halveksineet Jumalan määräyksiä." (Leben
Jesu, 193, 194.)
29.12. Sapatti, aamu
Matt. 23:1-4
"Heidän (kirjanoppineiden ja fariseusten) väärät käsityksensä velvollisuudesta
ja pinnalliset hurskauden ja jumalisuuden tuntomerkkinsä hämärsivät Jumalan
todellisia ja selviä vaatimuksia. Ulkonaisten muotomenojen ankarassa
noudattamisessa laiminlyötiin todellinen sydämen palvelus. Kasatessaan
säännön toisensa päälle he vääristelivät Jumalan lakia niin paljon, että
Kristuksen aikana, Vapahtajan tehdessä sapattina laupeuden tekoja, he olivat
valmiit syyttämään Häntä sapatin rikkomisesta." (Leben Jesu, 194.)
29.12. Sapatti, ilta
1. Piet. 4:14
"Juuri Antiokiassa opetuslapsia alettiin ensinnä nimittää kristityiksi. Tuo nimitys
annettiin heille siksi, että heidän julistus- ja opetustyönsä sekä keskustelujensa
pääasiallisena aiheena oli Kristus. … Väsymättä he selostivat Hänen
opetuksiaan ja Hänen tekemiään parantamisihmeitä. Liikuttuneina he
kuvailivat tuskaa, jota Hän koki Getsemanessa, Hänen kavaltamistaan,
tutkimistaan ja teloittamistaan. He kuvailivat pitkämielisyyttä ja nöyryyttä,
millä Hän kesti vihollistensa häväistykset ja kidutukset, ja sitä jumalallista
sääliä, jota tuntien Hän rukoili vainoojiensa puolesta. Hänen
ylösnousemuksensa Ja taivaaseenastumisensa ja Hänen työnsä taivaassa
langenneen ihmiskunnan Välimiehenä olivat aiheita, joita he mielellään
selvittivät. Täydellä syyllä saattoivat pakanat nimittää heitä kristityiksi, sillä he
saarnasivat Kristusta ja rukoilivat Jumalaa Hänen välityksellään. Kristityn
nimen he saivat Jumalalta." (Ap. t., 121.)
30.12. Sunnuntai, aamu
Luuk. 15:4-7
"Jos Kristus jätti ne yhdeksänkymmentäyhdeksän etsiäkseen ja pelastaakseen
kadonneen lampaan, onko meillä oikeutta tyytyä vähempään? Emmekö petä
meille uskottua tehtävää ja häpäise Jumalaa, jos kieltäydymme
työskentelemästä niin kuin Kristus työskenteli ja uhraamasta niin kuin Hän
uhrasi? Antakaa varoitushuudon kaikua kautta koko maan. Kertokaa ihmisille,
että Herran päivä on lähellä ja lähestyy kiireesti. Älköön jätettäkö ketään ilman
varoitusta." (T.a. II, 372.)
30.12. Sunnuntai, ilta
Ps. 69:35
"Ukkosen
syvässä,
vakavassa
jyrinässä
ja
vanhan
valtameren
lakkaamattomassa pauhussa sekä niissä riemukkaissa lauluissa, jotka
täyttävät metsän sävelillään, kuulemme luonnon kymmenettuhannet äänet
Hänen ylistyksekseen. Maa, meri ja taivas ihmeellisine vivahduksineen, jotka
muodostavat komeita vastakohtia tai sulavia sopusointuja, ilmaisevat Hänen
kirkkauttaan. Ikuiset vuoret kertovat Hänen vallastaan. Puut, jotka vihreiden
lippujen tavoin liehuvat auringonpaisteessa, ja kukat ihanissa väreissään
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viittaavat Häneen, joka on heidän Luojansa. ... Aurinko, joka nousee taivaalle, on
kuvaus Hänestä, joka antaa eloa ja valoa kaikelle, mitä Hän on luonut. Kaikki
ihanuus ja kauneus, joka koristaa maan ja valaisee taivaan, puhuu Jumalasta."
(S, L. S., 431, 432.)
31.12. Maanantai, aamu
Dan. 1:19,20
"Kertomus Danielin elämästä on Jumalan antama havainto-opetus siitä, mitä
pyhittyneeseen luonteeseen kuuluu. Hänestä voivat oppia kaikki, mutta
erikoisesti nuoret. Näemme hänestä, että Jumalan vaatimusten tarkka
noudattaminen ei hyödytä ainoastaan ruumiin, vaan myös mielen terveyttä.
Kenenkään, joka tahtoo saavuttaa korkeimmat mielen ja hengen kyvyt, ei pidä
laiminlyödä anoa Jumalalta viisautta ja voimaa, eikä myöskään noudattaa
ankaraa raittiutta kaikissa elintavoissa.” (Bibl. Heiligung, 16.)
31.12. Maanantai, ilta
1. Sam. 7:12
"On Herra laupeudessaan Mua tähän asti kantanut, Mielen’ ja syömen’ ainiaan
On öin ja päivin suojellut. Ja läsnäolollansa Hän Ain’ iloa on antanut, Siis kiitos
sulle, Herrani, Sun isän rakkaudestas, Sä jolla koko eloni Mua hoivannut oot
lapsenas. Siks’ soipi laulu sydämen Kiitosta Herran hyvyyden: Oot tähän asti
auttanut!
Lyhenteet:
T.a. I , II, III = Todistusaarteita 1 , 2 , 3
El. ja kasv. = Elämä ja kasvatus
Ap. t. = Apostolien teot
S. L. S. = Suuren Lääkärin Seuraaja v. 1911
Pr. ja k. = Profeetat ja kuninkaat
T. Kr. l. = Tie Kristuksen luo v. 1945
Tod. seurak. I = Todistuksia seurakunnalle 1
A . T . = Aikakausien Toivo
P . ja pr . = Patriarkat ja profeetat
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