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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. Torstai, aamu
Joh. 1:12
"Kristus tuli maan päälle esittämään totuutta ja ylevää tasoa. Hänen
maanpäällisen toimintansa aikakausi oli suppea. Hän saattoi päätökseen työn,
jota tuli tekemään. Kuinka tärkeitä olivatkaan ne totuudet, joita Hän opetti,
kuinka täydellinen Hänen elämäntyönsä! Päivittäin Hän jakoi hengellistä ruokaa
antaessaan elämän leipää tuhansille nälkäisille sieluille. Hänen elämänsä oli
sanan elävää työskentelyä. Hän oli maailman valo osoittaen ihmisille tietä,
totuutta ja elämää. Hän oli sen ruokaa, elämän leipää. Hän ei luvannut muuta
kuin minkä pystyi suorittamaan." M. 1.10.1906.
1.10. Torstai, ilta
Matt. 7:7
"Jeesus esitti iankaikkisen elämän sanat niin yksinkertaisesti, että lapsikin
pystyi ymmärtämään ne. Miehet, naiset ja lapset olivat niin kiinnostuneita
Hänen selittäessään kirjoituksia, että he tavoittivat Hänen äänen sävynsäkin,
painottivat Hänen sanojaan ja matkivat Hänen eleitään. Nuoriso käsitti Hänen
työnsä hengen, ja koettivat ottaa esimerkkiä Hänen rakastettavuudestaan
koettaen auttaa sellaisia, joiden näkivät tarvitsevan apua. Kristuksen työ
ihmislapsille ei ole päättynyt. Johanneksen välityksellä Hän ilmoittaa, että
kaikille, jotka vastaanottavat Hänet, Hän antaa voimaa tulla Jumalan pojiksi,
jotka uskovat Hänen nimeensä." M. 79. 1906.
2.10. Perjantai, aamu
Room. 12:2
"Meidän täytyy vapauttaa itsemme yhteiskunnan tavoista ja orjuudesta, että
kun meidän uskomme on pelissä mukana, me emme epäröi tunnustaa
kantaamme, vaikka meitä yksityisestikin pyydettäisiin sitä tekemään. Säilytä
omatuntosi herkkänä, jotta voisit kuulla sen äänen hienoimmankin
kuiskauksen, joka puhui niin kuin ei kukaan ihminen ollut puhunut. Osoittakoot
kaikki, jotka haluavat kantaa Kristuksen iestä, taipumatonta päättäväisyyttä
tehdä oikein, koska se on oikein. Pidä katseesi kiinnitettynä Jeesukseen, kysyen
joka askeleella: ’Onko tämä Herran tie?’ Herra ei jätä ketään, joka näin tekee,
saatanan kiusausten leikkikaluksi." M.
2.20. Perjantai, ilta
Snl. 1:10
"Kun vaikeuksia nousee, ja niitä tulee olemaan, niin vetäydy lähelle Jumalaa, ja
Hän vetäytyy sinua lähelle. Ja sitten kun vihollinen tulee kuin tulva, Herran Henki
nostaa viirin sinulle. Päätä että suuri työ täytyy tehdä, eikä kenenkään ihmisen
vaikutus tai vastustus saa sinua kääntymään pois selvältä velvollisuuden
polulta. Silloin voit sanoa Nehemian tavalla: 'Herran hyvä käsi on ollut päälläni.'
Joita Jumalan Henki valvoo, niiden täytyy pitää käsityskykynsä hereillä. Ole
rohkea oikein tekemisessä. Herran lupaukset ovat kultaa ja hopeaakin
kalliimmat kaikille Hänen sanansa tekijöille. Kaikki pitäkööt suurena
kunnianaan saada olla Jumalan tunnustamana lapsena." M. 121, 2.10.1898.
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3.10. Sapatti, aamu
Luuk. 11:1
"Jokaisen sielun etuoikeutena on esittää Herralle omat erikoiset tarpeensa ja
uhrata yksilöllistä kiitosta joka päivä saamistaan siunauksista. Mutta monet
pitkät ja hengettömät, uskottomat rukoukset, joita uhrataan Jumalalle, ovat
taakaksi sen sijaan, että ilahduttaisivat Häntä. Me tarvitsemme, oi niin paljon,
kääntyneitä sydämiä. Meidän uskomme täytyy vahvistua joka päivä. Meidän
täytyy kasvattaa itsemme luottamaan Hänen sanaansa ja tuomaan valoa ja
Kristuksen armoa kaikkeen työhömme. Meidän täytyy saada ote Kristuksesta
ja pitää paikoillaan tämä ote Hänestä, kunnes tiedämme että Hänen
muuttavan armonsa voima näkyy selvästi meissä. Meillä täytyy olla usko
Kristukseen, jos tahdomme heijastaa taivaallista luonnetta." L. 3.10.1907.
3.10. Sapatti, ilta
Joh. 14:14
"Jeesus toivoo, että omaksumalla Hänen armonsa, ihmisyys tulee osalliseksi
taivaallisesta luonnosta. Jumalan sana Vanhassa ja Uudessa testamentissa, jos
sitä huolellisesti tutkitaan ja vastaanotetaan elämäksi, antaa hengellistä
viisautta ja elämää. Hänen sanaansa tulee hoivata loukkaamattomana. Usko
Jumalan sanaan ja Kristuksen voimaan muuttaa elämän, saa uskovan
tekemään Hänen tekojaan ja elämään Hänen sanastaan ja omistamaan iloisen
elämän Herrassa. Yhä uudelleen minua on kehotettu sanomaan kansallemme:
’Antakaa uskonne ja luottamuksenne olla Jumalassa. Älkää luottako
kehenkään erehtyväiseen ihmiseen määrittelemään teille velvollisuutenne.’ On
oikein, että veljet neuvottelevat yhdessä, mutta jos ihmiset määräilevät, mitä
heidän veljiensä pitäisi tehdä, niin vastatkaa heille, että olette valinneet Herran
neuvonantajaksenne."
4.10. Sunnuntai, aamu
Matt. 25:14
"Elinaikamme on kallis, ja jokainen toimemme tulisi harkita. Meille on luvattu,
että jos me tahdomme, me voimme käyttää sitä oikeassa hengessä, suorittaen
työtä, jonka Herra hyväksyy hyvänä, ikuisesti kestävänä. On erittäin juhlallisen
vakava asia elää tietoisuudessa, että meidän on tehtävä tiliä Jumalalle
ajastamme, kyvyistämme ja vaikutuksestamme. Nämä ovat kallisarvoisia
asioita, kykyjä, joita ei saa haudata maahan, vaan niitä tulee käyttää. Me
emme saa kätkeä kykyjämme, ne ovat Jumalan antamia lahjoja viisaaseen
lisäämiseen, jotta ne karttuisivat Hänen palveluksessaan, ja että tullessaan
Hän saisi omansa takaisin korkoineen." M. 1896.
4.10. Sunnuntai, ilta
Ef. 4:7
"Jokaiselle ihmiselle Jumala on antanut hänen työnsä ja ihminen on
tilivelvollinen Jumalalle siitä, miten työ on suoritettu. Sielu, jolle Jumala on
antanut suuren luottamuksen ei voi siirtää talenttiaan toiselle. Kukaan ihminen
ei voi siirtää vaikutustaan toiselle henkilölle auttamaan häntä tai antamaan
arvosteluaan hänelle. Elämää ympäröi joka tapauksessa kiusaukset, ja vain
uskon kautta Jeesukseen Kristukseen me saamme armon avuksemme
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jokaisessa vaikeudessa. Mutta jokaisella työntekijällä on elämä elettävänä,
luonne muodostettavana. Jokainen elämän aikakausi kuluvine vuosineen tuo
erikoisia tilaisuuksia tehdä työtä, ja jokainen etenevä vuosi täytyy käyttää
jalostaen parhaimmalla tavalla ihmisen kykyjä." M. 4.10.1896.
5.10. Maanantai, aamu
Matt. 22:36
"Ylin rakkaus Jumalaan ja epäitsekäs rakkaus toinen toisiimme, nämä ovat
kaksi suurta käsivartta, joissa riippuvat kaikki laki ja profeetat. Hyvä puu
tuottaa hyviä hedelmiä. Todistus rakkaudesta Kristukseen ilmenee rakkaudessa
toisiin ihmisiin. Epäitsekäs rakkaus ympärillämme oleviin on selvin todistus
oikeasta uskonnosta. Silloin joka päivä todistusta Kristuksen suosiosta
annetaan maailmalle. Ruokahalut ja intohimot täytyy alistaa ja niitä valvoa,
jotta hermot olisivat rauhalliset ja aivot pystyisivät näkemään tehtävän selvästi.
Tämä voidaan tehdä taivaallisesta armosta. Kristuksen evankeliumi on
velvollisuuden ääni ja Jumalan ääni." L. 1901.
5.10. Maanantai, ilta
Gal. 5:24
"Tämä läksy edessämme kätkekäämme itsemme Kristukseen. Hän on kaiken
viisauden, älykkyyden ja voiman lähde. Katso Kristuksen ristiin ainoana
pelastuksemme takuuna. Katso Vapahtajaan, joka antoi henkensä tähtemme,
että me olisimme kristittyjä. Jotka pyrkivät elämään kristityn elämää, joutuvat
taistelemaan perkeleen valheita vastaan. Voimmeko me epäillä tämän taistelun
tulosta? Jumala elää, Jumala hallitsee ja päivittäin Hän suorittaa ihmeitään.
Maailman ja taivaan maailmankaikkeuden edessä he todistavat, että yrittävät
elää Fil. 4:8 sanojen mukaan. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys,
hyvyys, usko, nöyryys, itsensähillitseminen ovat kristityn puun hedelmiä." L.
1901.
6.10. Tiistai, aamu
1. Tim. 5:4
"Monissa perheissä on tullut tavaksi, niin vanhemmille kuin lapsillekin, olla
miellyttävämpi muiden seurassa kuin omassa kodissaan. Tämä ei ole se
suunnitelma, jonka Jumala suunnitteli vanhemmille ja lapsille. Säästä jotain
hymystäsi, kiitoksestasi ja kohteliaisuudestasi kotipiiriin. Yritä olla hellä,
huomaavainen, ystävällinen ja kristillisen kohtelias kotona. Kotiuskonnon
ystävällistä henkeä tulee harjoittaa. Kristus ei koskaan lausunut kovaa tai
epäystävällistä sanaa. Jos Hän oli kiusattu seuralaistensa parissa tekemään
väärin, Hän lauloi psalmia tai Raamatun sanoja masentaakseen vihollisen." M.
1898.
6.10. Tiistai, ilta
Matt. 11:29,30
"Jos tunnet kiihtymystä kiukkuun, mieti että ilmaistessasi sitä henkeä et kanna
Kristuksen iestä, joka on kuuliaisuutta, maltillisuutta ja palvelusta. Lue se
rukous, jonka Kristus opetti opetuslapsilleen. Elä sen rukouksen mukaisesti. Se
on kokonaan saarnaa kaikille, jotka toteuttavat sitä käytännössä. Meillä on
pyydettävää Jeesukselta. Meillä on suuria tarpeita ja välttämättömyyksiä, jotka
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vain Hän voi täyttää. Rukous, jonka Kristus opetti opetuslapsilleen, sisältää
kaikki nämä tarpeet. Me haluamme anteeksiantoa; mutta voimme saada sen
vain, jos annamme anteeksi toisille." M. 1898.
7.10. Keskiviikko, aamu
1. Piet. 3:15
"Aika, jossa nyt elämme, tarvitsee kokosydämisiä auttajia. Käytännöllinen
uskonto, jota me tunnustamme, tekee vaikutuksen sydämiin, sillä taivaalliset
lähettiläät työskentelevät yhdessä työntekijöiden kanssa, joilla usko ja teot ovat
yhdessä. Joilla on elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen, saavat todistuksen
Mestarin todistajina: ’Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken
teidän tehdä.’ Kaikki, jotka todella ovat Kristuksen ystäviä, tekevät Kristuksen
tekoja. Me olemme niin taipuvaisia näyttämään tyytymättömiä,
kääntymättömiä luonteenpiirteitä perheissämme ja seurakunnassa, ja ne
tekevät sanamme, käytöksemme ja henkemme loukkaukseksi ei vain kotona,
vaan myös seurakunnassa ja koko maailmankaikkeudessa." M. 1897.
7.10. Keskiviikko, ilta
Joh. 15:4
"Jos kaikki näkisivät, miten Jumala katselee itsekästä, oikukasta mielenlaatua,
he inhoaisivat itseään läpikotaisin ja tekisivät ratkaisevia ponnisteluja
poistaakseen itsestään jokaisen epämiellyttävän toiminnan. Se ajatus, että
ihminen voi päästä Jumalan perheen yhteyteen kaikkine epämiellyttävine
luonteenpiirteineen, jotka eivät ole muuttuneet tässä elämässä, on suurinta
petosta ja harhaa. Kaikki menestymisemme ja kaikki suorituskykymme on
Kristuksessa. Meidän täytyy alituisesti katsoa maallisen avun yläpuolelle,
korkeammalle suurinta ihmisvoimaa, apostoleitakin korkeammalle. Meidän
täytyy kiinnittää uskomme suoraan Kristukseen itseensä." M. 7.10.1897.
8.10. Torstai, aamu
Kol. 3:2-4
"Meillä täytyy olla laajempi näkemys Vapahtajasta 'Herrana ja Kristuksena'.
Kaikki voima on annettu Hänelle, antaakseen niille jotka väittävät uskovansa
Hänen nimeensä. Emme tee puoliakaan tunnustaaksemme Hänen oikeuttaan
kunnianosoitukseemme ja kuuliaisuuteemme ja kasvaaksemme uskossa
Häneen. 'Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita,
sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen,
pitkämielisyyteen, kärsien toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos
kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille
anteeksi, niin myös tekin antakaa.'" L. 1907.
8.10. Torstai, ilta
2. Kor. 3:18
"Asettaudu Kristuksen kurin alle. Anna Hänen sanansa johtaa itseäsi. Ota
vaarin Hänen opetuksistaan. 'Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon
sielullenne.' Pyydän hartaasti seurakuntia kaikkialla tekemään perinpohjaista
työtä ikuisuutta varten, tunnustamalla ja poistamalla synnit. 'Hänen
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja
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jumalisuuteen tarvitaan.' Mitä se tarkoittaa? 'Hänen tuntemisensa kautta, joka
on kutsunut meidät kirkkauteen ja täydellisyyteen.' Jumala ja Kristus vain
tietävät, mitä ihmisten sielut ovat maksaneet. Meidän tähtemme Jumalan
Poika tuli köyhäksi, että me Hänen köyhyydestään tulisimme rikkaiksi
iankaikkisesti. Tämä rakkaus on vertaansa vailla." L. 1907.
9.10. Perjantai, aamu
Ef. 2:4-6
"Missä on Jumalan Henki, siellä on nöyryyttä, kärsivällisyyttä, lempeyttä ja
pitkämielisyyttä; siellä on sielun hellyyttä, lempeyttä johtuen Kristuksen
tuoksusta. Mutta näitä hedelmiä ei nähdä kääntymättömällä. Mitä enemmän
tarvetta tällä luokalla on nöyryyttää itsensä Jumalan edessä, sitä vähemmän he
tuntevat omaa tilaansa ja sitä enemmän he omaavat itsevarmuutta. Mitä
enemmän he väittävät Jumalan johtavan heitä, sitä määräilevämpiä he ovat
kaikille
ympärillään
oleville,
sitä
kykenemättömämpiä
he
ovat
vastaanottamaan nuhteita, sitä kärsimättömämpiä he ovat vastaväitteistä ja
sitä vähemmän he tuntevat tarvetta saada neuvoja. Sen sijaan, että olisivat
nöyriä ja ystävällisiä, helppoja kohdata, täynnä armoa, rakkautta ja hyviä
hedelmiä, he ovat vaativia ja tyrannimaisia; sen sijaan, että olisivat nopeat
kuulemaan ja hitaat puhumaan, he ovat hitaita kuulemaan ja nopeita
puhumaan." M. 1878.
9.10. Perjantai, ilta
Room. 10:12
"Todellinen Kristuksen opetuslapsi koettaa jäljitellä mallia. Hänen rakkautensa
johtaa täydelliseen kuuliaisuuteen. Hän opiskelee tehdäkseen Jumalan tahdon
maan päällä, kuten se tapahtuu taivaassa. Jonka sydän on vielä saastainen ei
voi olla innokas hyvissä töissä; eikä hän huolellisesti pidäty pahasta, ei ole
vahva ja valvo omaa vaikutintaan ja käytöstään, ei ole tarkka kurittomasta
kielestään; hän ei kiellä itseään eikä kanna Kristuksen ristiä. Nämä petetyt
sieluraukat eivät pidä lain neljää ensimmäistä käskyä, jotka osoittavat ihmisen
velvollisuudet Jumalaa kohtaan, eivätkä he pidä myös kuutta viimeistä käskyä,
jotka osoittavat ihmisen velvollisuuden toisia ihmisiä kohtaan. Oikea uskova
vaeltaa Hengessä ja Jumalan Henki asuu heissä." M. 1878.
10.10. Sapatti, aamu
Joh. 6:51
"Ainoa varmuutemme on asettaa jalkamme Jumalan sanalle ja tutkia
Kirjoituksia, tehden Jumalan sana jatkuvaksi mietiskelyn kohteeksi. Kerro
ihmisille, etteivät usko vain ihmisen sanan mukaan Todistuksiin, vaan että
lukevat niitä ja tutkivat niitä itselleen, ja sitten he tulevat tietämään, että ne
ovat sopusoinnussa totuuden kanssa. Jumalan sana on totuus. Psalmista sanoo
hyvästä miehestä: 'Hän rakastaa Herran lakia ja tutkistelee Hänen lakiansa
päivät ja yöt!' Joka mielellään ja sydämellään on tässä työssä hän saa vankan,
arvokkaan kokemuksen. Pyhä Henki on Jumalan sanassa." L.
10.10. Sapatti, ilta
Jon. 14:26
"Tässä esitetään meille runsas juhla-ateria, josta kaikki, jotka uskovat
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Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, voivat syödä. Hän on
elämänpuu kaikille, jotka jatkavat Hänen syömistään. Kaikki jotka tutkivat
näitä kallisarvoisia ilmoituksia, tulevat suuresti lohdutetuksi. Jos he syövät
Jumalan sanan juhla-ateriasta, he saavat mitä arvokkaimman kokemuksen. He
näkevät, että verrattuna Jumalan sanaan ihmisen sana on vain vehnän
akanoita. Jumalan sana on opettanut minulle, että Hänen lupauksensa
kuuluvat minulle ja jokaiselle Jumalan lapselle. Juhla-ateria on levitetty
eteemme; meidät on kutsuttu syömään Jumalan sanaa, joka vahvistaa
hengellisiä lihaksia ja jänteitä." L. 1900.
11.10. Sunnuntai, aamu
Jes. 54:13
"Vanhempien velvollisuus on tehdä kaikki mahdollinen opettaakseen lapsille
Jumalan tarkoituksia, jotka on ilmaistu Hänen sanassaan. Kun Herra näkee,
että sinä vakavasti pyrit pelastamaan heidän sielunsa, Hän antaa sinulle armoa
ja voimaa, että tulisit kykeneväksi suorittamaan sitä työtä. Sanassaan Jumala
on antanut suuren valon kansalleen. Mutta tämä valo hyödyttää uskovaa vain,
jos hän käytännössä noudattaa totuutta, puhdistaen sielunsa kuuliaisuuden
kautta. Saako saatana aina riemuita, kun vanhemmat väärin edustavat
Jumalaa seuraamalla maailmallisia suunnitelmia eivätkä näytä, miten
Kristuksen voima puhdistaa sydämen? Koko seurakunta kärsii, jos yhden
perheet lapset ovat hillittömiä." L.
11.10. Sunnuntai, ilta
Room. 5:1
"Koti on lapsen ensimmäinen koulu. Jumala vaatii tilintekoon sellaiset
vanhemmat, jotka eivät kurita lapsiaan Hänen ohjeittensa mukaisesti.
Vanhempien tulee vakavasti etsiä Jumalaa ja totella Häntä ehdottomasti, ja
heidän tulee vaatia kuuliaisuutta lapsiltaan. Älä luule, että voit laiminlyödä
lapsesi ja sitten turvata lastesi tulevaisuus lähettämällä heidät seurakunnan
kouluun ja sapatti kouluun. Jumala kehottaa sinua tekemään laiminlyödyn
työsi. Kotona noudata itsehillintää kaikissa asioissa. Kannata opettajia, jotka
koettavat antaa lapsillesi oikean kasvatuksen." L. 1901.
12.10. Maanantai, aamu
2. Kor. 6:15
"Viime näyssäni minulle näytettiin, että sinä pelkäät lastesi saavan liian paljon
uskontoa, joka tekee heidät suostuvaiseksi kaikkeen, joutumatta kenenkään
nuhtelemaksi. Mutta Jumalan Hengen pidättävä vaikutus on vaikuttanut heihin
vain vähän. Kun me väitämme olevamme Kristuksen palvelijoita, meidän ei
pitäisi enää palvella maailmaa eikä olla toverisuhteessa sellaisten kanssa,
jotka hylkäävät totuudet, joita me pidämme pyhinä. Minulle osoitettiin 1.
Joh.2:6: 'Joka sanoo Hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin
Hän vaelsi.'" L. 1861.
12.10. Maanantai, ilta
Joh. 15:4,5
"Sinä et voi mitata itseäsi maailman tai toisten mielipiteiden mukaan. Ainoa
turvasi on verrata asemaasi siihen, mitä olisit ollut, jos suuntasi olisi aina ollut
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eteenpäin ja ylöspäin sen jälkeen, kun tunnustauduit Kristuksen seuraajaksi.
Sinun siveellinen luonteesi tarkastetaan Jumalan edessä. Sinut on punnittu
pyhäkön vaa'alla, ja ellei sinun hengellisyytesi vastaa niitä hyötyjä ja
etuoikeuksia, joita olet saanut, sinut havaitaan liian köykäiseksi. Sinun polkusi
olisi kasvanut kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi, ja sinä olisit tuottanut paljon
hedelmää Jumalan kunniaksi. Sinä et ole eronnut maailmasta niin kuin Jumala
vaatii kansansa eroamaan." L. 9, 1861.
13.10. Tiistai, aamu
Jes. 1:25
"Meitä koetellaan kaikin tavoin, kunnes kaikki kuona ja epäjumalat on
puhdistettu meistä, ja jäljelle ei jää muuta kuin puhdas kulta. Tämä työ on
annettu sinun suoritettavaksesi. Sinulla täytyy olla syvä sielun nöyryys ja sota
omaa itseäsi vastaan ja taipumaton tahto, tai muuten varmasti joudut vihollisen
ansaan. Muutamat, jotka rakastavat kuulla ja kertoa joitain uusia asioita, ovat
murehduttaneet sinua, ja sinä olet mielessäsi arvostellut niitä, jotka eivät
ansaitse arvostelua, ja olet ollut epäileväinen sellaisia kohtaan, joihin voisit
turvallisesti luottaa. Kun otat sen asenteen, joka sinun pitäisi, silloin sydämesi
yhdistyy voimakkaasti veljiisi ja sisariisi ja heidän sydämensä yhdistyy sinuun;
mutta sinä olet vieroittanut itsesi veljistäsi ja syy on sinussa." L. 1861.
13.10. Tiistai, ilta
Mal. 3:3
"Jumala kehottaa seurakuntaansa eroamaan enemmän maailmasta
pukeutumisessaan, kuin mitä olette ajatelleetkaan. Jumala jatkuvasti neuvoo
kansaansa pakenemaan ulkomuodon ylpeyttä, ja itserakkautta, mutta te
työskentelette suoraan Jumalan Henkeä vastaan tässä asiassa, niin ollen te
vaellatte pimeydessä ja asetatte itsenne vihollisen taistelukentälle. Jumala
rakastaa teitä. Hyvä Paimen on hellästi huolehtinut teistä ja varjellut teitä. Ei
kukaan ei ainoakaan, voi mennä yksinään taivaaseen. Jumalalla on kansa, jota
Hän johtaa, opastaa ja neuvoo. Jos joku haluaa mennä yksin, riippumattomana
taivaaseen, hän tulee huomaamaan, että on valinnut väärän polun, joka ei
johda häntä elämään." L. 1861.
14.10. Keskiviikko, aamu
Saarn. 12:14
"Herra tulee pian taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella. Eikö ole
tarpeeksi ymmärretty näitä totuuksia, jotka ryhmittyvät tämän tapahtuman
ympärille ja tärkeätä valmistautumista siihen, jotta me vakavasti ajattelisimme
tehtäväämme? Tätä asiaa on esitetty kansalle selvästi ja ilmeisesti. 'Ihmisen
Poika tulee kirkkaudessaan... ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat.'
Totuuden esittämistä tarvitaan jokaisessa seurakunnassa aina loppuun asti, ja
sitten loppuu tuomionpito, jolloin ratkaisu ja palkat on määrätty iankaikkisesti.
Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan." L. 131, 1900.
14.10. Keskiviikko, ilta
Saarn. 12:13
"Meillä on runsaasti tärkeitä, vakavia totuuksia julistettavana Jumalan sanasta,
sallimatta mielen keksiä ja suunnitella ihmisteorioita, jotka eivät ole minkään
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arvoisia esitettäväksi Jumalan kansalle koettelevana totuutena. Mitä akanoilla
on tekemistä vehnien seassa? Lopullinen tuomio on juhlallinen, kauhea
tapahtuma. Sen täytyy tapahtua maailmankaikkeuden edessä. Isä on antanut
Herralle Jeesukselle kaiken tuomiovallan. Tämä tuomio ei tapahdu vain
yksilölle tai kansakunnalle, vaan koko maailmalle. Oh, mikä muutos
tapahtuukaan silloin kaikkien luotujen olentojen käsityskyvyssä. Silloin kaikki
näkevät iankaikkisen elämän arvon."
15.10. Torstai, aamu
Matt. 28:18,19
"Kristukselle, ja vain Kristukselle on annettu arvovalta kaikkien asioiden yli.
Jotka asettavat luottamuksensa Häneen ja pitävät kiinni uskostaan lujasti
loppuun saakka, heitä varjellaan. Kristuksen opetuslapsina, työntekijöinä
yhdessä Hänen kanssaan, täytyy olla yksimielisyys kaikkien työntekijöiden
keskuudessa. Muutamat ovat kääntyneet totuuteen yhdellä tavalla, toisia on
saavutettu toisenlaisella menetelmällä. Siten työntekijät toimivat muutamat
yhdellä, toiset toisella linjalla, mutta kaikki ovat sekoitetut yhteen. Jokaiselle
ihmiselle on annettu hänen työnsä." L. 1906.
15.10. Torstai, ilta
Matt. 28:20
"Kenellekään ihmiselle ei ole annettu valtaa asettaa omia mielipiteitään
normiksi, joihin hän pakottaa toisia mukautumaan. Kunniakas evankeliumi,
Jumalan pelastavan rakkauden sanoma täytyy viedä ihmisille, ja tämän
rakkauden täytyy ilmetä työntekijöiden sydämissä. Pelastavan armon tehtävä
on vastamyrkkyä kovalle, karkealle hengelle. Kristuksen rakkaus sydämessä
ilmenee vakavassa työssä syntisten pelastamiseksi. Esittäkää evankeliumia
Jumalan sanana elämään ja pelastukseen. Evankeliumia ylistetään sen hengen
ilmestyksessä, joka työskentelee rakkaudessa. 'Kuinka suloiset ovat vuorilla
ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa'." L.
16.10. Perjantai, aamu
Kol. 2:6
"Jos sydämemme ovat pyhitetyt totuudessa, niin vallitsee yksimielisyys
Kristuksen sydämen kanssa. Apostoli sanoo: 'Olkoon teillä se mieli, joka myös
Kristuksella Jeesuksella oli.' Onko itsekkyys, itse korotus tunkemassa tietään
sieluusi? Mieti Jeesusta, Vapahtajaasi. Ajattele kuinka Hän nöyryytti itsensä.
Hän oli taivaan kartanoiden Käskijä, mutta Hän pani syrjään kruununsa,
kuninkaallisen pukunsa, ja puki jumaluutensa ihmisyyteen, jotta ihmisyys
koskettaisi ihmisyyttä, ja jumaluus ottaisi haltuunsa jumaluuden. Langenneen
ihmisen tähden Hän nöyryytti itsensä. Neuvon kansaa etsimään Herraa mitä
vakavimmin." M. 1898.
16.10. Perjantai, ilta
Ef. 4:1,2
"On muutamia, jotka ovat seisoneet omassa valossaan. Muutamat ovat olleet
valmiit keksimään pahaa ja puhumaan pahasta, mutta sitä hyvää, jota he ovat
nähneet veljissään, he eivät mainitse. Ne jotka ovat valmiita puhumaan ja
ajattelemaan pahaa veljistään haavoittavat Kristusta Hänen pyhissään. He
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murehduttavat Kristuksen sydäntä ja panevat oman sydämensä vaaralle
alttiiksi. Kuka meistä on tyhjentänyt itsensä ylpeydestä ja itserakkaudesta?
Kuka meistä on todella niin vakavissaan kuin oli Jaakob, joka painiskeli enkelin
kanssa koko olemuksensa voimalla? Jaakob taisteli kaikkine voimineen luullen
painivansa hillittömän vastustajan kanssa, mutta Herra kosketti häntä
jumalallisella voimalla, ja painiskelu loppui. Jaakob tiesi, että kyseessä oli
Herra."
17.10. Sapatti, aamu
Jes. 58:10
"Nykyään on väärä kokemus vallalla kaikkialla Jeesuksen rakkaudesta - että
meidän täytyy pysyä Jeesuksen rakkaudessa, että usko Jeesukseen on kaikki,
mitä me tarvitsemme - mutta näitä sieluja täytyy opettaa, että Jeesuksen
rakkaus sydämessä johtaa elämän nöyryyteen ja kuuliaisuuteen kaikille
Hänen käskyilleen. ’Joka sanoo: Minä tunnen Hänet, eikä pidä Hänen
käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.’ Jeesuksen rakkaus,
joka ei ulotu huulia kauemmaksi ei pelasta yhtäkään sielua, vaan on suurta
petosta." M. 1885.
17.10. Sapatti, ilta
Matt. 7:22,23
"Jotkut, jotka väittävät rakastavansa Jeesusta, ovat pettäjiä, ja kaikki heidän
uskontonsa on huulten palvelua. Se ei muuta luonnetta. Se ei ilmaise armon
sisäistä työtä. He eivät näytä, että ovat koskaan oppineet Kristuksen koulussa
nöyryyttä ja sydämen vaatimattomuutta. He eivät osoita elämässään ja
luonteessaan, että kantavat Kristuksen iestä tai kantaen Kristuksen taakkoja.
He eivät saavuta sitä tasoa, joka Jumalan sanassa on annettu heille, vaan
ihmistason. Heidän elämänsä ei ole puhdasta, kuten Kristuksen elämä. Hänen
Henkensä ei ole puhdistanut ja jalostanut heitä. Jotka hylkäävät Raamatun
totuuden, tekevät sen väittäen rakastavansa Jeesusta. Jeesusta rakastavat
ilmaisevat sen olemalla kuuliaisia lapsia. He ovat sanan tekijöitä, eivätkä vain
sen kuulijoita. Kaikki Jeesusta rakastavat seuraavat Hänen esimerkkiään. He
yhdistävät itsensä Jeesukseen niin kiinteästi kuin oksa elävään viinipuuhun. He
pysyvät Jeesuksessa ja Jeesus pysyy heissä." M. 1885.
18.10. Sunnuntai, aamu
Ps. 1:6
"Jos mieli on kasvatettu ajattelemaan taivaallisia asioita, niin ruokahalu ei tyydy
mihinkään halpaan ja tavalliseen. Meidän täytyy pitää mielessämme, että Herra
on valmistautunut tekemään suuria asioita hyväksemme, mutta meidän täytyy
olla valmistautuneita vastaanottamaan niitä tyhjentämällä sydämemme
kaikesta itseriittoisuudesta ja omahyväisyydestä. Herraa yksin tulee korottaa.
Jotka eivät luota omaan itseensä, vaan katsovat epäilevästi omaan työhönsä
ovat niitä, joille Herra ilmaisee kunniansa. He käyttävät parhaimmalla tavalla
saamiaan siunauksia. Kaikki jotka juovat Libanonin puhtaista virroista, saavat
elämän vettä, joka pulppuaa heissä, ja sitä ei voida ehkäistä." M. 1898.
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18.10. Sunnuntai, ilta
1. Sam. 2:30
"Herra tietää, että jos me katsomme ihmiseen ja luotamme ihmiseen, me
nojaamme lihan käsivarteen. Hän pyytää meidän luottamustamme. Hänen
voimallaan ei ole mitään rajoja. Ajattele Herraa Jeesusta ja Hänen ansioitaan ja
rakkauttaan, mutta älä koeta löytää toisten puutteita ja viipyä toisten
tekemissä virheissä. Muistele asioita, jotka ovat tunnustuksen ja kiitoksen
arvoisia; ja jos sinä olet terävä huomaamaan toisten virheet, niin ole terävämpi
huomaamaan hyvän ja kiittämään sitä. Jos arvostelet itseäsi, niin huomaat
itsessäsi juuri niitä puutteellisuuksia, joita näet toisissa. Sitten
työskennelkäämme aina vahvistaen toinen toisiamme kaikkein pyhimmässä
uskossa." M. 187, 1898.
19.10. Maanantai, aamu
Joh. 4:10
"Tämä sanoma on tarkoitettu meille yhtä varmasti kuin samarialaiselle
naiselle. Sen ääni kuuluu aina aikakaudesta toiseen: ’Jos sinä tietäisit Jumalan
lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit
häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.’ Kiinnitä tämä mieleesi. Jokaisen
sielun tulisi herätä ymmärtämään hengellinen tarpeensa. Kuinka monia
onkaan, jotka eivät tunne Jumalan lahjaa. He puhuvat totuudesta, puhuvat
taivaasta ja uskonnosta, mutta eivät tunne sitä. Heillä ei ole kokemusperäistä
tietoa siitä, mitä usko tarkoittaa, tai mitä on Jumalaan luottaminen, tai mitä on
juoda elämän elävää vettä päivästä toiseen." M. 1895.
19.10. Maanantai, ilta
Jes. 12:3
"Tule Hänen tykönsä niin tarvitsevaisena ja riippuvaisena kuin mitä olet, pienen
lapsen yksinkertaisuudessa, kaikella sillä luottamuksella, mikä lapsella on
vanhempiinsa, ja pyydä Vapahtajaasi säälimään sinua suuressa tarpeessasi.
Kerro Hänelle, että tarvitset pelastuksen vettä. Ellemme me juo sitä vettä, jota
Kristus antaa, me emme voi parantaa omaa tilannettamme tai toisten
ympärillämme olevien tilannetta. Vain hankkimalla sitä armoa, jota Jeesus
Kristus voi antaa meille, täyttyvät niiden sielujen tarpeet, jotka ovat
tuhoutumaisillaan." M. 1895.
20.10. Tiistai, aamu
Ps. 116:15
"En voi kertoa yksityiskohtia puolisoni sairaudesta. Löydät ne painetusta
sanasta. Minulle kerrottiin, ettei hän voi hyvin. Tohtori sanoi, että olisi hyvä
minun nähdä hänet. He kantoivat minut hänen huoneeseensa, ja sillä hetkellä
kun katsoin häneen, minä sanoin: ’Puolisoni on kuolemaisillaan.’ Selvät
kuoleman merkit olivat hänen kasvoillaan. Oh, mikä isku se olikaan minulle!
Polvistuin hänen vuoteensa vierelle. Rukoilin mitä vakavimmin, ettei hän
kuolisi. Olin koko yön hänen kanssaan ja seuraavana päivänä keskipäivällä
häntä paleli, ja siitä hetkestä alkaen hän ei tuntenut mitään. Hän nukkui pois."
L. 1881.
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20.10. Tiistai, ilta
Ps. 72:13,14
"Veli John, sinä et tunne minua. Mitä vaikeampi tilanne, sitä enemmän
sielunvoimaa saan. En puhkea surulliseen itkuun, vaikka sydämeni särkyisi.
Minä palvelen Jumalaa, en mielijohteesta, vaan älykkäästi. Minulla on
Vapahtaja, joka on apunani ahdistuksen aikana. Minä olen kristitty. Tiedän,
kehen olen uskonut. Kohtuuton suru ei miellytä Jumalaa. Nostan minulle
tarkoitetun ristin, ja seuraan Herraa täydellisesti. En antaudu surun valtaan. En
antaudu sairaalloisen alakuloisuuden tunteeseen. En valita tai napise Jumalan
kaitselmuksesta. Jeesus on Vapahtajani. Hän elää. Hän ei koskaan jätä eikä
hylkää minua. Tunnen kiitollisuutta Jumalaa kohtaan siitä, ettei minua jätetty
odottamaan lohdutusta maailman ystävyydeltä." L. 20.10.1881.
21.10. Keskiviikko, aamu
Luuk. 12:37
"Todella kääntyneet on kutsuttu työskentelemään, mikä vaatii rahaa ja
pyhittymistä. Velvollisuudet, jotka sitovat meitä panemaan nimemme
seurakunnan tehtäviin, pitävät meitä vastuunalaisina työskentelemään kaikkine
kykyinemme Jumalalle. Hän kutsuu meitä jakamattomaan palvelukseen, koko
sydämemme, sielumme, mielemme ja voimamme antaumuksella. Kristus on
tuonut meidät seurakuntaan, jotta Hän velvoittaisi ja ottaisi kaikki kykymme
pyhittyneeseen palvelukseen toisten pelastamiseksi. Kaikki vähempi on työn
vastustamista. On olemassa vain kaksi paikkaa maailmankaikkeudessa, minne
voimme jättää aarteemme - Jumalan varastoaittaan tai saatanan. Ja kaikki,
mitä ei ole jätetty Jumalan palvelukseen luetaan saatanan puolelle, ja vahvistaa
hänen asiaansa." M.
21.10. Keskiviikko, ilta
1. Piet. 1:13
"Missä vain on elämää Jumalan valtakunnan asian puolesta, siellä on lisäystä ja
kasvua; siellä on jatkuvaa vaihtelua, ottamista ja antamista, vastaanottamista
ja palauttamista Herralle Hänen omansa. Jumala työskentelee jokaisen tosi
uskovan kanssa, ja se valo ja siunaus, jota on saatu, annetaan jälleen ulos siinä
työssä, jota uskovat tekevät. Kun hän siten antaa siitä, mitä on saanut, hänen
vastaanottokykynsä lisääntyy. Jakaessaan taivaallisia lahjoja hän tekee tilaa
raikkaille armon ja totuuden virroille, jotka virtaavat sieluun elävästä lähteestä.
Hän saa suurempaa valoa, lisääntynyttä tietoa ja siunausta. Tässä työssä, joka
on siirretty jokaiselle seurakunnan jäsenelle, on seurakunnan elämä ja kasvu."
M. 1898.
22.10. Torstai, aamu
Fil. 4:4
"Jokaisella, joka osallistuu johonkin Herran työn haaraan, on etuoikeus tietää,
että hänen syntinsä ovat anteeksiannetut, ja hän saa iloita vakuutuksesta
korkeammasta elämästä taivaassa. Tämä toivo on kalliimpi kuin hopea tai
kulta tai kalliit kivet. Pidä tämä toivo aina kirkkaana ja koeta jakaa sitä toisille.
Tietoisuudessa, että Jumala hymyilee sinulle, sinun sydämesi täyttyy ilolla ja
rauhalla. Oi jospa me kuulisimme enemmän Jumalan ylistystä kiitollisista
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sydämistä. Me tarvitsemme kristittyjä, jotka jatkuvasti elävät päivänpaisteessa,
jotka kaikissa olosuhteissa voivat ylistää Jumalaa. Kun meillä on toivo ja
vakuutus, että Kristus on luvannut, kuinka me voimme olla onnettomia?"
22.10. Torstai, ilta
Matt. 11:28-30
"Etsiköön jokainen tätä lepoa, jonka Kristus on luvannut. Teidän tulee ilmaista
maailmalle Hänen sanansa totuutta. Teidän tulee näyttää, että Kristuksen
ikeen kantaminen on oikeata onnea. Älä häpäise Jumalaa epäilemällä Hänen
sanojaan. Kun sinä uskot Häneen Hän työskentelee yhdessä kanssasi sinun
ponnistellessasi, ja yhdessä Hänen kanssaan sinä voit suorittaa hyväksyttävää
työtä. Hänen antamansa vanhurskauden välityksellä sinä voit välttää sen
turmeluksen, joka maailmassa on himojen tähden vallalla. Meidän
luonteemme pitää muodostua Kristuksen kuvaksi. Teoissa ja totuudessa
meidän tulee olla vastaanottavaisia Jumalan laille. Sitten Hän voi näyttää
meidän kauttamme toteen ne siunaukset, jotka tulevat kuuliaisuudesta Hänen
sanansa periaatteille." L.
23.10. Perjantai, aamu
Ps. 43:5
"Rukoilen Herraa, että Hän ilmaisisi itsensä sinulle henkilökohtaisena
Lohduttajana. Sielun silmien täytyy katsoa ylöspäin huomatakseen taivaallisen
Isämme suuren armon. Jeesus on kirkas ja loistava valo. Anna Hänen heijastaa
kirkkaita säteitään sydämeen ja mieleen. Älä unohda kiittämistä. 'Joka kiitosta
uhraa, se kunnioittaa minua.' Katso Häneen ja esitä kaikki hätäsi Hänelle. Onko
Herralle jokin liian vaikeata? Hän on suuri Lääkäri. Hän voi parantaa sielun ja
ruumiin. Hän haluaa sinun uskossa tarttuvan Häneen. Hänen apunsa on läsnä
aina jokaisen hädän aikana. Ja Häntä miellyttää, kun me osoitamme
kiitollisuutemme Hänelle."
23.10. Perjantai, ilta
Mal. 4:2
"Kristus on maailman valo. Anna Hänen rauhansa valon paistaa sieluusi. Hän
huolehtii hellästi sinusta, ja sinun tulisi kiittää Häntä koko sydämestäsi,
sielustasi ja äänestäsi. Sinä voit miellyttää Häntä omaamalla iloisen mielen.
Älä anna minkään uupumuksen tai tyytymättömyyden pilven kätkeä itseäsi
Hänen läsnäolonsa päivänpaisteelta. Tunnustamalla Hänen valonsa sinä pääset
voitolle. Uskosi lisääntyy harjoittamalla puheääntä Jumalan kiitokseksi.
Sydämelle, joka tunnustaa Hänet, kuuluu lupaus: 'Minä olen se kirkas
kointähti.' Jos sinä saat kalliita voittoja katso siihen valoon, joka virtaa
vanhurskauden Auringosta. Puhu uskosta ja toivosta ja kiitä Jumalaa. Ole
iloinen, toivorikas Kristuksessa. Kasvata itsesi kiittämään Häntä." L. 1906.
24.10. Sapatti, aamu
Room. 5:3,4
"Kokemus, joka saadaan ahdistuksen ja vaikeuksien sulatusuunissa, on
arvokkaampi kuin epämukavuus ja tuskallinen kokemus, mitä se maksaa.
Rukouksiin, joita sinä uhrasit yksinäisyydessäsi, uupumuksessasi ja
ahdistuksessasi, Jumala vastasi sen mukaan kuin pystyit sen kantamaan.
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Sinulla ei ollut selvää ja oikeata näkymää veljistäsi, etkä nähnyt itseäsikään
oikeassa valossa. Mutta kaitselmuksessaan Jumala työskentelee vastatakseen
uhraamiisi rukouksiin hädässä ollessasi, tavalla joka pelastaa sinut ja kirkastaa
Hänen nimeänsä. Tietämättömyydessäsi sinä pyysit asioita, jotka eivät olleet
sinun parhaaksesi. Jumala kuulee vilpittömät rukouksesi, mutta saamasi
siunaus on aivan erilaista kuin odotit."
24.10. Sapatti, ilta
Hebr. 10:36
"Jumala haluaa johtaa sinua kärsimysten ja ahdistusten kautta, jotta sinä
täydellisemmin luottaisit ja turvaisit Häneen, ja että vähemmän ajattelisit omaa
arvosteluasi. Sinä kestät vastoinkäymistä paremmin kuin menestystä. Jehovan
kaikkinäkevä silmä huomasi sinussa paljon kuonaa, jota sinä pidit kultana ja
liian arvokkaana poisheitettäväksi. Vihollisen voima sinussa on ajoittain ollut
suoranaista ja voimakasta. Sinä et ole aina ystävällinen, huomaavainen toisten
tunteille, ja sinä luot ahdistuksia ja tyytymättömyyttä tarpeettomasti. Enemmän
rakkautta työssäsi, enemmän ystävällistä myötätuntoa antaisi sinulle pääsyn
sydämiin ja voittaisit sieluja Kristukselle ja totuudelle." L. 1874.
25.10. Sunnuntai, aamu
Hebr. 2:13
"Tarvitaan jatkuvaa valppautta, päivittäistä uudelleen kääntymistä, jotta meidän
yksilölliset luonteenpiirteemme pyhittyisivät kokonaan Jumalalle. Kaikki
voimamme tulee puhdistaa synnin kuonasta ja kasvattaa palvelukseen. On
monia, jotka samalla kuin väittävät olevansa Jumalan palvelijoita ja
odottavansa Kristuksen pikaista paluuta, eivät omista sitä kokemusta, joka
kaikilla niillä täytyy olla, jotka seisovat tahrattomina Jumalan edessä. He
erehtyvät luonteen rakennustyössä. Näiden erehdysten jatkaminen tulee
kalliiksi, sillä ne estävät edistystä jumalallisessa elämässä." L. 1911.
25.10. Sunnuntai, ilta
Joh. 10:29
"Uskonto kodissa on elintärkeätä. Isän ja äidin päällä on suuri edesvastuu
muovata saamiensa lasten luonteet. Jos vanhemmat opettavat lapsensa
käyttäytymään Jumalan sanan periaatteiden mukaisesti, niin nämä lapset
tietämättään opettavat toisia, mitä merkitsee olla kristitty. Vanhemmat pitäkööt
yllä oikeata kristillistä arvokkuutta lastensa edessä, siten se suuresti auttaa
heitä työssään kasvattaa heitä Kristuksen valtakuntaan. On tärkeätä
vanhempien huomata ajan suuntaus ja työskennellä väsymättä ja kasvattaa
lapsensa pois sellaisista asioista, valmistaen ja opettaen heitä rakastamaan ja
jäljittelemään Kristuksen elämää ja saamaan paikan tulevassa pyhyyden
elämässä." L. 1911.
26.10. Maanantai, aamu
Ilm. 16:15
"Kauhea taistelu on edessämme. Me lähestymme Jumalan, Kaikkivaltiaan,
suuren päivän taistelua. Se, mikä on ollut valvottua, päästetään irti. Armon
enkeli kokoaa siipensä, valmistuen astumaan alas kultaiselta valtaistuimelta ja
jättämään maan saatanan valvontaan, kuninkaan, jonka se on valinnut,
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murhaajan ja tuhoajan alusta asti. Maan ruhtinaat ja voimat ovat katkerassa
kapinassa taivaan Jumalaa vastaan. He ovat täyttyneet vihalla kaikkia niitä
vastaan, jotka palvelevat Häntä, ja pian, hyvin pian, taistellaan viimeinen suuri
taistelu hyvän ja pahan välillä. Maa on oleva taistelukenttä - lopullisen
kamppailun ja lopullisen voiton näyttämö." L. 1901.
26.10. Maanantai, ilta
Matt. 24:42
"Päättäen himmentää Jumalan kuvan ihmisessä, saatana työskentelee
voimakkain ponnisteluin kätkeäkseen Jumalan näkyvistä. Hän ei työskentele
avoimesti, vaan salaisesti, sekoittaen keskenään inhimillisen ja jumalallisen,
väärennyksen ja oikean, siten koettaen saada aikaan sekaannusta ja hätää.
Mutta lisättyä jumalallisen armon voimaa ilmaantuu vastustamaan tätä
jumalatonta työtä ja valaisemaan vihollisen kätkettyjä tarkoituksia. Jumalan
kansa kuulee rohkean, ratkaisevan todistuksen totuudesta, ilmaisten Jumalan
tarkoitukset kynällä ja äänellä todistaen. Paikasta toiseen he julistavat Jumalan
sanan sanomaa, herättäen miehiä ja naisia ymmärtämään totuuden." L. 1901.
27.10. Tiistai, aamu
Ilm. 12:9
"Kun Jumalan kansa osoittaa päätöksensä seurata Herran antamaa valoa, niin
vihollinen tuo kaikki voimansa masentaakseen heitä. Mutta he eivät saa antaa
periksi vaikeuksille, jotka nousevat, kun he yrittävät seurata Herran neuvoa.
Jumala on antanut meille työnsä tehtäväksi, ja jos me taivumme Hänen
vaatimuksiinsa, me saamme siunauksen. Vihollinen työskentelee aktivisti,
kuten näet matkustaessasi hänen alueellaan avaten Jumalan sanaa ihmisille.
Kun ihmishuulet ovat julistaneet viimeistä armonsanomaa, niin saatana yrittää
rynnätä rintamalle. Mutta hän ei voi voittaa Kristusta."
27.10. Tiistai, ilta
Sak. 3:2
"Tulevaisuudessa tulee tapahtumaan outoja asioita. Kerron tämän sinulle, ettet
ylläty siitä, mitä tulee tapahtumaan. Meidän kaikkien tulee yhtyä kiinteästi
Herran kanssa. Loppu on paljon lähempänä, kuin ensiksi uskoimme. Saatanan
johdossa on miehiä, jotka tekevät kaiken voitavansa syöstäkseen maailman
kaupalliseen riitaan. Siten saatana yrittää aikaansaada tilanteen, joka tekee
maailman raa'aksi. Hän toivoo näkevänsä outoja asioita tehtävän, joita Jumala,
joka on liian viisas erehtyäkseen, ei ole sallinut. Mutta Herra, niin, meidän
Jumalamme, on taivaan ja maan Hallitsija. Jos miehet ja naiset esittävät Hänen
vaatimuksensa, niin tullaan näkemään, että Hän on Hallitsija ilmoittaen
jumalallisen tahtonsa." L. 1910.
28.10. Keskiviikko, aamu
Matt. 18:3
"Jeesus on paras ystäväsi. Elä päivittäin uskossa Jumalan Poikaan. Anna
toimintasi olla sellaista, että Jumala voi sen hyväksyä. Siten olet siunaukseksi
toisille. Älä kasva pois lapsuutesi yksinkertaisesta uskosta ja luottamuksesta.
Ollessasi sairas ensimmäinen pyyntösi oli: ’Isä ja äiti, rukoilkaa että Herra
parantaa minut ja antaa syntini anteeksi.’ Kun sinun puolestasi rukoiltiin, sinä
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lisäsit yksinkertaisen rukouksesi ja kiitit Herraa, että Hän kuuli ja vastasi, ja
täydellisessä uskossa ja luottamuksessa sinä sanoit: 'Minä voin paremmin.
Herra on siunannut minua.’ Sinä nukuit täysin rauhassa, siinä luottamuksessa,
että pyhät enkelit vartioivat vuodettasi." L. 1874.
28.10. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 14:20
"Ainoa turvamme tänään on elää uskon ja hyvien töiden elämää. Taivaallinen
Isäsi tietää jokaisen ahdistuksesi. Hän tuntee kaikki puutteesi. Hän tahtoo olla
sinulle aina läsnä olevana apuna hädän aikana ja Hän ei pidätä mitään hyviä
asioita niiltä, jotka pelkäävät ja rakastavat Häntä. Herran pelko on viisauden
alku. Säälivä Vapahtajamme ei koskaan ole välinpitämätön niihin tuskiin tai
suruihin tai murheisiin nähden, joista Hänen lapsensa kärsivät. Kaikki mitä
menetät, ja kaikki mitä saavutat, menestystä ja onnettomuutta, tehkööt ne
sinut enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, taivaallisen mallin mukaiseksi. Onnesi
on turvattu, kun säilytät lapsenomaisen luottamuksesi, vaalien aina nöyrän ja
hiljaisen hengen kauneutta ja rakastettavuutta." L. 1874.
29.10. Torstai, aamu
Ps. 19:8
"Tänä taistelujen aikana monet niistä, joille Vapahtajan itsensä uhraavan
elämän valo on kirkkaasti loistanut, eivät elä taivaan periaatteiden mukaisesti.
He haluavat näyttäytyä eri tavalla kuin Kristus. Toimiaksemme näiden ihmisten
vaikutusta vastaan meidän täytyy korottaa kristillistä tasoa, sillä monet ovat
kääntyneet pois Kristus -kaltaisista periaatteista. Totuus ja vanhurskaus ovat
menettäneet täyden merkityksensä heille. Kun Pyhä Henki työskentelee
ihmisen mielessä, niin puheessa, toiminnassa ja hengellisyydessä on paljon
korkeampi taso seurakunnissamme, kuin nyt nähdään. Silloin seurakuntamme
jäsenet virkistyvät elämän lähteellä."
29.10. Torstai, ilta
2. Tim. 3:15
"Ne joilla on totuus vanhurskaudessa, nousevat ja pukevat evankeliumin kengät
jalkaansa. Jalat kengitettynä rauhan evankeliumin valmistuksella he eivät kulje
väärää polkua, jolla ontuva kääntyisi pois tieltä. Jumala vaatii jokaista ihmistä
seisomaan vapaasti ja seuraamaan Sanan ohjeita. Jokaisessa liikkeessä
Kristuksen seuraajat ilmaisevat suhtautumisensa kristillisiin periaatteisiin rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään; heijastaen
valoa ja siunausta pimeydessä olevien polulle; lohduttaen alaspainettuja;
makeuttaen katkeraa vettä, missä heidän kanssaihmisilleen on annettu
katkeraa juotavaa. Meillä tulee olla puhdas, kasvava kristillisyys. Taivaassa
meidän tulee olla selvästi täydellisiä Kristuksessa." M. 1902.
30.10. Perjantai, aamu
Joh. 17:15
"Saatana ei ole kuollut tai voimaton, ja hän valmistelee mieliä vähitellen
tulemaan kyllästetyksi hänen hengellään ja työskentelemään samalla tavalla
kuin hän työskentelee niitä vastaan, jotka kantavat edesvastuuta Jumalan
työstä näinä viimeisinä päivinä. Tulevaisuudessa saatanan viimeinen
Hartauskalenteri

17

Loka-Joulukuu 2020

sankariteko leviää suuremmalla voimalla kuin koskaan aikaisemmin. Hän on
oppinut paljon, ja hän on täynnä tieteellisiä suunnitelmia tehdäkseen
tehottomaksi sen työn, jota tehdään Hänen johdollaan, joka tuli Patmoksen
saarelle kasvattamaan Johannesta ja antamaan hänelle ohjeita annettavaksi
seurakunnille." L. 1905.
30.10. Perjantai, ilta
Jes. 29:9,10
"Kaikkia keksittyjä todisteita käytetään, jokaista mahdollista menetelmää
suositaan, jotta ihmiset eläisivät valheessa, jotta totuus ei seisoisi, kuten
Jumala toivoisi sen seisovan valmistaen kansan Pyhän Hengen pyhityksellä
seisomaan kallionlujina periaatteille. On sellaisia, jotka eivät ole nöyryyttäneet
sydämiään Jumalan edessä ja jotka eivät elä vilpittömästi. He kätkevät
todelliset aikeensa ja pitävät yhteyttä langenneisiin enkeleihin, jotka rakastavat
ja tekevät valhetta. Vihollinen panee henkensä ihmisiin, joita hän voi käyttää
pettämään niitä, jotka ovat osittain pimeydessä. Hengellinen humala on
monilla, jotka luulevat olevansa korotettavia ihmisiä. Näiden viimeisten päivien
kehitys ratkaistaan pian." L. 1905.
31.10. Sapatti, aamu
Ps. 37:25
"Pidä kiinni Hänestä, jota olet rakastanut ja palvellut monet vuodet. Hän antoi
henkensä maailman tähden ja Hän rakastaa jokaista, joka luottaa Häneen. Hän
säälii niitä, jotka kärsivät sairauden masennuksessa. Hän tuntee jokaisen
sieluntuskan, mitä Hänen rakastamansa tuntee. Lepää Hänen käsivarsillaan ja
tiedä, että Hän on Vapahtajasi ja parhain Ystäväsi, ja että Hän ei koskaan jätä
eikä hylkää sinua. Hän on ollut turvanasi monet vuodet ja sielusi saa levätä
toivossa. Sinä ilmestyt toisten uskollisten kanssa, jotka ovat uskoneet Häneen,
ylistämään Häntä voittoriemussa. Lepää vain Hänen rakkaudessaan. Älä sure.
Jeesus rakastaa sinua silloinkin, kun olet heikko ja kärsivä." L. 1904.
31.10. Sapatti, ilta
Ps. 112:4
"Minua on kehotettu sanomaan sinulle, että Jumala on antanut anteeksi kaikki
syntisi ja pukee yllesi vanhurskautensa valkean puvun. Kaikki mitä Hän vaatii
sinulta nyt, on että lepäät Hänen rakkaudessaan. Sinä olet Hänen mielessään.
Sinä olet taistellut Herran Jeesuksen Kristuksen taistelut, olet säilyttänyt uskosi,
ja tästedes sinulle on varattuna elämän kruunu siksi päiväksi, kunnes elämä ja
kuolemattomuus annetaan kaikille, jotka ovat säilyttäneet uskon eivätkä ole
kieltäneet Vapahtajan nimeä. Luota vain Häneen, joka on auttanut sinua
menneisyydessä pitämään kiinni uskosta." L. 1904.
MARRASKUU
1.11. sunnuntai, aamu
Joh. 12:42.43
"Paljon valoa on loistanut Jumalan laista ja vanhurskauden evankeliumista.
Tämä sanoma, kun se ymmärretään sen todellisessa luonteessa ja julistetaan
hengessä, valaisee maan kirkkaudellaan. Suuri ratkaiseva kysymys tuodaan
kaikille kansakunnille, kielille ja kansoille. Kolmannen enkelin sanoman
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päättävä työ suoritetaan voimalla, joka lähettää vanhurskauden auringon
säteitä kaikille elämän pääteille sekä sivuteille, ja ratkaisut tehdään Jumalan
puoleen ylimpänä Hallitsijana; Hänen lakiaan pidetään Hänen hallituksensa
ohjeena. Monet, jotka väittävät uskovansa totuuden, muuttavat mielipiteensä
ahdistuksen aikana ja menevät Jumalan lain rikkojien puolelle välttääkseen
vainon." M. 1888.
1.11. Sunnuntai, ilta
Joh. 9:22
"On ehdoton vaara siinä, että monet jotka väittävät uskovansa totuuteen,
löydetään samanlaisesta tilanteesta kuin silloiset juutalaiset. He omaksuvat
niiden ihmisten mielipiteitä, joiden kanssa seurustelevat, ei sen vuoksi, että
Kirjoituksia tutkimalla omantunnontarkasti hyväksyvät opinkappaleiden
opetuksen totuutena. Pyydän teitä ottamaan Jumalan luottamuksenne
kohteeksi; älkää ihannoiko ihmistä, älkää jättäytykö kenenkään ihmisen
varaan. Älkää antako rakkautenne ihmiseen saamaan sitä luottamuspaikkaa,
jonka arvoisia he eivät ole, joka kuuluu Jumalan kunnialle, sillä ihminen on
rajallinen ja erehtyväinen voidakseen vastuullisesti valvoa omia mielipiteitään ja
tunteitaan." M. 1888.
2.11. Maanantai, aamu
Hebr. 10:22
"Mitään todellista rukousta ei voi olla ilman todellista uskoa. ’Ilman uskoa on
mahdotonta olla otollinen.’ Rukous ja usko ovat ne käsivarret, joiden varassa
sielu riippuu äärettömän rakkauden kaulassa ja tarttuu äärettömän voiman
käteen. Jumala ei tunnusta äänettömiä lapsia kun kyseessä on kokemus Hänen
totuudessaan, usko on toimiva, työskentelevä voima. Uudestisyntynyt usko
Kristuksessa ilmenee rukouksessa ja kiitoksessa. Rukous on apu ja lohdutus
huolestuneelle sielulle. Vilpitön, nöyrä armon valtaistuimen anoja saa tietää,
että hän on yhteydessä Jumalaan jumalallisen sopimuksen kautta, ja että
hänen etuoikeutensa on ymmärtää, mitä Jumala on uskovalle sielulle." L. 1904.
2.11. Maanantai, ilta
Gal. 2:20
"Ajatellen kaikkea sitä, mitä Hän on tehnyt, niin tuntuuko meistä kovalta kieltää
itsemme? Tuleeko meidän vetäytyä pois olemasta osallisena Kristuksen
kärsimyksiin? Hänen kuolemansa pitäisi koskettaa olemuksemme jokaista
säiettä tehden meidät halukkaiksi omistautumaan Hänen työhönsä kaikella,
mitä me olemme ja mitä omistamme. Ajatellessamme sitä, mitä Hän on tehnyt
puolestamme, sydämemme tulisi täyttyä kiitollisuudella ja rakkaudella ja
meidän tulisi jättää kaikki itsekkyys ja synti. Mistä tehtävästä sydän kieltäytyisi
Jumalan ja Kristuksen rakkauden pakottamana? Asettukaamme Jumalan
yhteyteen itse kieltäymyksessä, itse uhrauksessa ja kuuliaisuudessa. Usko
Kristukseen johtaa aina auliiseen, iloiseen kuuliaisuuteen." L. 301, 1904.
3.11. Tiistai, aamu
1. Tess. 5:5
"Tuntea Jumala on luottaa täysin Häneen. Oh, mitä tunteita ihminen
vastaanottaakaan Jumalalta tänään! Ihmiset täytyy asettaa ennalleen
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Jumalaan ja heihin itseensä nähden. Ihmisten on niin vaikeata nähdä omat
vaikuttimensa ja arvostella oikein oma henkensä, niin vaikeata tunnustaa
rohkeasti koko sydämestään kuten Daavid: ’Minä olen tehnyt syntiä. Minulla on
ollut Kristuksen vastainen henki.’ Ihmiset, joilla on ollut suurin voima
maailmassamme, ovat eläneet Golgatan ristiltä heijastuvassa valossa. He ovat
vuodattaneet sydämen tunnustuksensa surulla erehdystensä ja vääryyksiensä
vuoksi. He eivät ole asettaneet näytteille hyvyyttään, älykkyyttään ja kykyjään
Jumalan edessä, vaan ovat sanoneet: 'Mitään en voi tuoda sinulle, vain tarttua
ristiisi.'"
3.11. Tiistai, ilta
Matt. 5:14,16
"On muutamia, jotka huomioivat esimerkkiä ja tuntevat sen vaikutuksen, mikä
on kristillisessä elämässä. Jeesus ei pyydä kristittyä yrittämään loistaa, vaan
antaa valonsa loistaa kirkkain, selvin sätein maailmalle. Älä peitä valoasi. Älä
pidätä valoasi syntisellä tavalla. Älä anna sumun ja usvan ja maailman
epäterveellisen höyryn sammuttaa valoasi. Älä kätke sitä vuoteen tai vakan
alle, vaan pane se kynttilänjalkaan, jotta se antaisi valoa kaikille huoneessa
oleville. Älä myöskään näe vaivaa vahvistaaksesi itsesi loistamaan äläkä mene
luolaan, kuten Elia masennuksessaan, vaan tule ulos, seiso Jumalan kanssa ja
loista."
4.11. Keskiviikko, aamu
Apt. 17:11
"Puolisoni, vanhin Joseph Bates, Father Pierce, vanhin Edson, miehiä, jotka
olivat tarkkoja, jaloja ja totuudenmukaisia, sekä monia muita, joiden nimiä en
voi nyt muistaa, olivat niiden joukossa, jotka lokakuun 22.1844:n jälkeen
etsivät totuutta. Tärkeissä kokouksissamme nämä miehet olivat yhdessä ja
etsivät totuutta kuin kätkettyä aarretta. Minä olin heidän joukossaan, ja me
tutkimme ja rukoilimme vakavasti, sillä me tunsimme, että meidän täytyy
löytää Jumalan totuus. Usein viivyimme yhdessä myöhään yöhön, ja toisinaan
koko yön rukoillen valoa ja tutkien Sanaa. Kun me paastosimme ja rukoilimme,
niin suuri voima tuli yllemme. Mutta minä en voinut ymmärtää veljien
ajatuksenjuoksua. Mieleni oli lukkiutunut enkä voinut käsittää, mitä tutkimme.
Sitten Jumalan Henki tuli ylleni, minut temmattiin näkytilaan ja minulle
annettiin selvä selitys asioista, joita olimme tutkineet, ja ohjeet siitä
asenteesta, mikä meidän tuli ottaa totuuteen ja velvollisuuteen nähden." M.
1903.
4.11. Keskiviikko, ilta
Joh. 5:39
"Totuuden linja, joka ulottui tästä ajasta siihen aikaan, jolloin astumme
Jumalan kaupunkiin, oli selvästi merkitty eteeni, ja minä annoin veljilleni ja
sisarilleni ohjeet, jotka Herra oli antanut minulle. He tiesivät, että ellen olisi
saanut näkyä, en pystyisi ymmärtämään näitä asioita, ja he hyväksyivät
ilmestykset suoraan taivaasta tulleena valona. Pääkohdat uskostamme, jotka
meillä on tänään, perustettiin horjumattomasti. Kohta kohdan jälkeen selitettiin
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selvästi, ja kaikki veljet tulivat yksimielisiksi. Koko uskovien ryhmä yhdistyi
totuudessa. Siellä oli sellaisia, joilla oli outoja oppeja, mutta me emme koskaan
pelänneet kohdata heitä. Kokemuksemme oli ihmeellisesti perustettu Pyhän
Hengen ilmestyksellä."M.1903.
5.11. Torstai, aamu
Matt. 5:48
"Koska olemme olentoja, joille Herra Jumala on antanut järjen ja toimintakyvyn,
niin meidän tulisi käyttää voimiamme jumalallisen tarkoituksen mukaisesti.
Jumala toivoo, että Häntä kunnioitettaisiin ja kirkastettaisiin Hänen kättensä
teoissa. Jokaisen ihmisolennon tulee tehdä tiliä Jumalalle siitä, miten hän on
käyttänyt saamiaan talentteja. Meidät on velvoitettu käyttämään voimiamme
oikein, jotta olisimme sopivia iankaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa.
Jumala vaatii täydellisyyttä jokaiselta ihmiseltä. L. 1900.
5.11. Torstai, ilta
Jaak. 1:4
"Jumala teki kaiken valmistelun ihmisen puolesta, luoden hänet vain vähän
alemmaksi enkeleitä. Aadam ei totellut ja jätti synnin perinnöksi jälkipolvilleen.
Mutta Jumala antoi ainoasyntyisen Poikansa ihmisen lunastamiseksi. Kristus
otti päälleen ihmisen luonnon ja ohitti sen alueen, missä Aadam lankesi, Hänet
koeteltiin ja tutkittiin siten kuin kaikki ihmiset koetellaan ja tutkitaan. Kun Isä
antoi Poikansa elää ja kuolla ihmisen puolesta, Hän asetti kaikki taivaan
aarteet käyttöömme. Synnille ei ole mitään puolustusta. Jumala on antanut
meille kaikki edut, joita Hän voisi antaa, että meillä olisi voimaa vastustaa
vihollisen kiusauksia." L.
6.11. Perjantai, aamu
Mark. 14:54
"Kenenkään ei tulisi rohjeta käyttää väärin Jumalan armoa, tuntien vapautta
tehdä syntiä niin paljon kuin uskaltavat, eikä jättäytyä sen toivon varaan, että
Jumala lopulta antaa anteeksi ja pelastaa. On surullista päättää seurata
Kristusta niin kaukaa kuin mahdollista, rohjeten niin lähelle reunaa tai turmiota
kuin mahdollista putoamatta. Jeesus oli maan vaatimattomien joukossa. Hän ei
ottanut asemaansa oppineiden rabbiinien tai hallitusmiesten joukossa. Hän ei
ollut maan mahtimiesten joukossa, vaan alhaisten seurassa. Totuus ei koskaan
ole ollut enemmistön joukossa. Se on aina ollut vähemmistön parissa."
6.11. Perjantai, ilta
1. Joh. 5:3
"Taivaan enkelit eivät tulleet profeettojen kouluun ja laulamaan hymniään
temppelissä tai synagogissa, vaan he menivät niiden ihmisten tykö, jotka olivat
tarpeeksi nöyriä ottamaan vastaan sanoman. He lauloivat iloista uutista
Vapahtajasta Betlehemin kedolla, samalla kuin suuret miehet, hallitsijat ja
kunnianarvoiset jätettiin pimeyteen, koska he olivat täysin tyytyväisiä tilaansa,
eivätkä tunteneet mitään tarvetta suurempaan kunnioitukseen kuin minkä
omistivat. Suuret miehet ja näennäisesti oikein hyvät miehet voivat tehdä
kauheita tekoja fanaattisuudessaan ja itse korotuksessaan, ja imartelevat
itseään, että palvelevat Jumalaa. Heidän varaansa ei voida rakentaa. Totuutta,
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Raamatun totuutta, sinä ja minä tarvitsemme mihin hintaan tahansa." L. 1877.
7.11. Sapatti, aamu
Mark. 3:35
"Puhdas lähde ei lähetä likaisia virtoja eikä todellinen kristitty lausu loukkaavia
sanoja tai riitele ympärillään olevien kanssa. Kun me asetamme sydämemme
Jumalaan, meillä on jatkuva taistelu taisteltavana, sillä me taistelemme kaiken
vanhurskauden vihollista vastaan. Hän koettaa kaikin ajateltavissa olevin
keinoin masentaa ja painaa meitä alas. Maailma vastustaa Kristusta ja Hänen
työtään. Mutta niille, jotka pyrkivät tekemään Jumalan tahdon, kuuluu tämä
lohdutus - he ovat yhdistyneet taivaan korkeimpien arvovaltojen kanssa.
Luottaen Kristukseen ja edistyen askel askeleelta Jumalan lapset saavat
voiton." M. 1886.
7.11. Sapatti, ilta
Hebr. 2:11
"Jos tahdomme saada paikan tulevassa maailmassa, meidän täytyy alistaa
tahtomme Jumalan tahdon alle. Meidän täytyy seurata valoa, joka loistaa
polullemme. Älköön kukaan luulko, että eläessään rikoksessa hänen sallitaan
astua porteista sisälle pyhään kaupunkiin. Jotka Kristuksen tullessa ovat
kapinassa Jumalaa vastaan eivät pääse yläkartanoihin. Kukaan kapinoitsija ei
astu taivaaseen. Meidän tulee joka päivä valmistautua kirkkauden
valtakuntaan. Jumalan mittapuu koettelee luonteemme. Jos kestämme
koetuksen meille annetaan paikka lunastettujen joukossa. Meidän täytyy tuoda
taivas sydämeemme, jokapäiväiseen elämään." M. 1886.
8.11. Sunnuntai, aamu
2. Moos. 3:1
"Mooses vietti neljäkymmentä vuotta lammasten paimenena, jotta valmistuisi
ymmärtämään itseään ja puhdistuisi tyhjentämällä itsensä, niin että Herra voisi
täyttää tahtonsa hänessä. Herra ei ottanut työmiehiään vain älykkyyden tai
tunteiden perusteella. Molemmat ovat välttämättömiä työssä, mutta nämä
inhimilliset luonteen ainekset täytyy puhdistaa virheistä, ei puhumalla Jumalan
tahdosta, vaan tekemällä Hänen tahtonsa. Mooses oli Jumalan koulutuksessa.
Hän kesti pitkän henkisen harjoituksen tullakseen sopivaksi johtamaan Israelin
armeijoja." M. 1890.
8.11. Sunnuntai, ilta
Joh. 7:17
"Ihmiset saavat innoituksia Jumalan kutsusta, mutta ei kukaan, jolla on korkea
aate omasta henkisestä ylemmyydestään. Jokaisella ihmisellä, jota Jumala
haluaa käyttää tekemään Hänen tahtonsa, täytyy olla nöyrä käsitys itsestään,
ja hänen täytyy etsiä valoa kestävällä vakavuudella. Jumala ei vaadi ketään
ihmistä tulemaan käännynnäiseksi ja vajoamaan alas vapaaehtoiseen
alamaisuuteen sekä tulemaan yhä kykenemättömämmäksi. Jumala kutsuu
jokaista, jonka kanssa Hän työskentelee, ajattelemaan korkeimmalla tavalla ja
rukoilemaan, toivomaan ja uskomaan." M. 1890.
9.11. Maanantai, aamu
Apt. 9:6
"Vihollisen kiusaukset vainoavat niitä, jotka pyrkivät voittajiksi. Saatana kiusaa
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heitä turmelemaan periaatteet, joita kaikkien täytyy ylläpitää, jotka haluavat
saavuttaa sen korkean tason, jonka Jumala on asettanut heidän eteensä.
Saatana iloitsee, jos hän voi johtaa sieluja seuraamaan vääriä aatteita, kunnes
heidän nimensä on pyyhitty pois elämän kirjasta ja merkitty väärintekijöiden
nimien joukkoon. Me voimme voittaa vain siten kuin Kristus voitti kokosydämisellä kuuliaisuudella jokaiselle Jumalan käskylle. Oikea uskonto on
kuuliaisuutta kaikille Jumalan käskyille. Jokaisen pelastetun sielun täytyy
luopua omista suunnitelmistaan ja seurata Kristuksen osoittamaa tietä." L.
1911.
9.11. Maanantai, ilta
Jes. 25:9
"Jumalan lapsen tulee saavuttaa yhä korkeampia ja korkeampia saavutuksia.
Hänen tulee tunnustaa jokainen synti, jotta hänen esimerkkinsä auttaisi toisia
tunnustamaan syntinsä ja harjoittaisi uskoa, joka työskentelee rakkauden
kautta puhdistaakseen sielun. Hän on aina varuillaan, ei koskaan seiso
paikallaan, ei koskaan käänny takaisin, vaan aina kiirehtii eteenpäin Jumalan
korkeassa kutsumuksessa Kristuksessa. Meidän tulee pitää aina mielessämme,
että aika on lyhyt. Vääryys lisääntyy joka taholla. Vanhurskaat on asetettu
valoiksi maailmaan. Heidän välityksellään Jumalan kunnia ilmaistaan
maailmalle. Muista aina tulevat vakavat tapahtumat - suuri tuomio ja
Kristuksen tulo. Valmistu perheesi kanssa sitä päivää varten." L. 1911.
10.11. Tiistai, aamu
1. Moos. 28:11,12
"Jaakob oli murheellinen, koska oli tehnyt virheen elämässään. Hän oli painunut
alas syvyyteen. Yksinään, masentuneena, väsyneenä, viimeisten erehdysten
muistojen piinaamana ja huolissaan tulevaisuudesta hän laskeutui alas
lepäämään, hänen päänsä tyynynä oli kivi. Jos Jaakobin omatunto olisi ollut
puhdas, hänen sydämensä olisi ollut vahva Jumalassa. Mutta hän tiesi nykyisen
epävarmuutensa, pelkonsa ja ahdistuksensa olevan seurausta synnistään.
Tämä ajatus katkeroitti hänen elämänsä. Jaakob oli katuva, mutta hän ei
tuntenut helpotusta tekemästään vääryydestä. Ahdistusten ja ruumiillisten sekä
henkisten kärsimysten kautta hänellä olisi ainoa toivo löytää tie takaisin
Jumalan suosioon." L. 1879
10.11. Tiistai, ilta
Joh. 1:51
"Yhtäkään ystävää ei ollut puhumassa lohduttavia sanoja Jaakobille, ei ketään
kertomassa hänelle, että vilpittömässä katumuksessaan hän oli tehnyt kaiken
voitavansa. Mutta Jumalan silmä oli palvelijansa yllä. Hän lähetti enkelinsä
näyttämään hänelle kirkkauden tikapuut, jotka ulottuivat maasta korkeimpaan
taivaaseen, ja Jumalan enkelit nousivat ylös ja alas kirkkaita tikkaita pitkin,
joka näytti Jaakobille yhteyden ja kanssakäymisen, jota jatkuvasti käytiin
kahden maailman välillä. Kun Jaakob heräsi hänen vaikeutensa eivät olleet
poistuneet, mutta hänellä oli sellainen luottamus Jumalaan, että hän virkistyi.
Sydämen nöyrällä kiitollisuudella hän rukoili Vapahtajaansa ja erikoisen
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kunnioituksen sai myös hänen kivinen tyynynsä." L. 1879.
11.11. Keskiviikko, aamu
Luuk. 8:16
"Meidän ei tule seurata ihmis-johtajaa. Kristus on Johtajamme. Joka aika,
kaikissa paikoissa, jokaisen hädän hetkellä Hän on lähellä auttamassa. Koska
on sellaisia, jotka väittävät olevansa kristittyjä, mutta häpäisevät Häntä
ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, meidän tulee antaa selvempi todistus kuin
koskaan ennen täydellisyydestämme Hänessä. Meidän tulee vaeltaa Hänen
kasvojensa valossa. Jokainen meistä voi osoittaa, että Kristus on valo, ja että
Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos me alistumme Hänen johtoonsa, Hän
johtaa meidät siltä alhaiselta tasolta, johon synti on jättänyt meidät, armon
ylevimpiin korkeuksiin. Meidän ei tule synkentää elämäämme puhumalla
omasta tai toisten epätäydellisyyksistä. Meidän tulee olla valoja Herrassa." L.
11.11. Keskiviikko, ilta
1. Tess. 5:8-11
"Kristuksesta säteilee totuus. Kristuksesta erillään tiede johtaa harhaan ja
filosofia on hulluutta. Vapahtajasta eronneet edistävät teorioita, joiden alkuperä
on viekas vihollinen. Kristityn elämä on vastakohdassa väärälle tieteelle,
erheellisille teorioille ja harhaanjohtaville menetelmille. Teeskentelijöitä nousee
teorioilla, joilla ei ole perustusta Jumalan sanassa. Meidän tulee pitää ylhäällä
lippua, jossa on kirjoitus: Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Meidän tulee
lujasti pitää kiinni luottamuksestamme alusta loppuun saakka. Älköön kukaan
yrittäkö laimentaa totuutta viisastelun sekoituksella. Älköön kukaan yrittäkö
repiä alas uskomme perustusta tai pilata mallia tuomalla kudokseen
ihmiskeksinnön lankoja. Nämä turmelevat ruumiin ja sielun."
12.11. Torstai, aamu
Jes. 56:6,7
"Pelastuksen iloinen uutinen tulee niiden saada, jotka eivät vielä ole kuulleet
sitä. Saatana on päättänyt asettaa Jumalan kansan väärään valoon maailman
edessä. Häntä miellyttää heidän elämässään ilmenevät puutteet, kun he
vaalivat epämiellyttäviä luonteenpiirteitä. Näitä luonteenpiirteitä hän käyttää
palveluksessaan. Hän koettaa pitää Jumalan kansan jatkuvassa epävarmuuden
tilassa tuomalla vääriä teorioita ja vääriä tieteitä. Hän koettaa pettää heitä,
kuten hän petti Aadamin ja Eevan. Hän haluaisi heidän eroavan Jumalasta,
oikeasta Neuvonantajastaan, ja hyväksyvän hänen spiritistiset viisastelunsa.
Näillä viisasteluilla, jotka on puettu valon pukuun, hän koettaa pettää, jos
mahdollista, valitutkin." L. 1903.
12.11. Torstai, ilta
Jes. 56:5
"Jumalan kansan keskuudessa ei ole yhteisasutusta. Herran sana heille kuuluu:
'Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle.' Heidän tulee istuttaa kaikkialle.
Tälle ajalle kuuluvaa totuutta tulee julistaa kaikkialla. Joiden sydämiin valo on
loistanut, heidän tulee muistaa, että ovat Jumalan työmiehiä, Hänen
todistajiaan. Heidän tieteensä on palvella ja kunnioittaa Häntä. Heidät on
kutsuttu esittämään Hänen käskyjään toisille ja elämään. Kuuliaisuus Jumalan
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laille on kysymys, jolla koetellaan maailmaa. Totuus tulee julistaa kaikille
kansoille, kansakunnille ja kielille. Aika on tullut tarmokkaalle työlle
kaupungeissa ja kaikilla laiminlyödyillä, työskentelemättömillä kentillä." L.
1903.
13.11. perjantai, aamu
Room. 5:18
"Monessa, näennäisesti Jumalalle tehdyssä palveluksessa on kilpailuhenkeä ja
itse korotusta. Jumala vihaa ulkokultaisuutta. Kun miehet ja naiset saavat
Pyhän Hengen kasteen, he tunnustavat syntinsä ja anteeksianto, joka tarkoittaa
syyllisyydestä puhdistamista, annetaan heille. Mutta niiden ihmisten viisauteen,
jotka eivät ole katuvia ja nöyriä, ei tule luottaa, sillä he ovat sokaistuneet
koskien vanhurskauden merkitystä ja pyhitystä totuuden kautta. Kun ihmiset
riisutaan itse vanhurskaudesta he näkevät hengellisen köyhyytensä. Sitten he
lähestyvät veljellisen ystävällisyyden tilaa, joka osoittaa, että heillä on
yksimielisyyttä Kristuksen kanssa. He pystyvät arvostamaan kristillisen
lähetystyön korkeata ja jaloa luonnetta." L. 1902.
13.11. Perjantai, ilta
1. Joh. 2:2
"Monet tyytyvät uhraamaan Herralle mitättömiä palveluksia. Heidän
kristillisyytensä on heikkoa. Kristus antoi itsensä syntisten edestä. Mikä huoli
syntisten pelastuksesta tulisikaan täyttää meidät, kun näemme ihmisolentojen
hukkuvan synteihin. Nämä sielut on ostettu kalliilla hinnalla. Jumalan Pojan
kuolema Golgatan ristillä mittaa heidän arvonsa. Päivästä toiseen he
ratkaisevat elämän ja kuoleman kysymyksen, ratkaisevat, kumman he
haluavat, iankaikkisen elämän vai iankaikkisen tuhon. Ja silti miehet ja naiset,
jotka tunnustavat palvelevansa Herraa, ovat tyytyväisiä käyttäessään aikansa ja
huomionsa vähempiarvoisiin asioihin. He ovat tyytyväisiä ollessaan eri mieltä
toisten kanssa. Jos he vihkiytyisivät Mestarin työhön, he eivät kamppailisi ja
riitelisi kuin perheen kurittomat lapset." L. 1902.
14.11. Sapatti, aamu
Joh. 4:14
"Jumala kehottaa kaikkia, jotka ovat juoneet elämän vettä, johtamaan toisia
sen lähteen luo. 'Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille
seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas
kointähti.' Kristuksen tulee olla sinun valosi. Kristuksen tulee olla sinulle riittävä
ja voima. Kristus on juuri ja Hän kannattaa voimallaan jokaista oksaa.
Jokaisella kääntyneellä sielulla on työ tehtävänä. Meidän tulee saada armoa,
jotta voisimme vapaasti sitä jälleen antaa. Meidän tulee antaa valon loistaa
kirkkaasta aamutähdestä, säteillä valoa itse kieltäymyksen ja itse uhrauksen
työssä seuraten sitä esimerkkiä, jonka Kristus antoi meille omassa elämässään
ja luonteessaan." M. 1894.
14.11. Sapatti, ilta
1. Joh. 3:18-22
"Ottakaamme juuresta niitä aineita, jotka tekevät meidät kykeneviksi
kantamaan paljon hedelmää. Jokaisen sielun, joka on kuullut jumalallisen
Hartauskalenteri

25

Loka-Joulukuu 2020

kutsun, on kaiutettava sanomaa kukkuloilta laaksoihin, kehottaen jokaista
tulemaan, jonka kanssa joutuvat kosketuksiin. Jeesuksen rakkaus sydämessä
ilmenee aina hellässä myötätunnossa sieluihin, joista Kristus maksoi niin kalliin
hinnan. Rakkaudetonta kristittyä ei ole olemassa. Jokainen tosi uskova sieppaa
säteitä Aamutähdeltä ja kuljettaa valoa niille, jotka istuvat pimeydessä. He
eivät vain loista omien naapureittensa pimeyteen, vaan seurakuntana loistavat
koko alueelle."
15.11. Sunnuntai, aamu
Hebr. 12:2
"Meidän tulisi aina vaalia kiitollisuuden tunteita niitä kohtaan, jotka ovat
osoittaneet suosiotaan meille hädän hetkellä. Mutta näiden tunteiden, joita niin
mielellään osoitetaan ystäville, joilta olemme saaneet ystävällisyyttä ja
epäitsekkyyttä, tulisi aikaansaada rakkautta ja myötätuntoa hyvää taivaallista
Ystäväämme kohtaan. Ystävyys, jota lähimmät ja rakkaimmat sukulaiset ja
ystävät ovat osoittaneet, ei yllä Jeesuksen Kristuksen ilmestykseen, joka jättää
ensiksi mainitut mykiksi ja ilmeettömiksi niitä verrattaessa. On luonnollista,
että sydän osoittaa lämpimimpiä kiintymyksen tunteita niitä kohtaan, jotka
ovat tehneet tai kärsineet jotain meidän takiamme." L. 1871.
15.11. Sunnuntai, ilta
Apt. 5:31
"Saatana, sielujen vihollinen, työskentelee aina juonineen ja lumouksineen
varastaen tunteita ja tappaen myötätunnon korkeimpia etujamme kohtaan.
Kaikille elämän pienille asioille annetaan vapaasti rakkautta, mutta rakkaus
ikuisiin asioihin on estetty, ikään kuin taianomaisella siteellä sidottuna. Monet
kestävät kieltäymystä ja tekevät huomattavia uhrauksia tiellä, joka lupaa
hyötyä tulevaisuudessa. He jättävät nykyisen mukavuuden, saadakseen sen
korvatuksi tulevaisessa hyvässä, mutta Jeesus esittää iankaikkisen elämän
palkintona kuuliaisuudesta, ja jos maallisen hyödyn surkeat asiat uhrataan
jonkin tulevaisen hyvän takia, kuinka paljon enemmän tulisi helpot, miellyttävät
ja nykyiset maalliset edut uhrata tulevaisen, kuolemattoman elämän
vertaamattomien rikkauksien ja kunnian takia." L. 1871.
16.11. Maanantai, aamu
Ps. 46:1-11
"Usko ei ole pelastuksemme perustus, mutta se on suuri siunaus - silmä joka
näkee, korva joka kuulee, jalat jotka juoksevat, kädet jotka tarttuvat. Ne ovat
välineitä mitkä eivät lopu. Meillä on rohkaisu; jos me päivittäin annamme
tahtomme Jumalalle, niin täyttyy lupaus: ’Ja Hänen täyteydestään me kaikki
olemme saaneet, ja armoa armon päälle.’ Jokainen Kristuksen armon ilmaus
meidän hyväksemme on meitä varten. Meidän tulee ilmaista Hänen armoaan
elämässämme, ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme. Älkäämme
menettäkö tilaisuutta puhua ja toimia kuin Kristus Jeesus. Meidän tulee
edustaa Kristuksen armoa, rakkautta ja voimaa - Hänen meille antamaansa
voimaa." L. 1905.
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16.11. Maanantai, ilta
Matt. 28:18-20
"Tässä on meidän voimamme ja apumme. Itsessämme meillä ei ole mitään
voimaa. Mutta Hän sanoo: 'Minä olen teidän kanssanne joka päivä.' Hän auttaa
sinua suorittamaan velvollisuutesi, opastaa, lohduttaa, pyhittää ja tukee sinua,
antaen sinulle menestystä puhuessasi sanaa, joka vetää toisten huomion
Kristukseen, ja herättää heidän mielissään toiveen ymmärtää totuuden
tarkoitus, kääntyä pimeydestä valoon ja synnin voimasta Jumalan puoleen. On
ihmeellinen ajatus, että ihmisolento voi puhua Jumalan sanoja, yksinkertaisia
lohdutuksen ja rohkaisun sanoja. Jumala käyttää yksinkertaisimpia
välikappaleita kylvämään totuuden siementä, joka itää ja kantaa hedelmää,
koska sydän, johon se on kylvetty, tarvitsee apua - ystävällinen ajatus,
ystävällinen sana vaikuttaa Hänen kauttaan, joka sanoi: 'Katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun saakka'." L. 1905.
17.11. Tiistai, aamu
Ilm. 22:17
"Herra on antanut seurakunnalleen erikoisen työn tehdä henkilökohtaista
palvelua. Jumala olisi voinut lähettää enkeleitä uudistamaan ihmistä, mutta
Hän ei tehnyt sitä. Ihmisen täytyy koskettaa ihmistä. Kristuksen tehtävä tulee
ottaa vastaan ja suorittaa. Meidän tulee mennä eteenpäin uskossa, vakavasti
rukoillen Hänen läsnäoloaan, joka sanoi: 'Katso, minä olen teidän kanssanne
joka päivä maailman loppuun asti.' Tällaisen seuran lupauksessa me olemme
syyllisiä suureen uskottomuuteen ja tottelemattomuuteen, jos kieltäydymme
ottamasta itse kieltäymyksen ja itse uhrauksen ristiä. Jos me jaamme valoa,
joka on tullut sieluumme, niin Pyhä Henki antaa lisääntynyttä valoa, ja
sydämemme täyttyy Herran kalliilla ilolla." M. 1897.
17.11. Tiistai, ilta
Joh. 7:37
"Joka on tullut Kristuksen luo ja on todella kääntynyt, hän haluaa pelastaa
sieluja, jotka ovat Kristuksen ulkopuolella. Joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistään kuin itseään, ei voi levätä tyytyväisenä tekemättä mitään.
Jumala haluaa käyttää nöyriä ihmisiä välikappaleinaan. Nekin, joilla on vain
yksi talentti, jos he käyttävät sitä, se lisääntyy heille. Seurakunnan suuri virhe on
se, että sielujen pelastustyö on niin rajoitettua, että Jumalan valtakunta edistyy
vain hitaasti. Taantuva seurakunta on varmana tuloksena itsekkäästä seurakunnasta, seurakunnasta, joka ei käytä talenttejaan työskentelemään yhdessä
Jeesuksen kanssa korjatakseen Jumalan kuvaa ihmisessä. Meidän tulee tehdä
työtä jokaisen hyväksi." M. 1897.
18.11. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 14:40
"Jumalaa ei kirkasteta niiden taholta, jotka Hän on kutsunut pimeydestä
ihmeelliseen valoonsa, mutta jotka ovat epäjärjestyksessä, huolimattomia ja
epäsiistejä. Meidän tulee jäljitellä taivaallista Mallia järjestyksessä ja
siisteydessä, jos taivas on meille toivottava ja puoleensavetävä. Haluan
huoneeni olevan viehättävän yksinkertaisuudessaan ja järjestyksessään.
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Meidän kaikkien täytyy ottaa huomioon, että perusteellisuuden, siisteyden ja
järjestyksen tulee vallita niiden keskuudessa, jotka rakastavat ja pelkäävät
Jumalaa, sillä siten me suosittelemme uskoamme." M. 1889.
18.11. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:28,29
"Herra rakastaa kaunista, sillä Hän on tehnyt korkeat puut, ruohon lehdet,
kauniit pensaat, ihanat kukat ja kaikilla niillä on pehmentävä, hillitsevä
vaikutus katsojaan, ja kun heidän tunteensa ovat ihastuneita he vasten
tahtoaan tuntevat vetoa luonnosta luonnon Jumalaan. Jos Herra on
huomaavainen meitä kohtaan antaessaan meille rakkautensa ilmaisuna
erilaiset kauniit kukat, jotka kasvavat luonnollisessa suloisuudessaan, niin eikö
meidän pitäisi olla kiitollisia Hänelle? Huomatkaa, että koska te uskotte Herran
tulevan, että teidän on valmistauduttava puhtaaseen ja pyhään taivaaseen
olemalla puhtaita, siistejä ja pyhiä täällä. Silloin tunnet olevasi kotona, kun
sinut otetaan pyhiin asuntoihin ylhäällä." M. 1889.
19.11. Torstai, aamu
Kol. 3:17
"Sydämessä, jossa taivaallinen valo ei säteile, on autiota, jossa Kristus ei voi
viipyä. Jokaisen sielun vierellä on enkeli läsnä. Minua on opetettu, että
Kristuksen kanssa meidän maailmallemme annettiin kaikki taivaan aarteet.
Mitään ei pidätetty. Jos ihminen ei avaa sydämensä ovea Kristukselle
Jeesukselle ja seurustele Hänen kanssaan, niin saatanan asiamiehet
seurustelevat hänen kanssaan. Iloisuus on Jumalan kunniaksi. Jos Kristuksen
armon pehmentävä, kesyttävä vaikutus on läsnä, niin puhutaan aina
miellyttäviä sanoja. Jos joku tekee virheen, niin mene erehtyneen luo yksinäsi.
Älä puhu evankeliumin sanoja tuomitsevalla tavalla, vaan anna äänesi olla
soinnukas. Jolla on vaikutusvaltainen asema Jumalan palvelijana, hänen tulisi
erityisesti ottaa huomioon, ettei kiihota sanoilla tai teolla." L. 1902.
19.11. Torstai, ilta
1. Tess. 5:15
"Jokainen luottamuspaikalla oleva huolehtikoon huolellisemmin, kuinka puhua
ja toimia, jos hänen asemansa on vastuullisempi kuin työtovereittensa asema,
sillä jotka ovat yhdistyneet Jumalan työhön, voivat miellyttää Mestaria
puhumalla vain ystävällisesti. Kaikki ajattelemattomasi tai harkitsemattomasti
lausutut sanat pitäisi heti peruuttaa. Jos puhuja unohtaa tehdä sen, tai jos hän
ei pahoittele ajattelemattomuuttaan, niin jonkun Kristuksen Hengessä olevan
pitäisi huomauttaa hänelle velvollisuudestaan pyytää anteeksi, sillä meidän
tulee muistaa, että kristityt työskentelevät yhdessä, emmekä ole kuin syntiset,
joiden syntiset sanat ja teot, ellei niitä kaduta, tuomitsevat heidät."
20.11. Perjantai, aamu
Ilm. 21:5
"Tämän aamun kokouksessa (pidetty konferenssilla Battle Creekissa,) me
kuuntelimme siellä tehtyjä kokemuksia, ja kun viimeinen laulu oli laulettu 'Kohtaammeko toisiamme, ettemme koskaan eroa?' - minä melkein unohdin
itseni. Mieleni kulki toiseen joukkoon, aikaan, jolloin pidetään suuri kokous
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Jumalan kaupungissa suuren valkoisen valtaistuimen ympärillä, ja lunastetut
laulavat riemusta ja voitosta ja kiittävät Jumalaa ja Karitsaa. Se toi niin
juhlallisen, suloisen tunteen minulle, että sydämeni pehmeni enkä voinut estää
kyyneleitäni vuotamasta. Oi mistä onnesta me saammekaan iloita
kokoontuneena valtaistuimen ympärille, puettuina Kristuksen vanhurskauden
valkoiseen pukuun! Ei enää suruja, ei eroa, vaan elämää rauhassa, onnessa ja
kirkkaudessa loputtomassa ikuisuudessa! Mikä onnellinen, onnellinen seurue
me olemmekaan!"
20.11. Perjantai, ilta
Jes. 43:19
"Tarkastelkaamme etuoikeuksiamme täällä. Kun me mietimme Vapahtajamme
ääretöntä uhrausta, että meistä tulisi Jumalan lapsia ja kuninkaallisen perheen
jäseniä, kun me otamme huomioon tämän korotuksen, kun me ajattelemme,
että kaikki nämä etuoikeudet ovat meidän ja voivat joka päivä olla meidän, että
meillä on etuoikeuksia, jotka kuuluvat Jumalan pojille ja tyttärille, kuinka joku
meistä voi esittää jotain valituksen sanaa? Kuinka joku voi napista? Kuinka
sellaista voi olla sydämissämme? Meidän pitäisi olla kiitollisimpia ihmisiä
tämän maan kamaralla. Onnemme riippuu uskostamme Jumalaan luottamuksestamme Häneen. Ja kun me ajattelemme, mikä toivo meillä on, ja
mikä usko, joka ulottuu toiseen maailmaan; kun me tiedämme sen jatkuvan
loputtomassa ikuisuudessa, niin mitkä ovatkaan tunteemme!" M. 1883.
21.11. Sapatti, aamu
1 Joh. 5:4
"Aikamme täällä on lyhyt parhaimmillaankin ja me haluamme jokaisella
tekemällämme liikkeellä kertoa Jumalan asian vahvenemisesta ja
edistymisestä. Olkoon huutosi Jumalan puoleen, käännytä minun sisin sieluni!
Puhu Jumalan kanssa Hänen armonsa muuttavasta voimasta. Pidä kiinni
Vapahtajastasi niin kuin Jaakob teki, kunnes Jumala ei ainoastaan ilmaise
itseään sinulle, vaan ilmaisee sinut itselleen, ja sinä näet Jeesuksessa voimaa
ja tukea, sellaista kirkkautta ja voimaa, jota et ole koskaan tuntenut ja
todennut. Jos uskosi kestävästi tarttuu lupauksiin, niin voitat. Se on voitto, joka
voittaa maailman, meidän uskomme.”
21.11. Sapatti, ilta
Joh. 16:33
"Anna mottonasi olla: Nouse ylös Jeesuksen tähden, vaikka se maksaisi
uhrauksia ja itse kieltäymystä. Nouse ylös Jeesuksen tähden kaikkialla,
kaikkialla, nouse ylös Jeesuksen tähden. Tee kaikki työsi aivan kuin näkisit
verhon lävitse ja Jumalan silmä olisi suunnattu täysin sinuun huomioiden
jokaisen tekosi. Hän on ostanut sinut omalla verellään, ja jos sinä tarvitset
Hänen apuaan, kutsu Häntä ja saat sen. Silloin Jeesus nousee sinun tähtesi.
Anna lyhyen, epävarman elämän olla jatkuvaa valmistautumista tulevaa
kuolematonta elämää varten. Kiusausten annetaan tulla yllemme
huomataksemme luonteemme ja parantaaksemme puutteemme. Synti
houkuttelee jatkuvasti, se on verhottu pettämään ja houkuttelemaan sielua
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tuhoon. Kiinnitä avuton sielusi Jumalaan." L. 1879.
22.11. Sunnuntai, aamu
Ef. 5:20,21
"Kuinka paljolta ahdistukselta, surujen tulvalta ja onnettomuudelta
säästyttäisiin, jos miehet ja naiset harjoittaisivat katsetta, huomaavaisuutta ja
ymmärtämyksen sanoja ja elämän kohteliaisuutta, joka pitää yllä rakkautta,
jonka he tunsivat välttämättömäksi saavuttaakseen valitsemansa seuralaiset.
Jos aviomies ja -vaimo jatkaisivat niiden huomionosoitusten harjoittamista,
joka ruokkii rakkautta, he olisivat onnellisia toistensa seurassa ja heillä olisi
pyhittävä vaikutus perheeseensä. He omistaisivat pienen onnen maailman,
eivätkä haluaisi päästä tämän maailman ulkopuolelle saamaan uusia
viehätyksiä ja uusia rakkauden kohteita." L.
22.11. Sunnuntai, ilta
1. Piet. 5:5
"Vain yksi elämä on annettu meille ja huolellisuudella, ahkeruudella ja
itsehillinnällä se voidaan tehdä siedettäväksi, miellyttäväksi sekä myös
onnelliseksi. Jokaisen parin, joka yhdistää elämänsä kiinnostukset, tulisi
koettaa tehdä kummankin elämä niin onnelliseksi kuin mahdollista. Sen, mitä
me arvostamme, me koetamme säilyttää ja tehdä arvokkaammaksi, jos vain
voimme. Avioliitossa mies ja nainen ovat tehneet vaihtokaupan, sijoituksen
elämälle, ja heidän tulisi tehdä kaikkensa hillitäkseen kärsimättömät ja
suuttuneet sanat huolellisemmin kuin ennen avioliittoaan, sillä nyt heidän
kohtalonsa on yhdistetty elämään aviomiehenä ja vaimona." L. 1872.
23.11. Maanantai, aamu
Dan. 8:14
"Tulevaisuudessa tarvitaan suurta valppautta. Jumalan kansan keskuudessa ei
saa olla mitään hengellistä tylsyyttä. Pahat henget ovat ahkerassa toiminnassa
koettaen valvoa ihmisten mieliä. Ihmiset sidotaan kimppuihin valmiina
kulutettavaksi viimeisen päivän tulella. Jotka hylkäävät Kristuksen ja Hänen
vanhurskautensa hyväksyvät viisastelun, joka tulvii yli maailman. Kristittyjen
tulee olla raittiita ja valvovia, lujasti vastustaen vastustajaansa perkelettä, joka
kiertää ympäri kuin kiljuva leijona, etsien kenet saisi niellä. Pahojen henkien
vaikutuksen alaisena olevat ihmiset tekevät ihmeitä. He tekevät ihmiset
sairaiksi noituen heidät, ja sitten ottavat noituuden pois, johtaen toiset sanomaan ihmeparannuksen tapahtuneen. Tätä saatana tekee yhä uudelleen."
23.11. Maanantai, ilta
Ps. 91:1,2
"Jumala on kansansa turvana, jos he tottelevat Hänen sanaansa uskoen ja
julistaen yksinkertaisia evankeliumin totuuksia, joita Kristus julisti maan päällä
ollessaan. Meidän täytyy nyt rukoilla siten kuin emme ole koskaan ennen
rukoilleet. Me elämme suuressa sovituspäivässä ja meidän tulee tunnustaa
syntimme sekä tehdä ahkerasti katumuksen työtä. Meidän tulee panna kaikki
voimamme työhön, jotta pelastuisimme jumalattomista ja järjettömistä
ihmisistä. Saatana tulee alas kauniina enkelinä sekä esittää suloisia kuvia
niiden silmien eteen, jotka ovat niin eksyneet Jumalan tieltä, että eivät näe
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mitä ne ovat, tai tunne mitä he tarvitsevat. Vihollinen on tullut alas suurella
voimalla työskentelemään kaikella vääryyden petoksella niille, jotka hukkuvat.
Jumala kutsuu katumukseen ja takaisin paluuseen." L.
24.11. Tiistai, aamu
Room. 12:11
"Jumalan palvelijoiden velvollisuus on yhdistyä vähemmän maailmallisiin
liiketoimiin, ja heidän tulee ostaa ja myydä siinä tietoisuudessa, että Jumalan
silmä lepää heidän yllään. Mitään väärää tilintasetta tai vilpillistä vaakaa ei pidä
käyttää, sillä ne ovat kauhistus Jumalalle. Jokaisessa liiketoiminnassa kristityn
tulee olla rehellinen, jota hän toivoo veljienkin ajattelevan itsestään. Hänen
toimiaan ohjaavat perimmäiset periaatteet. Hän ei juonittele, siksi hänellä ei ole
mitään salattavaa, ei mitään kaunisteltavaa. Häntä voidaan arvostella, häntä
voidaan koetella, mutta hänen taipumaton rehellisyytensä loistaa puhtaan
kullan tavoin. Hän on siunaukseksi kaikille, joiden kanssa joutuu kosketuksiin,
sillä hänen sanansa ovat luotettavia." L.
24.11. Tiistai, ilta
Luuk. 16:10
"Todella rehellinen ihminen ei koskaan halua hyötyä heikkoudesta tai
kykenemättömyydestä täyttääkseen omaa kukkaroaan. Hän hyväksyy
rehellisen tasa-arvon siinä, mitä hän myy. Jos myytävässä tavarassa on
puutteita, hän rohkeasti sanoo sen veljelleen tai naapurilleen, vaikka siten
tehdessään hän voi työskennellä omaa rahaetuaan vastaan. Kaikissa elämän
asioissa tulee ylläpitää rehellisyyden ankarimpia periaatteita. Ne eivät ole
periaatteita, jotka hallitsevat maailmaamme, sillä saatana - pettäjä, valehtelija
ja sortaja - on mestari, ja hänen alamaisensa seuraavat häntä ja toteuttavat
hänen aikomuksiaan. Mutta kristitty palvelee erilaista Mestaria, ja hänen
toimintansa täytyy olla Jumalassa, erillään kaikesta itsekkäästä hyödystä." L.
1878.
25.11. Keskiviikko, aamu
2 Piet. 3:11,12
"Olin Englannissa kuningattaren juhlavuotena. Hänen kuviaan oli kaikissa
ikkunoissa, lehdissä, lasitavaroissa ja joka puolella. Kaikki oli tehty hänen
muistamisekseen ja ajattelemisekseen. Sellainen näyttely! Tuhansia ja jälleen
tuhansia dollareita kulutettiin tähän tapahtumaan. Ihmiset maksoivat rahaa
istumapaikoista ikkunoissa ja nähdäkseen paraatin. Kaksi, tai kolmesataa
dollaria maksettiin ikkunapaikasta nähdäkseen kuningattaren. Olin juuri
Lontoossa sinä aikana. Se teki minut surulliseksi. Heillä oli oikeus tehdä niin,
mutta minä ajattelin: Me odotamme Herraa tulevaksi taivaan pilvissä.
Muistammeko me Häntä? Jos me todella uskomme Jeesukseen, jos todella
uskomme Hänen tulemukseensa, jos me olemme Kristuksessa, me emme
valita jokaisesta pienestä rististä. Me ajattelemme, mitä Kristus, teki meidän
puolestamme." M. 1888.
25.11. Keskiviikko, ilta
Luuk. 21:36
"Kaikki profetiat osoittavat meille, että kaikkien asioiden loppu on käsillä.
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Pitäkäämme sydämemme oikeassa suhteessa Jumalan edessä. Tuolla puolen
on elämää, iankaikkisuus, elämää onnessa. Ei mikään kuolema voi astua
sinne. Siellä ei ole mitään epäterveellistä saastetta. Ei sairautta, ei kipua eikä
surua. Haluatko sinä olla siellä? Kadut on päällystetty kullalla, ja saat nähdä
Kuninkaan kauneudessaan. Minä haluan olla siellä. Minä haluan nähdä
Kuninkaan majesteettiudessaan. Älkää johtako ihmisiä uskomaan, että he
voivat päästä sinne ja ottaa syntinsä mukanaan. Luonteen täytyy muuttua
täällä. Meidän täytyy oppia laulamaan lunastettujen laulua täällä, jos
tahdomme laulaa sitä taivaassa."
26.11. Torstai, aamu
Hebr. 6:6
"Jokaisen täytyy huomioida tämä kutsu: 'Tulkaa minun tyköni… ja minä annan
teille levon.' Herra Jeesus on maksanut sinun lunastushintasi. Sinun tarvitsee
vain oppia Häneltä. Kristus-kaltaista kohteliaisuutta, jota toteutettiin
korkeammassa koulussa, tulee toteuttaa täällä olevassa koulussa sekä
vanhojen että nuorten uskovien taholta. Kaikki jotka oppivat Kristuksen
koulussa, ovat taivaan asiamiesten ohjauksessa; ja heidän ei pidä koskaan
unohtaa, että ovat näytelmänä maailmalle, enkeleille ja ihmisille. Heidän tulee
edustaa Kristusta. Heidän tulee auttaa toinen toisiaan tulemaan arvolliseksi
pääsemään korkeampaan kouluun. Heidän tulee auttaa toisiaan puhtauteen ja
jalouteen ja vaalia oikeita aatteita, mikä merkitsee olla Jumalan lapsi. Heidän
tulee puhua rohkaisevia sanoja. Heidän tulee kohottaa heikkoja käsiä,
vahvistaa horjuvia polvia. Me elämme ajassa, jolloin meidän tulee etsiä Herraa
vakavasti." L. 1903.
26.11. Torstai, ilta
2 Piet. 2:5
"On monia tapoja, miten ihminen voi ristiinnaulita Jumalan Pojan uudelleen ja
panna Hänet avoimeen häpeään. Maailmallisen liiketoiminnan palvonta
sekoittaa mielet niin, että saatana lähestyy salaa, ja pääsee pujahtamaan
sisälle. Hänellä on monia teorioita, joilla hän johtaa harhaan niitä, jotka
haluavat tulla johdetuksi. Väärä näkemys Jumalasta, joka on vallalla
maailmassa, on verhottua epäilyä valmistaen tietä jumalankielteisyyteen.
Kiivailla sanoilla ja itsekkäillä teoilla ihmiset usein murehduttavat Kristuksen
sydämen, siten saatana työskentelee väsymättä johtaakseen heidät
laittomuuteen. Kun hän pääsee valvomaan mieliä, hän painaa heihin pysyvän
leiman ja ikuisuuden asiat haihtuvat pois."
27.11. Perjantai, aamu
Saarn. 10:17
"Syö säännöllisinä aikoina. Väärillä tavoilla syömisessä sinä valmistaudut
tulevaan kärsimykseen. Aina ei ole turvallista taipua päivälliskutsuihin, vaikka
ne tulisivatkin veljien ja ystävien taholta, jotka tuhlaavat sinuun monenlaista
ruokaa. Sinä tiedät, että voit syödä kahta tai kolmea lajia ruokaa yhdellä
aterialla vahingoittamatta ruuansulatuselimiäsi. Kun sinut kutsutaan aterialle
vältä monenlaista ruokaa, joita emäntä on asettanut eteesi. Sinun täytyy tehdä
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niin, jos haluat olla uskollinen vartija. Kun eteemme pannaan ruokaa, jotka - jos
syömme niitä - aiheuttavat ruuansulatuselimille tuntikausien kovaa työtä, niin
meidän ei pidä, syötyämme sitä, moittia seurauksista ruuan tarjoajaa. - Meidän
tulee ratkaista, että syömme vain meille sopivaa."
27.11. Perjantai, ilta
Snl. 23:20,21
"Kolmekymmentä vuotta minä olen syönyt vain kaksi ateriaa päivässä, enkä syö
mitään aterioiden välillä. Tiedän omalta osaltani, että kaksi ateriaa voidaan
valmistaa siten, että ne ovat täysin sopivia. Mutta kenenkään ei pidä tehdä
omaa asiaansa arvosteluperusteeksi toisille. Jokaisen tulisi huolellisesti tutkia
oman ruumiinsa elimistöä, niin että hän tietää, miten viisaasti kohdella
ruumistaan, ja voi olla varma, ettei kohtuuttomalla syömisellä tuhoa elimistön
elinvoimia. Jokaisen tulee tietää itsestään, miten hoitaa ruumiin koneistoa, sillä
kukaan muu ei voi sitä tehdä hänen kohdaltaan." L. 1905.
28.11. Sapatti, aamu
Fil. 2:8
"Kristuksen korotus on suhteessa Hänen alennukseensa ja kärsimykseensä.
Hän voi tulla Vapahtajaksi ja Lunastajaksi olemalla ensin Uhraaja. Mikä
salaisuus onkaan Kristuksen jumaluudessa! Tehtyään lain suureksi ja ihanaksi
hyväksymällä sen ehdot pelastaessaan maailman tuholta, Kristus kiirehti
taivaaseen täydentämään työtään ja suorittamaan lähetystyötään lähettämällä
Pyhän Hengen opetuslapsilleen. Siten Hän vakuutti Häneen uskoville, ettei ollut
unohtanut heitä ollessaan Jumalan luona, missä on ainainen ilon täyteys. Pyhä
Henki laskeutui niiden päälle maailmassa, jotka rakastivat Kristusta." M. 1897.
28.11. Sapatti, ilta
Joh. 16:7
"Tämä oli lahjojen lahja. Pyhä Henki lähetettiin arvokkaimpana aarteena, mitä
ihminen voisi saada. Seurakunta kastettiin Hengen voimalla. Opetuslapset
pystyivät menemään julistamaan Kristusta, ensiksi Jerusalemissa, missä
häpeällinen oikeamielisen Kuninkaan häväistys tehtiin, ja sen jälkeen
maailman ääriin saakka. Kuinka täyteläisiä ja vapaita ovatkaan siunaukset,
joita annetaan kaikille, jotka tulevat Jumalan luo Hänen Poikansa nimessä. Jos
he haluavat noudattaa Hänen sanaansa asetettuja ehtoja, Hän avaisi heille
taivaan ikkunat ja vuodattaisi siunauksen ylitse tulvivasti. Jos Jumalan kansa
pyhittäytyy kuuliaisuuden kautta Hänen määräyksilleen, niin Herra työskentelee
heidän kanssaan.”
29.11. Sunnuntai, aamu
Hebr. 1:14
"Herra ei jätä pimeyteen niitä, jotka seuraavat kaikkea heille annettua valoa,
vaan Hän lähettää enkelinsä heidän yhteyteensä. Kornelius eli sopusoinnussa
Vanhan testamentin kirjoitusten kanssa, ja Herra lähetti sanansaattajan
kertomaan hänelle, mitä tehdä. Jumala olisi voinut antaa Korneliukselle kaiken
tiedon, mitä hän tarvitsi enkelin välityksellä, mutta se ei ollut Hänen
suunnitelmansa. Hänen tarkoituksensa oli asettaa Kornelius yhteyteen niiden
kanssa, jotka olivat saaneet tietoa Korkeimmalta, joiden työ oli jakaa tätä tietoa
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valoa etsiville. Siten Jumala aina kohtelee kansaansa." M. 1900.
29.11. Sunnuntai, ilta
Apt. 10:5,6
"Kornelius totteli annettua ohjetta. Hän yhdistyi seurakunnan kanssa ja tuli
hyödylliseksi ja vaikuttavaksi työntekijäksi Jumalan kanssa. Tämän tapauksen
tulisi lohduttaa ja vahvistaa meitä. Jotka ovat Jumalan palveluksessa tutkikoot
kiinteästi taivaan ja maan välistä suhdetta. Taivaan ja maan välikappaleet
yhdistyvät suuressa valon levittämistyössä pimeydessä oleville. Taivaan enkelit
välittävät siunauksia meille, ja me puolestamme jaamme niitä
kanssaihmisillemme. Meidän tulee pitää taloudenhoitoamme pyhänä
edesvastuuna. Meidän tulee käyttää ahkerasti saamiamme talentteja. Siten
tehdessämme Jumala huomioi uskolliset ponnistelumme, ja antaa meille
lisääntynyttä kykyä tekemään palvelusta."
30.11. Maanantai, aamu
Snl. 11:1
"Meidän täytyy joka päivä kokea uusi kääntymys. Jos sinä olet ottanut voittoa
liikeasioissasi, jonka Herra kehottaa korjaamaan, niin se täytyy panna
järjestykseen, ennen kuin voit olla rehellinen ja oikeamielinen Jumalan
silmissä. Kansamme täytyy korjata nämä asiat kaikkialla. Kun sinä ryhdyt
tähän korjaustyöhön tehden oikeutta Jumalan kanssa, niin taivaan enkelit
työskentelevät kanssasi, antavat sinulle terävä- näköisyyttä nähdäksesi, missä
sinä olet katsellut asioita väärässä valossa. Kristus ja enkelit katselevat työtäsi.
He mittaavat jokaisen toiminnan. Anna elämäsi edustaa nöyrää ja
vaatimatonta Jeesusta."
30.11. Maanantai, ilta
Matt. 7:12
"Yritä tehdä niin kuin Kristus tekisi, jos Hän olisi tilallasi. Älä anna mitään
erilaisuutta olla sinun rehellisyytesi mitan ja jumalallisen mitan välillä.
Oikeiden, puhtaiden periaatteiden täytyy hallita jokaisen sielun elämää, jotta
hänet Jumalan päivänä julistettaisiin vanhurskaaksi ja rehelliseksi. Herra ei voi
siunata ihmisiä, jotka turmelevat itsensä epäoikeudenmukaisilla liiketoimilla
joko veljiensä tai maailmanihmisten kanssa. Siten tekevät kadottavat
hengellisyytensä; he kasvavat kylmiksi, muodollisiksi ja itsekkäiksi. He
kaunistelevat tekemiään vääryyksiä keksimillään teorioilla, jotka ovat
vastakkaisia Jumalan sanan periaatteille." L. 1909.
JOULUKUU
1.12. Tiistai, aamu
Fil. 2:12
"Tässä ei sallita mitään huolimattomuutta, ei mitään hitautta, ei mitään
välinpitämättömyyttä, vaan meidän jokaisen on työskenneltävä pelolla ja
vavistuksella pelastuksemme eteen. Sinulla on jumalanpelko edessäsi ja sinä
tulet vapisemaan, jos eroat Jumalan neuvoista. Sitä tarkoitetaan vavistuksella.
Sinä työskentelet pelastuksesi eteen koko ajan pelolla ja vavistuksella. Siinä
tekee ihminen työtä, ja siinä tekee Jumala työtä. Kumpikin työskentelevät
yhdessä. Ihminen ei voi suorittaa tätä työtä ilman jumalallisten voimien apua."
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1.12. Tiistai, ilta
1 Piet. 1:17
"Jumala ei ota ihmistä hänen omine luonnollisine tunteineen ja puutteineen ja
aseta häntä suoraan Jumalan kasvojen valoon. Ei, ihmisen täytyy tehdä oma
osansa, ja kun ihminen työskentelee omaksi pelastuksekseen pelolla ja
vavistuksella, niin se on Jumala, joka työskentelee hänessä tahdon ja
tekemisen oman mielisuosionsa mukaan. Näiden kahden yhdistetyn voiman
kanssa ihminen on voittoisa ja saa lopulta elämän kruunun. Kun maailma
näkee, että meillä on innokas toivo, kohde, jota ei nähdä, mutta uskon kautta
on elävää todellisuutta, niin he näkevät että tämä usko on saanut ihmeellisen
muutoksen elämässämme.”
2.12. Keskiviikko, aamu
2 Moos. 31:2,3
"Jumalalla on aina Hänen kutsumiaan ihmisiä astumaan paikoille, joissa täytyy
työskennellä, ihmisiä, joiden kanssa ja joiden kautta Hän voi työskennellä.
Jokaiselle Herra on antanut talentteja - lahjoja, jotka vastaavat jonkin paikan
tarpeita. Herra antaa ymmärrystä jokaiselle, joka tahtoo täysin yhtyä Hänen
työhönsä. Meitä ei ole jätetty luottamaan ihmisviisauteen. Viisaus on Herrassa,
ja meidän etuoikeutemme on odottaa Häneltä neuvoja. Me olemme kaikki
Jumalan perheen jäseniä, jokainen suuremmassa tai pienemmässä määrin
varustettu Jumalan antamilla talenteilla käyttöön, josta joudumme tekemään
tiliä." L. 1903.
2.12. Keskiviikko, ilta
Ef. 4:11,12
"Meidän ei pitäisi koskaan halveksia pienintäkään ruumiillista, älyllistä tai
hengellistä pääomaa. Toiset asioivat penneillä ja lanteilla, ja Jumalan
siunatessa nämä nöyrät tekevät menestyksellisiä sijoituksia ja voittavat
suhteessa siihen pääomaan, jolla heidät oli varustettu. Kenenkään ei pitäisi
tehdä pilkkaa kenestäkään nöyrästä työntekijästä, joka täyttää paikkansa ja
tekee työtä, jota jonkun on tehtävä, vaikka se näyttäisi miten pieneltä tahansa.
Kaikkien, oli heillä vähän tai paljon talentteja, tulee sekoittua yhteen
yksimielisesti. Me tarvitsemme enemmän Jeesuksen henkeä, että voisimme
auttaa rajallisia ja estyneitä.
3.12. Torstai, aamu
Joh. 14:18
"Vaikka en nukkunut hyvin viime yönä, niin rauhani oli kuin virta. Jeesuksen
rakkaus kasvaa sydämessäni ja minä rakastan Häntä ja sydämeni vuotaa
kiitollisuudesta. Kallis jumalallinen totuus esiintyy niin kirkkaana ja selvänä
mielessäni, että haluaisin ilmaista sitä kaikille, joita voin saavuttaa,
lohduttaakseni ja rohkaistakseni heitä sillä virvoituksella, jota itse olen saanut.
En tunne vähäisintäkään mielen masennusta. Ihanat näkymät ja aatteet
esittäytyvät minulle kullan kaltaisina ja sydämeni hehkuu ja tunnen intoa
sieluista, jotka näyttävät kaipaavan sen ilmaisua." M. 1892.
3.12. Torstai, ilta
Joh. 14:15
"Ellei meidän olisi mahdollista pitää Hänen käskyjään, niin miksi Hän puhuu
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sen kaltaisia sanoja meille? Seuraava jae avaa meille tiedon aarteet: 'Ja minä
olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti.' Eikö tämä lupaus ole varma? Voivatko mitkään
sanat Jumalan ainoasyntyisen Pojan huulilta olla ratkaisevampia ja
myönteisempiä? Tiedän päivittäisestä kokemuksestani, että Pyhä Henki on
läsnä kun puhun Hänen sanaansa, istuttaen totuuden sydämiin, jotta se
ilmenisi heidän elämässään ja luonteessaan. Jumalan Henki ottaa totuuden
pyhiltä sivuilta, jonne Hän itse on sen pannut, ja painaa sen sieluun. Mitä pyhää
iloa, mitä toivoa ja lohdutusta voimmekaan jakaa toisille!" M. 1892.
4.12. Perjantai, aamu
Kol. 1:23
"Vain Jumalan armon vaikutus johtaa ihmisiä ottamaan asenteensa itsekieltäymyksen puolelle. Jumalan asiaa ei saa missään tapauksessa estää.
Pelastuksen ja katumuksen sanoma täytyy viedä maailman jokaiseen osaan.
Jumala on runsaasti suonut meille päivänpaisteen ja sadekuurojen aarteita,
jotta kasvillisuus kukoistaisi, ja Hän odottaa jokaisen uskovan halukkaan
vapaaehtoisesti edistävän totuuden asiaa. Meidän on nyt työskenneltävä siten
kuin emme koskaan ennen, jotta evankeliumi, joka on Jumalan voima
pelastukseksi, julistettaisiin kaikkialle maailmaan."
4.12. Perjantai, ilta
Kol. 1:10
"Kun Herran Henkeä vaalitaan, se on varma apukeino ahneuden sairautta
vastaan. Puhu siitä ja elä sen mukaan. Pukeudu evankeliumin koko
varustukseen. Me tarvitsemme enemmän rukouksen henkeä ja enemmän
uskoa. Kolossalaisten ensimmäinen luku esittää meille korkean
edesvastuumme. Meidän täytyy päästä korkeammalle ja yhä korkeammalle
hengellisyydessä. Meidän täytyy lakata valittamasta ja viljellä kiitoksen
antamista. Meidän täytyy työskennellä hukkuvien sielujen pelastamiseksi.
Meidän täytyy uskoa ylimpään Voimaan ja sulkea korvamme valittamiselta ja
virheiden löytämiseltä. Murskaa tämä taipumus ja tyhjennä sielun temppeli
pahan ajattelulta. Älä anna minkään onnettoman ajatuksen jäädä sinne. Sielut
hukkuvat synneissään, tee työtä Jumalan kunniaksi."
5.12. Sapatti, aamu
Jes. 48:10
"Kaikki lohdutuksen sanat, joita voin antaa sinulle, eivät auta paljoakaan. Sinä
tunnet voimasi ja lohdutuksesi lähteen. Sinä et ole vieras Jeesukselle ja Hänen
rakkaudelleen. Sinä olet niiden monien joukossa, joille elämä on pitkää kipua,
väsymystä ja pettymyksiä. Täyttymättömät toiveet ovat murehduttaneet
sydäntä, mutta tämä maailma on meidän ahdistuksemme, murheemme ja
surumme näyttämö. Me olemme täällä Jumalan koeteltavana. Sulatusuunin tuli
palaa, kunnes kuona on loppuun palanut meissä ja me tulemme ulos
ahdistuksen tulessa puhdistettuna kultana. Sinä voit, kallis veljeni, miettiä
Jumalan kaitselmusta, kun Hän on ottanut sinulta pois silmiesi loisteen." L.
1878, J.N.Andrevvsille.
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5.12. Sapatti, ilta
Job 1:21
"Olkoon tämä sinunkin sydämesi kieltä. Armon pilvi leijailee ylläsi ja purkautuu
pääsi yläpuolella synkimpinäkin hetkinä. Jumalan hyvät työt meille ovat lukuisat
kuin sadepisarat, jotka putoavat pilvistä alas kuivaan maahan, kastellen ja
virkistäen sitä. Jumalan armo on sinun ylläsi. Herra rakastaa sinua, rakas
veljeni. Hän rakastaa sinua. 'Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta
minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju.' Jos silmäsi
avautuisivat, niin näkisit taivaallisen Isäsi kumartuvan ylitsesi rakkaudessa ja
kuulisit Hänen äänensä, joka on myötätuntoinen sinulle, joka olet uupunut,
kärsivä ja surullinen. Seiso lujana Hänen voimassaan; siinä on lepoa sinulle,
sinä väsynyt." L. 1878, (J.N.Andrewsille,)
6.12. Sunnuntai, aamu
Mal. 3:10
"Loppu on aivan lähellä ja monet seurakunnistamme nukkuvat. Tehkööt kaikki
nyt pääasiakseen Herran palvelemisen. Herra on antanut kansalleen varoja,
toiset ovat saaneet enemmän, toiset vähemmän. Monille varallisuus on tullut
ansaksi. Toiveissaan seurata maailman muoteja he ovat kadottaneet intonsa
totuuteen, ja ovat vaarassa menettää iankaikkisen elämän. Siinä suhteessa,
mitä Jumala on suonut heille, heidän tulisi palauttaa Hänelle siitä hyvästä, mitä
Hän on antanut heille. Tutkikoot kaikki huolellisesti liiketoimiaan Luojansa
kanssa. Jotka eivät epäröi toimia petollisesti Tekijänsä kanssa, eivät varmasti
epäröi toimia petollisesti kanssaihmistensäkään kanssa." M. 1906.
6.12. Sunnuntai, ilta
Neh. 12:47
"Haluan painaa koko kansamme mieleen, että Herra pitää kymmenysten ja
uhrien pidättämisen ryöstönä. Me olemme vain Jumalan varainhoitajia; me
emme omista sitä rahaa, joka tulee käsiimme. Sen maksamisessa olemme
Jeesuksen Kristuksen työtovereita. Suuressa maailman varoitustyössä, ne jotka
ovat olleet totuudellisia sydämissään ja pyhittyneet totuuden kautta, tekevät
oman osansa. He ovat uskollisia kymmenysten ja uhrilahjojen maksamisessa.
Jokainen seurakunnan jäsen on tehnyt liiton Jumalan kanssa kieltääkseen
itsensä kaikelta liialliselta rahan käytöltä."
7.12. Maanantai, aamu
1 Kor 2:9
"Jokainen synti, jokainen väärä teko, jokainen Jumalan lain rikkominen
vaikuttaa tuhat kertaa voimakkaammin teon tekijään kuin sen kärsijään. Joka
kerta kun jotain niistä loistavista kyvyistä, joilla Jumala on rikastuttanut ihmistä,
on väärinkäytetty tai pahoinpidelty, se kyky menettää ainiaaksi osan
voimastaan eikä koskaan enää ole sitä, mitä se oli ennen sen
väärinkäyttämistä. Jokainen väärinkäytös, joka on isketty siveelliseen
luontoomme tässä elämässä, tunnetaan ei ainoastaan täällä, vaan
ikuisuudessa. Vaikka Jumala antaa anteeksi syntiselle, niin kuitenkaan ikuisuus
ei korvaa sitä, mitä vapaaehtoisesti on menetetty tässä elämässä. Mennä
seuraavaan, tulevaan elämään puolet voimasta riistettynä, mitä täällä olisi
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voinut olla, on kauhea ajatus. Kun koetusaikana täällä on menetetty hankkia
taivaskelpoisuus, niin sitä menetystä ei koskaan saada takaisin. Iloitsemiskyky
tulevassa elämässä on vähempi tässä elämässä tehtyjen rikkomusten ja
siveellisten voimien väärinkäytösten vuoksi. Korkeudet, joita me voimme
saavuttaa tulevassa elämässä, voisivat kohota korkeammalle ja vieläkin
korkeammalle, jos me olisimme parhaiten käyttäneet Jumalan meille antamia
etuoikeuksia ja kultaisia tilaisuuksia kykyjemme kehittämiseen täällä
koetusajassa ollessamme." L. 1877.
7.12. Maanantai, ilta
Jes. 65:14
"Me olemme kaikki jommankumman kahden johtajan alaisia. Toinen, ihmisen
ja maailman Luoja, on suurin kaikista. Kaikki ovat Hänelle kiitollisuudenvelassa
koko olemuksestaan, ja kaikista taipumuksistaan. Jos mieli on annettu Hänen
valvontaansa, ja jos Jumala saa muovata ja kehittää mielen voimat, niin uutta
siveellistä voimaa saadaan joka päivä kaiken viisauden ja voiman Lähteeltä.
Siveelliset siunaukset ja jumalalliset kauneudet palkitsevat jokaisen
ponnistukset, jonka mieli on taivaaseen päin. Me voimme käsittää ilmestyksiä taivaallisia kauneuksia - mitkä ovat maailmanihmisen lyhyen näkökyvyn
ulottumattomissa, jotka loistavat kirkkaammin kuin suurinkaan mieli ja
oppineinkaan filosofi, joka ei ole yhdistynyt äärettömään voimaan, voi kuvitella.
Oikeus, kunnia, rakkaus ja totuus ovat Jumalan valtaistuimen ominaisuuksia.
Ne ovat Hänen hallituksensa periaatteita, jotka on pystytettävä maan päällä,
puhdistettava Hänen kostavan oikeutensa tulella. Nämä ovat jalokiviä, joita
tulee etsiä ja vaalia aikaa ja ikuisuutta varten. Näiden asioiden näkymissä
rakenna luonteesi, ei maallisen tason mukaan, vaan ikuisuutta varten." L.
1877,
8.12. Tiistai, aamu
Jes. 48:4
"Itsepäisyys on paha luonteenpiirre, ja ellei sitä voiteta, sillä aiheutetaan paljon
vahinkoa. Itsepäisyys ei anna periksi, mitä tahansa mielipidettä hän
kannattaakin. Mielen rajoittuneisuus on syynä itsepäisyyteen. On henkisiä
kykyjä omaavia ihmisiä, jotka ovat sallineet itsepäisyyden kehittyä
luonteessaan, ja he kieltäytyvät uskomasta oikeita asioita, koska eivät itse ole
keksineet niitä. Itsepäisyys on kaiken kehityksen este. Itsepäinen ihminen ei
mielellään vakuutu mistään, mitä hänen näkemyksensä ei pysty
vastaanottamaan. Hän ei tiedä, mitä merkitsee vaeltaa uskossa. Hän pitää
kiinni omista suunnitelmistaan ja mielipiteistään, olivat ne sitten oikeita tai
vääriä, koska hän on aina kannattanut sitä ajatuksen suuntaa." M. 1898.
8.12. Tiistai, ilta
Hes. 3:7
"Oma minä on niin kauan ollut hallitsevana aineksena, että onneton ihminen
pitää hyveenä tehdä niin kuin hän ajattelee tai mikä on hänen mielipiteensä.
Jos toiset eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan, hän esittää vastaväitteitä
joka tilaisuudessa sekä pienissä että suurissa asioissa. Hän pitää kiinni
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sanoistaan, olivat ne sitten totta tai kokonaan vääriä. Tämä tottumus, kun sitä
usein toistetaan, kasvaa voimakkaaksi tavaksi ja tulee luonteeksi. Kun kaksi tai
kolme ovat tehneet arvostelun tieteekseen, jotka ottavat vastustavan asenteen
melkein kaikkeen, niin parhainkin asia voidaan vetää alas alhaiselle tasolle. He
voivat kylvää enemmän epäilyksen siementä kuin mitä haluaisivat nähdä
kypsyvän elonkorjuuseen. Herraa ei miellytä nähdä tämän hengen estävän ja
liittyvän Hänen työhönsä. Hän haluaa ihmisiä, jotka tekevät Hänen tahtonsa,
ihmisiä, joita Hänen Pyhä Henkensä valvoo." M. 1898.
9.12. Keskiviikko, aamu
Dan. 4:30
"Kansakuntien ja yksilöiden voima ei ole sattuneissa tilaisuuksissa ja
mahdollisuuksissa, jotka tekevät heidät voittamattomiksi; se ei ole heidän
kerskumassaan suuruudessa. Se mikä yksin voi tehdä heidät suureksi tai
voimakkaaksi, on Jumalan voima ja tarkoitus. He itse asenteellaan Hänen
tarkoituksiaan kohtaan, ratkaisevat oman kohtalonsa. Ihmishistoria kertoo
ihmisen saavutuksista, hänen voitoistaan taisteluissa, hänen menestyksestään
kiivetessä maailman suuruuteen. Jumalan historia kuvailee ihmistä
taivaalliselta näkökannalta. Jumalallisessa muistiinpanossa kaikki hänen
ansionsa riippuvat hänen kuuliaisuudestaan Jumalan vaatimuksille. Hänen
tottelemattomuutensa on huolellisesti merkitty muistiin ansainneena
rangaistuksen, jonka hän varmasti saa. Ikuisuuden valossa nähdään, että
Jumala kohtelee ihmistä hänen kuuliaisuutensa tai tottelemattomuutensa
mukaisesti."
9.12. Keskiviikko, ilta
Joh. 10:28
"Satoja vuosia ennen kuin ihmiset ovat astuneet toiminnan näyttämölle,
profeetallinen kynä on Pyhän Hengen sanelemana merkinnyt ylös heidän
historiansa. Jumalan ääni on kuultu vuosisadasta toiseen eri sukupolvissa, jotka
ovat tulleet ja taas menneet pois. Jokaiselle ihmiselle Jumalalla on paikka
suuressa suunnitelmassaan. Kun esiintyy totuutta tai valhetta, hulluutta tai
viisautta, niin kaikki täyttävät tarkoituksen, tuoden varman tuloksen. Maailman
silmissä Jumalaa palvelevat voivat näyttää heikoilta. He näyttävät ilmeisesti
vajoavan aaltoihin, mutta seuraavan aallon tullessa he ovat nousseet
lähemmäksi turvasatamaansa. Vaikka kuninkaat kukistuvat ja kansakunnat
poistuvat, niin sielut, jotka uskon kautta ovat yhdistyneet Jumalan tarkoituksiin,
pysyvät iankaikkisesti. 'Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa,
ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja
iankaikkisesti'." M. 1896.
10.12. Torstai, aamu
Joh. 17:21
"Niin kuin Kristus tuli maailmaan etsimään ja pelastamaan hukkuvia sieluja,
jotta he saisivat totuuden valon, niin samoin Hän on osoittanut saman työn
kaikille, jotka vastaanottavat Hänet Vapahtajanaan. Kuinka tärkeätä onkaan,
että me juurrumme ja perustumme totuuteen! Totuudessa ei ole mitään
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valhetta. Herra Jeesus on luvannut, että jos me vastaanotamme Hänet uskossa
ja uskomme Häneen Mallinamme, niin Hän antaa meille ’voiman tulla Jumalan
pojiksi’. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi sisältää suuret kaiken totuuden
periaatteet, ilmeten puhtaana elämänä. Nämä periaatteet tulee julistaa
maailmalle
rakkaudessa
ja
oikeassa
vanhurskaudessa.
Kaikessa
kanssakäymisessämme toisten kanssa meidän tulee totella Jumalan lain
määräyksiä." L. 1905.
10.12. Torstai, ilta
Joh. 17:19
"Näistä sanoista näemme, kuinka paljon riippuu niiden luonteesta, jotka
väittävät uskovansa Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Kristuksen seuraajien
elämästä maailma arvostelee Vapahtajaa. Jos joku sanoissa tai teoissa eroaa
totuuden elävistä periaatteista, hän häpäisee Vapahtajaansa ja tuottaa
Kristukselle julkista häpeää. Uskokoon jokainen sielu Kristukseen ja
vastaanottakoon Kristuksen lupaaman voiman, jotta hän voisi olla Jumalan
lapsi, noudattaen tunnontarkasti totuutta, jonka periaatteet ovat kutoutuneet
hänen sanoihinsa, henkeensä ja kaikkiin tekoihinsa. Siten kristitty voi tulla
jalostavaksi, puhdistavaksi vaikutukseksi, työskennellen väärää uskontoa ja
uskottomuutta vastaan."
11.12. Perjantai, aamu
Esran 7:6
"Kristus haluaisi jokaisen omistavan runsaasti taivaan armoa. Hän toivoo ilonsa
olevan sinussa, ja että sinun ilosi olisi täydellistä. Jokaisen sielun tulee
kasvattaa itsensä tarkkaan, uskolliseen palvelukseen, ollen yhtä rehellisiä
kokouksen ulkopuolella kuin kokouksessa. Taivaan enkelit katselevat sinua, ja
jokainen uskollinen opetuslapsi voi olla, jos tahtoo, niin kuin Esra oli kuninkaan
edessä. Jumalan käsi on kaikkien yllä hyvään, jotka etsivät Häntä, mutta Hänen
voimansa ja vihansa on niitä vastaan, jotka hylkäävät Hänet ja jotka luottavat
maailman apuun ja ystävyyteen, mennen kysymään Ekronin jumalalta eivätkä
ota huomioon elävän Jumalan neuvoa." L. 1905.
11.12. Perjantai, ilta
Ps. 4:4
"Ainoa turvamme on liittyä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Me voimme
menettää maailman ihmisten ystävyyden. Jotka liittyvät maailmallisiin ihmisiin,
että nämä edistäisivät heidän pyhittymättömiä aikeitaan, tekevät hirveän
erehdyksen; sillä he menettävät Jumalan suosion ja siunauksen. Painotan
kansaani ottamaan huomioon, että Herra on itse pannut eromuurin maailman
ja sen välille, minkä Hän on pystyttänyt maan päälle. Jumalan kansan tulee
palvella Häntä, sillä Kristus on kutsunut heidät ulos maailmasta, pyhittänyt ja
puhdistanut heidät.”
12.12. Sapatti, aamu
Jes. 8:20
"Herran elämän filosofia, selvästi ilmaistuna Hänen sanassaan, on elämämme
ohjesääntö. Ihmisen on alistuttava Hänen valvontaansa, joka tuntee lopun
alusta. Raamattu, ja vain Raamattu, on oppaamme. Meidän täytyy seurata ja
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totella taivaan elämää antavia periaatteita, ei vain ainoastaan meitä itseämme
varten. Jumalan viisaus ja voima työskennellen vastaanottavaisessa sydämessä,
tuo mielen ja luonteen sopusointuun taivaan lakien ja sääntöjen kanssa.
Meidän täytyy yksilöinä olla Pyhän Hengen opastuksessa, voidaksemme olla
yhteydessä suuren totuuden ja vanhurskauden asian maailmaan." L. 1910.
12.12. Sapatti, ilta
1 Joh. 5:3
"Meidän on käsketty hälyttämään kansa. Vartijat eivät saa nyt pettää. Heidän
täytyy valvoa rukouksessa, sillä heillä täytyy olla selvä käsitys velvollisuudestaan
Häntä kohtaan joka, vaikka olisi Jumalan ainoasyntyinen Poika, tuli
maailmaamme ohjaamaan miehiä ja naisia pois saatanan johdosta. Todella
kääntyneet ilmaisevat Kristuksen pelastavaa armoa työskennellen saatanan
sokaisemien sielujen kanssa. Jumalan työntekijöiden tulee omassa elämässään
osoittaa totuuden ja vanhurskauden voimaa. Maailma tulee pian kohtaamaan
suuren Lainantajan Hänen rikotun lakinsa takia. Vain ne voivat toivoa
anteeksiantamusta, jotka kääntyvät rikkomuksesta kuuliaisuuteen. Meidän
täytyy herättää ne, jotka ovat vajonneet hengelliseen uneen." L. 1910.
13.12. Sunnuntai, aamu
Luuk. 9:24
"Kristus antoi opetuslapsilleen mitä tärkeimmän opetuksen siitä, kuka olisi
Hänen opetuslapsensa. 'Siinä valtakunnassa, jota minä olen pystyttämässä',
Hän sanoi, 'kilpailulla yliherruuteen ei ole mitään paikkaa. Te olette kaikki veljiä
keskenänne. Kaikki minun palvelijani ovat samanarvoisia. Ainoa suuruus, joka
huomataan siellä, on nöyryyden ja antaumuksen suuruus palvellakseen toisia.
Joka itsensä nöyryyttää, hänet korotetaan, ja joka itsensä korottaa, hänet
alennetaan. Joka koettaa palvella toisia itse kieltäymyksessä ja itsensä
uhraamisessa, hänelle annetaan luonteenominaisuuksia, jotka suosittelevat
heitä Jumalalle ja kehittävät viisautta, oikeata kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä,
ystävällisyyttä ja myötätuntoa. Nämä antavat hänelle johtavan paikan Jumalan
valtakunnassa." M. 1898.
13.12. Sunnuntai, ilta
Luuk. 9:23
"Tämä on opetuslapseuden koetinkivi. Jos seurakunnan jäsenet olisivat sanan
tekijöitä, niin kuin he juhlallisesti lupasivat kasteessaan, he rakastaisivat
veljiään ja aina etsisivät yhteyttä ja sopusointua. Jotka uskovat Kristukseen ja
nöyrästi vaeltavat Hänen kanssaan, jotka valvovat nähdäkseen, mitä voisivat
tehdä auttaakseen, siunatakseen ja vahvistaakseen toisten sieluja,
työskentelevät yhdessä enkelien kanssa, jotka palvelevat pelastuksen perillisiä.
Jeesus antaa heille armoa, viisautta ja vanhurskautta, tehden heidät
siunaukseksi kaikille, joiden kanssa he joutuvat kosketuksiin. Mitä nöyrempiä
he ovat omassa arvostuksessaan, sitä enemmän siunauksia he saavat
Jumalalta, koska saaminen ei tee heitä ylpeiksi. He käyttävät oikein
siunauksiaan, sillä he saavat antaakseen." M. 1898.
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14.12. Maanantai, aamu
Joh. 8:12
"Herra Jeesus otti päälleen syntisen ihmisen luonnon, pukien jumaluutensa
ihmisyyteen. Mutta Hän oli pyhä, kuten Jumala on pyhä. Jos Hän ei olisi ollut
ilman synnin tahraa, Hän ei olisi voinut olla ihmisen Vapahtaja. Hän oli synnin
kantaja tarvitsematta sovitusta. Ollen yhtä Jumalan kanssa puhtaudessa ja
luonteen pyhyydessä Hän olisi voinut tehdä sovituksen koko maailman
synneistä. Kristus on maailman valo. Hänen kauttaan valo loistaa moraaliseen
pimeyteen. Jos Hän ei olisi valo, pimeys ei olisi ilmeistä, sillä valo ilmaisee
pimeyden. Mitä kirkkaampi valo, sitä suurempi vastakohta on valon ja
pimeyden välillä. Jos valo siirretään pois, niin jäljellä on vain pimeyttä." M.
1898.
14.12. Maanantai, ilta
1 Joh. 2:10
"Lääkäri, Parantaja, tuli korjaamaan Jumalan moraalisen kuvan, joka oli
kadotettu rikoksen takia. Kun Kristus asuu sielussa uskon kautta, Hän tekee
Häntä rakastavan valoksi Herrassa. Tosiasia on, että monilla jotka sanovat
uskovansa totuuden, on vain nimellinen usko. He eivät ole sanan tekijöitä. He
väittävät uskovansa, mutta heidän tunnustuksensa ei käännytä heitä. Kun
Kristus asuu sydämessä, niin Hänen läsnäolonsa on ilmeistä. Hyvät ja
miellyttävät sanat ja teot ilmaisevat Kristuksen henkeä. Luonteen sulous on
silminnähtävää. Mitään vihaisia intohimoja, uppiniskaisuutta tai pahaa
epäluuloa ei ole. Sydämessä ei ole mitään vihaa sen johdosta, että toiset eivät
hyväksy eivätkä arvosta heidän aatteitaan ja menetelmiään." M. 1898.
15.12. Tiistai, aamu
1 Kor. 12:12
"Pian vanha vuosi rasittavine muistiinpanoineen on mennyt ikuisuuteen, ja uusi
vuosi alkaa. Kootkaamme menneen vuoden aarteet ja viekäämme ne uuteen
vuoteen muistona Jumalan hyvyydestä ja armosta. Kirkastakaamme
tulevaisuutta entisten siunausten ajatuksilla. 'Ahkeroikaa pelolla ja
vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.' Meidän
täytyy työskennellä yhdessä Herran Jeesuksen kanssa. Vain siten me pystymme
suorittamaan oman osamme työstä. Meidän tulee pitää kiinni kaikesta, mitä
saamme Kristuksen kautta." L. 1902.
15.12. Tiistai, ilta
Room. 5:1
"Tulla vanhurskautetuksi merkitsee, saanut anteeksi. Jumala lukee Kristuksen
vanhurskauden niiden hyväksi, jotka Hän vanhurskauttaa, sillä Vapahtaja on
ottanut pois meidän syntimme. Me seisomme Jumalan valtaistuimen edessä
vanhurskautettuna ja pyhitettynä. Me olemme tyhjentyneet itsestämme, ja
totuuden pyhityksen kautta Kristus asuu sydämissämme. Meidät on tutkittu ja
koeteltu. Taivaan Herra sulkekoon meidät näkyvistä niin, että jumalattomilla ei
olisi mitään voimaa meidän ylitsemme. Kristus on suuri Mestari-työntekijä. Me
olemme työntekijöitä yhdessä Hänen kanssaan. Hänellä on oikeus antaa
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jokaiselle hänen työnsä. Jokainen varmistakoon sen, että tekee annetun työn
uskollisesti."
16.12. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 2:4
"Me emme ole yllättyneitä huomatessamme saatanan työskentelevän tänään
samalla tavalla kuin menneisyydessäkin. Meidän täytyy elää uskossa; sillä
ilman uskoa on mahdoton miellyttää Jumalaa. Kerskuvat väitteet
vanhurskaudesta ja äänekkäät esitykset on tarkoitettu johtamaan fanaattiseen
kokemukseen, joka sekoittaa monien mielet. Jos sellaisia asioita rohkaistaan,
niin riveihimme tulee Jumalan työlle vahingollinen fanatismin aalto, ja se
pyyhkäisee pois monia sieluja vaaralliseen petokseen. Näitä asioita saatana
käyttää pettääkseen, jos mahdollista, valitutkin." L. 1908.
16.12. Keskiviikko, ilta
1 Tess. 2:4
"Etuoikeutemme on saarnata sanaa Hengen todistuksessa. Jokaisen sielun
etuoikeus on harjoittaa uskoa Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta
puhdas hengellinen elämä tulee vain, jos sielu luovuttaa itsensä Jumalan
tahtoon Kristuksen, sovittavan Vapahtajan välityksellä. Etuoikeutemme on
työskennellä Pyhän Hengen avulla. Uskon harjoittamisella me tulemme
Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, sillä Kristus asuu kaikkien nöyrien ja
vaatimattomien sydämissä. Heillä on usko, joka työskentelee rakkauden kautta
ja puhdistaa sielun, usko, joka tuo rauhan sydämeen ja johtaa itse
kieltäymyksen ja itsensä uhraamisen polulle." L. 1908.
17.12. Torstai, aamu
Luuk. 2:9,10
"Koko taivas oli kiinnostunut suuresta tapahtumasta Kristuksen odotuksesta
maan päälle. Taivaan sanansaattajat tulivat ilmoittamaan kauan luvatun, kauan
kaivatun Vapahtajan syntymästä yksinkertaisille paimenille, jotka vartioivat
laumojaan yöllä Beetlehemin kedoilla. Ensimmäinen ilmestys, joka kiinnosti
paimenten mieliä Vapahtajan syntyessä, oli kirkas valo tähtikirkkaalla taivaalla,
joka täytti heidät ihmetyksellä ja ihailulla. Hämmästyneet paimenet saattoivat
tuskin käsittää enkelien heille tuomaa kallista sanomaa, ja kun kirkas valo
poistui he sanoivat toinen toisilleen: 'Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan
sitä, mikä on tapahtunut." RH. 1889
17.12. Torstai, ilta
1 Tess. 5:1,2
"Me emme tiedä tarkkaa aikaa, milloin Herramme tulee. Tapahtuuko se tänä
vuonna, ensi vuonna tai useamman vuoden päästä. Kristus on kertonut meille,
että Hän tulee kuin varas yöllä. Hän sanoo kaikille: 'Valvokaa.' Hyvin, hyvin
monille Hän tulee hetkellä, jona he eivät sitä ajattele. Hänen tulonsa aikoina
ihmiset kyselevät: 'Missä on lupaus Hänen tulostaan?' Saatana, pahan
alkuunpanija, ilmaisee nykyään voimansa ihmislapsille. Tämä on pimeyden
hetki ja voima. Näennäisesti hän hallitsee maailmaa. Evankeliumin
sanansaattajat huomaavat, että jokin voima liikuttaa maailmaa yhä
suurempaan ja suurempaan vastustukseen Kristusta ja Hänen sanomaansa
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vastaan. Viimeinen suuri taistelu hyvän ja pahan voimien välillä on 'ahdistuksen
aika, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut'. Väkivaltaisuus, joka täyttää maan,
ylittää sen, mitä oli ennen vanhan maailman tuhoamista." L. 1903.
18.12. Perjantai, aamu
Matt. 13:10,11
"Kristus antoi opetuslastensa ymmärtää, että Hän puhui vertauksin ja kätki
suuret esittämänsä totuudet vertauksiin, jotta henkilöt, joilla ei ollut totuutta tai
eivät rakastaneet sitä, joiden sydämet heidän luonteensa ja halujensa
tyydyttämiset olivat harhaanjohtaneet, eivät tuntisi Hänen oppiaan.
Hedelmättömät kuulijat Herramme esitti epäileviksi, pinnallisiksi tai
maailmallisiksi. Nämä eivät voi erottaa totuuden siveellistä kirkkautta tai sen
käytännöllistä henkilökohtaista merkitystä omille sydämilleen. Heiltä puuttuu
usko, joka voittaa maailman, ja varmana seurauksena maailma voittaa heidät."
L. 1882.
18.12. Perjantai, ilta
1 Kor. 2:10
"Kiinteä yhteys Jumalaan avaa ja tekee ymmärryksen nopeaksi ja teräväksi.
Muutamat ihmiset, jotka tunnustavat uskovansa totuuden tänä aikana ovat
sellaisessa tilassa, että he eivät ymmärrä Jumalan ihmeellistä työtä, jolla
Jumala vahvistaa sanaansa. He eivät huomaa, että Jumalan Hengen
työskentely on suoritettu Hänen voimallaan, ei siksi etteivätkö todisteet olisi
riittävät, vaan koska heidän sydämiensä itsepäisyys ja turmelus ei siedä
rehellisesti ja vilpittömästi punnita näitä todisteita, koska ihmisten synnit ovat
kovettaneet heidän sydämensä ja heidän mukautumisensa maailmaan on
himmentänyt heidän käsityskykynsä jumalallisista asioista. He ovat haluttomia
ohjattavaksi vanhurskauden polulle, joka johtaa Jumalan kaupunkiin." L. 1882.
19.12. Sapatti, aamu
Joos. 24:15
"Jumalan armo on suuri ja niitä, jotka vetäytyvät kiinteämmin ja kiinteämmin
Kristuksen vierelle, ei voiteta. Me voitamme kaiken vetäytymällä lähelle
Jumalaa ja nöyrryttäen itsemme Hänen edessään. Näin tehdessämme
muistakaamme, että olemme Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä;
että meidän tulee olla osallisia jumalallisesta luonnosta. Sanon kaikille, älkää
hellikö yhtäkään epäpyhää ajatusta tai tunnetta. Kristuksen armon voima on
ihmeellinen. Kun vihollinen tulee tulvan tavoin, niin Herran Henki nostaa
luottavaisille viirin vihollista vastaan. Rukoilkaa, veljet ja sisaret, rukoilkaa
oman itsenne puolesta. Kristuksen armo ja rakkaus ylittää rajallisen
käsityskykymme. Anokaa, että elämänne puhdistuisi kaikesta tahraavasta." L.
1906.
19.12. Sapatti, ilta
1 Kor. 13:1
"Maailmassa on väärennettyä kristillisyyttä kuin myös tarkkaa kristillisyyttä.
Oikea henki ihmisessä ilmenee siinä tavassa, miten hän kohtelee
kanssaihmisiään. Voimme tehdä kysymyksen, edustaako hän Kristuksen
luonnetta hengessä ja toiminnassa, vai yksinkertaisesti ilmaisee luonnollisen
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itsekkäitä luonteenpiirteitä, jotka kuuluvat tämän maailman ihmisille?
Tunnustus ei paina mitään Jumalan edessä. Ennen kuin on iankaikkisesti liian
myöhäistä korjata vääryyksiä, niin kysyköön jokainen itseltään: 'Mikä minä
olen?' Riippuu meistä itsestämme muodostammeko sellaisen luonteen, joka
suosittelee meitä Jumalan kuninkaalliseen perheeseen." M. 1895.
20.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 7:20
"Jumalan laki ilmaisee Hänen luonteensa. Joka väittää pitävänsä Jumalan lain,
mutta ei osoita rakastavansa Jumalaa koko sydämestään, mielestään ja
voimastaan, joka ei pyhitä itseään varauksetta Hänen palvelukseensa, ja joka ei
pidä edes neljää ensimmäistä käskyä, jotka teroittavat ylintä rakkautta
Jumalalle, eikä edes kuutta viimeistä, jotka käskevät epäitsekkäästi
rakastamaan toinen toistaan, ei ole kuuliainen lapsi. 'Heidän hedelmistään te
tunnette heidät.' Todellinen rakkaus Jumalaan ilmaisee aina itsensä, sitä ei
voida salata. Jotka todella pitävät Jumalan käskyt ilmaisevat samaa rakkautta,
jota Kristus osoitti Isälleen ja kanssaihmisilleen. Jonka sydämessä Kristus asuu,
hän ilmaisee Kristusta luonteessaan ja työssään. Hänen hyvissä teoissaan
näkyy aina uskon hedelmä, ja hän ilmaisee Kristusta rakastavilla sanoillaan ja
armollisilla teoillaan. Hän elää sen totuuden mukaisesti, johon väittää
uskovansa." M. 1894.
20.12. Sunnuntai, ilta
Joh. 14:23
"On mitä vakavin asia edustaa Kristuksen luonnetta maailmalle. Missä näin
tehdään ja kuka niin tekee, niin siellä on kylvetty siemen iankaikkiseen
elämään. Mitä tahansa näet toisten tekevän sellaista, joka sinun arviosi
mukaan ei sovi kristitylle, niin katso, ettet itse koskaan tee samoja asioita. Älä
koskaan murehduta Jeesuksen sydäntä, joka on kantanut syntisi ja surusi.
Palvele Jumalaa nöyrästi ja sydämen vaatimattomuudessa. On välttämätöntä,
että jokainen sielu, joka kantaa kristityn nimeä, tekee polut suoraksi jaloilleen.
Miksi? Siltä varalta, ettei rampa kääntyisi pois tieltä. On kauhea, kauhea asia
antaa sielulle väärä esimerkki ja johtaa hänet väärään suuntaan sinun
kulkemallasi tiellä." L.
21.12. Maanantai, aamu
Matt. 5:16
"Kaipaan nähdä seurakunnan nousevan täyteen tietoisuuteen edesvastuustaan
ja vastuustaan Jumalan edessä antaa valonsa loistaa maailmaan selvin, vakain
ja kirkkain sätein. Monien valo on liian lepattava, epävakainen ja epävarma.
Ajoittain se loistaa kirkkain sätein, ja sitten melkein sammuu. Israelin Herraa
Jumalaa ei voida kirkastaa, ellei valo säteile vakaasti siveellisen pimeyden
keskellä yhtä lailla kuin valossa. Vanhurskauden auringon valo ei koskaan ole
himmeä. Se paistaa jatkuvasti yllemme. Siitä huolimatta, että saatana heittää
helvetillisiä varjojaan meidän polullemme, niin valo loistaa sen yli." M. 1889.
21.12. Maanantai, ilta
Matt. 7:7
"Meidän täytyy päivittäin kohottaa sielumme taivasta kohti, siepaten
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vanhurskauden auringon kirkkaita valonsäteitä. Onko Jumala unohtanut olla
armollinen kansalleen, joka pelkää Häntä, joka rakastaa Häntä? Ei. Onko Hän
sulkenut hellän armonsa, niin että se ei enää ulotu ahdistetuille ja kiusatuille
omilleen? Sanon teille ei. Katso ylös, vapiseva, epäilevä sielu. Katso ylös
Jeesuksen Kristuksen kasvoihin, jotka säteilevät rakkautta Hänen verellään
ostetuille, äläkä enää epäile. Jeesus on Puolustusasianajajasi, Ylimmäinen
pappisi. Hän edustaa sinua Isän edessä taivaassa. Jumala on luvannut; tartu
uskossa Hänen lupauksiinsa." M. 1889.
22.12. Tiistai, aamu
Room. 13:10
"Ominaisuus, jota Kristus arvostaa eniten ihmisessä, on puhtaasta sydämestä
tuleva rakkaus. Se on kristityn puun hedelmä. 'Jokainen, joka rakastaa, on
Jumalasta ja tuntee Jumalan.' Jos te olette Raamatun kristittyjä, niin te olette
jokainen yhtä suuresti kiinnostunut veljestänne kuin itsestännekin. Työn, mikä
antaa elämän leipää hukkuville sieluille, tulisi olla kaiken imevä, pitäen
työntekijäin sydämet ystävällisinä ja hellinä toisiaan kohtaan. Oikeaa kristillistä
kohteliaisuutta täytyy kasvattaa ja harjoittaa ystävällisissä teoissa.
22.12. Tiistai, ilta
Matt. 5:6
"Vuorisaarnassa Kristus määritteli oikean pyhityksen. Hän eli pyhää elämää.
Hän oli opetus siitä, mitä Hänen seuraajiensa tulee olla. Meidän tulee olla
ristiinnaulittuja Kristuksen kanssa, haudattu Hänen kanssaan, ja sitten
virkistettyjä Hänen Hengellään. Silloin me olemme täyttyneet Hänen
elämällään. Meidän pyhityksemme on kohde, jota Jumala haluaa meistä. Hän
valitsi meidät ikuisuudesta, että me olisimme pyhiä. Etuoikeutemme on olla
osallisia jumalallisesta luonnosta, välttäen sen turmeluksen, joka maailmassa
on vallalla himojen tähden. Jumala on selvästi sanonut, että Hän vaatii meitä
olemaan täydelliset; ja koska Hän vaatii sitä, Hän on valmistanut niin, että me
voimme olla jumalallisesta luonnosta osallisia. Sen voiman antaa Kristus." M.
23.12. Keskiviikko, aamu
1 Kor. 3:9
"Meillä täytyy olla elävä luottamus elävään Jumalaan. Ja jos meillä on elävä
yhteys elävän Jumalan kanssa, niin Kristus asuu sydämessä elävän uskon
kautta, ja kristitty tekee Kristuksen elämän tekoja. Hänen elämänsä ja
luonteensa muuttuu, hän puhuu Kristuksen puhumia sanoja, hän ilmaisee
luonnetta, jota Kristuskin ilmaisee. Ja kun ahdistus tulee päällemme, me
emme ilmaise kapinallista henkeä. Meidän tulee selvästi ymmärtää se työ,
joka nyt on edessämme. Se on armon työtä, rakkauden työtä, työtä Kristuksen
linjalla, juuri niin kuin Kristuskin työskenteli." M. 1894.
23.12. Keskiviikko, ilta
Ef. 6:12
"Kristuksen luonne esittää meille taivaallisen Isämme luonteen. Hänessä verho
on vedetty syrjään, joka kätkee Jumalan kunnian meidän silmiltämme.
Raamattu näyttää meille Jumalan Hänen korkeassa ja pyhässä paikassaan, ei
toimettomana, ei hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, vaan Häntä ympäröivät,
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kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, pyhää,
älykästä olentoa, jokainen odottaen toteuttaa Hänen pyyntönsä ja huomaten
jokaisen väärän teon niitä vastaan, jotka ovat Jumalan omaisuutta. Jumalan
lasten tulee työskennellä yhdessä kaikkien näkymättömien valon sotajoukkojen
kanssa. Ja heidän riveissään on enemmänkin kuin enkeleitä; Pyhä Henki tulee
alas johtamaan taistelua." L.
24.12. Torstai, aamu
1 Aikak. 29:14
"Toivomme teille Jumalan menestystä. Jos meillä on Hänen suojeluksensa ja
hyväksyntänsä, me menestymme missä tahansa olemmekin ja mitä tahansa
suoritamme. Ilman Jumalan siunausta hyvinvointi ei ole menestystä.
Ensimmäinen halumme tulisi olla varmistaa, että Jumala on Ystävämme. Älä
tee asiaksesi palvella itseäsi ja tulla välinpitämättömäksi Jumalan vaatimuksille
itseesi nähden. Sinä olet Hänen omaisuuttaan. Omista lujat periaatteet, muista,
että Jeesus on ostanut sinut äärettömällä hinnalla. Sinun tulee pitää ajatuksesi
puhtaina; ne ovat Herran. Anna ne Hänelle. Meillä ei ole mitään ansioita
Jumalalle. Me emme voi antaa Hänelle mitään, mikä ei olisi jo Hänen." L. 1873.
24.12. Torstai, ilta
1 Kor. 6:19,20
"Sinut on ostettu, vaikka hukkuisitkin. Herra haluaa oman omaisuutensa. Kun
me olemme antaneet Jumalalle sielumme, ruumiimme ja henkemme; kun me
olemme pitäneet ruokahalumme kurissa omantunnon mukaisesti ja olemme
taistelleet jokaista himoamme vastaan osoittaen, että pidämme jokaista elintä
Jumalan omaisuutena, tarkoitettuna Hänen palvelukseensa; kun kaikki
mieltymyksemme on siirretty Herran mielen mukaisiksi, niin silloin olemme
antaneet Herralle Hänen omansa. Oi Jumala, ’kaikki tulee sinulta, ja omasta
kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.’ Älä missään olosuhteissa elä vain
itsellesi. On sellaisia, jotka aina tarvitsevat apua, jota sinä voit heille antaa." L.
1873.
25.12. Perjantai, aamu
Ilm. 3:4
"Muutamat Sardeessakin pitivät kiinni vilpittömyydestään. Heidän ainoa
toivonsa oli pitää kiinni Jumalasta, ja heissä täyttyi lupaus: 'Minä teen
kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin
Oofirin kulta.' Varhaisessa kristillisessä seurakunnassa oli ihmisiä, jotka olivat
Kristuksen todellisia opetuslapsia. He kokoontuivat usein yhteen, jolloin
rukoiltiin. He saattoivat edistää vain sellaisia periaatteita, joissa oli taivaan
leima. He eivät hyväksyneet vierasta tulta. He ottivat tulensa jumalalliselta
alttarilta. Heille pyhät ja oikeat periaatteet olivat pyhiä, ja vaalimalla niitä he
pitivät itsensä tahrattomina maailmalta." M. 1898.
25.12. Perjantai, ilta
1 Joh. 3:1
"Siksi maailma ei tunne meitä, koska se ei tuntenut Häntä. Se ei ymmärrä
meidän toimintamme periaatteita. Meidän täytyy seistä Jumalan edessä
omatunto puhtaana rikoksista. Ihmeellisiä etuoikeuksia on varattu jokaiselle
Hartauskalenteri

47

Loka-Joulukuu 2020

meistä. Jumala ei koskaan aseta eteemme vaatimuksia antamatta meille
voimaa sen suorittamiseen. Hän ei koskaan pyydä meitä ottamaan
askeltakaan ennen Häntä. Hän johtaa tietä ja meidän tulee seurata perässä.
Seuraamalla Häntä emme ole vaarassa mennä harhaan. Siten vain voimme
tehdä kristillisen luonteen täydelliseksi Jumalan armon palvelijoina." M. 1905.
26.12. Sapatti, aamu
Ef. 4:1-3
"Lue Kristuksen rukous, jonka Hän rukoili kansansa edestä juuri ennen
koetustaan ja ristiinnaulitsemistaan. Kristus ihmisluonnossaan kärsi
pettymystä ja koetusta. Kun luen Raamatusta, kuinka monet kieltäytyivät
uskomasta, että Kristus oli Jumalan Poika, niin suru täyttää sydämeni. Me
luemme, että Hänen omat veljensäkin kieltäytyivät uskomasta Häneen. Meillä
täytyy olla särkymätön rintama uskossa ja yksimielisyydessä. Meidän täytyy
olla voimakkaita Jumalassa ja Hänen armonsa voimassa. Eripuraisuudessa
vihollinen tulee ja kylvää siementään. Me tarvitsemme totuutta jokaisessa
kohdassa. Me tarvitsemme vähemmän omia sanojamme ja enemmän Jumalan
sanaa." L. 1906.
26.12. Sapatti, ilta
Ef. 5:1.2
"Noudattakaamme käytännössä kristillistä kohteliaisuutta. Lempeä vastaus
raakaan hyökkäykseen, kääntää vihan pois. Kristus haavoittuu
erimielisyyksistä, joita syntyy niin helposti ja tuodaan etualalle. Ottakaa
Johanneksen 17. luku ja lukekaa Kristuksen rukous, Hänen pyyntönsä, että
opetuslapset olisivat yhtä, niin kuin Hän on yhtä Isän kanssa. Me häpäisemme
suuresti Jumalaa pitäessämme kevyenä asiana osoittamalla mielipideeroavaisuuksiamme. Se heikentää varmasti sekä omia että toisten sieluja.
Siksi tahdon sanoa teille, veljeni ja sisareni, katsokaa ylöspäin, puhukaa
uskosta ja toivosta. Älkää katselko synkkiä puolia.".
27.12. Sunnuntai, aamu
Jaak. 1:27
"Työmme on epätäydellistä, jos emme kasvata toisia olemaan työntekijöinä
yhdessä Jumalan kanssa, vieraillen ja rukoillen perheiden kanssa, osoittaen
maailmalle, mitä Jeesus on tehnyt meille. Jumalan sanassa Jaak. 1:27 nämä
sanat on puhuttu jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Ei vain saarnaajien, vaan
jokaisen Häneen yhdistyneen sielun tulee työskennellä Hänen viinitarhassaan.
'Siinä minun Isäni kirkastetaan', sanoi Kristus, 'että te kannatte paljon
hedelmää.' Omassa elämässään Kristus maksoi sinun edestäsi vakavan,
vilpittömän yhteistyön. Ellet sinä työskentele uskollisena lähetystyöntekijänä,
niin olet uskoton luottamuksellesi ja aiheutat pettymystä Vapahtajallesi." ST,
27.12.1899.
27.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 25:35
"Jumalan sanassa on osoitettu meille, miten Hänen työtään olisi tehtävä.
Meidän täytyy tehdä vakavaa, uskollista työtä, työskennellen sielujen hyväksi
kuten se, jonka täytyy tehdä heistä tiliä. 'Tehkää parannus, tehkää parannus' oli

Hartauskalenteri

48

Loka-Joulukuu 2020

Johanneksen sanoma erämaassa. Herra haluaisi palvelijoittensa tänään
saarnaavan vanhaa evankeliumin oppia, surua synnistä, katumusta ja
tunnustusta. Me tarvitsemme vanhanajan jumalanpalveluksia, vanhanajan
tapoja ja vanhanaikaisia isiä ja äitejä Israelissa, joilla on Kristuksen lempeä
myötätunto. Syntisen kanssa on tehtävä työtä kestävästi, vakavasti ja viisaasti,
kunnes hän näkee, että hän on Jumalan lain rikkoja, että hänen täytyy osoittaa
katumusta Jumalaa kohtaan ja uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen." ST.
1899.
28.12. Maanantai, aamu
Joh. 15:20
"Suurempaa todistetta saatanan työskentelystä ei ole, kuin että ne jotka
tunnustavat olevansa pyhittyneitä Jumalan palvelukseen, vainoavat tovereitaan,
koska nämä eivät usko samoja opinkappaleita kuin he uskovat. Nämä
syöksyvät raivoten Jumalan kansaa vastaan sanoen totuudeksi sen, jonka
tietävät olevan valhetta. Siten he osoittavat, että heidän innoittajansa on hän,
joka on veljien syyttäjä ja Jumalan pyhien murhaaja. Mutta jos Jumala sallii
tyrannien tekevän meille, kuten papit tekivät Hänen pojalleen, niin tuleeko
meidän luopua uskostamme ja mennä taaksepäin turmioon? Ei se tapahdu
siksi, että Jumala ei välittäisi meistä antaessaan sellaisten asioiden tapahtua;
sillä Hän sanoo: 'Kallis on Herran silmissä Hänen hurskaittensa kuolema.'" RH,
1897.
28.12. Maanantai, ilta
Jes. 26:20,21
"Saatanan alaisuudessa, ja hänen henkensä täyttäminä ihmiset voivat
murehduttaa Jumalan kansaa, he voivat aiheuttaa tuskaa ruumiille, he voivat
riistää heidän elämänsä, mutta he eivät voi koskea elämään, joka on kätketty
Kristukseen. Me emme ole itsemme omat. Sielumme ja ruumiimme on ostettu
hinnalla, joka maksettiin Golgatan ristillä; ja meidän tulee muistaa, että me
olemme Hänen kädessään, joka on luonut meidät. Mitä tahansa pahaa saatana
suunnittelee ihmisiä vastaan, niin meillä on se vakuutus, että olemme Jumalan
suojeluksessa, ja että Hänen Henkensä vahvistaa meitä kestämään. Enää ei
kestä kauaa, kun ihmiset joutuvat seisomaan kaiken maan Tuomarin edessä
tehdäkseen tiliä niistä kärsimyksistä, joita ovat aiheuttaneet Jumalan
perillisille" RH, 28.12.1897.
29.12. Tiistai, aamu
Hebr. 13:8
"Veljeni ja sisareni, meidän täytyy pitää mielessämme Kristuksen täydellisyyden
esimerkki. Jos me sallimme mielemme viipyä toisten epätäydellisyyksissä, niin
oma sielumme täyttyy pahan hapantaikinalla. Pyrkiessämme esittämään
tämän ajan totuutta maailmalle, me tulemme kohtaamaan monia vaikeuksia,
mutta jos me pidämme sydämemme ja mielemme kalliissa Vapahtajassa, jos
me puhumme Hänen rakkaudestaan ja voimastaan, niin sekaannukset
väistyvät ja me tulemme onnellisiksi Vapahtajan rakkauden vakuutuksessa. Me
emme ole riippuvaisia maailmasta ja sen muuttuvaisuudesta. Hän jossa on
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jumaluuden koko täyteys ruumiillistuneena, ja jossa viisauden ja tiedon kaikki
aarteet ovat kätkettyinä, on ilomme ja riemumme kruunu, rauhamme,
voimamme ja tyydytyksemme. Siksi iloitkaamme, mitä tahansa tapahtuukin."
L. 1911.
29.12. Tiistai, ilta
Ilm. 1:17
"Meidän täytyy saavuttaa Kristuksen armon mitta, joka tekee meidät
kykeneviksi olemaan yhdessä rakkaudessa ja yksimielisyydessä tässä
elämässä, muutoin me emme voi koskaan elää yhdessä tulevassa elämässä.
Yritän osoittaa kansallemme yksimielisyyden välttämättömyyden, jota Kristus
rukoili. Sielun täytyy täysin omaksua Jumalan sanan voima ja arvovalta. Kristus,
täydellinen esimerkki, on aina edessämme. Meidän täytyy katsoa Häneen
saadaksemme armoa ja voimaa jokaisen puutteen voittamiseksi. Meidän
täytyy olla valmiita Jumalan suurta päivää varten näyttäen jokapäiväisessä
elämässämme periaatteita, joita esitettiin meille Kristuksen elämässä. Meidät
on kutsuttu olemaan Hänen edustajiaan. Meidän tulee elää sopusoinnussa
Hänen tahtonsa kanssa, edustaen Häntä elämässämme ja luonteessamme.
Täydellinen sopeutuminen Jumalan tahtoon on ehto, jolla iankaikkinen elämä
saavutetaan." L.1911.
30.12. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:15
"Tutkikaa ohjeita, jotka on annettu Matt. 25:14-46. Verratkaa näitä ohjeita
elämänne raporttiin. Jokainen ihminen pankoon pois kerskauksensa.
Kulkekaamme Kristuksen jalanjäljissä oikean uskon nöyryydessä. Pankaamme
pois kaikki itseluottamus, jättäen itsemme päivästä toiseen ja hetkestä
hetkeen Vapahtajalle, jatkuvasti saaden ja antaen Hänen armoaan. Pyydän
niitä, jotka tunnustavat uskovansa Kristukseen, vaeltamaan nöyrästi Jumalan
edessä. Ylpeys ja itse korotus on vastenmielistä Hänelle. 'Jos joku haluaa minun
perässäni kulkea,' Kristus julistaa, 'hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja
seuratkoon minua.' Vain ne, jotka tottelevat tätä sanaa, Hän tunnustaa
uskovikseen." M. 1905.
30.12. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:12,13
"’Ja sana tuli lihaksi ja vaelsi meidän keskuudessamme’. Mikä ihmeellinen
alentuminen! Taivaan ruhtinas, taivaan sotajoukkojen Komentaja, astui alas
korkeasta asemastaan, riisui pois kuninkaallisen pukunsa ja kuninkaallisen
kruununsa, ja puki jumaluutensa ihmisyyteen, jotta Hän tulisi jumalalliseksi
Opettajaksi jokaiselle ihmisluokalle ja eläisi ihmisolentojen edessä
itsekkyydestä ja synnistä vapaata elämää, antaen heille esimerkin siitä, miksi
he Hänen armostaan voivat tulla. Kiittäkäämme Jumalaa tästä ihmeellisestä
sanasta! Nämä mahdollisuudet näyttävät aivan liian suurilta meille ne
saavuttaaksemme, se panee heikkoutemme ja uskottomuutemme
häpeämään. Kiitän Jumalaa, että uskossa voin nähdä Vapahtajani. Sieluni
tarttuu suureen lahjaan. Ainoa toivomme tässä elämässä on tarttua
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ojennettuun käteen pelastuaksemme. Jos me katsoisimme pois itsestämme
Jeesukseen, tehden Hänet Oppaaksemme, niin maailma näkisi
seurakunnissamme voiman, jota se nyt ei näe." M. 1905.
31.12. Torstai, aamu
Fil. 3:13,14
"Älä anna minkään kääntää itseäsi pois itse kieltäymyksen polulta. Niistä, jotka
muinaisena aikana osallistuivat ruumiillisiin voimainkoitoksiin, luemme: 'Mutta
jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain
katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.' Koska me olemme
suuressa taistelussa, niin ajatelkaamme, mitä menetämme jos
epäonnistumme. Me menetämme iankaikkisen elämän, joka on ostettu meille
Jumalan Pojan verellä. Tuleeko meidän sitten karttaa Vaivannäköä ja valppautta
iankaikkisuuden tähden? Jos me kaikella voimallamme vastustamme pahaa ja
voitamme esteet, niin me saamme voiton. Elinvoima palkitsee ponnistelut
pyrkiessämme korkeaan kutsumukseemme Kristuksessa." L. 1903.
31.12. Torstai, ilta
Hebr. 3:1
"Maailmallisia huvituksia esitetään vetämään huomio pois Jeesuksesta; mutta
pannen syrjään jokaisen painon ja synnin, joka niin helposti kietoo, meidän
tulee pyrkiä eteenpäin, näyttäen maailmalle, enkeleille ja ihmisille, että toivo
nähdä Jumalan kasvot on kaiken ponnistelun ja uhrauksien arvoinen, jota sen
toivon saavuttaminen vaatii. Antakaamme näiden suurten tarkoitusten, jotka
pakottivat Paavalin pyrkimään eteenpäin hädästä ja vaikeuksista huolimatta,
johtaa meitäkin vihkiytymään kokonaan Jumalan palvelukseen. Mitä tahansa
kätesi tekeekin, niin tee se parhaasi mukaan. Tee työsi miellyttäväksi
kiitoslauluilla. Jos haluat saada puhtaan merkinnän taivaan kirjoihin, niin älä
koskaan ole kärttyisä ja riiteleväinen. Päivittäinen rukouksesi olkoon: 'Herra,
auta minua tekemään parhaani. Opeta minua, miten tehdä työ paremmin. Anna
minulle tarmoa ja iloisuutta. Auta minua saamaan palvelukseeni Vapahtajan
rakastava palvelualttius." L. 1903.
*****
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