LOKAKUU
1.10. Keskiviikko, aamu
2.Kor. 4:6
"Tämä tieto, tieto Jumalan kirkkaudesta, on korkeinta tietoa, mitä ihminen
koskaan voi saada, ja se tieto on meillä 'saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri
voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.’ Eksytyksiä on monia ja
harhaanjohtavia. Näkymättömät voimat vaikuttavat saadakseen valheen
näyttämään totuudelta, ja eksytyksillä on petoksen peite, jotta ihmiset
hyväksyisivät ne välttämättöminä korkeampaa kasvatusta varten. Nämä eksytykset
johtavat harhaan monia tutkivia, elleivät he valvo jatkuvasti ja ellei Jumalan Henki
johda heitä niin, että he voivat vastaanottaa suuria ja pyhittäviä totuuksia
sydämeen ja mieleen ja tunnustaa ne korkeamman tiedon perusperiaatteiksi." L.
1909.
1.10. Keskiviikko, ilta
Matt. 6:24
"Mikään opetus ei voi olla arvokkaampaa kuin Jumalalta saatu, ja sitä annetaan
kaikin sitä haluaville. Korkeampaa opetusta ei voi olla kuin suuren Opettajan
antama. Mikään ei ole repivämpää hengelliselle kiinnostukselle, sen puhtaudelle,
sen todelliselle ja pyhittävälle käsitykselle Jumalasta ja iankaikkisista asioista,
kuin jatkuva sellaisten asioiden kuuntelu ja korotus, mitkä eivät ole Jumalasta. Se
myrkyttää mielen, heikentää arvostelukykyä ja käsityskykyä. Puhtaassa totuudessa
voidaan sen korottavan, jalostavan ja pyhittävän vaikutuksen kautta luonteeseen
nähdä sen jumalallinen alkuperä. Esitä aina kirkkaasti ja selvästi Herran sanaa!"
L. 1890.
2.10. Torstai, aamu
Matt. 7:28
"Maailman viisaat eivät ole erittäin vastaanottavaisia Jumalan sanan
käytännöllisille totuuksille. Syynä on se, että he mieluummin luottavat
ihmisviisauteen, ovat ylpeitä omasta korkeasta älykkyydestään eivätkä mielellään
halua tulla nöyriksi oppilaiksi Kristuksen koulussa. Vapahtajamme ei halveksinut
eikä pitänyt vähäarvoisena koulutusta, mutta kuitenkin Hän valitsi oppimattomat
kalastajat evankeliumin työhön sen tähden, että heitä ei oltu opetettu maailman
vääriin tapoihin ja perinteisiin. He olivat ihmisiä, joilla oli hyvät luonnolliset kyvyt, ja
he olivat nöyriä ja muovailtavia, ihmisiä, joita Kristus saattoi kasvattaa suurta
työtään varten."
2.10. Torstai, ilta
Joh. 7:46
"Oppineet lakimiehet, papit ja kirjanoppineet hylkäsivät halveksien Kristuksen
opetuksen. Sen sijaan he halusivat opettaa Häntä ja yrittivät usein saada
tilaisuutta siihen, mutta vain kärsiäkseen tappion viisauden edessä, joka paljasti
heidän tietämättömyytensä ja oikaisi heidän tyhmyytensä.. He tiesivät, että Jeesus
ei ollut käynyt profeettojen koulua eivätkä he voineet huomata Hänen jumalallisen
luontonsa kirkkautta Nasaretin yksinkertaisessa miehessä. Mutta tämän
vähäpätöisen Opettajan sanat ja teot, joita Hänen oppimattomat työtoverinsa

kertoivat Hänen jokapäiväisestä elämästään, ovat vaikuttaneet elävänä voimana
ihmisten mieliin siitä ajasta aina nykyaikaan asti. Jokaisen, niin tietämättömän tai
alhaisen kuin sivistyneen ja älykkäänkin on ollut tunnustettava, ettei 'koskaan
kukaan ihminen ole puhunut niin, kuin tämä mies puhuu'." RH, 1883.
3.10. Perjantai, aamu
Luuk. 11:35.36
"Samalla hetkellä, kun me emme katso Kristukseen, me joudumme pimeyteen. Me
sekä 'näemme' pimeyden ja 'tunnemme' sen, sillä vain Jeesus on valo, elämä ja
rauha ja antaa meille iankaikkisen elämän varmuuden. 'Jos siis silmäsi on terve,
niin koko sinun ruumiisi on valaistu.'.. Mitä terveellä silmällä' tarkoitetaan? Se
tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus katsoa Jeesukseen, sillä Häneen
katsomalla me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, luonteesta toiseen.
Kokonaan Jumalaan luottava ihminen jättää kaiken häntä sekoittavan, kaikki
huolet ja kaiken hädän - kaiken hän jättää Kristukselle. Ja silloin Kristuksen valo
valaisee hänen mieltään hyvyydellä ja rauhalla, sillä Hänessä on koko jumaluuden
täydellisyys ruumiillistuneena.” YI, 1893.
3.10. Perjantai, ilta
2.Kor. 3:18
"Ne jotka katselevat Kristusta eivät koskaan vaadi, että heidän tahtonsa tapahtuisi
eivätkä aina halua kulkea omaa tietään ja seurata omia tapojaan. Heidän
katsellessaan Jeesusta, Hänen kuvansa saa muotoa heidän sydämissään ja
mielessään ja kaikissa tekemisissään he ilmaisevat Hänen esimerkkiään
maailmalle. Kaikki, mikä estää meitä olemasta Kristuksen kaltainen, on meille
ikuiseksi tappioksi. Jos työskentelet yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa tulet
näkemään, että sinun luonteessasi on monia virheitä ja puutteita ja ellei niitä
poisteta, niin luonteesi rakennus koostuu mädänneistä hirsistä. Älä anna minkään
näistä luonteenvirheistä olla rakennuksessasi. Rakenna Jeesus Kristus-kalliolle!"
YI,1893.
4.10. Sapatti, aamu
Luuk. 24:45
"Herra toivoo, että jokainen meistä saisi syvemmän, rikkaamman kokemuksen
Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hän haluaa
meidän kasvavan tiedossa - ei maata kohti, vaan taivasta kohti Kristukseen, joka
on elävä Päämme. Kuinka korkealle ja laajalle sellainen tieto kasvaa? Kunnes on
saavutettu 'miehuuden kypsyys Jeesuksessa Kristuksessa. Emme voi koskaan
kasvaa liikaa tässä tiedossa tai vastaanottaa liian paljon Jumalan meille
lähettämää ihmeellistä valoa." RH, 1890.
4.10. Sapatti, ilta
Joh. 16:12
"Kuinka paljon helpompaa olisi opetuslapsilla ollut, jos he olisivat paremmin
edistyneet hengellisessä elämässään ja ymmärtäneet Kristuksen opetuksen!
Emmekö anna Jeesuksen avata mieltämme voidaksemme ymmärtää? Me olemme
iankaikkisen maailman rajalla ja meidän on esitettävä todistusta, joka on
sopusoinnussa taivaan kanssa. Herra tulee pian ja meidän on oltava valmiit! Joka

hetki haluan saada Hänen armoaan ja kantaa Kristuksen vanhurskauden pukua.
Meidän täytyy nöyryyttää itsemme enemmänkuin koskaan ennen, kumartua syvään
ristin juurelle, ja silloin Jumala antaa meille ne sanat, joita meidän on sanottava
Hänen puolestaan, ylistystä Jumalallemme. Silloin Hän opettaa meille säveliä
enkelien laulusta, kiitoslaulua taivaalliselle Isällemme." RH, 1890.
5.10. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:130
"Jumalan sanan antama valo ja ymmärrys ei ole pelkästään tai pääasiallisesti
tarkoitettu kehittämään älykkyyttämme. Jumalan pyhä sana uskottiin ihmiselle
tarkoitusta varten, joka on korkeampi kuin mikään maallinen tai aineellinen hyvä.
Suuri pelastussuunnitelma on ilmaistu meille Sanassa, mahdollisuudet, jotka
annettiin ihmiskunnan vapauttamiseksi saatanan vallasta. Näemme Kristuksen,
pelastuksemme Päällikön, kohtaavan pimeyden ruhtinaan avoimessa taistelussa ja
yksinään voittavan voiton meidän sijastamme. Näemme myös, että tämä voitto
avasi toivon oven ja antoi meille voiman lähteen, ja että me uskollisina sotilaina
voimme taistella oman taistelumme voimakasta vihollista vastaan ja voittaa
Jeesuksen nimessä. Jokaisen ihmisen täytyy itse taistella pimeyden voimia
vastaan." RH. 1883.
5.10. Sunnuntai, ilta
2. Tim. 3:15
"Ei riitä, että tunnemme totuuden vain järjellä. Sanan täytyy Pyhän Hengen kautta
löytää tie sydämiimme. Tahdon täytyy tulla sopusointuun totuuden vaatimusten
kanssa. Ei vain ymmärryksen, vaan sydämen ja omantunnon täytyy vaikuttaa
yhdessä totuuden vastaanottamiseksi. Jumalan sana antaa ymmärrystä
'yksinkertaiselle’ - sellaiselle, joka ei tunne tämän maailman viisautta. Pyhä Henki
auttaa kaikkia, jotka haluavat ymmärtää ja oppia tuntemaan Jumalan tahdon ja
tekee mahdolliseksi heille ymmärtää Raamatun pelastavia totuuksia.
Yksinkertaisille ja kouluttamattomille ihmisille annetaan mahdollisuus käsittää ja
ymmärtää syvimpiä ja vaikuttavimpia aineita, mitkä koskaan voivat saavuttaa
ihmisten huomion - aineita, jotka ikuisuudessa ovat pelastettujen tutkimuksen ja
ylistyslaulun aiheina."
6.10. Maanantai, aamu
Snl. 2:6
"Suuret ja tärkeät tiedot ovat tietoa Jumalasta ja Hänen sanastaan. Kristitty
kasvaa armossa siinä laajuudessa kuin hän luottaa ja arvostaa Jumalan sanan
opetusta ja siinä määrin kuin hänellä on tapana miettiä hengellisiä asioita.
Kenenkään ei tule kuitenkaan luulla, että me jollain tavalla vastustamme tai
aliarvioimme sivistystä ja älykästä koulutusta ja kasvatusta. Jumala näkee
mielellään, että me 'opiskelemme' ja kehitymme niin kauan kuin olemme tässä
maailmassa, että me aina opimme jotakin ja tunnemme edesvastuumme sen
yhteydessä. Mutta kenenkään ei tule asettaa itseään tuomariksi ihmiselle, jolla ei
ole tai on vain vähän mahdollisuuksia hankkia kirjatietoa. Hänellä voi olla
'toisenlaista' viisautta. Hänellä on ehkä 'käytännöllistä kasvatusta' totuudessa."

RH. 1888.
6.10. Maanantai, ilta
Ps. 119:105
"Jumalan Henki tekee eläväksi elottoman mielen kyvyt ja saa meidät arvostamaan
hengellisiä asioita sekä herättää tunteemme Jumalaa ja Hänen totuuttaan
kohtaan. Ellei Jeesus jatkuvasti asu sydämessä, niin hyvistä teoista tulee kuollut ja
kylmä muodollisuus. Halu ja toivomus, joka meillä on tulla yhteyteen Jumalan
kanssa, lakkaa pian kun me murehdutamme Jumalan Hengen, mutta kun Kristus
on kirkkautemme toivo, meidät johdetaan jatkuvasti ajattelemaan ja toimimaan
Jumalan kunniaksi. Jumalan täytyy tulla neuvonantajaksemme ja silloin Hän johtaa
meitä turvallisia teitä ja Hänen tahtonsa tulee ainoaksi ojennusnuoraksi
elämässämme. Se on todellista viisautta, taivaallista tietoa." RH. 1888.
7.10. Tiistai, aamu
Joh. 5:39
"Koskaan ei ole ollut jotain aikaa, jolloin 'kirjoitusten tutkiminen’ olisi ollut
välttämättömämpää kuin nyt. Ajallemme on ominaista levottomuus ja nuoriin
vaikuttaa mitä suurimmassa määrin tämä ajan henki. Ajattele, jos he vain voisivat
ymmärtää ottamansa asenteen tärkeyden ja vaaran! Koskaan aikaisemmin mikään
sukupolvi ei ole kohdannut niin kohtalokkaita tapahtumia kuin nyt maailmassa
esiintyvät. Nuoret eivät ole koskaan minään aikana tai missään maassa olleet niin
vakavan Jumalan enkelten huomion alaisena kuin nykyajan nuoriso on. Koko taivas
seuraa mielenkiinnolla nuorten luonteenpiirteitä - tulevatko nuoret koetukselle
pantuina pitämään kiinni Jumalasta ja vanhurskaudesta, vai antautuvatko he
maailman vaikutuksen uhreiksi.." YI, 1884.
7.10. Tiistai, ilta
Apt. 17:11
"Jumalalla on suuri työ suoritettavaksi lyhyenä aikana. Hän on uskonut nuorille
hyviä kykyjä, älykkyyttä, aikaa ja rahaa, ja Hän asettaa heidät edesvastuuseen siitä,
miten he käyttävät näitä lahjoja. Hän kehottaa heitä ottamaan palkkansa
eturintamalla, vastustamaan tämän pahan ajan repivää, turmelevaa vaikutusta ja
tulemaan sopiviksi edustamaan Herraa. He eivät voi tulla sopiviksi palvelukseen,
elleivät ensiksi aseta sydäntään ja tahtoaan valmistavaan työhön. Jumalallinen laki
on, että saamamme siunaukset maksavat meille jotakin. Meidän on ahkerasti
tutkittava Jumalan sanaa. Muuta tietä ei ole kuin ahkerasti 'tutkia kirjoituksia'
kestävästi, kiinnostuksella ja rukouksella." YI. 1884.
8.10. Keskiviikko, aamu
2. Piet. 1:21
"Toiset ovat laiminlyöneet Raamattua, koska ovat saaneet väärän käsityksen, että
sisäinen Henki on asetettava Raamatun tutkimisen ja ohjauksen edelle. Nämä
ihmiset asettuvat vaaraan joutua saatanan ansaan ja tulla kohtalokkaitten
eksytysten uhreiksi. Pyhä Henki ja Sana ovat täysin yhtä. Pyhä Henki on innoittanut
pyhän Sanan ja viittaa aina siihen. Kaikki hengellisessä maailmassa on koeteltava
pyhillä Kirjoituksilla. 'Pysykää laissa ja Todistuksissa!’ Elleivät he näin sano, ei
heillä aamunkoittoa ole.’ Hengen sisällä asuva valo täytyy koetella Jumalan sanalla,

joka erottaa puhtaan vehnän." MS, 1893.
8.10. Keskiviikko, ilta
Matt. 13:44
"Hän ostaa pellon, jotta voisi muokata sitä ja kestävillä ponnistuksilla hän löytää
jalokiviä ja kallisarvoisia metalleja. Viisas työntekijä kaivaa syvemmälle ja
syvemmälle, kunnes hän löytää rikkaat ja kalliit suonet kaivauksessa. Hän huomaa,
että ilmestyksen maa on täynnä kultasuonia, kallisarvoisia aarteita ja on todella
Kristuksen äärettömien aarteiden - valon, totuuden ja elämän varastohuone. Siten
hänen käsityskykynsä eli älykkyytensä, joka pyrkii saavuttamaan täydellisyyden,
kehittyy käsittämään sen aiheen, jota hän tutkii." MS, 1893.
9.10. Torstai, aamu
Apt. 17:11
"Monille Jumalan sana on aivan mielenkiinnoton. Syynä on se, että he ovat niin
kauan omistautuneet turmelevalle lukemiselle, jota on niin paljon aikamme
kirjallisuudessa, että he eivät tunne mitään kaipausta Jumalan sanaan tai
hengellisiin asioihin. Sen kaltainen lukeminen on vaikuttanut heidän
käsityskykyynsä ja älykkyyteensä, niin etteivät he helposti voi käsittää tai ottaa
vastaan Raamatun selvää oppia ja alkaa harjoittaa käytännön kristillisyyttä." MS.
1878
9.10. Torstai, ilta
Ps. 119:18.103
"Kun me luemme Raamattua avoimella, nöyrällä mielellä, olemme yhteydessä
itseensä Jumalaan. Ajatukset, joita Raamattu ilmaisee, elämän säännöt, joita se
tuo esiin, ovat ääni taivaan Jumalalta. Raamattu kestää tutkimisen ja mieli, jota
saatana ei hallitse, ihastuu sen sanomaan. Sanasta loistava valo tulee suoraan
ikuisuuden valtaistuimelta alas tähän maahan. Joita Jumalan sana johtaa tässä
elämässä seuraavat sen määrättyjä periaatteita. Jotka ovat holtittomia,
turhamaisia ja ylpeitä pukeutumisessaan, jotka aina tyydyttävät omaa mieltään ja
aina seuraavat syntisen luontonsa toiveita, tulevat tasapainoon alkaessaan
seurata Jumalan sanan ohjeita. Silloin he horjumattomana tarmolla uhraavat
itsensä kristilliselle velvollisuudelleen ja kulkevat voimasta voimaan." MS. 1878.
10.10. Perjantai, aamu
Ps. 119:89
"Jumalan sana käsittää aikakauden, joka ulottuu luomisesta Ihmisen Pojan tuloon
taivaan pilvissä. Mutta Jumalan sana johtaa ajatuksemme myös eteenpäin,
tulevaan elämään ja ilmaisee meille ennalleen asetetun paratiisin ihanuutta.
Kaikkina menneinä vuosisatoina Jumalan totuus on pysynyt samana. Mikä oli totta
ajan alussa on totuutta jatkuvasti. Vaikka meille onkin ilmaistu uusia ja tärkeitä
totuuksia, joilla on merkitystä tuleville sukupolville, niin nykyiset ilmestykset eivät
vastusta menneitten aikojen ilmestyksiä. Jokainen ymmärtämämme uusi totuus
tekee vain vanhat totuudet merkittävämmäksi." RH, 1886.
10.10. Perjantai, ilta
Ps. 89:3
"Sitä mukaa kuin aika on mennyt eteenpäin luomisesta ja Golgatan rististä, ja kun
profetiat ovat täyttyneet ja jatkuvasti täyttyvät, on meidän valomme ja tietomme

suuresti kehittynyt. Kristuksen elämä ja kuolema luo valoa menneisiin aikoihin ja
antaa merkitystä koko Juudan kansan historialle ja asettaa vanhan ja uuden
uskonnollisen järjestelmän täydelliseen yhtenäisyyteen. Mitään siitä, mitä Jumala
on säätänyt pelastussuunnitelmassa ei voida jättää pois. Se on Jumalan tahdon
toteutumista ihmisten pelastukseksi. Kaikki ilmaistut totuudet ovat meille
arvokkaita ja niiden välityksellä, katsellessamme niitä asioita iankaikkisessa
mielessä, saamme oikean käsityksen Jumalan olemuksesta." RH, 1886.
11.10. Sapatti, aamu
Ef. 2:4-6
"Kun tullaan läheiseen yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa huomataan
ihmeellisiä asioita Hänen laissaan, joita aikaisemmin ei oltu huomattu. Jumalan
Hengen lempeä, pakottava vaikutus ihmisen sydämessä ja mielessä tekee sen, että
Jumalan lapsi voi olla 'Hänen kanssaan taivaallisessa maailmassa Kristuksessa
Jeesuksessa’. Pyhän Hengen vaikutuksesta todellinen kristillinen sivistys kehittyy
jokaisessa sydämessä. Kaikilla, jotka katselevat ja oppivat Jeesukselta, on lempeä,
sävyisä mieli. Kristuksen rakkaus johtaa aina kristilliseen ystävällisyyteen ja
huolelliseen puhetapaan, joka todistaa, että me Heenokin tavoin vaellamme
yhdessä Jumalan kanssa." L. 1897.
11.10. Sapatti, ilta
Koi. 2:13
"Jumalan sanan täytyy tulla opiskelumme aiheeksi. Meidän tulisi antaa toisten
ymmärtää ja nähdä, että meidän elämämme on kätketty Kristuksen kanssa
Jumalassa. Meidän tulee olla tarkkoja, harkiten mitä sanomme eikä käyttää
alhaista ilmaisutapaa ja karkeata kieltä. Anna jokaisen nähdä, että sinä olet
yhdessä Sellaisen kanssa, jota sinä kunnioitat etkä tahdo tehdä Häntä pettyneeksi.
Muista, että me olemme Kristuksen edustajia! Silloin meidän tulee jäljitellä Häntä
sanoissa ja käytöksessä. Jumalan muuttavan voiman täytyy joka päivä pyhittää
meidät ja tehdä meidät välikappaleeksi Mestarin palvelukseen." L. 1897.
12.10. Sunnuntai, aamu
Hebr. 4:12
"Ne raamatulliset totuudet, jotka säilytetään sydämessä ja mielessä ja joita
toteutetaan käytännön elämässä, todistavat ja muuttavat, muuttavat mielen,
lohduttavat ja uudistavat. Sana tekee ylpeän nöyräksi, turmeltuneen sävyisäksi ja
katuvaksi, tottelemattoman kuuliaiseksi. Ihmisen syntinen luonto on tullut osaksi
hänen jokapäiväistä elämäänsä. Mutta Sana vapauttaa kaikista lihallisista
himoista. Se tuomitsee ihmisen aikomukset ja ajatukset. Se erottaa sielun ja
hengen, luut ja ytimet, poistaa lihan himot ja tekee ihmiset halukkaiksi kärsimään
Herransa tähden." MS. 1901.
12.10. Sunnuntai, ilta
Ef. 6:17
"Jos sinä olet ymmärtäväinen kristitty, niin sinä pidät yllä kristillistä elinvoimaa
etkä anna vaikeuksien säikähdyttää itseäsi. Silloin sinä teet Jumalan tekoja niin
pimeinä kuin valoisinakin aikoina, niin varjossa kuin päivänpaisteessa, koetuksissa
yhtäläisesti kuin tyynissä ja rauhallisissa olosuhteissa. Totuus täytyy löytyä sinun

sydämestäsi ja sen on oltava yhtä sinun kanssasi, niin että mitkään kiusaukset ja
mielipiteen vaihdot eivät saa sinua antamaan periksi saatanan ehdotuksille ja
kavaluudelle. Totuus on kallisarvoinen. Se on aikaansaanut tärkeitä muutoksia
elämässä ja luonteessa, harjoittanut ainutlaatuista vaikutusta sanoihin,
käytökseen, ajatuksiin ja toimintaan." MS. 1894
13.10. Maanantai, aamu
1. Tim. 4:12
"Vetoan nuoriin: Ajatelkaa, miten te elätte! Kukaan nuori ihminen ei voi vastustaa
saatanan kiusauksia ellei totuus puhdistavine, kohottavine voimineen asu hänen
sydämessään. Totuudella on jalostava vaikutus elämään. Se suorittaa jumalallista
valvontaa, joka vartioi mieltä ja herättää meidät taisteluun saatanan hyökkäyksiä
vastaan. Totuuden jumalallisesta vaikutuksesta mielemme vahvistuu, ajatuskyky
saa uutta voimaa ja saamme suuremman tiedon ainoasta oikeasta Jumalasta ja
siitä, jonka Hän on lähettänyt, Jeesuksesta Kristuksesta. Älkäämme himmentäkö
totuutta riippumalla tavoissa ja töissä, jotka eivät sovi yhteen pyhittyneen luonteen
kanssa, vaan suojelkaamme sitä kuin suuriarvoisinta aarretta." YI.1899.
13.10. Maanantai, ilta
Tiit. 2:17
"Tahtovatko nuoret kääntää kasvonsa taivasta kohti? Haluavatko he avata
mielensä Vanhurskauden auringolle? Haluavatko he avata sydämen oven apposen
auki ja kutsua Jeesuksen tervetulleeksi sisälle? Mitä ihmeellisen kaunista
persoonallisuutta ilmaisikaan Jeesus päivittäisessä elämässään! Hänen tulee olla
esikuvamme. Siinä täytyy tehdä suuri työ, kun luonne muovataan jumalallisen
mallin mukaiseksi. Kristuksen armon täytyy muovata koko olemuksemme eikä
voitto tule täydelliseksi ennen kuin taivas jatkuvasti saa todistaa ystävällisiä
tunteita, kristillistä rakkautta ja hyviä tekoja Jumalan lapsen elämässä." YI. 1899.
14.10. Tiistai, aamu
Jer. 15:16
"Yöllisessä näyssä seisoin seurakunnan edessä ja puhuin kokoontuneille uskosta
ja koetin saada heidät ymmärtämään, että he siinä suhteessa olivat kaukana
jäljessä. Heillä oli vain puutteellisia tietoja Jumalastaan ja Vapahtajastaan. Koetin
osoittaa heille, että heidän täytyy vakaumuksella pystyä toistamaan Johanneksen
sanoja: 'Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin!’ ja että heidän
tulee katsella Jeesusta heidän syntiensä kantajana. Silloin Jumalan sana esiintyi
minulle kauniissa, säteilevässä valossa. Sivu sivun jälkeen kääntyi ja minä luin sen
armollisen kutsun ja kehotuksen etsiä Jumalan kunniaa ja Jumalan tahtoa, ja
silloin kaikki muu annettaisiin minulle sen lisäksi." L. 1898.
14.10. Tiistai, ilta
Koi. 3:15
"Tutki sanaa! Kaikki muu lukeminen merkitsee vähän siihen verrattuna. Älä
kuormita ajatuskykyäsi halvalla ja tyydyttämättömällä. Jumalan sanasta löydät
runsaasti katetun pöydän - se on Herran pöytä, niin että voit syödä ja tulla
kylläiseksi. Jumalan lupaukset ovat niin kirkkaat ja selvät kuin ne olisivat kirjoitetut
kultakirjaimin. Miksi, niin, miksi niitä ei arvosteta? Miksi sydän ei ole täynnä

kiitosta ja ylistystä? Miksi te olette niin hiljaisia? Puheen lahjaa ei käytetä oikealla
tavalla. Anna kyvyn, joka ilmenee hyvänä ilmaisutapana, suuntautua Jumalaa kohti
kiitoksessa ja ylistyksessä kirkastaen Hänen nimeänsä." L. 1898.
15.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 63:6
"Löytyy 'lihavuutta ja rasvaa' kaikille, jotka etsivät totuutta kuin kullankaivaja etsii
kultaa. Mitä Jumala tahtoo opettaa? Jesaja vastaa: 'Sillä näin sanoo Korkea ja
Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun
korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että
minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi,' ne
jotka näkevät pahan kääntymättömässä mielessään ja jotka katuvat ja surevat
elämää, joka niin puutteellisesti edustaa Kristusta." L. 1903.
15.10. Keskiviikko, ilta
Jes. 66:2
"Tee Jumalan lupaukset omiksesi! Koetusten ja kiusausten tullessa nämä
lupaukset ovat sinulle taivaallisen lohdutuksen lähteenä. Tutkiessasi Sanaa se
tulee sinulle viisauden lähteeksi. Sillä tavalla sinä syöt ja juot Jumalan Pojan lihaa
ja verta. Herra rakastaa meitä ja meidän tulee myös rakastaa Häntä koko
sydämestämme. Pyydä, että Hän johtaa sinut koko täyteen totuuteen. Hän tulee
tekemään sen. Hän toivoo saavansa tehdä sen. Hän odottaa, että sinä todellisessa
nöyryydessä ja lujassa uskossa pyydät Häntä kuulemaan ja vastaamaan sinulle." L.
1903.
16.10. Torstai, aamu
Fil. 3:8
"Mikä on Jumalan tahto? Mitä minun tulee tehdä kirkastaakseni Jumalaa?
Velvollisuuteni on jakamattomalla rakkaudella palvella Vapahtajaani. Minä pidän
kaiken muun tappiona voittaakseni Kristuksen. Taivas, iankaikkinen elämä,
merkitsee kaikkea minulle, ja Kristus on kuollut puolestani, jotta minä kerran saisin
omistaa ikuisen kirkkauden. Meillä ei ole varaa tehdä erehdystä kun iankaikkiset
asiat ovat kyseessä. On hyvin kiittämätöntä meidän olla välinpitämättömiä Jumalan
vaatimuksille. Emme voi työntää pois suurta pelastusta ja samanaikaisesti tuntea
itsemme syyttömiksi." MS.
16.10. Torstai, ilta
Joh. 14:18
"Rakastakaamme Jumalaa yli kaiken älkäämme salliko minkään tulla meidän ja
Jumalamme välille. Meidän täytyy valvoa ja puolustaa sitä valoa, jonka Jumala on
antanut valaista tietämme, meidän täytyy näyttää taivaalle, että me arvostamme
jokaista valonsädettä ja jaamme sitä valoa myös toisille. Me olemme Jumalan
edessä edesvastuussa harjoittamastamme vaikutuksesta. Vaikka meidät
pakotettaisiin seisomaan näennäisesti yksinämme, niin me emme kuitenkaan ole
yksin, sillä Kristus on kanssamme rohkaisemassa, vahvistamassa ja siunaamassa
meitä. Hän tuntee jokaisen sydämen toivomuksen ja jokaisen ajatukset ja
aikomukset." MS. 1893.

17.10. Perjantai, aamu
2. Piet. 1:10
"Maailman Vapahtaja on kehottanut meitä 'tutkimaan kirjoituksia'. 'Kirjoitukset'
sisältävät runsaan varaston ihmiselle ja voimakkaimmat ponnistukset tehdään
vaikuttamaan hänet katumukseen, parannukseen ja kuuliaisuuteen. Joka etsii
totuutta, lukee, miettii ja liikuttuu sydämensä syvyydestä siitä, mitä armollinen
Jumala on tehnyt ja jatkuvasti tekee hänen hyväkseen. Hän hämmästyy sitä, että
hän koskaan on voinut niin välinpitämättömästi kohdata tämän äärettömän
rakkauden ja anteeksiannon, joka on tarjottu hänelle, sillä pelastaessaan ihmisen
Jumala antoi suurimman, mitä Hän voi antaa. Jos ne, jotka ovat näin suuren
rakkauden kohteena, hylkäävät pelastuksen, niin taivas ei voi tehdä enää mitään
heidän hyväkseen." YI.1887.
17.10. Perjantai, ilta
Hebr. 2:3
"Meidän täytyy tutkia ja miettiä näitä suuria kysymyksiä, ettei välinpitämättömyys
valtaisi meitä ja me paatuisimme niin, ettemme nöyrästi voisi hyväksyä
pelastussuunnitelman ehtoja ja tulisimme liian ylpeiksi nähdäksemme nöyrinä
oman langenneen tilamme. Voimakkainkaan enkeli ei voinut hankkia sovitusta
synneillemme. Enkelin luonto yhdistettynä ihmisen luontoon ei voinut tulla yhtä
kalliiksi, yhtä korotetuksi kuin Jumalan laki. Ainoastaan Jumalan Poika saattoi
tuoda uhrin, joka voitiin hyväksyä. Jumala itse tuli ihmiseksi ja kantoi kaiken sen
vihan, jonka synti oli aiheuttanut. Vain Hän, joka itse on jumalallinen saattoi
välittää Jumalan ja ihmisen välillä. Ihmisen lunastus on kysymys, joka todella
haastaa ajatuskyvyn äärimmilleen." YI. 1887.
18.10. Sapatti, aamu
Joh. 7:17
"Mitä antautuvammin ja perusteellisemmin me tutkimme totuutta, sitä selvempinä
totuuden todisteet esiintyvät. Mitä lähemmäksi me tulemme kaiken viisauden
Jumalaa, yhdistyen Häneen joka loi kaikki , sitä syvemmäksi tietomme tulee ja sitä
täydellisemmin me ymmärrämme jumalallisen totuuden. Jumala on armossaan
antanut ihmiselle hyvän ymmärryksen ja meidän tulisi kehittää tätä kykyä niin, että
tulisimme kelvollisiksi tutkimaan ja ymmärtämään syvyyksiä Jumalan luonteessa,
sanassa ja teoissa. Jumalan rakkauden aarrekammio avautuu sille, joka on altis ja
kuuliainen."
18.10. Sapatti, ilta
Joh. 7:18
"Yhdistymällä Jumalaan ihminen hienostuu, syvenee ja jalostuu. Joka haluaa oppia
tuntemaan jumalallisia totuuksia hänelle Jumala ilmaisee salattuja ihmeitä, jotka
ovat sellaisen käsityskyvyn ulkopuolella, jota Jumalan Henki ei ole valaissut.
Pelastuksen suuri lahja on asetettu ulottuvillemme Isän ja Pojan suurella
uhrauksella. Tämän pelastuksen halveksiminen on Isän ja Hänen lähettämänsä
Pojan halveksimista. Lunastussuunnitelman suuruus ja laajuus tekee sen
sellaiseksi, ettei sitä voida verrata mihinkään muuhun. Se voidaan käsittää vain
hengellisesti, ja se kasvaa sitä mukaa kuin me tarkastelemme sitä. Nähdessämme

Jeesuksen kuolevan ristillä ja tietäessämme, että meidän syntiemme tähden Hänen
täytyi viattomana kärsiä, me kumarrumme Hänen edessään ihmetyksellä ja
rakkaudella." RH. 1891.
19.10. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 2:5
"Aikamme vallitsevalle hengelle on ominaista epäusko ja luopumus. Maailman
ilmaisema henki kantaa ylpeyden ja itsekorostuksen leimaa. Ihmiset kerskuvat
tiedollaan, joka todellisuudessa on vain sokeaa kuvittelua, koska se sotii Jumalan
selvää sanaa vastaan. Monet ylistavat ihmisjärkeä, jumaloivat ihmisviisautta ja
asettavat ihmisten mielipiteet Jumalan Ilmaiseman viisauden edelle. Suuri joukko
ihmisiä, jotka tunnustautuvat kristityiksi, eivät ymmärrä miten vakava rikos on
rikkoa Jumalan käskyä vastaan. He eivät ole ymmärtäneet, että pelastus voidaan
saada vain Kristuksen veren kautta.” RH. 1892.
19.10. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 4:20
"Herra haluaa meidän jokaisen tutkivan Raamattua, niin että opimme tuntemaan
suuren lunastussuunnitelman ia siinä määrin, kuin ihmisymmärrykselle on
mahdollista Jumalan Hengen valaisemana, me ymmärrämme Jumalan aikomuksia.
Hän toivoo meidän ymmärtävän jotain Hänen rakkaudestaan, antaessaan
Poikansa kuolla taistellakseen pahaa vastaan, poistaakseen synnin rumentavat
tahrat luomisteostaan, voittaakseen kadonneet, korottaakseen ja jalostaakseen
ihmisen alkuperäiseen puhtauteensa Kristuksen hyväksi lukeman vanhurskauden
ansiosta. Ainoa keino, millä langennut ihmissuku voitiin asettaa ennalleen, oli
Jumalan Pojan lahja, Hänen, joka oli Jumalan vertainen ja omasi Hänen
ominaisuutensa." RH. 1892.
20.10. Maanantai, aamu
Joh. 18:37
"Kristus on kaiken totuuden alkulähde. Jokainen loistava suunnitelma, jokainen
viisas ajatus, jokainen ihmiskyky ovat lahjoja Kristukselta. Hän ei lainannut mitään
uusia ajatuksia ihmiseltä, sillä Hän oli luonut kaiken. Mutta kun Hän tuli alas tänne
maan päälle Hän löysi ne totuuden jalokivet, jotka Hän oli uskonut ihmiselle, mutta
jotka oli haudattu taikauskon ja perinnäistapojen alle. Merkittävimmät totuudet oli
sekoitettu erehdyksiin palvelemaan suuren pettäjän tarkoituksia. Mutta Kristus
poisti kaikki erheelliset teoriat. Kellään muulla kuin maailman Vapahtajalla ei ollut
kykyä ja voimaa esittää totuus sen alkuperäisessä puhtaudessaan, vapautettuna
kaikista saatanan eksytyksistä, joita hän oli kasannut totuuden päälle salatakseen
sen taivaallisen kauneuden." RH. 1890.
20.10. Maanantai, ilta
1. Tim. 6:13.14
"Jeesus esitti totuutta uudella ja kiinnostavalla tavalla, mikä antoi sille uuden
ilmestyksen raikkautta. Hän ei koskaan korottanut ääntään luonnottomalla tavalla
ja Hänen sanojaan leimasi sellainen vakavuus ja sellainen varmuus, joka sopi hyvin
yhteen sen merkityksen kanssa, ja ne esittivät, mitkä vakavat seuraukset olivat sen
vastaanottamisesta tai hylkäämisestä. Hän kehotti ihmisiä oppimaan Hänestä,

sillä Hän oli elävä esimerkki Jumalan laista. Hän oli ainoa, joka ihmismuodossa
saattoi seistä ihmisten keskellä, katsoa heihin ja kysyä: 'Kuka teistä voi näyttää
minut syypääksi syntiin?’ Hän tiesi, ettei kukaan ihminen voinut osoittaa mitään
puutetta Hänen luonteessaan tai esiintymisessään." RH. 1890.
21.10. Tiistai, aamu
Luuk. 24:27
"Kaikkien, jotka lukevat Raamattua, tulisi tehdä selväksi itselleen, että se sisältää
suuren päätotuuden, joka meidän kaikkien tulee muistaa: Kristuksen, ja Hänet
ristiinnaulittuna. Kaikki muut totuudet ympäröidään vaikutuksella ja voimalla, joka
vastaa sen suhdetta tähän aiheeseen. Vain ristin valossa me voimme nähdä
Jumalan lain ylevyyden. Ihminen, jonka synti on halvaannuttanut, voi saada uutta
elämää vain sen kautta, mitä tapahtui ristillä. Kristuksen rakkaus pakottaa ihmiset
yhdistymään Häneen Hänen työssään ja uhrissaan. Jumalan rakkauden kokemus
tekee heidät tietoisiksi, miten he ovat laiminlyöneet velvollisuutensa valon
kantajina ja täyttää heidät todistamisen innolla." MS. 1890.
21.10. Tiistai, ilta
Ps. 22:32
"Vanha testamentti on yhtä suuressa määrin evankeliumia kuvissa ja esikuvissa
kuin Uusi testamentti ilmestyneessä voimassaan. Uusi testamentti ei esitä uutta
kristinuskoa, Vanha testamentti ei esitä kristinuskoa, joka ylittäisi Uuden. Uusi
testamentti on vain jatkoa ja Vanhan täyttymistä. Aabel uskoi Kristukseen ja oli
yhtä varmasti pelastettu Hänen voimansa kautta kuin Pietari ja Paavali olivat.
Heenok edusti Kristusta yhtä varmasti kuin opetuslapsi Johanneskin. Jumala, joka
vaelsi Heenokin kanssa, oli meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Hän oli maailman valo silloin yhtä paljon kuin Hän on sitä tänään." T.6.
22.10. Keskiviikko, aamu
Snl. 19:11
"Ihmisellä on sekä hengellisiä velvollisuuksia että velvollisuuksia ruumistaan
kohtaan ja jokaisen ihmisen täytyy työskennellä yhdessä Jumalan kanssa niiden
suorittamiseksi. Älä anna muovata itseäsi minkään halvan tai alhaisen mallin
mukaisesti. Nuorten täytyy käytännössä noudattaa tervettä järkeä, sillä he elävät
kahdelle maailmalle. Sovella totuus omaan tapaukseesi. Sinulla on iankaikkinen
elämä voitettavana tai menetettävänä. Ole itsenäinen, mutta anna itsenäisyytesi
tulla Jumalan tahdon kohteeksi. Päätä, että et suutu, että et ole itseriittoinen,
kiivas tai koppava. Jos nämä ominaisuudet ovat 'heikkoja kohtiasi’, niin ole
varuillasi ja osoita yhtä tarkkaa valppautta kuin jalkansa katkaissut." L. 1898.
22.10. Keskiviikko, ilta
Snl. 15:1
"Valvo mielenlaatuasi äläkä anna itsesi joutua kiivaan mielialan uhriksi! Tarkkaile
huolellisesti luonteesi heikkoja kohtia ja muista, että paha voidaan voittaa, kun
jatkuvasti kieltäydyt antamasta periksi heikkouksillesi. Kun jatkuvasti annetaan
periksi kiivaudelle ja huonolle tuulelle, se voi johtaa terveen järjen menettämiseen.
Ole rauhallinen ja maltillinen! Paha voi ja se kasvaa, jos sitä alituisesti toistetaan.
Älä aliarvioi pienten asiain merkitystä siksi, että ne ovat pieniä. Usein toistuessaan

nämä pienet virheet kasautuvat ja kasvavat yhdessä kunnes ne tulevat
voimakkaiksi kuin rautatanko. Osoita ystävällisyyttä, huolenpitoa ja myötätuntoa
äläkä koskaan kutsu näitä ominaisuuksia heikkoudeksi, sillä ne ovat Kristuksen
ominaisuuksia. Pidä vaari vaikutuksestasi!" L. 1898.
23.10. Torstai, aamu
1. Kor. 3:19.20
"Jumalan sanan tulee olla oppaamme. Jumalan sanan totuuksissa ei ole mitään
epäiltävää. Älkäämme jättäkö tätä varmaa opasta etsiäksemme jotain uutta ja
vierasta. On monia teorioita, joilla ei ole perustana 'Kirjoitettu on’. Ne ovat vain
ihmisten mielipiteitä. Sanoilla 'Kirjoitettu on' Kristus kohtasi saatanan kiusaukset
erämaassa, ja tällä aseella aseistautuneena Hän saattoi sanoa viholliselle: 'Tähän
asti, mutta ei edemmäksi!' Emme voi turvallisesti omaksua ihmisten näkökantoja,
elleivät ne ole sopusoinnussa suuren Opettajan opetusten kanssa." L. 1903.
23.10. Torstai, ilta
Jes. 25:1
"'Totuutta, Jumalan sanan ihmeellistä totuutta, tulee julistaa sekä julkisuudessa
että kodeissa. Meillä on sanoma, jonka tulee valmistaa kansa vastustamaan
viimeisen ajan vaaroja. Totuuden tulee voida vastustaa jokaista koetusta johon se
joutuu. Saatanan kaikki harhaopit ja viekkaat hyökkäykset eivät voi kaataa sitä.
Mitä enemmän totuutta vastaan hyökätään, sitä selvempänä se loistaa. Eikö
meidän tule nähdessämme vihollisen aktiivisen, innokkaan ponnistelun, pyrkiä
määrätietoisemmin esittämään sanomaa selvällä ratkaisevalla tavalla? Eikö
meidän tule mennä eteenpäin Jumalan Hengen voimassa ja itse ottaa vastaan ja
jakaa toisille suuren Opettajan opetuksia?" L. 1906.
24.10. Perjantai, aamu
Hes. 20:20
"Kuinka me voimme erottaa Jumalan todellisen palvelijan vääristä profeetoista,
joita Kristus sanoi tulevan ja eksyttävän monia? On vain yksi koe, joka ratkaisee Jumalan käskyt. Israelilaiset panivat oviensa yläpuolelle verisen merkin
osoittamaan, että he olivat Jumalan omaisuutta. Samalla tavalla tulee Jumalan
lasten meidän aikanamme kantaa Herran määräämää merkkiä. Heidän tulee elää
sopusoinnussa Jumalan pyhän lain kanssa. Jokaisessa Jumalan lapsessa on
erikoinen merkki, joka on yhtä todellinen kuin se, joka pantiin heprealaisten
asuntoihin varjelemaan kansaa tuholta. Jumala sanoo: 'Minä annoin heille
sapattini olemaan merkkinä minun ja heidän välillään'." RH. 1900.
24.10. Perjantai, ilta
Jes. 58:13
"Tulee olemaan kova taistelu niiden välillä, jotka ovat uskollisia Jumalalle ja
niiden, jotka halveksivat Hänen lakiaan. Seurakunta on yhdistynyt maailman
kanssa ja arvostus Jumalan lakia kohtaan on hävitetty. Niin kuin oli Nooan aikana,
niin on meidänkin aikanamme. Mutta tuleeko lisääntyvä epäusko ja rikokset
saamaan Jumalan lakia kunnioittavat vähentämään kunnioitustaan sitä kohtaan ja
yhdistymään maailman voimien kanssa sen hävittämiseksi? Todella uskollinen ei
anna pahuuden virran viedä itseään mukanaan. He eivät koskaan pilkkaa tai

halveksi sitä, minkä Jumala on erottanut pyhänä. Jokaisen täytyy kohdata ja kestää
koetuksensa. On vain kaksi puolta. Kummalla puolella sinä olet?" RH. 1900.
25.10. Sapatti, aamu
Jer. 6:16
"Turvallisuutta ei ole missään. Saatana on astunut alas suurella vallalla ja
työskentelee kaikkien kanssa kaikella vääryyden hämäyksellä. Joka ei seuraa
Kristuksen jalanjäljissä huomaa pian, että hänellä on toinen johtaja. He ovat
kuunnelleet vierasta ääntä kunnes eivät enää voi tuntea hyvän Paimenen ääntä.
Vähitellen, hiljalleen he lakkasivat kuuntelemasta varoituksia, ojennuksia ja
neuvoja. Ihmisoppi tuli niiden tilalle ja seurattiin ihmisten aatteita. Pannaan suurta
painoa ihmistyölle ja maallisille keksinnöille ja huomaamatta mennään eteenpäin,
kunnes kokonaan ollaan tyytyväisiä omaan tietoon, omiin suunnitelmiin ja
keksintöihin ja ollaan kokonaan uppouduttu omiin asioihin." L. 1896.
25.10. Sapatti, ilta
Fil. 4:4-7
"Jos syviä kulauksia totuuden lähteestä ja tutki Sanaa suurella vakavuudella. Herra
painaa silloin Pyhän Hengen kautta totuuden sanan sydämeesi, niin että sinä voit
esittää kallista Sanaa yksinkertaisesti ja lämmöllä. Usko Jumalaan! Kuinka
myrskyisiä ajat ovatkin voit sinä katsomalla Jeesukseen, joka on uskon Pää ja
täydelliseksi tekijä, tulla täydelliseksi Hänessä. Jatka kulkuasi muinaisilla
turvallisilla poluilla, vaikka kuka tahansa kääntyisi ympäri! Juurru, perustu ja
rakennu kaikkein pyhimmässä uskossamme, joka on elävä kirje, jota kaikki ihmiset
lukevat ja jonka he tuntevat. "L. 1896.
26.10. Sunnuntai, aamu
1. Piet. 1:24.25
"Jos mielemme on avoin Jumalan Hengen vaikutukselle voimme oppia paljon
luonnon yksinkertaisuudesta ja kauneudesta. Tunnen itseni aina ahdistuneeksi
meluavissa suurkaupungeissa, missä ei ole mitään muuta kuin taloja katseltavana.
Kukilla on aina jotain opetettavaa meille. Pensaat ja kukat vetävät puoleensa
arvokkaita aineosasia ilmasta ja maasta tuottaakseen kauniita nuppujaan ja
kukkiaan, joista me iloitsemme. Ne ovat Jumalan 'saarnaajia' ja teemme viisaasti
ajattelemalla, mitä ne meille opettavat." RH.1887.
26.10. Sunnuntai, ilta
Jes. 40:8
"Raamattu avautuu meille Jumalan puutarhana ja sen lupaukset loistavat
vastaamme kauniina kukkasina. Jumala kiinnittää erityisesti huomiomme niihin
lupauksiin, joilla on erikoinen merkitys meille. Näiden lupauksien välityksellä me
opimme tuntemaan Jumalan olemusta ja ymmärtää Hänen rakkauttaan meihin. Ne
muodostavat sen perustuksen, jolla meidän uskomme lepää ja ovat tuki ja voima
uskollemme ja toivollemme, ja niiden välityksellä me iloitsemme Jumalassa ja
hengitämme taivaan hyvää tuoksua. Kalliiden lupaustensa välityksellä Hän vetää
syrjään tulevaisuuden verhon ja antaa meidän nähdä jotain siitä, mitä Hän on
valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat." RH. 1887.

27.10. Maanantai, aamu
Matt. 10:32
"Jos totuuden vaikutus ihmiseen on aito se täytyy tunnustaa taivaallisten
maailmojen edessä, maailmojen, jotka eivät ole langenneet syntiin ja ihmisten
edessä. Kenenkään ei pidä luulla, että evankeliumista voidaan saada
pienimpiäkään hengellisiä siunauksia oveluudella tai voittaa pelastus
viekkaudella. Herra vaatii avointa, rehellistä tunnustusta. 'Te olette minun
todistajiani, sanoo Herra’. Mitään ei voida voittaa omaksumalla tietoa Jumalasta ja
Vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta, ennen kuin epäuskoinen toivoen
saavansa Kristus-kaltaisen luonteen, tulee siksi mitä Jumala on suunnitellut,
näytelmäksi maailmoille, enkeleille ja ihmisille - kaupungiksi, joka on vuorella eikä
voi piiloutua." BC.
27.10. Maanantai, ilta
Room. 10:9
"Joka valitsee lujan kallion, Jeesuksen Kristuksen, perustuksekseen, saa voima
varaston kaiken tiedon lähteestä, kaikkea viisautta ja hengellistä kyvykkyyttä, niin
että kaikki voivat tietää millä puolella hän seisoo, totteleeko hän vai rikkoo
Jumalan lakia. Prinssi Immanuelin lippu, joka liehuu hänen päänsä yläpuolella,
poistaa kaiken epävarmuuden ja antaa kaikkien ymmärtää, että hän pyhittää
Jumalan käskyjä ja hänellä on Jeesuksen todistus. Jeesuksen Kristuksen
rakkaudella on muuttava voima." BC.
28.10. Tiistai, aamu
Matt. 5:14.15
"Kenenkään ei tule sallia valonsa kätkeytyä. Joka kätkee valonsa, niin että
maailma ei voi erottaa heitä pimeydessä vaeltavista, tulee pian menettämään
kykynsä levittää valoa ympärilleen. Nämä ovat niitä, joita edustaa ne viisi tyhmää
neitsyttä. Kun ratkaiseva hetki tuli heille, kun kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee!
Menkää kohtaamaan häntä!’ ja he lopulta heräsivät, he huomasivat lamppujensa
sammuneen. He olivat askarrelleet turhien maallisten asioiden kanssa sekä
unohtaneet varustaa lamppunsa armon öljyllä. He olivat antaneet rauhan ja
varmuuden puheen nukuttaa itsensä eivätkä pitäneet lamppujaan palavina.
Lopulta herättyään pimeyteen he epätoivoisesti koettavat saada öljyä, mutta on
mahdotonta kristityn antaa toiselle kristitylle osaa persoonallisuudestaan.
Luonnetta ei voida antaa toiselle." L. 1895.
28.10. Tiistai, ilta
Luuk. 11:33
"Kristityiksi tunnustautuvat, jotka ovat nautinnonhaluisia, maailmallisia ja muotiin
sitoutuneita eivät saa mahdollisuutta tulla Karitsan hääsaliin yhdessä niiden
kanssa, joita viisi ymmärtäväistä neitsyttä kuvaavat. Kun he pyytävät päästä sisälle
saavat he tietää, että ovi on suljettu. NYT on aika levittää valoa toisille. Ei ole
mikään vähäpätöinen kysymys omistaa totuuden valoa tälle ajalle eikä kuitenkaan
haluta ottaa asennetta. Ei ole mikään vähäpätöinen asia asenteella ja
ilmaisutavalla osoittaa - vaikkakaan ei suoranaisilla sanoilla lausuta sitä - että
'minun Herrani viipyy'. Rauhan ja varmuuden tunne on keskuudessamme ja koko

ilmapiiri, joka ympäröi monia niistä, jotka sanovat uskovansa Kristuksen pikaiseen
tuloon, on epätervettä ja sellaista, että se rauhoittaa juuri niitä ihmisiä, joiden
pitäisi herätä, jos me olisimme innokkaita ja tekisimme velvollisuutemme
muistuttaa heitä Herran läheisestä tulosta." L. 1895.
29.10. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:16
"Niillä, jotka kokemuksesta tuntevat totuuden, on erikoinen velvollisuus levittää
kallista valoa eteenpäin. Monet ihmiset vakuuttuvat ja ottavat vaarin sanoista,
jotka rakkaudessa ja huolenpidossa osoitetaan heille. He tuntevat, että juuri tätä
totuutta he tarvitsivat vapautuakseen synnin orjuudesta ja maailman ikeestä.
Heille avautuu silloin aivan uusi ajatuksen ja toiminnan maailma, jotain sellaista,
mitä he eivät koskaan aikaisemmin osanneet kuvitella. Jeesuksessa
Vapahtajanaan he havaitsevat äärettömän viisauden, äärettömän oikeuden,
äärettömän armon ja rakkauden, jonka syvyys, korkeus, leveys ja laajuus ylittää
kaiken ymmärryksen." L. 1894.
29.10. Keskiviikko, ilta
Ps. 17:15
"Rakkauden ja uskon jumalallinen tarkoitus toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa.
Ihmisille, jotka näkevät sen, on rakkaus maailmaan ainiaaksi lakannut samoin kuin
maallisten aarteiden kumartaminen. Ihminen, joka tällä tavalla kohtaa Kristuksen,
omistaa itselleen todella Jumalan sanan. Tämä maailma ei ole enää hänen suuri
kiinnostuksensa ja jumalansa. Hän isoaa enemmän tietoa Sanasta, joka sisältää
hänelle aarteita jatkuvasti etsittäväksi ja jotka tekevät onnelliseksi - se on
tyhjentymätön kalleuksien kaivos etsittäväksi uskossa, jotka antavat löytää itsensä,
jotta niitä sitten vietäisiin eteenpäin toisille. Hän on löytänyt elävän Veden lähteen,
pelastuksen lähteen, joka ei koskaan kuivu vaan tulvii aina." L. 1894.
30.10. Torstai, aamu
Ps. 97:11
"Kristus on antanut Pyhän Hengen edustaa itseään maailmalle ja antaa
taivaallista apua jokaiselle ihmiselle, joka kärsii hengellistä nälkää ja janoa. Me
elämme hyvin vakavassa ajassa tämän maailman historiassa, mutta valo loistaa
niille, jotka haluavat vaeltaa valossa. On monia ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään
valoa ja niitä ei tuomita syyllisiksi. He tuntevat surua tietämättömyytensä tähden.
He eivät löydä mitään, joka voisi tyydyttää heitä ja he kaipaavat oppia tuntemaan
ainoan, oikean Jumalan. Heillä on alitajunnassaan käsitys Jumalasta ja he haluavat
löytää Hänet. Siksi Jumala on antanut valoa lapsilleen, että he menisivät valon
kanssa niiden ihmisten luo, jotka ikävöivät ja pyytävät valoa." L. 1895.
30.10. Torstai, ilta
Joh. 17:3
"Joilla on Kristuksen mielenlaatu he 'vaeltavat niin kuin Hän vaelsi'. He 'elävät'
Jumalan lakia, ottavat ravintoa Kristukselta ja he tulevat osallisiksi jumalallisesta
luonnosta sekä tulevat luotettaviksi, voimakkaiksi vartijoiksi totuudelle.
Sydämensä syvyydestä he kehottavat: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja
erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät

huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo
Herra, Kaikkivaltias'. Jumala antaa valoa niille, jotka rakastavat valoa. Hän
lahjoittaa myös totuuden niille, jotka etsivät totuutta kuin hyvin kallisarvoista
aarretta." L. 1895.
31.10. Perjantai, aamu
Ps. 90:17
"Jumala toivoo saavansa muovata ja johtaa sinua, niin että sinusta tulee
rakastettava kristitty ihminen. Herra haluaa saada hoitaa sinun luonnollisia ja
perittyjä luonteenpiirteitäsi omalla 'puutarhurinveitsellään’. Katso alati
Jeesukseen niin että voit päästä osalliseksi Hänen hengestään ja oppia tuntemaan
Hänen luonteenpiirteensä. Kaikki, joilla on jotain yhteyttä sinuun ymmärtävät
silloin, että sinä olet oppinut Kristukselta olemaan nöyrä, sinä olet oppinut Hänen
rakkauttaan, lempeyttään ja myötätuntoaan toisiin. Älä asetu rauhaan ennen kuin
olet saanut rakastettavan ja jalon mielenlaadun! Jos sinulla on Kristuksen rakkaus
sydämessäsi sinä voit puhua sanoja, jotka vahvistavat, auttavat, siunaavat ja
voittavat kaikki, joiden kanssa seurustelet." L. 1895.
31.10. Perjantai, ilta
1. Joh. 2:29
"Jeesus oli virheetön ja tahraton ja Hän osoitti ystävällisyyttä, nöyryyttä, laupeutta,
hyvää tahtoa ja ihmisrakkautta. Kaikkein köyhimmätkään ihmiset eivät pelänneet
tulla Hänen tykönsä, sillä he tiesivät, ettei heitä työnnettäisi pois. Jokaisen kristityn
pitäisi pyrkiä olemaan Jeesuksen kaltainen. Hän on meidän esikuvamme
pyhyydessä ja rakastettavuudessa. Meidän kaikkien tulisi oppia Kristukselta mitä
merkitsee olla kristitty. Oppikaamme Häneltä, miten voidaan yhdistää lujuus,
oikeus, puhtaus ja rehellisyys epäitsekkääseen ystävällisyyteen, lämpimään
myötätuntoon ja huolenpitoon. Pyhyyden kauneus riisuu silloin aseet kaikilta
pilkkaajilta." L.1895.
MARRASKUU
1.11. Sapatti, aamu
Jes. 33:22
"Tänä aamuna sydämeni on täynnä kiitosta ja ylistystä Jumalalle, jolta kaikki
laupeus ja siunaus tulee. Herra on hyvä ja Hänen armonsa kestää ikuisesti. Tahdon
ylistää Häntä, joka on kasvojeni valo ja minun Jumalani. Hän on kaiken armon ja
voiman lähde. Miksi me emme ylistä Häntä puhumalla lohdutuksen ja toivon
sanoja toisillemme? Miksi me olemme niin vaiteliaita? Puheen lahja on lahja
taivaasta ja sitä tulisi käyttää esittämään kiitosta ja ylistystä Hänelle, joka on
kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa." MS.1900.
1.11. Sapatti, ilta
1. Moos. 22:2
"Kun me vastaanotamme Kristuksen Johtajaksemme, niin meidän täytyy
täydellisesti jättää oma tahtomme jumalalliseen tahtoon. Herra voi antaa tahtonsa
tapahtua sellaisen ihmisen kautta, joka on tehnyt tämän jättämisen, sillä silloin
hän seuraa Hänen käskyjään alttiisti ja iloiten. Jumala odottaa, että me
tottelisimme Häntä esittämättä kysymyksiä. Ainoa, mitä meidän tulee kysyä on:

'Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän?' Ja vaikka käsky olisi yhtä vaikea,
yllättävä ja vaativa kuin Aabrahamilla, tulee meidän totella. Kaiken toimintamme,
kaikkien jokapäiväisten askartemme tulee olla sopusoinnussa Herran tahdon
kanssa." MS. 1900
2.11. Sunnuntai, aamu
1. Kor. 4:2
"Huoneenhaltija on yhtä herransa kanssa, hänen herransa edut ovat hänen
etujaan. Hän on ottanut päälleen huoneenhaltijan edesvastuun ja hänen täytyy
toimia herransa etujen mukaisesti sekä tehdä niin kuin tämä tekisi, jos hän itse
hoitaisi omaisuuttaan. Se on kunniakas tehtävä. Jos huoneenhaltija jollain tavalla
toimii itsekkäästi ja ottaa itselleen etuja niistä ansioista, joita hän on voittanut
hoitaessaan herransa omaisuutta, niin hän on tuhonnut hänelle osoitetun
luottamuksen. Mestari ei voi silloin enää pitää häntä luotettavana palvelijana,
sellaisena, johon voidaan luottaa." RH. 1898.
2.11. Sunnuntai, ilta
Luuk. 12:42
"Kuinka suuret tulot tai kuinka suuri omaisuus on yksityisellä perheellä tai
laitoksella, niin kaikkien tulisi muistaa, että he ovat vain Herran omaisuuden
hoitajia. Kaikista ansioistamme, kaikesta palkastamme, ajastamme, kyvyistämme,
tilaisuuksistamme meidän tulee tehdä tiliä Hänelle, joka on antanut meille sen
kaiken. Jumala haluaa rohkaista uskollisia huoneenhaltijoitaan, jotka ovat
halukkaita parhaalla tavallaan käyttämään voimaansa ja Jumalan antamia
kykyjään. Kun me opimme uskollisesti antamaan Jumalalle takaisin sen, mikä
kuuluu Hänelle, niin Hän jumalallisessa kaitselmuksessaan tekee mahdolliseksi
muutamille tuoda suurenmoisia lahjoja." RH. 1912.
3.11. Maanantai, aamu
Mal.3:10
"Me emme saa pitää henkilökohtaista omaisuuttamme omanamme, jota voimme
käyttää miten tahansa haluamme. Se kuuluu Herralle, jota on hoidettava sen
suunnitelman mukaisesti, jonka Hän on määrännyt. Jumala toivoo, että kaikki
Hänen huoneenhaltijansa seuraavat jumalallisen järjestyksen suunnitelmaa.
Heidän ei tule muuttaa Herran suunnitelmaa yhdellä tai toisella laupeudenteolla,
yhdellä tai toisella lahjalla, joka on annettu tai tehty kuinka ja milloin tahansa se
sopii. Jumala on ilmoittanut suunnitelmansa ja kaikkien, jotka työskentelevät
Hänen kanssaan, tulee seurata tätä suunnitelmaa sen sijaan, että koettavat
parantaa sitä omilla toimenpiteillään." RH. 1898.
3.11. maanantai, ilta
Mal. 3:8
"Meidän tulee antaa kymmenyksemme rehellisesti ja uskollisesti ja sitten sanoa
Herralle: Minä olen tehnyt sen, mitä olet kehottanut minua tekemään. Jos sinä
tahdot kunnioittaa minua antamalla minun hoitaa omaisuuttasi, niin minä sinun
armollasi olen uskollinen huoneenhaltija ja teen kaiken, minkä voin, varustaakseni
sinun huoneesi 'ruualla'. Suuren edesvastuun omaavien ihmisten tulee varmistua
siitä, että eivät pienimmässäkään määrin varasta Jumalalta, koska vaakalaudalla

on niin paljon, kuten käy ilmi Malakian tekstistä. Sen mukaan uskollinen
kymmenysten antaminen siunataan, kun taas kirous on seurauksena niiden
rahojen pidättämisestä, joiden tulisi mennä aarrekammioon." RH. 1898.
4.11. tiistai, aamu
1. Tim. 6:9
"Saatanalla on ansoja ja pauloja, jotka ovat linnustajan ansojen kaltaisia, ja
niiden tarkoitus on vangita ihmisiä. Saatanan harkittu suunnitelma on, että ihmiset
käyttäisivät Jumalan antamia kykyjään itsekkäisiin tarkoituksiin mieluummin kuin
käyttäisivät ne Jumalan kunniaksi. Jumala haluaa nähdä ihmisen askartelevan
niissä tehtävissä, jotka suovat hänelle rauhan ja ilon ja antavat hänelle ikuisia
arvoja, mutta saatana haluaa hänen keskittävän kykynsä arvottomiin asioihin,
sellaisiin, jotka häviävät ajan mukana." RH. 1888.
4.11. Tiistai, ilta
Matt. 6:21
"Kristuksen rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen, voi olla sinulla ja Hänen
armonsa muuttava voima voi vaikuttaa elämässäsi ja tehdä sinut soveliaaksi
kirkkauden asuntoihin. Mutta jos sydän, hermot ja lihakset ovat kokonaan oman
minän ja itsekkyyden palveluksessa, niin Jumala ja taivaalliset asiat eivät ole
tärkeimpiä sinun elämässäsi. Jos 'silmämme on terve’, jos se katsoo taivasta kohti,
niin taivaan valo täyttää meidät ja maalliset asiat tulevat silloin merkityksettömiksi
eivätkä ole enää niin houkuttelevia. Sydämen kaipaus muuttuu ja haluamme
seurata Jeesuksen neuvoa. Siten keräämme itsellemme aarteita taivaaseen." RH.
1888.
5.11. Keskiviikko, aamu
Matt. 6:19-20
"Huomioi nämä sanat suurelta Opettajalta, joka puhui niin kuin ei kukaan toinen
koskaan aikaisemmin ollut puhunut. Hän näyttää sinulle tien, jota sinun tulee
seurata, jos tahdot tehdä sitä, mikä hyödyttää sinua eniten tässä elämässä ja
kokoaa sinulle ikuisia aarteita. Maallista voittoa tavoiteltaessa on olemassa vaara
menettää kaiken, sillä kuumeisessa maallisten aarteiden etsimisessä unohdetaan
helposti korkeammat, pysyvät arvot. Jos ajatuksesi, suunnitelmasi ja aikomuksesi
ovat kokonaan keskittyneet maallisten aarteiden keräämiseen, niin huolenpito,
opiskelut ja kaikki kiinnostus keskittyvät maailmaan. Taivaallisen maailman
kauneus menettää vetovoimansa. Ikuisen maailman ihanuus lakkaa olemasta
todellisuutta sinulle."
5.11. Keskiviikko, ilta
Hebr. 13:5
"Omaisuutesi siirtäminen taivaalliseen maailmaan on parhaimpien ponnistelujesi
arvoinen. Se on kaikkein tärkeintä ja iankaikkiset etusi ovat siinä kyseessä. Se mitä
annat Jumalan työlle, ei ole menetettyä. Kaikki mitä annetaan Jumalan kunniaksi ja
ihmisten pelastamiseksi on investoitu luotettavimpaan yritykseen, mitä on
olemassa niin tässä elämässä kuin tulevassakin. Hopeasi ja kultasi - kun annat ne
rahanvaihtajille - nousevat jatkuvasti arvossa ja luetaan hyväksesi taivaassa." RH.
1888.

6.11. Torstai, aamu
Fil. 4:19
"Jumalan lapset on kutsuttu olemaan Kristuksen edustajia ja ilmaisemaan Herran
laupeutta ja armoa. Jos he vain päivittäin ilmaisisivat Hänen hyvyyttään heitä
ympäröisi muuri, joka suojelisi heitä pahan kiusauksilta. Jumala tuntee tarpeemme
ja Hän on pitänyt huolta siitä, että ne tyydytetään. Ei ole mitään taakkaa, jota Hän
ei voisi keventää, ei mitään pimeyttä, jota Hän ei voisi hajottaa, ei mitään
heikkoutta, jota Hän ei voisi vahvistaa, ei mitään pelkoa, jota Hän ei voisi
rauhoittaa, ei mitään arvokasta tarkoitusta, jota Hän ei voisi johtaa ja puolustaa."
RH. 1890.
6.11. Torstai, ilta
2. Kor. 9:8
"Isä antoi ainoasyntyisen ja rakastetun Poikansa kuolla puolestamme ja sen
tehdessään Hän osoitti ihmiskunnalle suurta kunniaa, sillä silloin se ketju, jonka
synti katkaisi, yhdistyi Kristuksessa jälleen taivaan kanssa. Sinä joka epäilet
Jumalan laupeutta - katso Jumalan Karitsaa, katso tuskien miestä, joka kantoi
surusi ja kärsi sinun syntiesi takia. Hän on sinun ystäväsi. Hän kuoli ristillä, koska
Hän rakasti sinua. Hän liikuttuu nähdessään avuttomuutesi ja kantaa sinut
armoistuimen luo. Eikö toivo, rakkaus ja kiitollisuus synny sydämessäsi nähdessäsi
sellaisen valtavan rakkauden? Eikö sinun silloin tulisi ilolla palvella Jumalaasi?"
RH. 1890.
7.11. Perjantai, aamu
Fil. 4:6
"Jumalan tahto ei ole, että Hänen kansaansa painavat huolet. Mutta meidän
Herramme ei johda meitä harhaan. Hän ei sano meille: 'Älä pelkää. Mitään vaaroja
ei ole tielläsi.’ Hän tietää, että vaaroja ja koetuksia on olemassa ja Hän ei petä
meitä. Hänen suunnitelmansa ei ole ottaa kansansa pois maailmasta, joka on
täynnä syntiä ja pahuutta, mutta Hän osoittaa meille varman pakopaikan. Kuinka
me voimme jatkaa epäilemistä ja asettaa Jeesuksen rakkauden meihin
kyseenalaiseksi, vaikka olemmekin syntisiä ja puutteiden raskauttamia? Hän antoi
itsensä meidän edestämme vapauttaakseen meidät kaikesta synnistä ja
puhdistaakseen itselleen valitun kansan, joka on innokas hyvän tekemisessä." RH.
1885.
7.11. Perjantai, ilta
Koi. 4:2
"Jokaisena tulevana uutena päivänä meidän täytyy Jeesuksen voimassa kohdata
sen koetukset ja kiusaukset. Jos me epäonnistumme jonain päivänä me lisäämme
vain seuraavan päivän taakkoja ja saamme samalla vähemmän voimaa. Meidän ei
tulisi synkentää tulevaisuutta olemalla huolimattomia ja välinpitämättömiä tänä
päivänä, vaan tarkkaavaisesti ja huolellisesti suorittaa päivän velvollisuudet ja
siten valmistautua kohtaamaan huomispäivän kriittiset tilanteet. On
välttämätöntä, että koetamme aina osoittaa iloista mielenlaatua. Katsokaamme
aina asian valoista puolta ja olkaamme toivorikkaita, täynnä rakkautta ja
tehkäämme hyvää aina iloiten Herrassa."

8.11. Sapatti, aamu
Hebr. 11:6
"Aika on koittanut, jolloin me voimme odottaa suuria siunauksia Herralta. Meidän
täytyy päästä korkeammalle uskossamme. Meillä on aivan liian heikko usko.
Jumalan sana on tukemme. Meidän täytyy ottaa se vastaan ja uskoa jokainen sana.
Siinä varmuudessa voimme vaatia suuria asioita ja uskomme ei joudu häpeään.
Uskon teko merkitsee enemmän kuin ajattelemmekaan. Se merkitsee täydellistä
luottamusta Jumalan puhtaaseen sanaan. Toiminnallamme me osoitamme
uskovamme, että Jumala tekee juuri niin kuin Hän on sanonut." L. 1898.
8.11. Sapatti, ilta
1. Kor. 10:31
"Oikeus, totuus ja laupeus ovat uskon hedelmiä. Meidän täytyy vaeltaa Jumalan
lain valossa. Silloin hyvät teot esiintyvät uskon hedelmänä, tuloksena joka päivä
uudistuvasta mielestä. Meidän täytyy olla täysin Jumalalle jättäytyneitä ja
tahtomme täytyy sopia yhteen Hänen tahtonsa kanssa ennen kuin voimme kantaa
hyvää hedelmää. Kansamme täytyy joka päivä seistä Pyhän Hengen johdossa.
Heillä täytyy olla usko, joka vaikuttaa rakkaudessa, rakkaudessa, joka tulee
Jumalalta itseltään. Ainoatakaan itsekkyyden lankaa ei saa olla kudottuna
elämämme kudokseen. Kristus ei voi elää meissä ennen kuin oma minä kuolee ja
vasta oman minän kuoltua voimme omistaa uskon, joka vaikuttaa rakkaudessa ja
joka puhdistaa meidät." L. 1898.
9.11. Sunnuntai, aamu
Mark. 4:40
"Miksi me olemme niin heikkoja uskossa? Me epäilemme paljon ja meillä on niin
heikko usko, että Herra ei voi tehdä kaikkea sitä hyväksemme, jota Hän haluaisi
tehdä. Me kannamme epäilystä, joka tekee meidät hyvin masentuneiksi ja joka on
vaikeata poistaa. Meidän tulisi rohkeasti kohdata nämä epäilykset, jotka tahtovat
masentaa meitä ja valaa rohkeutta itseemme voittaaksemme ne heti. Älä viivyttele
siinä! Sillä me emme saa mitään rauhaa, jos kadotamme uskomme ja
luottamuksemme. Meidän ei ole välttämätöntä ilmaista epäilystämme, sillä se
johtaa vain siihen, että joku toinen ihminen alkaa epäillä." L. 1897.
9.11. Sunnuntai, ilta
Mark. 5:36
"Vilpitön, todellinen usko on elämää, ja missä on elämää siellä on myös kasvua.
Jeesuksen antama elämä voi vain kasvaa ja kehittyä. Elävä usko tarkoittaa
lisääntyvää voimaa ja luottavaista luottamusta, josta saamme voitto voimaa. Joka
juo elämän veden lähteestä, jota Jeesus tarjoaa, hänellä on lähde itsessään, joka
pulppuaa iankaikkiseen elämään. Vaikka kaikki luodut lähteet sulkisivat sen, niin
elävä vesi virtaa siihen salatusta lähteestä." L.1897.
10.11. Maanantai, aamu
Matt. 14:31
"’Miksi sinä epäilit?’ sanoi Kristus Pietarille tämän ollessa vajoamassa. Sama
kysymys voidaan esittää meille. Herra on luvannut antaa meille voimaa ja apua
seisoaksemme lujina. Tutkiessamme Raamattua me löydämme aihetta olla
luottavaisia ja uskoa, että Jumala täydellisesti huolehtii tarpeistamme.

Luvatkaamme taivaan Jumalan ja enkeleiden edessä, että me emme häpäise
Jumalaa näyttämällä tai puhumalla masennusta ja epäilystä. Sulje
epäluottamuksen ovi ja avaa sen sijaan uskon ovi aivan auki! Kutsu taivaalliset
vieraat sielusi temppeliin!" RH. 1896.
10.11. Maanantai, ilta
Matt. 8:13
"Kristillinen velvollisuutemme on rohkaista uskomaan, puhua uskosta, ja niin me
itsekin vahvistumme uskossa. Ilmaistessamme epäilystä ja aiheuttaessamme
epäilystä se kasvaa meissä itsessämme, sillä saatana mielellään auttaa meitä
tässä asiassa. Meidän täytyy saada pyhitetyt sydämet ja huulet. Meidän täytyy
hengittää taivaallisen Kaanaan puhdasta, vahvistavaa ilmaa. Miksi silloin
täyttäisimme mielemme epäilyksellä? Miksi emme sen sijaan anna Vanhurskauden
auringon paistaa sydämiimme ja mieliimme ja hajottaa epäuskon synkät varjot?
Käänny valoa kohti, Jeesusta, kallista Vapahtajaamme kohti!" MS.23.
11.11. Tiistai, aamu
Jaak. 2:26
"Kristikunnassa on monia, jotka väittävät, että ainoa, mitä tarvitsee tehdä
pelastuakseen on uskoa - että se on ainoa olennainen. Mutta Jumalan sana sanoo
meille, että usko ilman tekoja on kuollut. Usko ja teot kulkevat käsi kädessä. Teot
eivät voi koskaan pelastaa meitä, se on Kristuksen uhri, johon meidän tulee vedota.
Uskon kautta Kristukseen Hän tekee kaikki epätäydelliset ponnistelumme
hyväksyttäviksi Jumalan edessä. Usko, jota meiltä vaaditaan, ei ole toimetonta
uskoa. Pelastava usko vaikuttaa rakkaudessa ja puhdistaa meidät." ST. 1890.
11.11. Tiistai, ilta
Jaak. 2:22
"Me elämme tämän maailman historian tärkeintä ja kiinnostavinta aikaa. Me
tarvitsemme enemmän uskoa nyt kuin koskaan aikaisemmin meillä on ollut ja
kiinteämpää taivaan johdatusta. Saatana työskentelee kaikella voimallaan
saadakseen voiton meistä, sillä hän tietää, että hänen toiminta-aikansa on lyhyt. Ei
ole mitään puolustusta synnille, haluttomuudelle ja laiskuudelle. Jeesus kulki tien
edellämme ja Hän haluaa meidän seuraavan Hänen askelissaan. Hän kärsi, uhrasi
enemmän kuin kukaan meistä on tehnyt tuodakseen pelastuksen ulottuvillemme.
Jeesus tuli tähän maailmaan antaakseen ihmiselle jumalallista voimaa ja että me
Hänen armonsa kautta voisimme muuttua Hänen kaltaisekseen." ST. 1890.
12.11. Keskiviikko, aamu
Luuk. 17:5
"Uskoa täytyy vaalia ja hoivata. Jos se on tullut heikoksi, se on kuin sairas kasvi,
joka täytyy asettaa päivänpaisteeseen, jota on kasteltava ja hoidettava. Herra
tahtoo että jokainen, joka on saanut valoa ja selvyyttä arvostaisi tätä valoa ja
vaeltaisi sen kirkkaudessa. Jumala on siunannut meitä järjellä, niin että me
voimme erottaa syyn ja seurauksen välillä. Jos haluamme saada valoa, meidän
täytyy tulla valoon. Meidän jokaisen täytyy pitää kiinni siitä toivosta, jonka
evankeliumi on asettanut eteemme. Kuinka tyhmää olisikaan mennä alas kellariin
ja valittaa sekä surra pimeyden takia. Jos haluamme saada valoa meidän täytyy

mennä ylös korkeammalla oleviin valoisiin huoneisiin. Etumme on päästä valoon,
Jumalan lähelle."
12.11. Keskiviikko, ilta
Hebr. 11:1
"Meidän täytyy päivittäin kasvaa uskossa voidaksemme kasvaa täyteen
hengelliseen kypsyyteen Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän tulisi uskoa, että
Jumala haluaa vastata rukouksiimme, eikä luottaa omiin tunteisiimme. Meidän ei
tule uskoa sen tähden, että me tunnemme tai näemme Jumalan kuulevan meitä.
Meidän tulee ehdottomasti luottaa Jumalan lupauksiin. Meidän tulee suorittaa
päivittäiset työmme ja uskoa, että Jumala tekee juuri sen, mitä Hän on luvannut
tehdä, ja että siunaukset, joita pyydämme, tulevat osaksemme silloin, kun niitä
eniten tarvitsemme." L. 1895.
13.11. Torstai, aamu
Ps. 31:20
"Mitä enemmän uskomme Kristukseen kehittyy täydelliseen luottamukseen, sitä
suurempaa rauhaa saamme kokea. Usko kasvaa käytännössä. Jumalan sääntö on:
Päivä kerrallaan! Suorita jokaisen päivän työt siinä tietoisuudessa, että sinua
tarkkaavat enkelit, kerubit ja serafit, Jumala ja Kristus. Raamattuhan sanoo, että
me olemme 'näytelmä maailmoille, enkeleille ja ihmisille’. Lapsen mielen, Jeesus
sanoi, Hänen opetuslapsillaan täytyy olla päästäkseen taivasten valtakuntaan pienen lapsen luottamus taivaalliseen Isään. Silloin on helpompi huomata
saatanan kiusaukset ja voittaa ne." MS
13.11. Torstai, ilta
Matt. 6:33
"Tässä meillä on ihmeellinen lupaus Eräältä, joka tarkoittaa juuri sitä, mitä Hän
sanoo: Miksi me sitten olemme niin pelokkaita, täynnä epäluottamusta ja
epäuskoa? Aikamme kuuluu Herralle. Kykymme kuuluvat Herralle. Kuinka silloin
joku ihminen voi tuntea itsensä riippumattomaksi, riippumattomaksi Jumalan
Hengestä, riippumattomaksi Jumalan tahdosta, kaitselmuksesta ja
suunnitelmista? Ainoa turvamme on tuntea kokonaan riippuvaisuutemme
Jumalasta ja Vapahtajastamme." MS. 1893.
14.11. Perjantai, aamu
Ps. 37:3.4
"’Luota Herraan.' Joka päivällä on taakkansa, huolensa ja vaikeutensa, ja
tavatessamme toisiamme - miten lähellä onkaan, että puhumme juuri niistä
asioista! Jotkut meistä ovat aina peloissaan ja ottavat usein huolemme jo
etukäteen. Joka päivä meitä ympäröivät Jumalan rakkaudenosoitukset, joka päivä
me nautimme Hänen rakastavasta huolenpidostaan, mutta me emme huomaa
näitä arkipäivän siunauksia. Miksi me olemme niin kiittämättömiä ja epäluuloisia?
Jeesus on ystävämme. Koko taivas on kiinnostunut hyvinvoinnistamme, meidän
pelkomme ja huolemme vain haavoittavat Jumalan Pyhää Henkeä." RH.1885.
14.11. Perjantai, ilta
Snl. 16:3
"Heitä huolesi Jumalalle ja ole rauhallinen ja luottavainen. Aloita jokainen päivä
vakavalla rukouksella äläkä unohda kiittää ja ylistää Jumalaa! Rukoile viisautta

hoitaaksesi asiasi oikein ja niin, että vältät tappion ja onnettomuudet. Tee kaikki,
mitä sinuun tulee, saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen. Kun siten
luottamuksessa luotettavaan Auttajaasi olet tehnyt kaikkesi, mitä voit, niin hyväksy
ilolla sen seuraukset. Sinä et ehkä maailman taholta näe kaikkea voittona, mutta
ehkä pelkkä menestys olisi ollut pahinta, mitä sinulle olisi voinut tapahtua." RH.
1885.
15.11. Sapatti, aamu
Välit.v. 3:40.41
"Vetoan nuoriin, että harkitsevat miten elävät elämänsä, että ottaisivat aikaa
ajatella ja harkita tekojaan. Te olette kiusausten ympäröiminä ja vain Kristuksen
asuessa sydämissänne voitte varjeltua pahalta. Teidän täytyy käytännössä
toteuttaa Kristuksen ominaisuuksia. Ottakaa Hänet esimerkiksenne päivittäisessä
elämässänne. Hyvää luonnetta ei saada sattumalta, se muodostuu väsymättömällä
ja jatkuvalla ponnistelulla. Nuorten tulisi yrittää tehdä kaiken, mikä heille on
mahdollista tehdä itsensä hyväksi käyttämällä jokaista Jumalan heille antamaa
kykyä Hänen kunniakseen. Usko Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanasi."
Yi.1894.
15.11. Sapatti, ilta
Joh. 15:5
"Jokaiselle ihmiselle on annettu armonaika voidakseen muodostaa luonteensa
tulevaista iankaikkista elämää varten. Kalliit, kultaiset hetket on annettu sinulle,
että käyttäisit ne suhteessa siihen valoon, jota Herra armossaan on antanut loistaa
sinulle. Kristus on suurin Opettaja, mitä maailmalla koskaan on ollut. Kun Hän
uskon kautta asuu sydämessä, niin Hänen Henkensä tulee puhdistavaksi ja
uudistavaksi voiman lähteeksi. Totuus sydämessä auttaa luonnetta muodostumaan
oikealla tavalla. Katsele totuutta Jumalan lähettämänä, arvokkaimpana aarteena,
jota huonot tavat, jotka eivät ole sopusoinnussa totuuden pyhän luonteen kanssa,
eivät saa synkentää tai tahrata." YI.1894.
16.11. Sunnuntai, aamu
Hebr. 4:13
"Kaikkina aikoina ja kaikkialla on pyhä Vartija, joka valvoo kaikkea, joka näkee
koko tilanteen riippumatta, leimaako sitä uskollisuus tai uskottomuus ja vilppi.
Emme ole koskaan yksin. Meillä on seuralainen, olemme sitten valinneet Hänet tai
emme. Ajatelkaa, te nuoret miehet ja naiset, että missä tahansa te olette ja mitä
tahansa te teette, niin Jumala on siellä. Pyhä Jumalamme, joka vihaa kaikkea
syntiä, kuuntelee jokaisen sanan ja todistaa jokaisen teon. Mikään, mitä sanotaan
tai tehdään, ei vältä Hänen kaikki näkevää silmäänsä. Sanojasi eivät ehkä kuule
ihmiset, mutta maailmankaikkeuden Herra kuulee ne." RH. 1890.
16.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 139:1-12
"Päivästä toiseen merkitään sinun sanasi, tekosi ja vaikutuksesi taivaan kirjoihin.
Kaikesta siitä joudut kerran vastaamaan. Koko taivas on kiinnostunut
pelastuksestamme. Jumalan enkelit tuomitsevat ihmisten teot. He kirjoittavat
Jumalan muistokirjaan kaikki uskon sanat, kaikki rakkauden teot, kaiken tosi

nöyryyden ja sinä päivänä, jolloin jokainen ihminen tuomitaan tekojensa mukaan,
Kristuksen nöyrät seuraajat kestävät kokeen ja saavat taivaan hyväksymisen.
'Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko.’" RH. 1890.
17.11. Maanantai, aamu
Jes. 65:2
"Koko päivän Herra Jumala ojentaa käsiään ja kutsuu kaikkia tarvitsevia. Hän
ottaa vastaan kaikki, Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi, Hän ei työnnä ketään pois.
Hän tuntee iloa saadessaan antaa anteeksi suurimmalle syntiselle. Hän ottaa pois
väkevältä hänen saaliinsa, Hän antaa vangitulle vapauden, Hän sieppaa kekäleen
ulos tulesta. Hän tahtoo laskea armonsa kultaisen pelastusköyden alas ihmisen
alennuksen ja syyllisyyden syvimpään syvyyteen ja nostaa ylös kurjimman ja synnin
turmeleman ihmisen. Mutta ihmisen täytyy itsensä haluta tulla Jumalan luo ja
työskennellä yhdessä omaksi pelastuksekseen käyttämällä hyväkseen niitä
mahdollisuuksia, joita Jumala antaa hänelle. Herra ei pakolta ketään." L. 1892.
17.11. maanantai, ilta
Jes. 1:18
"Kristuksen vanhurskauden tahraton puku on syntisen käytettävissä, mutta jos hän
työntää sen pois, täytyy hänen mennä kadotukseen. Jeesuksen sanat: 'Sinun
syntisi annetaan sinulle anteeksi’, merkitsee kaikkea meille. Hän sanoo: Minä olen
kantanut sinun syntisi ruumiissani Golgatan ristillä. - Hän tuntee sinun surusi.
Hänen kätensä lepää jokaisen katuvan syntisen päällä ja Jeesus tulee
välimieheksemme Isän edessä. Jokainen nöyrä katuva ihminen arvostaa oikein
anteeksiantoa ja armoa." L. 1893.
18.11. Tiistai, aamu
2.Tim. 2:22
"Haluan saada puhua nuorille miehille ja naisille, jotka vapaaehtoisesti tyytyvät
matalaan tasoon. Oi että Herra saisi vaikuttaa heihin niin, että he näkisivät, mitä
merkitsee omistaa täydellinen luonne! Ah että he oppisivat tuntemaan sen uskon,
joka vaikuttaa rakkaudessa ja joka voi puhdistaa ihmisen. Me elämme
vaarallisessa ajassa. Vain Kristus voi auttaa meitä ja antaa meille voiton.
Kristuksen täytyy tulla meidän kaikeksi kaikessa, Hänen täytyy asua
sydämissämme, Hänen elämänsä täytyy virrata lävitsemme, niin kuin veri virtaa
ruumiin verisuonissa. Hänen Henkensä täytyy tulla eläväksi tekeväksi voimaksi
elämässämme." YI. 1895.
18.11. Tiistai, ilta
Gal. 6:8
"Miksi ei kylvetä ystävällisyyden, rakkauden, uskon, kärsivällisyyden,
itsekieltäymyksen ja todellisen laupeuden siementä ja hillitä kaikkia pahoja
taipumuksia? Sellainen siemen tuottaisi hyvän sadon. Anna jokaisen sanan ja teon
olla siemen, joka tuottaa hyvän hedelmän! Kun etsit Jumalan apua ja armoa, niin
Pyhä Henki johtaa ajatuksiasi ja mieltäsi ja vaikuttaa sinuun niin, että sinä täysin
turvallisesti voit työskennellä edelleen omaksi rakentumiseksi ja toisten hyödyksi.
Silloin tunnet itsesi puhtaan ja terveen ilmapiirin ympäröimäksi." YI. 1895.

19.11. Keskiviikko, aamu
Ef. 4:22-24
"Jokainen ihminen, joka taistelee syntisiä tapoja vastaan voi vapautua synnistä.
'Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.' Kristityn ei tule pitää
kiinni syntisistä tavoistaan ja kehittää edelleen huonoja luonteenpiirteitään, vaan
hänen tulee uudistua jumalallisen mallin mukaisesti. Mitä tahansa sinun virheesi
ja puutteesi ovatkin, niin Herran Henki auttaa sinua huomaamaan ne ja sinä saat
armoa voidaksesi voittaa ne. Kristuksen veren ansiosta sinusta voi tulla voittaja niin, enemmänkin kuin voittaja." YI.1894.
19.11. Keskiviikko, ilta
Ps. 139:23.24
"Pyydä Herralta, että voisit nähdä itsesi sellaisena kuin olet, että sinun elämäsi
tulisi Hänen tutkivan katseensa alle, ja sen tapahtuessa sinä huomaat tehneesi
monia vakavia erehdyksiä ja että se, mitä sinä pidit pienenä tai
merkityksettömänä, oli loukkaavaa Herran silmissä. Silloin sinä näet, että sinun
täytyy käydä läpi perusteellinen luonteen muutos.. Oman minän täytyy kuolla.
Jokainen teko, jokainen tapa, joka voi jollain tavalla vahingoittaa, miten
viattomalta se näyttääkin maailman silmissä on sellainen, jota vastaan on
taisteltava kunnes se on voitettu, jotta ihminen voisi muodostaa jumalallisen
esikuvan mukaisen luonteen." YI.1894.
20.11. Torstai, aamu
1. Joh. 1:9
"Kukaan ei ole virheetön, kaikki tekevät erehdyksiä ja kaikkia kiusataan syntiin.
Mutta jos erehtynyt on halukas näkemään erehdyksensä ja todellisessa
nöyryydessä tunnustaa ne, ja Jumalan syylliseksi todistava Henki saa hänet
näkemään virheensä, niin hän tulee jälleen entiselleen. Niitä asuntoja, joita Jeesus
on mennyt valmistamaan kaikille Häntä rakastaville, asuttavat synneistä vapaat
ihmiset. Mutta niitä syntejä, joita ei ole tunnustettu, ei voida antaa anteeksi. Sen
nimi, joka tällä tavoin torjuu Jumalan armon, pyyhitään pois elämän kirjasta." RH.
1890.
20.11. Torstai, ilta
Jes. 44:22
"Aika on lähellä, jolloin jokainen salainen synti otetaan esille tuomiolla ja silloin
monet tunnustukset hämmästyttävät maailmaa. Kaikkien salaisuudet tulevat
silloin ilmi. Syntien tunnustaminen tapahtuu kaikkien silmien edessä. Surullista on
kuitenkin se, että tämän ajankohdan tunnustukset tulevat liian myöhään
hyödyttääkseen rikkojaa tai pelastaakseen toisia tulemasta petetyiksi. Se vain
vahvistaa, että hän on saanut oikeamielisen tuomion. Sinä voit nyt välttää
muistelemasta syntejäsi päästäksesi tunnustamasta niitä, mutta lopullisella
tuomiolla kirjat avataan ja silloin ei mitään voida salata. Enkeli, joka on kirjoittanut
ylös kaiken todistaa, että se kaikki on totta. Elleivät syntisi ole anteeksiannetut, ne
todistavat sinua vastaan sinä päivänä." RH. 1890.
21.11. Perjantai, aamu
Jaak. 5:16
"Kukaan ei voi välttää tekemästä joskus erehdyksiä, ja sen tähden Jumalan sana

opettaa meille selvästi kuinka me voimme välttää niitä. Kukaan ei voi sanoa, ettei
hän koskaan ole tehnyt mitään virhettä, ettei hän koskaan ole tehnyt syntiä, mutta
on hyvin tärkeätä olla tietoinen, mikä asenne otetaan tehtyihin virheisiin. Apostoli
Paavali teki vakavan virheen ja luuli koko ajan tekevänsä Jumalan työtä, mutta kun
Herran Henki osoitti asian sen oikeassa valossa, hän tunnusti pahat tekonsa ja
tunsi myöhemmin suuren armon, jota Jumala osoitti hänelle antamalla hänelle
anteeksi hänen rikkomuksensa. Sinä olet ehkä myös tehnyt pahoja tekoja ja luullut
olevasi täysin oikeassa, mutta kun aika paljastaa erehdyksesi on kristillinen
velvollisuutesi nöyrästi tunnustaa syntisi." RH. 1890.
21.11. Perjantai, ilta
Snl. 15:29
"Mitä tahansa syntiä oletkin tehnyt - tunnusta se! Jos olet rikkonut vain Jumalaa
vastaan, tunnusta silloin syntisi vain Hänelle. Jos olet tehnyt vääryyttä tai
vahingoittanut jotain ihmistä, tunnusta se myös hänelle, niin Herran siunaus lepää
ylläsi. Sillä tavalla oma minäsi kuolee ja Kristus muotoutuu sinussa. Ihminen, joka
ottaa vastaan ojennuksen ja neuvon Jumalalta ja siten voi nähdä omat
erehdyksensä, saa kalliin opetuksen myös erehdyksistään. Se mikä ensiksi näyttää
ehkä tappiolta, kääntyy voitoksi. Hän ei luota omaan voimaansa, vaan yksin
Jumalan voimaan."
22.11. Sapatti, aamu
Hebr. 2:18
"Vapahtajamme ymmärsi täysin ihmisen tarpeet. Hän joka alentui ottamaan
päälleen ihmisluonnon, tunsi kalkki hänen heikkoutensa. Kristus eli
esikuvanamme. Hän oli kiusattu kaikessa kuten mekin jotta Hän oppisi, miten
parhaiten auttaa kiusattuja. Hän kulki elämän tien edellämme ja kesti kovimmat
koetukset meidän tähtemme. Hän oli 'tuskien mies ja sairauksien tuttava’. Kristus
otti päälleen kaikki meidän heikkoutemme, ja inhimillisessä heikkoudessa Hänen
täytyi etsiä Isältä voimaa ja apua. Hänet nähtiin usein rukoukseen vajonneena laaksoissa, meren rannalla ja ylhäällä vuorella. Hän on kehottanut meitä
valvomaan ja rukoilemaan." RH. 1891.
22.11. Sapatti, ilta
Koi. 4:6
"Kristus tuli maailmaamme yksinään taistelemaan ihmisen vihollista vastaan ja
sillä tavalla pelastaa ihminen saatanan vallasta. Tämän päämäärän
saavuttamiseksi Hän ei kieltäytynyt uhraamasta omaa elämäänsä. Ja nyt ihminen
voi sen voiman kautta, jota Kristus antaa, itse taistella ovelaa, petollista vihollista
vastaan. Kokenut apostoli sanoo: 'Katsokaa sen vuoksi tarkasti, miten vaellatte.’
Vartioi tarkasti sisimpäsi porttia, katso alati Jeesukseen, totiseen ja täydelliseen
esikuvaan ja koeta seurata Hänen esimerkkiään ei vain yhdessä tai kahdessa
asiassa, vaan kaikessa! Silloin olet valmistautunut kaikenlaisiin tilanteisiin." RH.
1891.
23.11. Sunnuntai, aamu
Miik.7:18
"Olen todella iloinen, että tunteet eivät ole mikään todistus, että olemme Jumalan

lapsia. Vihollinen koettaa saada sinut uskomaan, että olet tehnyt jotain, joka
erottaa sinut Jumalasta ja että Hän ei enää rakasta sinua, mutta Herramme
rakastaa meitä kuitenkin. Katso pois itsestäsi ja katse Kristuksen täydellisyyttä!
Itse emme voi hankkia itsellemme vanhurskautta. Kristuksella on vanhurskauden
puku kädessään ja Hän on se, joka pukee sen päällemme. Hän puhuu lempeitä,
anteeksiantavia ja lupaus rikkaita sanoja meille. Hän johtaa meidät elävän veden
lähteelle, missä voimme juoda itsemme virkistyneeksi. Hän kutsuu meitä tulemaan
tykönsä kaikkine taakkoinemme, kaikkine suruinemme ja Hän kehottaa meitä
lepäämään Hänen luonaan." L. 1896.
23.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 103:8
"Jeesus näkee tehdyt synnit ja Hän antaa meille anteeksi ja meidän ei pidä
häpäistä Häntä epäilemällä Hänen rakkauttaan. Syyllisyyden tunne täytyy ja sen
saamme jättää Golgatan ristille. Synnin ja syyllisyyden tunne on myrkyttänyt
elämän lähteen ja todellisen onnen. Nyt Jeesus sanoo: Jätä kaikki minulle, minä
otan sinun syntisi ja annan sinulle rauhan. Älä kadota itse valvontaasi, sillä minä
olen lunastanut sinut omalla verelläni - sinä olet minun. Minä vahvistan sinun
heikkoa tahtoasi, minä poistan omantunnon tuskat, jotka synti on antanut sinulle.
Jumala vastaanottaa sinun haavoitetun, katuvan sydämesi ja antaa sinulle
anteeksiantonsa." L.
24.11. Maanantai, aamu
Ps. 19:13
"Meidän täytyy tuntea mikä vaikutin saa meidät toimimaan Jumalan lain valossa,
jotta näkisimme oman epätäydellisyytemme. Mutta vaikka ihminen näkee syntinsä
ei hän saa masentua siitä, että hän tuntee itsensä tuomituksi vanhurskauden
vaatimuksen mukaisesti. Hänen täytyy nähdä ja ymmärtää synnin vakavuus, katua
ja uskoa Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanaan." YI. 1894.
24.11. Maanantai, ilta
1. Joh. 1:9
"Ei ole turvallista meille sulkea silmämme tai paaduttaa omatuntomme niin,
ettemme näe tai ole tietoisia synneistämme. Sen sijaan meidän tulee muistaa,
mitä olemme oppineet synnin luonteesta, niin että todella taistelisimme ja
jättäisimme syntimme. Annatko sinä puhdistaa itsesi kaikesta vääryydestä? Kun
pyrit eteenpäin ja ylöspäin ja kaikin tavoin koetat päästä korkeammalle tiedossa ja
hengellisissä opetuksissa, niin tulet helposti ymmärtämään, mitä sinulta
vaaditaan. Pyhä Henki auttaa sinua silloin voittamaan kaikki heikkoutesi." YI.
1894.
25.11. Tiistai, aamu
Matt. 12:31
"Huolimatta siitä, miten syntinen ihminen on ollut ja missä tilanteessa hän on, hän
voi pelastua viimeiseen saakka, jos hän vain katuu syntejään ja uskossa tulee
Kristuksen luokse ja ottaa Hänet vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanaan.
Tunnen vaaran, joka kohtaa sitä joka kieltäytyy vaeltamasta Jumalan hänelle
antamassa valossa. Hän asettaa siten itsensä kohtalokkaaseen tilanteeseen, että

on pakotettu seuraamaan omaa tietään ja toimimaan oman harkintansa
mukaisesti. Omatunto tulee yhä vähemmän vastaanottavaiseksi. Jumalan ääni
kuuluu heikommalta ja yhä kaukaisemmalta ja erehtynyt on jätetty kokonaan oman
sokeutensa valtaan." T. 5.
25.11. Tiistai, ilta
Hoos. 4:17
"Kenenkään ei tule pitää syntiä Pyhää Henkeä vastaan jonain salaperäisenä ja
selittämättömänä. Synti Pyhää Henkeä vastaan on jatkuvasti kieltäytyä
vastaanottamasta katumuksen ja parannuksen tarjousta. Jos sinä kieltäydyt
uskomasta Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanasi sinä rakastat
sitä ilmapiiriä, joka ympäröi suurta kieltäjää. Sinä valitset sen ilmapiirin
mieluummin kuin sen, joka ympäröi Isää ja Poikaa, ja Jumala antaa sinun valita.
Kenenkään ei kuitenkaan pidä masentua tästä esityksestä. 'Kenenkään, joka pyrkii
tekemään Mestarin tahdon, ei tarvitse masentua." RH.1897.
26.11. Keskiviikko, aamu
Ef. 4:30
"Mistä johtuu, että ihminen epäröi vaeltaa valossa, vaikka Herra antaa todisteita
todisteiden päälle ja yhä enemmän valoa? Joka kerta kun me viivyttelemme ja
epäröimme me asetamme itsemme tilanteeseen, missä meidän on vaikeampi
ottaa vastaan taivaan valoa ja lopulta näyttää mahdottomalta antaa kehotusten ja
varoitusten tehdä vaikutusta. Ihminen joka kerta kerralta tuntee vetoa
Vapahtajaan, mutta ei tottele saamiaan varoituksia ja ei seuraa vakaumustaan
katumuksen ja parannuksen tarpeestaan eikä seuraa kehotusta etsiä armoa ja
anteeksiantoa, joutuu vaaralliseen tilanteeseen." RH. 1897.
26.11. Keskiviikko, ilta
Apt. 24:25
"Joka vastustaa Jumalan Henkeä luulee, että hän katuu ja muuttuu joskus
tulevaisuudessa, sitten kun hän on valmis ottamaan ratkaisevan askeleen
parannuksen tielle, mutta silloin hän ei enää voi katua. Pimeys - sille joka kieltäytyy
vaeltamasta valossa silloin, kun hänellä on valoa - on suhteessa siihen valoon ja
etuihin, joka hänellä kerran oli. Älä usko koskaan, älä koskaan, että sinä voit
väheksyä sinulle tarjoutuvia tilaisuuksia! Tee selväksi itsellesi, mikä on Jumalan
tahto äläkä mieti, miten parhaiten voisit välttää tottelemasta Jumalan käskyä."
RH. 1897.
27.11. Torstai, aamu
Jaak. 4:7
"Tehtävämme on 'vastustaa perkelettä’, ei elätellä hänen epäilystään, ja jos niin
teemme, niin meillä on lupaus, että hän 'pakenee meistä’. Mutta usein kysytään:
Miten minä voin vastustaa saatanaa? On ainoastaan yksi keino, millä voimme
tehdä sen ja se on ottaa uskon kautta Kristus vastaan auttajanamme ja pyytää
Häneltä voimaa. Kun saatana koettaa saada sinut epäilemään, kun hän sanoo, että
olet liian arvoton, liian syntinen ottaaksesi vastaan Jumalan siunauksia, niin osoita
hänelle Kristusta Välittäjänäsi ja Vapahtajanasi." YI.1897.

27.11. Torstai, ilta
Matt. 21:22
"Monet viettävät monia vuosia pimeydessä ja epäilyksessä siksi, että heidän
tunne-elämänsä ei ole sitä, mitä he haluaisivat sen olevan. Mutta tunteilla ei ole
mitään tekemistä uskomme kanssa. Usko, joka vaikuttaa rakkaudessa ja joka
puhdistaa meidät ei ole riippuvainen tunteista eikä sillä ole mitään tekemistä
yhtäkkisen päähänpiston kanssa. Se luottaa kokonaan Jumalan lupauksiin ja
uskoo täysin, että Jumala on voimakas tekemään sen, mitä on luvannut. Me
voimme oppia uskomaan ja luottamaan Jumalan sanaan. Sanakin puhuu, että
'vanhurskas elää uskosta’, eikä tunteista." YI. 1897.
28.11. Perjantai, aamu
Jaak. 4:8
"Meidän tulisi koettaa ymmärtää, mitä merkitsee 'lähestyä Jumalaa'. Meidän
täytyy tulla lähelle Jumalaa eikä olla kaukana Hänestä, sillä silloin emme voi tuntea
Hänen jumalallisen Henkensä vaikutusta. Joka tulee Kristuksen läheisyyteen, joka
lähestyy Häntä voi helpommin hengittää Häntä ympäröivää ilmapiiriä, tulee
osalliseksi Hänen Hengestään ja oppii Hänen opetuksestaan. Meidät on kiinnitetty
vakavaan, merkittävään työhön ja meillä tulee olla nöyrä asenne sekä olla alttiita
oppimaan, niin että Herra voi vaikuttaa sydämiimme ja täyttää meidät muuttavalla
voimalla." RH. 1890.
29.11. Perjantai, ilta
Sak. 1:3
"Lähestyessämme Jumalaa me lähestymme myös toinen toistamme. Emme voi
kokoontua saman ristin ympärille ellemme ole yhdistyneet hengessä. Kristus pyysi,
että Hänen seuraajansa olisivat yhtä niin kuin Hän ja Isä ovat yhtä. Meidän tulee
koettaa tulla yhdeksi hengessä ja mielipiteessä. Meidän tulee koettaa tulla yhdeksi
niin, että Jumala voisi kirkastua meissä samalla tavalla kuin Hän kirkastui Pojassa,
ja Jumala rakastaa silloin meitä niin kuin Hän rakastaa Poikaansa. Jumala
rakastaa sinua. Ei Hän sinulle pahaa kehottaessaan sinua lähestymään Häntä. Hän
haluaa lohduttaa sinua, voidella iloöljyllä ja lääkitä haavat,." RH. 1890.
29.11. Sapatti, aamu
1. Joh. 5:18
”Monet eivät ymmärrä eivätkä tunne Jumalan heille asettamia vaatimuksia. He
sanovat olevansa Jumalan poikia ja tyttäriä, mutta eivät käyttäydy kuten Jumalan
lapset. He väittävät, että niitä vanhoja tapoja ja tottumuksia, joita he seurasivat
palvellessaan pimeyden ruhtinaan synkän lipun alla, täytyy suoda anteeksi siksi,
että se on heidän erikoinen heikkoutensa ja se on vain 'heidän tapansa'. Ja
epäilyttävät, perityt huonot luonteenpiirteensä he valitsevat jättää
epäjumalikseen." YI. 1894.
:3.11. Sapatti, ilta
1. Joh. 3:9
"Tehkäämme tavaksemme ajatella maailman Vapahtajaa! Apumme tulee Eräältä,
joka on voimakas. Jeesus on antanut elämänsä, jotta jokainen ihminen voisi saada
riittävästi apua Häneltä. Etkö päätä, ettet enää koskaan yritä puolustella
luonteenvirheitäsi sanomalla, että se on 'sinun tapasi’? Älköön kukaan väittäkö:

Minä en voi muuttaa luonnollisia tapojani ja taipumuksiani! - Totuuden täytyy tulla
sydämen vakaumukseksi ja silloin tuloksena on pyhittynyt luonne. Silloin totuus
jalostaa ja kohottaa elämäsi ja tekee sinut sopivaksi asumaan asunnoissa, joita
Jeesus on mennyt valmistamaan niille, jotka rakastavat Häntä." YI. 1894.
30.11. Sunnuntai, aamu
Ps. 41:13
"Jotkut ihmiset pitävät syntiä aivan vähäpätöisenä kysymyksenä, niin mitättömänä,
etteivät välitä puolustautua sen hävitystä tai seurauksia vastaan. Muutamille
kristinusko on vain tunneasia. Aluksi voidaan huomata heikkoa vilpittömyyden ja
hurskauden kehitystä, mutta pian tapahtuu muutos. Halutaan maistaa huvitusten
jännitystä - juhlasaleja, tanssia ja teatteria. Jos hetkeksi luullaan, että Jumala
ottaa synnin kevyesti tai tekee rajoituksia tai poikkeuksia, niin että voidaan jatkaa
synnin tekemistä ilman, että siitä tulee rangaistusta, niin se on saatanan kauheata
eksytystä. Jokainen tietoinen rikos Jumalan vanhurskasta lakia vastaan asettaa
sinut alttiiksi saatanan rajoittamattomille hyökkäyksille. Silloin menetät tietoisen
loukkaamattomuutesi ja sisimpäsi tulee pahan taistelukentäksi." MS. 1894.
30.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 18:21
"Muista, että kiusaus itsessään ei ole synti! Muista, että miten vaikeisiin
olosuhteisiin ihminen joutuukin, niin ei ole mitään mikä todella voisi heikentää
häntä niin kauan kuin hän ei anna periksi kiusaukselle, vaan varjelee
kunniallisuuttaan. Sinä itse määräät ne kiinnostukset, jotka ovat eniten elintärkeitä
itsellesi. Kukaan ei voi vahingoittaa niitä ilman suostumustasi. Kaikki saatanan
voimat eivät voi vahingoittaa sinua, jos et avaa sisintäsi saatanan nuolille alttiiksi.
Niin kauan kuin pidät kiinni oikein tekemisestä sinua ei voida koskaan voittaa."
MS. 1894.
JOULUKUU
1.12. Maanantai, aamu
Joh. 3:14.15
"Tahdon kiinnittää huomionne Golgatan ristiin. Pyydän teitä ottamaan asenteenne
siihen äärettömän suureen uhriin, joka annettiin teidän hyväksenne, jotta te uskon
kautta Jeesukseen Kristukseen ette hukkuisi vaan saisitte iankaikkisen elämän.
Tahdon osoittaa teille Jeesusta. Voitte turvallisesti uskoa Hänelle mielenne
syvimmät salaisuudet. Herra Jeesus on ostanut teidät äärettömällä hinnalla. Te
voitte uskoa sielunne Jeesuksen huomaan. Voitte luottaa Häneen
neuvonantajananne. Lähestykää jatkuvasti lähemmäksi Jumalaa! Hän auttaa
teitä!" L. 1896.
1.12. Maanantai, ilta
Joh. 3:16
"Jeesus on ystävänne. Te voitte aina luottaa Häneen ja tulette huomaamaan, että
Hän on uskollinen ja totinen. Kun te olette suurimmissa vaikeuksissa,
haavoitettuina ja murskattuina ja tarvitsette Hänen myötätuntoaan, Hän ei kulje
ohitsenne. Voitte tulla Hänen luokseen lapsen luottamuksella. Hänen tykönsä
voitte tulla iloinenne ja riemuinenne. Kalkki riippuu siitä leimanko teidän

elämäänne nöyrä mieli. Kirjoita Kristuksen nimi lippuusi ja älä koskaan häpäise
sitä." L. 1896
2.12. Tiistai, aamu
Joh. 1:18
"Kristus tuli maailmaan ilmaisemaan Isän luonnetta ja lunastamaan langenneen
ihmissuvun. Maailman Lunastaja oli Jumalan vertainen. Hänen arvovaltansa oli
Jumalan arvovaltaa. Hän selitti, ettei Hänen elämänsä eronnut Isän elämästä.
Arvovalta, jolla Hän puhui ja suoritti ihmetöitä oli Hänen omansa ja kuitenkin Hän
vakuuttaa, että Hän ja Isä ovat yhtä." RH. 1890.
2.12. Tiistai, ilta
Joh. 14:11
"Sanoissaan, luonteessaan, voimassaan ja kirkkaudessaan Hän teki Jumalan
luonnetta ja ominaisuuksia tunnetuksi. Isän kirkkaus ilmeni Pojassa ja Kristus
Ilmaisi Isän luonnetta. Hän oli niin täydellisesti yhdistynyt Jumalaan, niin
täydellisesti Hänen valonsa ympäröimä, että se joka oli nähnyt Pojan on nähnyt
Isän, Hänen äänensä oli kuin Jumalan ääni. Kristus on Isän ilmestys ja kutsutaan
Jumalan sanaksi. Jumala lähetti Poikansa maailmaan - Hänen jumaluutensa
puettuna ihmisyyteen - jotta ihminen voisi saada näkymättömän Jumalan
kaltaisuuden." RH. 1890.
3.12. Keskiviikko, aamu
Joh. 2:1.2
"Hääjuhlassa Kristus halusi osoittaa, että Hän oli kiinnostunut ja piti niistä, jotka
olivat siellä mukana. Kristus ei tullut tähän maailmaan kieltämään avioliittoa tai
pyyhkimään pois tai tuhoamaan sen suhteen tai vaikutuksen, mikä on kodin
piirissä. Hän tuli kohottamaan, pystyttämään, puhdistamaan ja jalostamaan
kaikkea puhdasta ja todellista rakkautta, jotta perhe maan päällä olisi kuva
taivaallisesta perheestä. Äidit ovat taivaan enkeleiden hellän huolenpidon
kohteena." MS. 1898.
3.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 89:29
"Kaikkein nuorimmat perheenjäsenet Herra on erikoisella tavalla jättänyt äidin
hoitoon, kun he tulevat maailmaan heikkoina ja avuttomina. Jumalallinen viisaus ja
rakkaus ei ole jättänyt tätä arkaluontoista tehtävää - jolla on suuri merkitys
ikuisuutta varten - isille, jotka ovat liikeasioiden ja arkipäivän huolien ympäröimiä.
Nainen, joka on jättänyt itsensä kokonaan Jumalalle tulvii kärsivällisyyttä ja
rakkautta. Hän työskentelee yhdessä Jumalan ja miehensä kanssa kasvattaakseen
kallista pientä ihmistä, joka on uskottu hänelle, niin että hän voisi kasvaa
Jeesuksessa Kristuksessa." MS. 1898.
4.12. Torstai, aamu
Matt. 19:13-15
"Lapset ovat perintö Herralta. Pieni lapsi joka uskoo Kristukseen, on yhtä kallis
Hänen silmissään kuin enkelit Hänen valtaistuimensa ympärillä. Heidät tulee viedä
Kristukselle ja opettaa tottelemaan Häntä. Heitä tulee johtaa kuuliaisuuden tietä
eikä antaa periksi pahoille taipumuksille ja turhamaisuudelle. Vanhemmilla on
suuri edesvastuu, sillä se elämän suuntaus ja opetus, joka muovaa lapsen ikuisen

tulevaisuuden, lasketaan jo ensimmäisinä aikaisina vuosina. Kunpa kaikki
vanhemmat olisivat todella Jumalan poikia ja tyttäriä! Heidän elämänsä olisi hyvien
tekojen hyvää tuoksua. Pyhä ilmapiiri ympäröisi heitä." RH.1897.
4.12. Torstai, ilta
Fil. 2:7.8
"Todellisesta nöyryydestä kasvaa mielen jalous, joka on todellista suuruutta suuruutta, joka johtaa ihmisen muovautumaan Kristuksen esikuvan mukaisesti. Ne
jotka omistavat tämän suuruuden kehittävät kärsivällisen mielen ja Jumalaan
luottamuksen. Heidän uskonsa on voittamaton. Heidän vilpitön pyhittäytymisensä
ja hurskautensa peittää oman minän. Heidän puhumansa sanat ovat Kristuskaltaisia, jotka ilmaisevat hellyyttä ja rakkautta. Koska he tuntevat oman
heikkoutensa he pitävät arvossa Herran heille antamaa apua ja vetoavat Hänen
armoonsa voidakseen tehdä sitä, mikä on oikein ja totta. He osoittavat
käytöksellään, asenteellaan ja olemuksellaan, että ovat oppilaita Kristuksen
koulussa." RH. 1897.
5.12. Perjantai, aamu
1. Joh. 4:10
"Kun Kristus puhui lähetyksestään ja työstään Hänen aiheenaan oli 'Jumalan
rakkaus'. Hän sanoi: 'Sen tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni,
että minä sen jälleen ottaisin.’ Isäni rakastaa teitä niin äärettömällä rakkaudella,
että Hän rakastaa minua enemmän siksi, koska olen antanut henkeni
lunastaakseni teidät. Hän rakastaa teitä, ja Hän rakastaa minua enemmän, koska
minä rakastan teitä ja annan henkeni teidän edestänne. Opetuslapset ymmärsivät
hyvin tämän rakkauden, kun he näkivät Vapahtajansa kestävän pilkkaa,
halveksuntaa, herjausta ja petosta, kun he näkivät Hänen tuskansa Getsemanessa
ja kuolemansa Golgatan ristillä." YI.
5.12. Perjantai, ilta
1. Piet. 1:3.4
"Ristillä armo ja totuus kohtasivat toisensa ja siellä vanhurskaus ja rauha
suutelivat. Tämä on aihe, joka kaikkien tulee ymmärtää. Tässä on pituus ja leveys,
syvyys ja korkeus, joka ylittää kaiken arvioinnin.» Kristuksen luonne on ehdottoman
täydellinen luonne. Sana kertoo Hänestä. Se korottaa Häntä ja selittää Hänen
olevan sen, joka antoi elämänsä maailman elämän puolesta. Meistä voi tulla
Jumalan lapsia, kuninkaallisen perheen jäseniä, taivaallisen Kuninkaan lapsia.”
MS. 1893.
6.12. Sapatti, aamu
Room. 6:4
"Ihminen joka on katunut syntejään ja tullut uskovaiseksi ihmiseksi ja joka ottaa
sen askeleen, minkä kääntymys vaatii, hän muistaa kasteessaan Kristuksen
kuolemaa, hautausta ja ylösnousemusta. Hän astuu alas veteen vertauskuvana
Kristuksen kuolemasta ja hautauksesta ja nousee ylös vedestä vertauskuvana
Jeesuksen ylösnousemuksesta - ei jatkaakseen jälleen vanhaa, syntistä elämää,
vaan elääkseen uutta elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Kalkki luodut olennot
elävät Jumalan tahdon ja vallan voimasta. He ottavat elämää Jumalan Pojalta." SM

1.
6.12. Sapatti, ilta
Room. 8:34
"Jumalanpalvelukset, rukoukset, ylistyslaulut ja tosi uskovien katuvat tunnustukset
nousevat suitsutuksena ylös taivaan pyhäkköön, mutta koska ne tulevat syntisiltä
ihmisiltä ne ovat niin saastuneita, etteivät ne koskaan voi saada mitään arvoa
Jumalan edessä ellei niitä puhdisteta verellä. Ne eivät saavuta taivasta
tahrattomassa tilassa, ja ellei Puolustaja, joka seisoo Jumalan oikeana puolella,
esitä ja puhdista niitä kaikkia vanhurskaudellaan, niin Jumala ei voi niitä hyväksyä.
Kaikki maallisen ilmestysmajan suitsutukset täytyy puhdistaa Kristuksen verellä.
Suitsutusastiaan Hän kerää kansansa rukoukset, kiitoslaulut ja tunnustukset ja
asettaa oman tahrattoman vanhurskautensa niiden joukkoon. Silloin Jumala voi
hyväksyä ne." BC.
7.12. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 8:9
"Tämä maailma on saanut vieraakseen taivaan majesteetin, Jumalan Pojan.
Kristus tuli tähän maailmaan Ilmaisemaan Jumalan sydäntä, mieltä, luontoa ja
luonnetta. Mutta Hän riisui kuninkaallisen viittansa ja kruununsa sekä astui alas
korkealta paikaltaan ottaakseen palvelijan paikan. Hän oli rikas, mutta tuli
köyhäksi meidän tähtemme, että me voisimme saada ikuisia rikkauksia. Hän loi
maailman, mutta Hän antoi itsensä niin täydellisesti, että Hänen kerran täällä
maallisen palveluksensa aikana täytyi todeta, että 'Ihmisen Pojalla ei ole paikkaa,
mihin päänsä kallistaisi'." MM.
7.12. Sunnuntai, ilta
Fil. 2:6.7
"Kristus on suuri esikuvamme, suuri lääkintä-lähetyssaarnaaja, esimerkki, jota
kalkkien tulisi seurata. Hänen puhdas, pyhä rakkautensa saavutti kaikki, jotka
tulivat Hänen vaikutuksensa ulottuville. Hänen luonteensa oli ehdottoman
täydellinen, pieninkään synti ei tahrannut sitä. Hän tuli ilmaisemaan Jumalan
täydellistä rakkautta, ei murskaamaan, ei tuomitsemaan eikä kiroamaan, vaan
lääkitsemään jokaista heikkoa, puutteellista luonnetta, pelastaakseen ihmisiä
saatanan vallasta. Hän on ihmissuvun Luoja, Vapahtaja ja Ylläpitäjä." MM.
8.12. Maanantai, aamu
Ps. 86:15
"Jumala on yhdessä palveluksen lain kanssa määrännyt, että meidän tulee
ystävällisyydessä ja rakkaudessa lohduttaa toinen toistamme, kun suuret surut
kohtaavat meitä. Kukaan ihminen ei elä itselleen eikä kukaan kuole itselleen. Sekä
elämä että kuolema sisältävät jotakin jokaiselle ihmiselle. Jumala on määrännyt
palvelijoitaan valaisemaan toisille Hänen luonnettaan, todistamaan Hänen
armostaan, viisaudestaan ja hyvyydestään ilmaisemalla Hänen puhdasta,
ystävällistä ja laupiasta rakkauttaan. Jeesus liikuttui aina inhimillisistä
kärsimyksistä, ja Pyhän Hengen tulisi saada vaikuttaa ja pehmentää sydämiämme
niin, että tulisimme Hänen kaltaisikseen." L. 1894.

8.12. Maanantai, ilta
Matt. 11:29
"Jeesus ei kutsu meitä vain muutamiksi tunneiksi virkistäytymään Hänen
armossaan ja läsnäolossaan ja sitten lähettää meidät pois valostaan sekä antaa
meidän mennä suruihimme ja pimeyteen. Ei, ei. Hän sanoo, että Hän pysyy meissä
ja me Hänessä. Missä tahansa Hänen työtään suoritetaan, Hän on läsnä
ystävällisenä, rakastettavana ja laupiaana. Hän on järjestänyt kauniin, rauhallisen
paikan luonaan sinulle ja minulle. Hän on turvapaikkamme. Kokemuksemme tulisi
kasvaa ja syventyä. Jeesus on ilmaissut sanomattoman rakkautensa jumalallisen
täyteyden ja Hän sanoo meille, että me olemme 'Jumalan työtovereita’." L. 1894.
9.12. Tiistai, aamu
Luuk. 6:36
"Laupeus on ominaisuus, joka meillä ihmisillä voi olla yhdessä Jumalan kanssa ja
sillä tavalla työskennelläksemme Hänen kanssaan. Laupeus on ystävällinen,
sääliväinen. Laupeus ja Jumalan rakkaus puhdistaa ihmismielen ja jalostaa
sydämen poistamalla itserakkauden. Jumalan rakkaus enkeleihin on kuin osa
Häntä itseään, välitön ja myönteinen jumalallisuudessaan. Jumalan rakkaus
ihmiseen on erikoista, laupeuteen perustuvaa rakkautta, sillä ihminen ei ole sitä
ansainnut. Laupeus tarkoittaa, että sen kohde on epätäydellinen. Laupeus syntyi
ihmisen epätäydellisyydestä. Synti ei ole Jumalan rakkauden, vaan Hänen vihansa
kohde. Mutta kuitenkin Hän säälii syntistä, koska syyllinen kantaa Luojan kuvaa ja
on Häneltä saanut ne kyvyt, jotka tekevät hänelle mahdolliseksi tulla Jumalan
lapseksi - ei oman ansionsa, vaan Jeesuksen ansioiden kautta." L. 1901.
9.12. Tiistai, ilta
Luuk. 6:31
"Taistelevassa seurakunnassa ihmiset ovat aina synnin seurauksilta pelastuksen
tarpeessa. Me kaikki olemme riippuvaisia toisistamme. On melkein väistämätöntä,
että ihminen, joka on ylempi toista yhdessä suhteessa, on häntä alempi toisessa.
Jokainen ihminen maan päällä on alttiina kiusauksille. Ja kaikki ovat yhtäläisesti
inhimillisen vaikutuksen ja inhimillisen myötätunnon tarpeessa. Syntinen on aina
Jumalan rakkauden ja armon kohteena. Tuleeko silloin ihmisten, jotka ovat itse
tehneet syntiä Jumalaa vastaan, kieltäytyä antamasta anteeksi ja ottamasta
vastaan katuvaa syntistä? Vain Kristuksen kanssa kulkevat ovat todella laupiaita."
L. 1901.
10.12. Keskiviikko, aamu
Matt. 14:14
"Jeesus, kallis Vapahtajamme, ei näyttänyt koskaan väsyvän kaikkialla tunkeileviin
ihmisiin, joita vaivasivat sieluntuskat ja joilla oli kaikenlaisia sairauksia. Hän sääli
kärsivää. Hän oli kiinnostunut siitä, mikä kiinnosti heitä. Hän jakoi heidän
taakkansa. Hän tunsi heidän pelkonsa. Hän tunsi sellaista myötätuntoa, että toisen
tuska oli tuskaa Hänelle itselleen. Oi mikä rakkaus, mikä rajaton rakkaus! Hän tuli
yhdeksi meistä, että Hän voisi ymmärtää ihmisten kaikkia kokemuksia. Häntä
kiusattiin kaikella, millä meitä kiusataan, mutta ilman syntiä. Ihmisiä ei voida
hylätä jonain arvottomana. Ihminen on Kristuksen huolenpidon ja rakkauden

kohde."
10.12. Keskiviikko, ilta
Mark. 6:34
"Jeesus, rakas Vapahtajamme, oli koditon ja usein nälkäinen. Hänellä ei ollut
paikkaa mihin olisi voinut päänsä laskea. Hän oli usein lopen väsynyt. Ihmistä
kunnioitettiin sillä, että Jeesus tuli ihmiseksi osoittamaan maailmalle, mitä
Ihmisestä voi tulla. Hän tuli antamaan valoa ja kuolemattomuutta sekä antamaan
valon hohdetta elämän kuivimpiin ja arkipäiväisimpiin tapahtumiin. Jeesus
kumartuu alas puoleemme ja tarkastelee luonnettamme nähdäkseen heijastuuko
Hänen oma luonteensa meistä." L. 1893.
11.12. Torstai, aamu
Matt. 8:17
"Kristus ei itse ollut koskaan sairas, mutta Hän kantoi toisten sairauksia. Hän
katseli suurimmalla myötätunnolla kaikkia ympärillään tunkeilevia ihmisiä. Häntä
vaivasi nähdessään saatanan työtä kaikissa heidän kärsimyksissään, ja Hän otti
kaikkien tarpeet ja surut itselleen aivan kuin kyseessä olisi ollut Hän itse. Suuret
joukot eivät saaneet Häntä vetäytymään takaisin. Mikään kärsimys ei tehnyt Häntä
aloitekyvyttömäksi. Pettämättömällä voimalla Hän ajoi ulos pahoja henkiä, jotka
vaivasivat mieliä ja ruumiita, kalkki siksi, että Hän kärsi sen kanssa, joka kärsi."
MS 1898.
11.12. Torstai, ilta
Jes. 63:9
"Kristus oli itsessään terveys ja voima, ja kun sairaita ihmisiä oli Hänen
läheisyydessään sairaudet lähtivät aina pakosalle. Siitä syystä Hän ei mennyt heti
Lasaruksen luo. Hän ei voinut nähdä hänen kärsimyksiään parantamatta häntä.
Hän ei voinut katsella sairautta ja kuolemaa taistelematta saatanan valtaa
vastaan. Lasaruksen annettiin kuolla, jotta viimeinen suuri todistus Jeesuksen
jumaluudesta voitiin antaa juutalaisille Lasaruksen ylösnousemuksen kautta.
Kaikessa tässä taistelussa pahuuden voimia vastaan Kristuksen edessä oli aina
synkkä varjo, johon Hänen tulisi astua. Tapa, jolla Hän maksaisi lunastussumman
näistä ihmisistä, oli aina Hänen edessään. Herättäessään Lasaruksen kuolemasta
Hän tiesi, että Hänen täytyi maksaa lunastushinta Lasaruksen elämästä Golgatan
ristillä." MS.
12.12. Perjantai, aamu
Matt. 10:8
"Lunastajamme antoi meille esimerkin koskien lain noudattamista. Hän sanoo
seuraajilleen: 'Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa.’ Meillä tulee olla
avoin mieli voidaksemme ottaa vastaan taivaan runsaita aarteita ja meillä täytyy
olla avoin mieli myös jakaaksemme näitä aarteita toisillekin. Meidän täytyy todella
pysyä Kristuksessa voidaksemme olla Jumalan siunausten kanavia
uskonystävillemme ja jakaaksemme maailmalle Jumalan Hengen armolahjoja." L.
1894.
12.12. Perjantai, ilta
Apt. 20:35
"Kun olemme selvästi varmistuneet omasta pelastuksestamme tulemme iloisiksi

ja onnellisiksi, niin kuin kuuluukin jokaiselle Jeesuksen Kristuksen seuraajalle.
Jumalan rakkauden hyvän, lempeän vaikutuksen, toteutettuna arkielämässä, tulee
tehdä vaikutus ihmisten mieliin 'elämän tuoksuna elämäksi'. Mutta jos me
osoitamme kovaa, tuomitsevaa henkeä, monet ihmiset johdetaan pois totuudesta
liittymään vihollisen riveihin. Miten vakava ajatus! Vaatii taistelua omaa minää
vastaan, että voimme osoittaa kärsivällisyyttä kiusattuja kohtaan." L. 1894.
13.12. Sapatti, aamu
1. Joh. 5:20
"Maailman Vapahtaja ei tullut ulkonaisessa loistossa tai maailmallisessa
viisaudessa. Ihmiset eivät voineet nöyryyden valepuvussa nähdä Jumalan Pojan
kirkkautta. Kristus saavutti ihmiset heidän omalla tasollaan. Hän esitti heille
yksinkertaisen totuuden vakuuttavimmin yksinkertaisella kielellä. Alhaiset köyhät
ja oppimattomimmat saattoivat uskon kautta Häneen ymmärtää Jumalan
korkeimpia totuuksia. Kenenkään ei tarvinnut kysyä oppineilta rabbiineilta, mitä
Hän tarkoitti. Hän ei sekoittanut oppimattomia mystillisillä johtopäätöksillä tai
käyttänyt epätavallista ja oppinutta kieltä, jota he eivät tunteneet. Suurin opettaja,
mitä maailma koskaan on tuntenut, oli selvin, yksinkertaisin ja käytännöllisin
opetuksessaan." RH. 1888.
13.12. Sapatti, ilta
Matt. 11:25
"Korkeimman sivistyksen ja suurimpien kykyjen omaavat ihmiset ovat saaneet
kalleimpia opetuksia Jeesuksen halpojen ja nöyrien seuraajien elämästä ja
esimerkistä - ihmisiltä, joita maailma kutsuu 'tyhmiksi'. Mutta jos nämä ensiksi
mainitut voisivat nähdä syvemmälle he huomaisivat, että nämä nöyrät ihmiset ovat
saaneet koulutuksen kaikkein suurimmassa koulussa, jumalallisen opettajan
koulussa, Hänen, joka puhui niin kuin ei kukaan muu ihminen ole puhunut." RH.
1888.
14.12. Sunnuntai, aamu
Joh. 7:46
"Kristuksen opetuksesta sanotaan: 'Ja kansajoukko kuunteli Häntä mielellään.'
Hänen sanansa lohduttivat, vahvistivat ja siunasivat niitä, jotka toivoivat rauhaa,
jota vain Hän voi antaa. Miten rakastettava ja suvaitsevainen Kristus olikaan!
Kuinka täynnä myötätuntoa ja lempeyttä olikaan Hänen opetuksensa köyhille,
kiusatuille ja sorretuille! Hän kuvaili arkipäivän tapahtumia ja ne sisälsivät ihmeen
syviä opetuksia. Taivaan linnut, maan liljat, vilja, paimenet ja lampaat - niistä
Kristus esitti ikuisia totuuksia, ja kun Hänen kuulijansa myöhemmin huomasivat
näitä asioita luonnossa he muistivat, mitä Hän oli sanonut." RH. 1897.
14.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 11:28
"Kristus tuntee jokaisen ihmiskärsimyksen painon, jokaisen inhimillisen surun.
Hän kantaa jokaisen ihmisen taakan, joka haluaa vaeltaa yhdessä Hänen
kanssaan. Hän tuntee ne surut, joita me kannamme sisällämme ja joita emme aina
voi ilmaista. Vaikka ei olisi ketään ihmistä, joka säälii meitä, niin meidän ei tarvitse
tuntea, ettei kukaan ymmärrä meitä. Kristus tietää ja Hän sanoo: 'Katso minuun ja

elä.' Minä olen kokenut teidän koetuksenne ja kantanut teidän surunne. Sinulla on
syvin ja suurin myötätunto rakastavan, säälivän Paimenen rakkaudessa. Hänen
inhimillisyytensä ei kadonnut iankaikkisen korotetussa luonteessa. Hän haluaa
aina saada osoittaa myötätuntoaan ja rakkauttaan niitä kohtaan, jotka Hän on
valinnut ja jotka haluavat ottaa vastaan Hänen tarjouksensa." RH. 1897.
15.12. Maanantai, aamu
Joh. 10:14.15
"Jeesus sanoo: 'Minä tunnen lampaani.’ Tarkastelkaamme tätä lausuntoa. Jumala
tuntee meidät ennen kuin me otamme Hänet vastaan. Minä tunnen lampaani.'
Miten ihmisistä tulee Kristuksen lampaita? Valitsemalla ja ottamalla Hänet
vastaan. Mutta Kristus oli ensiksi valinnut heidät. Hän tunsi jokaisen, joka vastaisi
Hänen kutsuunsa ja Hän tunsi jokaisen, joka ikävöi ottaa Hänet vastaan, mutta
joka julkisen vihamielisen vastustuksen vuoksi voi kääntyä pois Hänestä. Johannes
sanoo kaikille: 'Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.' Ne jotka
kuulivat sen ja katsoivat Jeesukseen Jumalan Karitsana, uskoivat Häneen ja tulivat
Hänen omaisuudekseen vapaasta tahdostaan." L. 1895.
15.12. Maanantai, ilta
Joh. 10:27
"Israelin paimen ei aja laumaa, vaan hän johtaa sitä. Hän haluaa vain kutsua.
'Minun lampaani kuuntelevat minun ääntäni.' Jos me todella olemme Jumalan
poikia ja tyttäriä me emme vain kuule paimenen ääntä, vaan me myös erotamme
sen kaikista muista äänistä. Me pidämme arvossa Kristuksen opetusta, me
voimme erottaa totuuden, sellaisena kuin se on Jeesuksessa, kaikista eksytyksistä,
ja totuus virvoittaa sielun ja täyttää sen ilolla." L. 1895.
16.12. Tiistai, aamu
Jes. 40:11
"Oikea paimen tuntee ja auttaa ja säälii lampaita, jotka eniten tarvitsevat hänen
apuaan, jotka ovat heikkoja, haavoittuneita ja rampoja. Vielä perusteellisemmin
kuin patriarkka Jaakob tunsi heikot, kärsivät ja rammat karitsat katraassaan tuntee
Ylipaimen karitsat laumassaan. Hän tietää sen, mitä kukaan muu ei tiedä. Hän on
itse tuntenut jokaisen taakan painon. Kukaan muu ei tunne taakan painoa niin
hyvin kuin Hän. Hän on kantanut kaikki surumme ja ottanut kaikki kipumme
päällensä. Se teki Hänestä 'tuskien miehen ja sairauksien tuttavan'." L. 1898.
16.12. Tiistai, ilta
Ilm. 7:16.17
"Ellei ole ketään koko maailmankaikkeudessa, joka välittää sinusta, katsoo
Israelin Herra Jumala sinuun huolenpidolla, myötätunnolla ja lämmöllä. Hän näkee
sinut voimakkaine tunteinesi ja virikkeinesi, silloin kun sinä tunnet itsesi
väärinymmärretyksi ja masentuneeksi. Sinulle ei luvata vain armoa, apua ja
lohdutusta, kun olet koetuksissa ja kiusauksissa, vaan sinä voit tehdä hyvän
vaikutuksen myös toisiin. Kristus ei yksinomaan tunne jokaista ihmistä ja hänen
kiusauksiaan ja koetuksiaan, vaan Hän tuntee myös ne olosuhteet, jotka
vaikuttavat hänen pulmalliseen tilanteeseensa. Suurin vaarasi on tulla
itsevarmaksi. Se ei ole hyvä kristitylle." L. 1898.

17.12. Keskiviikko, aamu
Joh. 1:12
"Miten ihmiset vastaanottivat Kristuksen Hänen tullessaan? 'Hän tuli omiensa
tykö ja Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan.' Samalla tavoin käy tänään.
Historia toistuu ja jatkaa toistumistaan kerta kerralta ennen kuin Herra tulee
taivaan pilvissä. Saatanan petokset vaikuttavat maan päällä asuviin. Silloin kun
Jumala valmisti tämän maailman ihmisten asuttavaksi, Jumala katsoi sitä ja iloitsi
siitä ja sanoi, että kaikki oli sangen hyvää. Samalla tavalla Hän hyväksyy ja iloitsee
siitä muutoksesta, joka tapahtuu niissä, jotka ovat saaneet voiman tulla Jumalan
lapsiksi vastaanottamalla Kristuksen Vapahtajanaan." L. 1903.
17.12. Keskiviikko, ilta
Kol. 1:9-14
"Eikö ole tarpeeksi kurjuutta tässä synnin koettelemassa maailmassa, joka kärsii
synnin kirouksesta, että me saisimme halun pyhittyä julistamaan sanomaa siitä,
että niin Jumala 'rakasti maailmaa, että Hän antoi ainoasyntyisen Poikansa, jotta
jokainen, joka Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän'?
Jumalan Poika on vaeltanut tämän maan päällä. Hän tuli tuomaan valoa ja elämää
ihmisille sekä vapauttamaan heidät synnin orjuudesta. Hän tulee takaisin suurella
voimalla ja kirkkaudella ottaakseen tykönsä ne, jotka elinaikanaan täällä maan
päällä seurasivat Hänen jalanjäljissään." L.1903.
18.12. Torstai, aamu
Fil. 2:13
"Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
hänen luokseen minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun
kanssani.' Tällä tavalla maailman Lunastaja kuvailee Pyhän Hengen työtä
ihmissydämessä. Ihminen jättää itsensä uskon kautta Herran käsiin, jotta Hän voisi
suorittaa työnsä ajallaan oman hyvän tahtonsa mukaisesti. Kristuksessa olemiseen
ja Kristuksessa pysymiseen tarvitaan jatkuvaa uskoa, Hänessä pysytään uskon
kautta." MS. 1890.
18.12. Torstai, ilta
Hebr. 13:21
"Jumala ei suorita mitään jumalallisesta suunnitelmasta ilman ihmisen
myötävaikutusta. Hän ei pakota ketään ihmistä vastoin hänen tahtoaan. Se täytyy
kokonaan jättää Herralle, muutoin Hän ei voi suorittaa jumalallista tehtäväänsä,
jonka Hän voisi tehdä ihmisen avulla. Jeesus sanoi kerran, että Hän ei eräässä
paikassa voinut suorittaa mitään ihmetyötä siellä olevien ihmisten epäuskon takia.
Hän halusi sillä paikalla suorittaa juuri sitä, mitä Hän tiesi heidän tarvitsevan,
mutta Hän ei voinut, kun epäusko esti tiellä. Ruukuntekijä ei voi muovata mitään,
mitä ei panna hänen käsiinsä. Jumalan rakkautta täytyy jatkuvasti ravita ja
kehittää. Minä huudan koko sydämestäni Jumalan puoleen saadakseni Jeesuksen
mielenlaadun."
19.12. Perjantai, aamu
Jer. 31:3
"Kristuksen rakkain tehtävä on vetää ihmisiä puoleensa. Katso Jeesusta, taivaan
Majesteettia! Mitä löydät Hänen elämänsä kertomuksesta? Hänen jumaluutensa

puettuna ihmismuotoon, koko elämä jatkuvaa nöyryytystä, alentavan työn
suorittamista toinen toisensa jälkeen. Hän tuli taivaasta syvemmälle ja syvemmälle
alas maailmaan, jonka synnin kirous oli merkinnyt ja turmellut, ja maailmassa, joka
oli arvoton Hänen läsnäololleen, Hän astui alemmaksi ja alemmaksi, otti palvelijan
aseman, antoi ihmisten halveksia ja karkottaa Hänet, pakotettuna muuttamaan
paikasta toiseen pelastaakseen henkensä, ja lopulta - petettynä, hylättynä ja
ristiinnaulittuna." L.1892.
19.12. Perjantai, ilta
Jes. 53:5
"Tutki Kristuksen luonnetta päivin ja öin. Hänen lämmin myötätuntonsa,
sanomaton, vertaamaton rakkautensa sinuun sai Hänet kestämään häpeää,
pilkkaa, nöyryytystä ja väärinymmärrystä maan päällä. Vetäydy Häntä lähemmäksi,
katso Hänen käsiänsä ja jalkojansa, haavoitetut ja rääkätyt meidän takiamme! Älä
menetä enempää aikaa, älä anna ainoankaan päivän kulua ikuisuuteen, vaan tule
juuri sellaisena kuin olet, mikä sinun heikkoutesi, arvottomuutesi ja laiminlyöntisi
onkin! Älä enää viivyttele saatanan puolella tässä asiassa! Päätä Jumalan
antaman armon kautta tehdä perusteellinen, selvä muutos! Älä enää väärinkäytä
Hänen armoaan!" L.
20.12. Sapatti, aamu
Room. 8:14
"Enkelien palveluksen välityksellä Pyhän Hengen on mahdollista vaikuttaa ihmisen
mieleen ja sydämeen ja vetää häntä Kristuksen luo. Mutta Jumalan Henki ei
tunkeudu väkivalloin ihmisen vapauteen. Pyhä Henki annettiin olemaan auttajana,
niin että ihminen voi työskennellä yhdessä Jumalan kanssa ja Hänen tehtävänään
on vaikuttaa ihmiseen, mutta ei koskaan pakottaa kuuliaisuuteen." MS. 1900.
20.12. Sapatti, ilta
Gal. 5:18
"Pyhän Hengen vaikutus on Kristuksen elämä ihmisessä. Me emme nyt voi nähdä
Kristusta ja puhua Hänen kanssaan, mutta Pyhä Henki on yhtä lähellä meitä missä
paikassa tahansa. Hän vaikuttaa jokaisessa ja jokaisen kautta, joka vastaanottaa
Kristuksen. Joka on ottanut vastaan Jumalan Hengen ja antaa Hänen pysyä
elämässään hän tuottaa Hengen hedelmiä: rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä,
lempeyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta." MS 1896.
21.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 13:44
"Ilman Jumalan valtakuntaa olemme kadotettuja ja ilman toivoa maailmassa,
mutta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen meille on valmistettu pelastus. Hän on
aarre, ja kun maailman roskat on lakaistu pois me voimme havaita sen äärettömän
suuren arvon. Kristuksen jumaluus oli kuin kätketty aarre. Ollessaan maan päällä
Hänen jumaluutensa loisti inhimillisen lävitse ja Hänen todellinen luonteensa tuli
ilmi." YI.1895.
21.12. Sunnuntai, ilta
Joh. 1:14
"Aarre on todella kätketty ihmisvaatetuksen alle. Kristus on sanomaton rikkaus ja
joka löytää Kristuksen, löytää taivaan. Ihminen joka katsoo Jeesukseen, joka

uskossa näkee Hänen äärettömän kauneutensa, löytää ikuisen aarteen. Taivaan
Majesteettia ei tunnettu, koska Hän oli pukeutunut ihmismuotoon. Hän oli jaloin
ihmisten joukosta, mutta Hänen ääretön kirkkautensa oli kätketty köyhyyden ja
kärsimyksen peitteen alle."
22.12. Maanantai, aamu
Snl. 23:26
"Rakas ystävä, parhainta mitä voit tehdä, on vapaaehtoisesti ja päättäväisesti
kirjoittautua Herran armeijaan. Jätä itsesi Jumalan käsiin, niin että voit saada apua
tahdollesi ja tiellesi Häneltä, joka viisaudessaan ei koskaan erehdy ja joka on
äärettömän hyvä. Pysyä poissa Jumalasta on samaa kuin riistää Jumalalta Hänen
omansa. Herra tarvitsee sinua ja sinä tarvitset Herraa. Ei ole turvallista viivytellä
ratkaisun kanssa." YI.1894.
22.12. Maanantai, ilta
Joh. 3:16
"Kaikki siunaukset tulevat meille Kristuksen arvioimattoman lahjan kautta. Elämä,
terveys, ystävät, ymmärrys, onni ovat kaikki meidän Kristuksen ansion kautta. Ah
jospa nuoret ja vanhat ymmärtäisivät, että kaikesta, mitä heillä on, he saavat
kiittää Kristuksen elämää ja kuolemaa, ja että he tunnustaisivat kuuluvansa
Jumalalle." YI.1894.
23.12. Tiistai, aamu
1. Joh. 3:1
"Johannes ei voi löytää sanoja, jotta oikealla tavalla voisi kuvailla Jumalan
sanomatonta rakkautta syntisiä ihmisiä kohtaan, mutta hän kehottaa kaikkia
muistamaan sitä rakkautta, mitä Isä osoitti antaessaan ainoan Poikansa uhriksi
ihmisen tähden. Sen täydellisen uhrin kautta, joka annettiin syyllisen ihmissuvun
puolesta voivat kaikki, jotka uskovat Kristukseen, pelastua ikuiselta tuholta." YI.
1894.
23.12. Tiistai, ilta
Room. 8:14-18
"Kristus oli yhtä Isän kanssa, mutta kuitenkin, kun synti Aadamin rikkomuksen
kautta tuli maailmaamme, Hän oli altis astumaan alas korkealta paikaltaan
Jumalan vertaisena - sen Jumalan, joka asui valossa, mihin yksikään ihminen ei voi
tulla, niin täynnä kirkkautta, ettei yksikään ihminen voinut nähdä Hänen kasvojaan
ja elää - ja alistumaan alttiiksi pilkalle, halveksunnalle, kärsimykselle ja kuolemalle
tyydyttääkseen Jumalan muuttumattoman lain vaatimuksen sekä kuolemansa ja
vanhurskautensa kautta avatakseen tien rikkojalle." YI.1894.
24.12. Keskiviikko, aamu
1. Joh. 3:2
"Jeesus, maailman Vapahtaja, tuntee kaikki lapsensa nimeltä ja ne, jotka uskovat,
pääsevät osallisiksi Jumalan kirkkaudesta. Ne jotka katsovat Jeesukseen
muuttuvat Hänen kaltaisikseen, tulevat yhdeksi Hänen luontonsa kanssa, ja se
Jumalan kirkkaus, joka valaisee Jeesuksen kasvoja, heijastuu Hänen seuraajiensa
elämässä. Kristitty muuttuu enemmän ja enemmän kirkkaudesta kirkkauteen." RH.
1890.

24.12. Keskiviikko, ilta
Jes. 49:16
"Mitä enemmän me katselemme Jeesusta, sitä enemmän me haluamme ja
ikävöimme katsella Häntä vielä enemmän, ja mitä enemmän valoa, rakkautta ja
kirkkautta me näemme Kristuksessa, sitä suurempaa valoa saamme itse. Herra
tulee pian suurella voimalla ja kirkkaudella. Kaikki, jotka ovat ottaneet
turvapaikakseen Kristuksen, heijastavat Hänen kuvaansa ja silloin he tulevat
Hänen kaltaisikseen, koska he näkevät Hänet sellaisena kuin Hän on." RH. 1890.
25.12. Torstai, aamu
2. Kor. 5:17
"Todellisen kääntymyksen tapahtuessa se huomataan selvästi luonteen
muuttumisessa, sillä kääntyneet ihmiset tulevat Kristuksen kaltaisiksi. Ylpeyttä ei
enää ole mielessä ja synti näyttää inhottavalta. Kääntynyt ihminen vihaa sellaista,
mikä tylsistyttää hänen moraalista tuntoaan. Hän vihaa sellaista, mikä
ristiinnaulitsi elämän ja kirkkauden Herran. Todella kääntyneet kasvavat Herran ja
Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja sitä selvemmin he näkevät
oman heikkoutensa." L. 1893.
25.12. Torstai, ilta
1. Joh. 2:2
"Oikea kristitty ei kieltäydy toteuttamasta käytännössä itsekieltäymystä Kristuksen
tähden. Jumalan lapset ovat toimivia, he eivät ole laiskoja palvelijoita. Jumalan
perheessä ei ole yhtään vetelehtijää. Jokaiselle 'uskon talouden’ jäsenelle on
annettu hänen tehtävänsä. Jos hän on oppilas Kristuksen koulussa hän on oppinut
todistamaan, rukoilemaan ja olemaan elävänä todistuksena Mestarilleen. Tosi
kristitty on ahkera oppilas." L.
26.12. Perjantai, aamu
1. Piet. 1:18.19
"Tahdotko antaa Jumalalle takaisin sen, minkä Hän on ostanut vapaaksi omalla
verellään? Tahdotko antaa Hänelle älylliset kykysi, tahdotko käyttää ne kokonaan
Jumalan kunniaksi? Ne ovat Hänen, Hän on ostanut ne ja maksanut niistä.
Tahdotko ottaa paikan Kristuksen koulussa, niin että omatuntosi valaistuu ja siitä
tulee hyvä omatunto, josta tulee uskollinen vartija valvomaan sielun tärkeimpiä
etuja? Kristus on ostanut rakkauden ja antaumuksen, tahdotko leikkiä niiden
kanssa ja vääristellä ne? Tahdotko käyttää niitä arvottomiin asioihin, tehdä luotu
Luojan sijasta jumalaksesi? Vai tahdotko rakkautesi ja antaumuksesi puhdistuvan,
jalostuvan ja korostuvan, jotta se käsittäisi Luojasi ja Lunastajasi?"
26.12. Perjantai, ilta
Matt. 7.7
"Jumala ei ota asunnokseen jaettua mieltä tai hallitse jaetulta valtaistuimelta.
Herra vaatii meiltä kaiken ja me emme saa pidättää mitään. Kristus on ostanut
meidät, me olemme Hänen perintöosansa ja on kunnia-asia meille olla Hänen
työtoverinaan. Kanna Kristuksen iestä ja vaella päivittäin Jumalan kanssa. Kuinka
se tapahtuu? Ottamalla vastaan sen avun, jota Jumala tarjoaa. Jumala on ostanut
meidät la Hänen vaatimuksensa on saada valtaistuin jokaisen mielessä. Ruumis ja
sielu täytyy alistaa Hänelle perityt tapamme ja taipumuksemme täytyy alistaa

sielun korkeammalle tarpeelle. Siinä emme voi luottaa itseemme Pyhän Hengen
täytyy uudistaa ja pyhittää meidät." BC.
27.12. Sapatti, aamu
Jes. 53:6
"Getsemanessa Kristus kärsi Ihmisen sijasta ja Jumalan Pojan ihmisluonto
hoiperteli valtavan syntitaakan alla, kunnes sen yksinäinen huuto pusertui Hänen
kalpeilta ja vapisevilta huulillaan: 'Isäni, jos mahdollista, niin ota tämä kalkki
minulta pois.' Mutta ellei ole mitään muuta tapaa, millä pelastus voidaan
suorittaa, niin - 'ei kuten minä tahdon, vaan kuten sinä tahdot!’ Kristus kärsi sen
kuoleman, joka oli tarkoitettu Jumalan lain rikkojalle. On kauhea kokemus
syntiselle, joka ei kadu syntejään, langeta elävän Jumalan käsiin." 5.BC.
27.12. Sapatti, ilta
Hes. 34:6
"Ihminen ei tiedä, minkälaista on kantaa toisten syntejä ja hän ei tule koskaan
ymmärtämään synnin kauheata kirousta, jonka Vapahtaja koki. Mitään surua ei
voida verrata siihen suruun, jota Jeesus tunsi, kun Hän kohtasi Jumalan vihan
valtavalla voimalla. Ihmisluonto voi kestää kärsimystä vain rajoitetusti. Ihminen voi
kestää kärsimystä vain maallisen mitan mukaan, kunnes ihmisluonto menehtyy.
Mutta Kristuksen luonto saattoi kestää suuremman määrän kärsimystä, sillä Hän
oli jumalallisesta luonnosta joka antoi kyvyn kärsiä ja kestää." 5.BC.
28.12. Sunnuntai, aamu
Luuk. 23:33
"Golgatan ristillä on suuri vetovoima joka myös antaa meidän ymmärtää, miksi
meidän tulee rakastaa Kristusta nyt, ja miksi meidän tulee pitää Häntä
ensimmäisenä, viimeisenä ja parhaimpana kaikista. Meidän tulee ottaa oikea
paikkamme nöyränä ristin juurella. Voimme oppia nöyryyttä ja sävyisyyttä jos
menemme Golgatalle ja katselemme ristiä, näemme Vapahtajamme kärsivän,
Jumalan Pojan kuolevan, vanhurskas epävanhurskaan edestä. Katsele Häntä, joka
yhdellä ainoalla sanalla olisi voinut kutsua legioonittain enkeleitä avukseen,
pilkan, leikinlaskun, herjauksen ja vihan kohteena. Hän antaa itsensä uhriksi
synnin takia." RH. 1881.
28.12. Sunnuntai, ilta
Luuk. 23:34
"Jumalan Poika oli hylätty ja halveksittu meidän takiamme. Voitko sinä
katsellessasi ristiä ja uskon silmin nähdessäsi Jeesuksen kärsivänä, valittaa
kärsimyksiäsi ja vaikeuksiasi? Voiko sinulla mielessäsi olla vihaa vihollisiasi
kohtaan, kun kuulet Jeesuksen kalpeilta ja vapisevilta huulilta rukouksen
pahoinpitelijöittensä puolesta? Me emme saa kavahtaa nöyryytyksiä ja alennusta,
johon Jumalan Poika alistui voidakseen nostaa meidät ylös synnin alennuksesta ja
orjuudesta ja antaakseen meille paikan oikealla puolellaan. On korkea aika, että
käytämme ne harvat kalliit hetket, jotka koetusajasta on jäljellä,
puhdistaaksemme luonteemme puvun ja valkaistaksemme sen Karitsan veressä,
jotta saisimme olla mukana valkopukuisen joukon kanssa, joka kokoontuu suuren
valkoisen valtaistuimen ympärille." RH. 1881.

29.12. Maanantai, aamu
Hebr. 7:25
"Mitä esirukous tarkoittaa? Se on kultainen ketju, joka yhdistää kuolevaiset
ihmiset iankaikkisen Jumalan valtaistuimeen. Ihminen, jonka puolesta Kristus kuoli
pelastaakseen hänet, astuu Jumalan valtaistuimen eteen ja Jeesus, joka on
ostanut hänet omalla verellään, tuo hänen rukouksensa esille. Suuri Ylimmäinen
pappimme asettaa vanhurskautensa vilpittömän, rukoilevan ihmisen vierelle, ja
Kristuksen rukous yhdistyy ihmisen rukoukseen. Kristus on kehottanut kansaansa
rukoilemaan lakkaamatta. Se ei tarkoita, että meidän aina tulisi olla polvillamme,
vaan että rukous olisi sielun hengitystä." L. 1894.
29.12. Maanantai, ilta
Gal. 2:20
"Herra Jeesus rakastaa kansaansa, ja kun he kokonaan luottavat Häneen, Hän
vahvistaa heitä. Hän tahtoo elää heidän kauttaan ja antaa heille Pyhän Hengen
innoituksen ja oman elämää antavan voimansa. Hän vaikuttaa heidän
sielunkykyjensä kautta ja saa heidät valitsemaan Hänen tahtonsa ja ilmaisemaan
Hänen luonnettaan. Herra ei jätä koeteltuja, kiusattuja lapsiaan saatanan
kiusausten uhriksi. Etuoikeutesi on luottaa Jeesukseen. Taivas on täynnä runsaita
siunauksia." L. 1894.
30.12. Tiistai, aamu
Joh. 10:10
"Jokainen hetki elämässämme on erittäin todellista. Elämä ei ole mitään leikkiä,
se on täynnä vakavaa ja merkittävää todellisuutta ja edesvastuuta, jolla on
merkitys ikuisuuteen saakka. Kun me katsomme elämää tältä näkökannalta, me
ymmärrämme suuren jumalallisen avun tarpeemme. Me näemme silloin, että
elämä ilman Kristusta olisi täydellisesti epäonnistunutta, mutta jos Jeesus jää
luoksemme ja on kanssamme, elämä saa merkitystä. Ymmärrämme silloin myös,
että ilman Jumalan armon voimaa ja henkeä me emme saavuta sitä korkeaa tasoa,
jonka Jumala on asettanut meille. Jumalallinen päämäärä meille on, että
luonteemme tulisi täydelliseksi, ja kun me taistelemme saavuttaaksemme
taivaallisen tason, jumalallinen voima työntää meitä eteenpäin, mielemme tulee
tasapainoon ja levottomuutemme ja rauhattomuutemme löytää levon
Kristuksessa." RH. 1891.
30.12. Tiistai, ilta
Matt. 11:28-30
"Syy siihen, että niin monet ovat rauhattomia ja levottomia, on se että he eivät ole
oppineet Mestarin opetuksesta. Nöyrä, itsensäuhraava Jumalan lapsi tietää
kokemuksesta, mitä merkitsee omistaa Kristuksen rauha. Parasta elämässä yksinkertaisuutta, rehellisyyttä, totuutta, puhtautta, ehdotonta oikeamielisyyttä - ei
voida ostaa eikä myydä. Ne ovat vapaita lahjoja oppineille ja oppimattomille,
värillisille ja valkoisille, köyhille sekä kuninkaalle valtaistuimellaan. Elämän
pellolla me kaikki olemme kylväjiä. Niin kuin kylvämme, niin myös korjaamme. Joka
kylvää itserakkautta, katkeruutta, kateutta, saa samanlaisen sadon. Joka kylvää
epäitsekästä rakkautta, ystävällisyyttä, lämmintä huolenpitoa toisten tunteista,

saa samanlaisen hyvän sadon.» L. 1901.
31.12. Keskiviikko, aamu
2. Piet.1:4
"Jumalan tarkoitus antaessaan meille kalliita lupauksia on, niin kuin apostoli
Pietari sen ilmaisee, että me tulisimme 'osallisiksi jumalallisesta luonnosta’.
Mieltymyksemme maalliseen ja maailmalliseen tulee muuttua, niin että olemme
kiinnostuneita ainoastaan jumalallisesta ja taivaallisesta. Taivas ei olisi taivas
sinulle eikä minulle, elleivät meidän kiinnostuksemme, ajatuksemme ja mielemme
ole samanlaisia Kristuksen kiinnostuksen, ajatuksen ja mielen kanssa. Puhtaita,
taivaallisia asuntoja, joita Kristus meni valmistamaan lapsilleen, voivat arvostaa
vain lunastetut, koska armotyön kautta heidän sydämissään heidät on tehty
soveliaiksi asumaan niissä." L.1885.
31.12. Keskiviikko, ilta
1. Joh. 3:2
"Puhtaus, viattomuus ja Kristuksen luonteen kaltaisuus tekee taivaan onnelliseksi
paikaksi. Kaikki kyvyt ja sielunvoimat ovat vahvoja ja työskentelevät
sopusointuisessa yhteydessä. Täydellinen onni voidaan löytää vain mielessä, jossa
Jeesus asuu. Meillä ei tarvitse olla yhtään syntistä taipumusta. Tullessamme
osallisiksi jumalallisesta luonnosta, poistuvat huonot perinnölliset taipumukset
luonteestamme ja me tulemme eläväksi voimaksi hyvään. Kun me jatkuvasti
otamme oppia jumalalliselta Opettajalta ja päivittäin tulemme osallisiksi Hänen
luonnostaan, niin me työskentelemme yhdessä Jumalan kanssa voittaaksemme
saatanan kiusaukset. Jumala työskentelee ja ihminen työskentelee, jotta ihminen
tulisi yhdeksi Kristuksen kanssa, kuten Kristus on yhtä Jumalan kanssa. Silloin me
saamme paikan yhdessä Kristuksen kanssa taivaassa ja mieli on saanut rauhan ja
varmuuden Jeesuksessa." 7 BC.
___________

