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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä
eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja
tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
LOKAKUU
1.10. Tiistai, aamu
Matt. 7:25
”Kansa oli syvästi liikuttunut Kristuksen sanoista. Totuuden periaatteiden jumalallinen kauneus
veti heitä puoleensa, ja Kristuksen vakavat varoitukset tuntuivat heistä sydämiä tutkivan Jumalan
ääneltä. Hänen sanansa olivat vieneet pohjan heidän vanhoilta käsityksiltään ja mielipiteiltään.
Voidakseen noudattaa hänen opetustaan he joutuisivat muuttamaan koko ajattelu- ja
menettelytapansa. Seurauksena olisi ristiriita uskonnollisten opettajien kanssa, sillä he
joutuisivat hylkäämään koko sen oppirakennelman, jonka rabbiinit useiden sukupolvien aikana
olivat pystyttäneet. Vaikka Kristuksen sanat olivatkin vetoavia, vain harvat olivat valmiit
hyväksymään ne elämänsä ohjeeksi.” Vs. 156.
1.10. Tiistai, ilta
Ef. 6:10, 11
”Jeesus päätti vuorisaarnansa vertauksella, joka hätkähdyttävän elävästi kuvasi kuinka tärkeää
oli soveltaa käytäntöön hänen sanojaan. Vapahtajan ympärillä tungeksivissa ihmisjoukoissa oli
monta, jotka olivat viettäneet koko elämänsä Galilean meren lähistöllä. Istuessaan vuoren
rinteellä Kristuksen sanoja kuunnellen he saattoivat nähdä laaksoja ja rotkoja, joiden läpi
vuoripurot virtasivat matkallaan mereen. Kesällä nämä purot hävisivät usein kokonaan, ja jäljelle
jäi vain kuiva ja tomuinen uoma. Mutta kun talvimyrskyt raivosivat kukkuloilla, joet muuttuivat
vuolaiksi, kohiseviksi virroiksi, jotka joskus tulvivat laaksoihin ja veivät kaiken mennessään. Usein
kävi niin, että virta pyyhkäisi mukanaan talonpoikien ruohoiselle tasangolle pystyttämät hökkelit,
joiden luultiin olevan vaaravyöhykkeen ulkopuolella. Mutta korkeilla kukkuloilla oli kalliolle
rakennettuja taloja. Joillakin seuduilla oli kokonaan kivestä rakennettuja asuntoja, joista monet
olivat uhmanneet myrskyjä jo tuhat vuotta. Näiden talojen rakentaminen oli vaatinut sitkeää
vaivannäköä. Niihin ei ollut helppo päästä, eikä niiden ympäristö vaikuttanut yhtä miellyttävältä
kuin nurmipeitteinen tasanko. Mutta niiden perustus oli kalliolla, eivätkä tuuli, tulva ja myrsky
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voineet tehdä niille vahinkoa.” Vs. 156, 157.
2.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:105
”Joka ottaa vastaan minun puhumani sanat ja tekee niistä luonteensa ja elämänsä perustan, on
kuin kalliolle perustetun talon rakentaja, sanoi Jeesus. Vuosisatoja aikaisemmin profeetta Jesaja
oli kirjoittanut: »Meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti» (Jes. 40: 8). Pitkän ajan kuluttua
vuorisaarnan pitämisestä Pietari lainasi näitä Jesajan sanoja ja lisäsi: »Ja tämä on se sana, joka
on teille ilosanomana julistettu» (1 Piet. 1: 25). Jumalan sana on ainoa kestävä asia, jonka maailmamme tuntee. Se on varma perustus. »Taivas ja maa katoavat», sanoi Jeesus, »mutta minun
sanani eivät koskaan katoa» (Matt. 24: 35).” Vs. 157
2.10. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 3:11
”Kristuksen vuorella puhumiin sanoihin sisältyvät lain suuret periaatteet, itse Jumalan sisin
olemus. Jokainen joka rakentaa niille, rakentaa Kristukselle, ikuiselle kalliolle. Kun otamme
vastaan sanan, otamme vastaan Kristuksen. Ainoastaan ne jotka ottavat näin vastaan hänen
sanansa, rakentavat hänelle. »Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja
se on Jeesus Kristus» (1 Kor. 3: 11). »Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan
alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman» (Ap.t. 4: 12). Kristus, Sana,
Jumalan ilmestys - hänen luon-teensa, lakinsa, rakkautensa ja elämänsä henkilöitymä - on ainoa
perustus, jolle voimme rakentaa kestävän luonteen.
3.10. Torstai, aamu
Joh. 17:17
”Rakennamme Kristukselle tottelemalla hänen sanaansa. Ei se ole vanhurskas, joka vain iloitsee
vanhurskaudesta, vaan se, joka tekee vanhurskautta. Pyhyys ei ole haltiotila, se on tulos kaiken
jättämisestä Jumalalle, se on taivaallisen Isän tahdon tekemistä. Kun Israelin lapset olivat
leiriytyneet Luvatun maan rajalle, ei riittänyt että heillä oli tieto Kanaanista tai että he lauloivat
lauluja siitä. Niiden avulla he eivät koskaan saisi tuon hyvän maan viinitarhoja ja oliivilehtoja
omakseen. He saisivat maan itselleen vain valloittamalla sen, suostumalla asetettuihin ehtoihin,
harjoittamalla elävää uskoa Jumalaan, omistamalla hänen lupauksensa ja tottelemalla hänen
ohjeitaan. Vs. 158.
3.10. Torstai, ilta
Matt. 7:21
”Uskonto on Kristuksen sanojen noudattamista, ei siksi että saavuttaisimme Jumalan suosion,
vaan siksi että olemme saaneet ottaa vastaan hänen rakkautensa lahjan, vaikka emme sitä
ansaitsekaan. Kristus ei aseta ihmisen pelastusta riippuvaiseksi pelkästä tunnustuksesta, vaan
uskosta joka ilmenee vanhurskauden tekoina. Kristuksen seuraajilta odotetaan tekoja, ei
ainoastaan sanoja. Luonne rakentuu teoista. »Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat
Jumalan lapsia» (Room. 8: 14). Eivät ne ole Jumalan lapsia, joita Henki on vain koskettanut,
eivätkä myöskään ne, jotka satunnaisesti alistuvat hänen valtaansa, vaan ne, joita Henki
kuljettaa.” Vs. 158.
4.10. Torstai, aamu
Matt. 21:42
”Haluatko sinä tulla Kristuksen seuraajaksi, mutta et tiedä kuinka aloittaa? Oletko pimeydessä
etkä löydä valoa? Seuraa sitä valoa, joka sinulla on. Päätä totella Jumalan sanaa niin pitkälle kuin
sitä tunnet. Jumalan voima ja elämä ovat hänen sanassaan. Kun otat uskossa vastaan sanan, se
antaa sinulle voimaa totella. Kun toimit saamasi valon mukaan, saat vielä suuremman valon. Sinä
rakennat Jumalan sanalle, ja luonteesi rakentuu Kristuksen luonteen kaltaiseksi. Kristus, ainoa
todellinen perustus, on elävä kivi. Kaikki jotka rakentuvat häneen, osallistuvat hänen elämästään.
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»-- rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi» (1 Piet. 2: 5). »-- koko rakennus
liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa» (Ef. 2: 21). Kivet tulevat yhdeksi
perustuksen kanssa, sillä kaikissa on yhteinen elämä. Tätä rakennusta eivät myrskyt voi tuhota,
sillä »elo Luojaan kätketty pysyy iäti».” Vs. 158, 159.
4.10. Torstai, ilta
1. Kor. 3:12, 13
”Mutta jokainen rakennus, joka on perustettu muulle kuin Jumalan sanalle, tulee sortumaan. Jos
Kristuksen ajan juutalaisten tavoin rakennat inhimillisille käsityksille ja ajatuksille, ihmisen
keksimille muotomenoille ja seremonioille tai teoille, joita voit tehdä Kristuksen armosta
riippumatta, pystytät luonteesi rakennuksen lentohiekalle. Kiusausten rajut myrskyt vievät
hiekkaperustan mennessään ja jättävät talosi raunioina ajan rannalle. »- - sentähden, näin sanoo
Herra, Herra: - - minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaa'aksi, ja rakeet
hävittävät valheturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan» (Jes. 28: 16, 17).” Vs. 159.
5.10. Perjantai, aamu
Luuk. 19:41, 42
”Mutta syntiselle tarjotaan vielä armoa. »Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole
minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.
Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo» (Hes.
33: 11). Katumaton kuulee tänäänkin hänen äänensä, joka sydän tuskaa täynnä huudahti
katsoessaan rakastamaansa kaupunkia: »Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja
kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun
lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän
huoneenne on jäävä hyljätyksi'» (Luuk. 13: 34, 35). Jeesus näki Jerusalemissa vertauskuvan
maailmasta, joka oli hylännyt hänen armonsa ja halveksinut sitä. Hän itki sinun tähtesi, sinä
itsepäinen ihminen! Jeesuksen vuodattaessa kyyneleitä vuoren rinteellä Jerusalem olisi vielä
voinut katua ja välttyä tuomiolta.” Vs. 160.
5.10. Perjantai, ilta
Luuk. 13:8, 9
”Taivaan lahja oli vielä vähän aikaa tarjona sille. Samalla tavalla Kristus vielä kutsuu sinua
rakastavin sanoin: »Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani» (Ilm. 3: 20). »Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä» (2 Kor. 6:
2). Jos perustat toiveesi omaan itseesi, rakennat hiekalle. Mutta vielä ei ole liian myöhäistä
välttää uhkaavaa tuhoa. Pakene varmalle perustukselle ennen kuin myrsky puhkeaa. »Näin sanoo
Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti
perustetun; joka uskoo, se ei pakene» (Jes. 28: 16). »Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa
itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole» (45: 22). »Älä pelkää, sillä
minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan
sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä» (41: 10). »Te ette
joudu häpeään ettekä pilkan alaisiksi, ette ikinä, hamaan iankaikkisuuteen saakka» (45: 17).”
Vs. 160
6.10. Sunnuntai, aamu
Ef. 2:5-8
”Edustajikseen ihmisten keskuuteen Jumala ei valitse enkeleitä, jotka eivät
koskaan ole langenneet, vaan ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin nekin, joita he
koettavat pelastaa. Kristus tuli ihmiseksi tavoittaakseen ihmiskunnan. Maailman
pelastamiseksi tarvittiin jumalallisinhimillinen Vapahtaja. Ja ihmiset ovat saaneet
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pyhäksi tehtäväkseen julistaa »evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta
rikkaudesta». Katsele tuota liikuttavaa kohtausta, taivaan Majesteettia
valitsemiensa kahdentoista ympäröimänä. Hän on asettamassa heidät
tehtäväänsä. Käyttäen näitä heikkoja välikappaleita hän aikoo sanansa ja
Henkensä avulla saattaa pelastuksen kaikkien ulottuville.” Elävä usko. 9.
6.10. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 4:7
”»Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon.» Näin Jumala osoitti
huolehtivansa evankeliumin julistustyöstä ja järjestäytyneestä seurakunnastaan.
Enkeliä ei lähetetty kertomaan Korneliukselle ristin sanomaa. Ihmisen, joka oli
samalla tavoin kuin sadanpäämies itsekin inhimillisten heikkouksien ja kiusausten
alainen, tuli julistaa hänelle ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa… Jumala
olisi voinut julistaa totuuttaan synnittömien enkeleiden välityksellä, mutta tämä ei
ollut hänen suunnitelmansa mukaista. Hän valitsee heikkouden alaisia ihmisiä
suunnitelmiensa toteuttajiksi.” E. usko. 9.
7.10. Maanantai, aamu
1. Kor. 15:1
”Verraton aarre on pantu saviastioihin. Ihmisten tulee välittää hänen siunauksiaan
maailmalle. Heidän kauttaan hänen kirkkautensa tulee valaista synnin pimeyttä.
Rakastavalla palvelullaan heidän tulee tavoittaa syntiset ja puutteenalaiset ja
johtaa heidät ristin luo. Ja kaikessa työssään heidän tulee antaa kunnia, kiitos ja
ylistys hänelle, joka on korkeammalla kaikkia ja yli kaikkien. Vapahtajan tarkoitus
oli, että sen jälkeen kun hän oli noussut taivaaseen toimiakseen ihmisen
välimiehenä hänen seuraajansa jatkaisivat hänen alkamaansa työtä.” E. usko 9,
10
7.10. Maanantai, ilta
1. Tim. 6:17-19
”Eikö inhimillisen välikappaleen tarvitse osoittaa mitään erikoista kiinnostusta
evankeliumin valon levittämiseen pimeydessä oleville? Jotkut kyllä ovat valmiit
menemään maan ääriin asti viemään totuuden valoa ihmisille, mutta Jumala
vaatii, että jokainen sielu, joka tuntee totuuden, koettaa voittaa toisia totuuden
rakkauteen. Ellemme halua tehdä erityisiä uhrauksia pelastaaksemme
hukkumaisillaan olevia sieluja, kuinka meitä voidaan pitää arvollisina pääsemään
Jumalan kaupunkiin?” E. usko 10.
8.10. Tiistai, aamu
Joh. 4:13-15
”Viisaudessaan Herra saattaa ne, jotka etsivät totuutta, kosketuksiin sellaisten
kanssa, jotka tuntevat totuuden. Taivaan suunnitelman mukaan niiden, jotka ovat
saaneet valoa, tulee vuorostaan jakaa sitä pimeydessä oleville. Jumala, viisauden
suuri Lähde, tekee tästä lähteestä kaiken suorituskykynsä ammentavan ihmisen
toimivaksi välikappaleeksi, jonka kautta evankeliumin muuttava voima pääsee
vaikuttamaan mieleen ja sydämeen.” E. u. 10
8.10. Tiistai, ilta
2. Kor. 5:20
”Jumala olisi voinut saavuttaa tarkoituksensa ja pelastaa syntisiä ilman meidän
apuammekin, mutta jotta luonteemme voisi kehittyä Kristuksen luonteen
kaltaiseksi, meidän on otettava osaa hänen työhönsä. Päästäksemme kerran
hänen iloonsa — iloon nähdä hänen uhrinsa välityksellä lunastettuja sieluja —
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meidän täytyy osallistua hänen työhönsä heidän vapauttamisekseen. Kristus ei
valitse edustajikseen ihmisten keskuuteen lankeamattomia enkeleitä, vaan
ihmisolentoja, joilla on samoja taipumuksia kuin niillä, joita he koettavat pelastaa.
Kristus pukeutui ihmisluontoon saavuttaakseen ihmiskunnan. Jumaluus tarvitsi
ihmisyyttä, sillä maailman pelastaminen vaati sekä jumalallista että inhimillistä.
Jumaluus tarvitsi ihmisyyttä, jotta ihminen voisi olla yhteyden välittäjänä Jumalan
ja ihmisen välillä. E. u. 10.
9.10. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 9:11, 12
”Enkelit odottavat melkein kärsimättömän innokkaasti meitä yhteistyöhön, sillä
ihmisen täytyy olla välikappaleena työssä ihmisten hyväksi. Ja kun me
kokosydämisesti jätämme itsemme Kristukselle, enkelit iloitsevat siitä, että he
meidän äänemme välityksellä voivat kertoa Jumalan rakkaudesta. Meidän täytyy
olla Jumalan työtovereita, sillä Jumala ei toteuta työtään ilman inhimillisiä
välikappaleita.” E. u. 11.
9.10. Keskiviikko, ilta
Mark. 5:19
”Jokaiselle kristitylle on annettu täsmällinen tehtävänsä. Jumala vaatii jokaista
työskentelemään hänen viinitarhassaan. Sinun on ryhdyttävä hoitoosi uskottuun
työhön ja tehtävä sitä uskollisesti. Jos jokainen teistä olisi toimiva
lähetystyöntekijä, tälle ajalle tarkoitettu sanoma tulisi nopeasti julistetuksi
kaikissa maissa, jokaiselle kansalle ja kansanheimolle ja kielelle. Jokainen tosi
opetuslapsi on syntynyt Jumalan valtakuntaan lähetystyöntekijäksi.” E. u. 11.
10.10. Torstai, aamu
Joh. 4:29, 30
”Se, joka juo elävää vettä, tulee elämän lähteeksi. Vastaanottajasta tulee antaja.
Kristuksen armo sydämessä on kuin lähde erämaassa, joka kumpuaa virvoittaen
kaikkia ja tehden ne, jotka ovat valmiit joutumaan perikatoon, halukkaiksi
juomaan elämän vettä. Jumala odottaa henkilökohtaista palvelusta jokaiselta,
jolle hän on uskonut tiedon tälle ajalle tarkoitetusta totuudesta. Eivät kaikki voi
mennä lähetyssaarnaajina vieraisiin maihin, mutta kaikki voivat olla
kotilähetystyöntekijöitä perheittensä ja naapureittensa parissa.” E. u. 11.
10.10. Torstai, ilta
Matt. 20:1, 2
”Kristus oli vain muutaman askeleen päässä taivaallisesta valtaistuimesta
antaessaan lähetyskäskynsä opetuslapsilleen. Lukien lähetystyöntekijöiksi kaikki,
jotka uskoisivat hänen nimeensä, hän sanoi: »Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.» Jumalan voima seuraisi heitä. Sielujen
pelastamisen tulisi olla jokaisen Kristusta tunnustavan elämäntyönä. Olemme
velassa maailmalle Jumalalta saamastamme armosta, yllemme loistaneesta
valosta ja löytämästämme totuuden kauneudesta ja voimasta.” E. u. 11, 12.
11.10. Perjantai, aamu
Room. 12:1
”Kaikkialla pyritään asettamaan järjestöjen toiminta yksilöiden toiminnan edelle.
Ihmiset tahtovat liittyä yhteen, keskittyä, rakentaa suuria kirkkoja ja laitoksia.
Ihmiset jättävät kaiken hyväntekeväisyystyön laitoksille ja yhdistykselle ja
välttävät kosketusta maailman kanssa, ja siten heidän sydämensä kovettuu. He
vaipuvat omiin ajatuksiinsa ja tulevat vaikutuksille vastaanottamattomiksi. Heidän
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sydämestään sammuu rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin. Kristus uskoi
seuraajiensa suoritettavaksi henkilökohtaisen työn - työn, jota ei voida luovuttaa
toiselle. Sairaiden ja köyhien auttamista ja evankeliumin julistamista ei voida
jättää toimikuntien eikä hyväntekeväisyysyhdistysten huoleksi. Evankeliumi vaatii
henkilökohtaista vastuuta, henkilökohtaisia ponnistuksia ja henkilökohtaista
uhrautumista.” E. u. 12.
11.10. Perjantai, ilta
Jes. 60:1, 2
“Jokaisen, joka on vastaanottanut taivaallista valoa, on kirkastettava niiden polkua,
jotka eivät tunne elämän Valoa. Jokaiselle on annettu työnsä, eikä kukaan voi
korvata toista. Jokaisella on erinomaisen tärkeä tehtävä, jota hän ei voi
laiminlyödä eikä sivuuttaa, koska sen suorittaminen merkitsee myötäkäymistä
jollekin sielulle ja sen laiminlyönti vastoinkäymistä sellaiselle, jonka puolesta
Kristus on kuollut. Meidän kaikkien tulisi olla Jumalan työtovereita. Hän ei tunnusta
palvelijoikseen mitään vetelehtijöitä. Seurakunnan jäsenten tulisi omakohtaisesti
tajuta omalla toiminnallaan vaikuttavansa seurakunnan elämään ja
menestykseen.” E. u. 12
12.10. Sapatti, aamu
Jes. 6: 8
“Jokaista Kristuksen pelastamaa sielua kutsutaan työskentelemään hänen
nimessään kadonneiden pelastamiseksi. Tämä työ oli laiminlyöty Israelissa.
Eivätkö sitä laiminlyö nykyään myös ne, jotka tunnustautuvat Kristuksen
seuraajiksi? Jokaiselle on jotakin tehtävää… Jokaisen kristityn etuoikeutena on
paitsi odottaa myös jouduttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tuloa. Jokaisen,
josta tulee Jumalan lapsi, tulisi tästä lähtien muistaa olevansa rengas siinä
ketjussa, joka on taivaasta laskettu alas pelastamaan maailmaa, olevansa yhtä
Kristuksen kanssa toteuttaessaan hänen armon suunnitelmaansa, lähtiessään
hänen kanssaan etsimään ja pelastamaan kadotettuja.” E. u. 12, 13.
12.10. Sapatti, ilta
Jaak. 1:17
“Kaikille on jotakin sopivaa työtä. Jokaisella on oma paikkansa, jossa hän voi
työskennellä Kristuksen hyväksi. Vapahtaja on yhtä jokaisen ihmislapsen kanssa.
Ne, jotka ovat käyneet Herran kanssa palveluksen liittoon, ovat sitoutuneet hänen
kanssaan suureen ja jaloon sielujenpelastustyöhön. Niin avara on kenttä ja niin
laaja on suunnitelma, että jokainen sydämestään pyhittynyt antautuu palvelemaan
jumalallisen voiman alaisena. Ihmiset ovat Jumalan kädessä välikappaleita, joita
hän käyttää toteuttaessaan armollisia suunnitelmiaan. Kullakin on oma
työosuutensa, ja kukin saa aikansa tarpeiden mukaan sen valomäärän, joka tekee
hänet kykeneväksi suorittamaan Jumalan hänelle antaman työn.” E. u. 13.
13.10. Sunnuntai, aamu
Ef. 4:12
“Kauan Jumala on odottanut, että palveluksen henki valtaisi koko seurakunnan ja
saisi jokaisen työskentelemään hänen hyväkseen kykynsä mukaan. Kun hän
lähetti ensin kaksitoista ja myöhemmin seitsemänkymmentä julistamaan Jumalan
valtakuntaa, hän opetti heille, että heidän tuli levittää toisille tietoa siitä, mitä hän
oli ilmoittanut heille. Kaikessa toiminnassaan hän harjoitti heitä henkilökohtaiseen
työhön, joka laajenisi heidän joukkonsa kasvaessa ja lopulta saavuttaisi maan
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ääret. Ei vain vihitty saarnaaja ole vastuussa siitä, että mennään täyttämään tätä
lähetyskäskyä. Jokaista, joka on vastaanottanut Kristuksen, kutsutaan
työskentelemään lähimmäistensä pelastukseksi.” E. u. 13.
13.10. Sunnuntai, ilta
Matt. 10:32
“Seurakunnan todellista luonnetta ei ilmaise sen ylevä tunnustus eivätkä
jäsenluetteloon kirjoitetut nimet, vaan se, mitä se todella tekee Mestarin hyväksi
ja sen uurastavien, uskollisten työntekijöiden määrä. Henkilökohtaisella
harrastuksella ja vireällä yksilöllisellä toiminnalla aikaansaadaan Kristuksen asian
hyväksi enemmän kuin voidaan suorittaa saarnoilla ja uskontunnustuksilla. Minne
tahansa seurakunta perustetaankin, kaikkien jäsenten tulisi aktiivisesti osallistua
lähetystyöhön. Heidän tulisi käydä naapuristossa jokaisen perheen luona ja olla
selvillä heidän hengellisestä tilastaan.” E. u. 14.
14.10. Maanantai, aamu
Jes. 52:7
“Kaikkia seurakunnan jäseniä ei kutsuta työskentelemään vieraissa maissa, mutta
kaikilla on osansa valoa maailmaan levittävässä suuressa työssä. Kristuksen
evankeliumi on etenevää ja leviävää. Jumalan päivänä ei kestä kukaan, joka on
pysytellyt vain omissa itsekkäissä harrastuksissaan. Työtä on tarjolla joka miehelle
ja joka kädelle. Työ on moninaista ja soveltuu henkisesti ja kyvyiltään erilaisillekin
henkilöille. Hän on uskonut sinulle pyhän totuuden; seurakunnan yksityisissä
jäsenissä asuvana Kristus on sen veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään. Olet syyllinen Jumalan edessä, ellet parhaasi mukaan koeta jakaa tätä
elävää vettä toisille.” E. u. 14.
14.10. Maanantai, ilta
Luuk. 15:4-6
“Emme kristittyinä tee yhtä kahdeskymmenesosaakaan siitä mitä voisimme
voittaaksemme sieluja Kristukselle. Maailmaa on varoitettava, ja jokainen harras
kristitty on oleva oppaana ja esimerkkinä toisille siitä, miten ollaan uskollisia,
kannetaan ristiä, toimitaan nopeasti ja tarmokkaasti, pysytään järkkymättömän
uskollisina totuuden asialle ja uhrein ja ponnistuksin edistetään Jumalan asiaa.
Tilaisuuksiensa mukaan jokaisella totuuden valon vastaanottajalla on sama
vastuu kuin sillä Israelin profeetalla, jolle tuli Herran sana: »Ihmislapsi, minä olen
asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on
sinun varoitettava heitä minun puolestani.»” E. u. 14.
15.10. Tiistai, aamu
Saarn. 11:1
“Herra lähettää jokaisen, joka pääsee osalliseksi hänen armostaan, johonkin
toisten hyväksi suoritettavaan työhön. Meidän kaikkien tulee olla valmiina
paikallamme ja sanoa: »Katso, tässä minä olen, lähetä minut.» Kaikkien on
kannettava vastuuta — saarnaajan, sairaanhoitajan, kristityn lääkärin, yksityisen
kristityn, olipa hän sitten kauppias tai talonpoika, virkamies tai käsityöläinen.
Meidän tehtävämme on julistaa ihmisille pelastuksen evankeliumia. Jokaisen
yrityksen, johon ryhdymme, tulisi pyrkiä tähän päämäärään. Kun perheenisäntä
kutsui luokseen palvelijansa, jokainen sai häneltä tehtävänsä. Koko Jumalan
perhe on vastuussa Herransa omaisuuden käytöstä. Jokainen, olkoonpa miten
alhainen ja maineeton tai suuri ja maineikas tahansa, on siveellisenä
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välikappaleena saanut kykyjä, joista hän on vastuussa Jumalalle.” E. u. 15.
15.10.Tiistai, ilta
1. Moos. 4:9
“Veljet ja sisaret uskossa, herääkö sydämessänne kysymys: »Olenko minä veljeni
vartija?» Jos sanot olevasi Jumalan lapsi, olet myös veljesi vartija. Herra pitää
seurakuntaa vastuullisena niiden sieluista, joita pelastamaan sen jäseniä voitaisiin
käyttää. Vapahtaja antoi kalliin elämänsä perustaakseen maan päälle
seurakunnan, joka kykenisi auttamaan kärsiviä, murheellisia ja ahdistuksissa
olevia. Vaikka uskovaisten parvi olisi miten pieni, taitamaton ja vaatimaton
tahansa, kykenee se Kristuksen avulla suorittamaan kotona, yhteiskunnassa,
vieläpä kaukaisissakin maissa työtä, jonka tulokset ovat yhtä kauaskantoisia kuin
itse iäisyys.” E. u. 15.
16.10. Keskiviikko, aamu
Zak. 2:8
“Vaikka seurakunta voi näyttää heikolta ja puutteelliselta, se on kuitenkin Jumalan
erikoisen huolenpidon kohteena. Se on hänen armonsa näyttämö, jossa hän niin
mielellään osoittaa sydämiä muuttavan voimansa. Jonkun täytyy täyttää
Kristuksen lähetyskäsky; jonkun täytyy jatkaa työtä, jonka hän aloitti maan päällä.
Seurakunnalle tämä etuoikeus on annettu. Tätä varten se on järjestetty. Mikseivät
seurakunnan jäsenet sitten ole ottaneet itselleen tätä vastuuta? Hän kehottaa
seurakuntaa täyttämään saamansa velvoituksen, mikä merkitsee tosi
uskonpuhdistuksen tason säilyttämistä sen omalla alueella ja päästämään
kouliintuneet ja kokeneet työntekijät tunkeutumaan uusille kentille.” E. u. 15, 16.
16.10. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 3:15
“Tessalonikan uskovaiset olivat tosi lähetystyöntekijöitä. Esitetyt totuudet voittivat
sydämiä, ja sieluja liittyi uskovaisten joukkoon. Kahdentoista opetuslapsen
asettaminen merkitsi sen seurakunnan järjestämisen ensi askelta, jonka oli määrä
jatkaa Kristuksen työtä hänen poismenonsa jälkeen. Jumalan seurakunta on pyhän
elämän tyyssija, täynnänsä erilaisia lahjoja ja Pyhää Henkeä. Sen jäsenten on
määrä kokea onnea niiden onnesta, joille he ovat avuksi ja siunaukseksi.
Ihmeellistä on se työ, jota Herra tahtoo saada seurakuntansa suorittamaan hänen
nimensä kirkastamiseksi. Työmme on selvästi esitetty Jumalan sanassa. Kristityn
tulee liittyä kristittyyn ja seurakunnan seurakuntaan, inhimillisen välikappaleen
tulee olla yhteistyössä jumalallisen kanssa, jokainen kyky tulee alistaa Pyhän
Hengen käyttöön ja kaikkien tulee yhdessä julistaa maailmalle Jumalan armon
ilosanomaa.” E. u. 16.
17.10. Torstai, aamu
1. Kor. 15:58
“Seurakuntiemme on yhteistoimin osallistuttava hengelliseen viljelyyn tulevan
sadonkorjuun toivossa. Maaperä on kovaa, mutta viljelemätön maa on muokattava
ja vanhurskauden siemenet kylvettävä. Älkää epäröikö, te Jumalan rakastamat
opettajat, suorittaa työtä, joka kasvaa sitä mukaa kuin sitä tehdään. Jumala on
asettanut seurakunnan välikappaleekseen pelastamaan ihmisiä. Se järjestettiin
palvelemaan, ja sen tehtävänä on evankeliumin vieminen maailmaan. Jumalan
suunnitelmana on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa
maailmalle hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka
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hän on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen
kunniaansa.” E. u. 16.
17.10. Torstai, ilta
Saarn. 11:6
“Älköön yksikään seurakunta pitäkö itseään liian pienenä vaikuttamaan ja
suorittamaan tälle ajalle tarkoitettua suurta työtä. Lähtekää työhön, veljet. Eivät
vain suuret seurakunnalliset juhlat tai kokoukset ja neuvottelut ole Jumalan
erikoissuosiossa; hän kruunaa siunauksellaan epäitsekkään rakkauden
vaatimattomankin toiminnan ja palkitsee sen runsaasti. Tehkää voitavanne, ja
Jumala on lisäävä kyvykkyyttänne. Me olemme Kristuksen todistajia, emmekä saa
päästää maallisia harrastuksia ja suunnitelmia valtaamaan aikaamme ja
huomiotamme.” E. u. 17.
18.10. Perjantai, aamu
Jes. 43:10
“Maailman ihmiset palvelevat vääriä jumalia. Heidät tulee käännyttää väärästä
palvonnastaan, mutta ei pakottamalla heitä kuuntelemaan epäjumaliensa
ankaraa tuomitsemista, vaan antamalla heidän katsella jotakin parempaa. Heille
on julistettava Jumalan hyvyyttä… Kaikkien, jotka haluavat päästä sisälle Jumalan
kaupunkiin, täytyy maisen elämänsä aikana ilmaista Kristusta toiminnoissaan.
Näin he tulevat Kristuksen sanansaattajiksi, hänen todistaakseen. Heidän tulee
suoraan ja päättävästi todistaa kaikkea pahuutta vastaan ja ohjata syntisiä
Jumalan Karitsan luo, joka ottaa pois maailman synnin. Opetuslasten tuli lähteä
Kristuksen todistajina julistamaan maailmalle, mitä he olivat nähneet ja kuulleet
hänestä. Heidän virkatehtävänsä oli tärkein kaikista, mihin ihmisiä koskaan oli
kutsuttu, ja vain Kristuksen oma asema ylitti sen. Heidän tuli toimia Jumalan
työtovereina ihmisten pelastamiseksi.” E. u. 17.
18.10. Perjantai, ilta
Jes. 44:8
“Jumalallinen opettaja sanoo: Vain minun Henkeni pystyy opettamaan ja
näyttämään todeksi synnin. Ulkonaiset muodot vaikuttavat mieleen vain
hetkellisesti. Minä saan omantunnon vakuuttumaan totuudesta, ja ihmisten tulee
olla minun todistajiani ja julistaa koko maailmalle, mitä vaatimuksia minulla on
ihmisen ajan, hänen rahansa ja älynsä suhteen. Se, että tunnustamme hänen
uskollisuutensa, on taivaan valitsema keino Kristuksen ilmaisemiseksi
maailmalle. Meidän on tunnustettava hänen armonsa sellaisena, kuin muinaiset
pyhät miehet sen tekivät tiettäväksi, mutta kaikkein tehokkain on todistus omasta
kokemuksestamme. Olemme Jumalan todistajia ilmaistessamme itsessämme
jumalallisen voiman vaikutusta.” E. u. 18.
19.10. Sapatti, aamu
2. Kor. 3:2
“Jokaisen ihmisen elämä on erilainen kuin toisten, ja hänen kokemuksensa
eroavat huomattavasti heidän kokemuksistaan. Jumala toivoo kiitoksemme
kohoavan hänen luokseen yksilöllisyytemme leimaamina. Kun näihin kalliisiin
tunnustuksiin hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi vielä liittyy Kristuksen
kaltainen elämä, on niissä vastustamaton voima, joka koituu sielujen
pelastukseksi. Jumala ei voi ilmaista tahtonsa tuntemusta ja armonsa ihmeitä
epäuskoiselle maailmalle, ellei hänellä ole todistajia kaikkialla maailmassa.
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Hänen suunnitelmansa mukaan kaikkien niiden, jotka osallistuvat tästä Jeesuksen
Kristuksen kautta saatavasta suuresta pelastuksesta, tulisi olla hänen
lähetystyöntekijöitään, valoja kaikessa maailmassa, tunnusmerkkejä kansalle,
kaikkien ihmisten tuntemia ja lukemia eläviä kirjeitä, jotka uskollaan ja teoillaan
todistavat Vapahtajan paluun läheisyydestä ja osoittavat, ettei heidän
vastaanottamansa Jumalan armo ole jäänyt turhaksi. Ihmisiä on kehotettava
valmistautumaan tulevaa tuomiota varten.” E. u. 18.
19.10. Sapatti, ilta
Apt. 11:26
“Mietiskellessään hänen puhdasta, pyhää elämäänsä opetuslapsista tuntui, ettei
mikään uurastus olisi liian rasittavaa eikä mikään uhraus liian vaativa, jos he vain
voisivat ilmentää elämässään Kristuksen luonteen rakastettavuutta. Oi, jos he vain
saisivat elää kolme viime vuottaan uudestaan, he ajattelivat, miten toisin he
menettelisivätkään! Jos he vain voisivat vielä nähdä Mestarin, kuinka hartaasti he
koettaisivatkaan osoittaa hänelle, miten syvästi he rakastivat häntä, ja miten
vilpittömästi he surivat sitä, että olivat murehduttaneet häntä epäuskoisin sanoin
tai töin! Mutta heitä lohdutti ajatus siitä, että heille oli annettu anteeksi. Ja he
päättivät, että mikäli mahdollista he sovittaisivat epäuskonsa tunnustamalla hänet
rohkeasti maailman edessä.” E. u. 19.
20.10. Sunnuntai, aamu
Mark. 5:20
“Nämä kaksi parannettua riivattua olivat ensimmäiset lähetyssaarnaajat, jotka
Jeesus lähetti julistamaan evankeliumia Dekapolin alueelle. Näillä miehillä oli ollut
etuoikeus kuunnella Kristuksen opetusta vain muutaman hetken. Heidän korvansa
ei ollut kuullut ainoatakaan saarnaa hänen huuliltaan. He eivät voineet opettaa
kansaa opetuslasten tavoin, jotka päivittäin olivat olleet Kristuksen kanssa. Mutta
heillä oli henkilökohtainen todistus siitä, että Jeesus oli Messias. He voivat kertoa
sen, minkä tiesivät, mitä he itse olivat nähneet, kuulleet ja tunteneet Kristuksen
voimasta. Tämän voi tehdä jokainen, jonka sydäntä Jumalan armo on
koskettanut… Kristuksen todistajina meidän on kerrottava mitä tiedämme, mitä
itse olemme nähneet ja kuulleet ja tunteneet. Jos olemme seuranneet Jeesusta
askel askeleelta, niin voimme oikein yksityiskohtaisesti kertoa tiestä, jota hän on
meitä johdattanut. Voimme kertoa, kuinka olemme koetelleet hänen lupauksiaan
ja havainneet ne luotettaviksi. Voimme kertoa siitä, mitä olemme kokeneet
Kristuksen armosta. Tällaista todistusta Herra odottaa, ja sen puutteessa maailma
joutuu perikatoon.” E. u. 19.
20.10. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 4:5, 6
“Meidän tulee olla pyhittyneitä kanavia, joiden kautta taivaallinen elämä virtaa
toisille. Pyhän Hengen tulee elähdyttää ja vallita koko seurakuntaa sekä puhdistaa
ja lujittaa sydämiä. Jeesuksen jokaisen seuraajan tulee toimia Kristuksen
lähetystyöntekijänä
perheessä,
naapuristossa,
omassa
kylässään
tai
kotikaupungissaan. Kaikki Jumalalle pyhittäytyneet ovat valon kanavia. Jumala
käyttää heitä vanhurskauden aseina levittämään toisille totuuden valoa. Se työ,
jonka Jeesus teki istuessaan väsyneenä ja nälkäisenä lähteen reunalla, tuotti
laajalti siunausta. Tuo yksi sielu, jota hän koetti auttaa, ryhtyi tavoittamaan toisia
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ja tuomaan heitä Vapahtajan luo. Näin on Jumalan työ aina edistynyt maan päällä.
Anna valosi loistaa, niin se sytyttää toisia valoja.” E. u. 20.
21.10. Maanantai, aamu
Matt. 11:19
“Monilla on sellainen käsitys, että he ovat valostaan ja kokemuksistaan vastuussa
vain Kristukselle riippumatta niistä, jotka hän tunnustaa seuraajikseen maan
päällä. Jeesus on syntisten ystävä, ja heidän vastoinkäymisensä liikuttavat häntä.
Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta hän arvostaa sitä tapaa,
jonka hän on säätänyt ihmisten valistukseesi ja pelastukseksi; hän ohjaa syntisiä
seurakuntaan, jonka hän on tehnyt maailmalle levitettävän valon kanavaksi.
Alkuseurakunnalle oli uskottu alati laajeneva työ — valon ja siunauksen
keskuksien perustaminen kaikkialle, missä ilmaantui rehellisiä sieluja, jotka olivat
valmiit antautumaan Kristuksen palvelukseen.” E. u. 20.
21.10. Maanantai, ilta
2. Kor. 4:6
“Niin kuin auringon säteet tunkeutuvat maapallon syrjäisimpiin kolkkiin, niin
tahtoo Jumala evankeliumin valon leviävän jokaiselle sielulle maan päällä. Jos
Kristuksen seurakunta toteuttaisi Jumalan aivoituksen, niin evankeliumin valkeus
loistaisi kaikille, jotka vaeltavat pimeydessä ja asuvat kuoleman varjon maassa.
Jokaisen sielun etuoikeutena on olla elävä kanava, jonka kautta Jumala voi
välittää maailmalle armonsa aarteita ja Kristuksen tutkimatonta rikkautta. Kristus
ei halua mitään niin hartaasti kuin edustajia, jotka esittävät maailmalle hänen
Henkeään ja luonnettaan. Eikä maailma tarvitse mitään niin kipeästi kuin
Vapahtajan rakkautta ihmisyyden ilmentämänä. Koko taivas odottaa kanavia, joita
myöten pyhää öljyä voidaan vuodattaa ihmissydänten iloksi ja siunaukseksi.” E. u.
20, 21.
22.10. Tiistai aamu
Fil. 2:15
“Jumalan seurakunnan ihanuus on sen jäsenten hurskaudessa, sillä siihen sisältyy
Kristuksen voimaa. Hartaiden jumalanlasten vaikutusta pidetään ehkä
vähäarvoisena, mutta se tuntuu halki aikojen ja pääsee oikeaan arvoonsa
palkanmaksun päivänä. Vankkana hurskautena ja horjumattomana uskona
ilmenevä tosi kristityn valo todistaa maailmalle elävän Vapahtajan voimasta.
Seuraajissaan Kristus ilmentyy sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään. Vaikka maailma tuskin tuntee heitä, Jumala tunnustaa heidät
omaisuuskansakseen, valituiksi pelastuksen aseikseen ja kanavikseen, jotka
välittävät valoa maailmaan. Seurakunnan jäsenet, antakaa valon loistaa.
Kuulukoon äänenne nöyränä rukouksena, todistuksena tämän maailman
hillittömyyttä, hullutuksia ja huveja vastaan ja tälle ajalle tarkoitetun totuuden
julistuksena. Äänenne, vaikutuksenne ja aikanne — kaikki nämä ovat Jumalan
lahjoja, jotka tulee käyttää sielujen voittamiseen Kristukselle.” E. u. 21.
22.10. Tiistai, ilta
1. Joh. 2:8-10
“Minulle on näytetty, että Kristuksen opetuslapset ovat hänen edustajiaan maan
päällä ja että Jumala tahtoo heidän olevan valoina tämän maailman siveellisessä
pimeydessä, siroteltuina kaikkialle maahan, kyliin ja kaupunkeihin, niin että he
ovat »kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten». Kristuksen
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seuraajien tulee olla maailman valona, mutta Jumala ei kehota heitä ulkonaisesti
loistamaan. Hän ei hyväksy mitään itsetyytyväistä pyrkimystä osoittautua
hyvyydessä muita paremmaksi. Hän toivoisi sielujen täyttyvän taivaallisista
periaatteista, sillä tällaiset ihmissielut, kun he joutuvat kosketuksiin maailman
kanssa, levittävät sitä valoa, mitä heissä itsessään on. Heidän järkähtämätön
uskollisuutensa kaikissa elämän toimissa on oleva valon lähteenä muille. E. u. 21.
23.10. Keskiviikko, aamu
Apt. 9:6
“Kun Saulus sokean eksytyksen ja ennakkoluulon valtaamana sai ilmestyksen
Kristuksesta, jota hän vainosi, niin hänet ohjattiin välittömästi seurakunnan
yhteyteen, joka on maailman valo. Tässä tapauksessa Ananias edustaa Kristusta ja
lisäksi Kristuksen maanpäällisiä palvelijoita, jotka on asetettu toimimaan hänen
sijastaan. Kristuksen asemesta Ananias koskettaa Sauluksen silmiä, jotta ne
saisivat näkönsä. Kristuksen sijasta hän panee kätensä hänen päälleen, ja kun hän
rukoilee Kristuksen nimessä, Saulus saa Pyhän Hengen. Kaikki tehdään Kristuksen
nimessä ja häneltä saaduin valtuuksin. Kristus on perustus, ja seurakunta on
yhteyskanava.” E. u. 22.
23.10. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:16
“Eksytys on saanut vallan kaikkialla. Sielunvihollinen kokoaa joukkojaan. Hän
käyttää kaikkia juoniaan sekoittaakseen ihmisten mielen salakavalilla
viettelyksillään ja niin tuhotakseen sieluja. Niiden, joille Jumala on uskonut
totuutensa aarteet, tulee antaa valon loistaa siveellisen pimeyden keskellä. Jumala
vaatii kansaansa loistamaan valona maailmassa. Tätä ei vaadita vain saarnaajilta,
vaan jokaiselta Kristuksen opetuslapselta. Heidän kanssakäymisensä tuli olla
taivaallista. Ja kun heillä on yhteys Jumalaan, he haluavat pitää yhteyttä myös
kanssaihmisiinsä voidakseen sanoillaan ja teoillaan ilmaista Jumalan rakkautta,
joka elähdyttää heidän sydäntään. Näin he voivat olla valoina maailmassa, eikä
heidän välittämänsä valo sammu eikä sitä oteta pois.” E. u. 22.
24.10.Torstai, aamu
Matt. 13:43
“Kristuksen seuraajien tulisi olla vanhurskauden aseita, työmiehiä, eläviä kiviä,
valoa heijastavia, jotta taivaan enkelit viihtyisivät heidän luonaan. Heidän tulee olla
aivan kuin kanavia, joita myöten totuuden ja vanhurskauden henki pääsee
vuotamaan. Herra on tehnyt seurakuntansa jumalallisen vaikutuksen
varastopaikaksi. Taivas odottaa seurakunnan jäsenten tulevan kanaviksi, joita
myöten elämän virta pääsee vuotamaan maailmaan, jotta monet voisivat kääntyä
ja vuorostaan tulla kanaviksi, joita pitkin Kristuksen armo virtaa Herran viinitarhan
karuihin osiin. Jokainen, joka on yhteydessä Jumalaan, levittää valoa toisille. Jos
joillakuilla ei ole mitään valoa muille annettavaksi, se johtuu siitä, ettei heillä ole
mitään yhteyttä valon Lähteeseen.” E. u. 22.
24.10. Torstai, ilta
Dan. 12:3
“Jumala on säätänyt lapsensa jakamaan valoa toisille. Elleivät he sitä tee, vaan
jättävät sielut eksytyksen pimeyteen laiminlyömällä sen, mitä olisivat voineet
tehdä, jos olisivat olleet Pyhän Hengen elähdyttämiä, he joutuvat vastaamaan siitä
Jumalalle. Meidät on kutsuttu pimeydestä hänen ihmeelliseen valkeuteensa, jotta
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me julistaisimme Kristuksen ylistettäviä tekoja. Kaikista Jumalalle pyhittäytyneistä
tulee valon levittäjiä. Jumala tekee heistä välikappaleita julistamaan toisille hänen
armonsa rikkauksia. Vaikutuksemme toisiin ei ole niinkään riippuvainen siitä, mitä
sanomme, kuin siitä, mitä olemme. Ihmiset voivat väittää päätelmiämme vastaan
ja hyljätä ne, he voivat vastustaa vetoomuksiamme, mutta epäitsekkään
rakkauden täyttämä elämä on todistus, jota vastaan he eivät voi sanoa.
Periaatteellisella elämällä, jolle on luonteenomaista Kristuksen nöyryys, on
vastustamaton vaikutus.“ E. u. 22.
25.10. Perjantai, aamu
Matt. 28:18-20
“Sitä työtä, jota opetuslapset suorittivat, on meidän kaikkien tehtävä. Jokaisen
kristityn on toimittava lähetyssaarnaajana. Myötätunnolla ja säälien on hänen
työskenneltävä niiden hyväksi, jotka ovat avun tarpeessa, ja uhrauduttava kärsivän
ihmiskunnan tuskien lievittämiseksi. Ennen taivaaseenastumistaan Kristus antoi
opetuslapsilleen heidän lähetystehtävänsä. Hän kertoi heille, että heidän tuli olla
sen testamentin toimeenpanijoita, joilla hän sääsi maailmalle iankaikkisen
elämän aarteet. Kaikkien aikojen uskovaiset ovat osallistuneet siitä, mikä
uskottiin ensimmäisille opetuslapsille. Jokaiselle, joka on vastaanottanut
evankeliumin, on annettu pyhä totuus jaettavaksi maailmalle. Jumalan uskolliset
lapset ovat aina toimeliaita lähetystyöntekijöitä, jotka pyhittävät kykynsä hänen
nimensä kunniaksi ja käyttävät viisaasti leivisköitään hänen palveluksessaan.” E.
u. 24, 25.
25.10. Perjantai, ilta
Matt. 24:14
“Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on Kristuksen valtakunnan
lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli työskennellä vakavasti sielujen
hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille. Heidän ei tullut odottaa ihmisten tulevan
heidän luokseen, vaan heidän tuli viedä sanomansa ihmisten luo. Jumalan
sanansaattajia käsketään jatkamaan juuri sitä työtä, jota Kristus suoritti ollessaan
tässä maailmassa. Heidän tulee paneutua hänen palvelustoimintansa jokaiseen
työhaaraan. Hartaasti ja vilpittömästi heidän tulee kertoa ihmisille taivaan
tutkimattomasta rikkaudesta ja kuolemattomasta aarteesta.” E. u. 25.
26.10. Sapatti, aamu
Ilm. 18:1
“Tavallisen kansan tulee astua työntekijäin riveihin. Osallistuessaan
lähimmäistensä murheisiin niin kuin Vapahtaja osallistui ihmiskunnan suruihin he
uskossa näkevät hänen työskentelevän heidän kanssaan. Kaikilla kentillä, lähellä
ja kaukana, miehiä kutsutaan irrottautumaan aurankurjesta ja tavallisista liikeelämän ammateista, jotka suureksi osaksi valtaavat mielen, ja harjaantumaan
työhön kokeneiden miesten yhteydessä. Opittuaan työskentelemään tehokkaasti
he julistavat totuutta voimakkaasti. Jumalallisen kaitselmuksen ihmeellisestä
johdatuksesta vaikeuksien vuoret siirtyvät ja uppoutuvat mereen. Maan asukkaat,
joille sanoma merkitsee niin paljon, kuulevat ja ymmärtävät sen. Ihmiset tulevat
tietämään, mikä on totuus. Työ edistyy edistymistään, kunnes koko maa on tullut
varoitetuksi, ja sitten tulee loppu.” E. u. 26.
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26.10. Sapatti, ilta
1. Kor. 1:26-19
“Jumala voi ja tahtoo käyttää niitä, jotka eivät ole saaneet perusteellista
koulukasvatusta. Joka epäilee, ettei Jumala pysty tekemään sitä, ilmaisee vain
epäuskonsa ja rajoittaa hänen kaikkivaltiasta voimaansa, jolle mikään ei ole
mahdotonta. Kunpa keskuudessamme olisi vähemmän tätä tarpeetonta,
epäluuloista varovaisuutta! Se jättää niin monia seurakunnan voimia käyttämättä,
se sulkee tien, niin ettei Pyhä Henki voi käyttää ihmisiä, se pitää joutilaina niitä,
jotka olisivat halukkaita ja innokkaita työskentelemään Kristuksen hyväksi, ja se
estää monia sellaisia lähtemästä työhön, joista tulisi tehokkaita Jumalan
työtovereita, jos vain saisivat siihen kunnon tilaisuuden.” E. u. 26, 27.
27.10. Sunnuntai, aamu
Ef. 4:14
“Jokaisen sielun etuoikeus on edistyä. Ne, jotka ovat Kristuksen yhteydessä,
kasvavat armossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen ja täyden
iän määrään. Jos kaikki, jotka sanovat uskovansa totuuden, olisivat parhaan
kykynsä ja tilaisuutensa mukaan oppineet ja toimineet, heistä olisi tullut väkeviä
Kristuksessa. Jos he olisivat täysin pyhittäytyneet Jumalalle, heistä olisi tullut
ammatistaan riippumatta — olivatpa he maanviljelijöitä, mekaanikkoja, opettajia
tai pastoreita — taivaallisen Mestarin tehokkaita työntekijöitä. Niiden seurakunnan
jäsenten, jotka ovat riittävän kyvykkäitä toimimaan elämän eri aloilla kuten
opettajina, rakennusalalla, teollisuuden palveluksessa tai maanviljelijöinä, tulisi
yleensä olla valmiit työskentelemään seurakunnan rakennukseksi palvelemalla
johtokunnissa tai sapattikoulun opettajina, osallistumalla lähetystyöhön tai
hoitamalla seurakunnan eri virkoja.” E. u. 27.
27.10. Sunnuntai, ilta
Sak. 4:6
“Kristus ei halunnut työnsä suorittamisessa käytettävän juutalaisen neuvoston
oppineisuutta tai kaunopuheisuutta eikä Rooman valtaa. Sivuuttaen
itsevanhurskaat juutalaiset johtajat Mestarityöntekijä valitsi nöyriä oppimattomia
miehiä julistamaan niitä totuuksia, jotka liikuttaisivat maailmaa. Nämä miehet hän
halusi harjoittaa ja kasvattaa seurakuntansa johtajiksi. Heidän tuli vuorostaan
kasvattaa toisia ja lähettää heidät julistamaan evankeliumia. Jotta he
menestyisivät työssään, heille annettaisiin Pyhän Hengen voima. Evankeliumia ei
tullut julistaa inhimillisellä voimalla eikä inhimillisellä viisaudella, vaan Jumalan
voimalla.” E. u. 27.
28.10. Maanantai, aamu
Matt. 5:13
“Meidän ei tule todistaa Jumalasta vain saarnaamalla totuutta tai levittämällä
kirjallisuutta. Muistakaamme, että Kristuksen kaltainen elämä on voimakkain
todistus, mikä voidaan esittää kristinuskon puolesta, ja että ala-arvoinen
kristillinen luonne on maailmassa suuremmaksi haitaksi kuin maailmallinen
luonne. Eivät maailman kaikki kirjatkaan voi vastata pyhän elämän vaikutusta. Sen
mitä ihmiset uskovat, ratkaisee seurakunnan elämä eikä saarnaajan julistus. Liian
usein saarnatuolista julistetun saarnan vaikutuksen kumoaa niiden elämän
saarnavaikutus, jotka sanovat olevansa totuuden kannattajia. E. u. 28.
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28.10. Maanantai, ilta
3. Joh. 1:6
“Kristuksen elämä oli alati laajenevaa, rajatonta vaikutusta, joka yhdisti hänet
Jumalaan ja koko ihmisperheeseen. Kristuksen kautta Jumala on vaikuttanut
ihmiseen sillä tavoin, että tämän on mahdotonta elää itselleen. Yksilöinä liitymme
toisiin ihmisiin ja muodostamme näin osan Jumalan suuresta kokonaisuudesta,
molemminpuolisin velvoituksin. Kukaan ei voi olla riippumaton lähimmäisistään,
sillä jokaisen hyvinvointi vaikuttaa toisiin. Jumalan tarkoitus on, että jokainen
tuntisi olevansa välttämätön toisten hyvinvoinnille ja koettaisi edistää heidän
onneaan. Raamatun uskontoa ei saa rajoittaa kirjan kansien väliin tai kirkon
seinien sisään. Sitä ei silloin tällöin tule ottaa esiin omaksi hyödykseen ja sitten
jälleen huolellisesti panna syrjään. Sen on pyhitettävä jokapäiväinen elämä,
ilmettävä kaikissa liiketoimissa ja seurustelussamme ihmisten kanssa.” E. u. 28.
29.10. Tiistai, aamu
Kol. 4:8
“Jumalan tarkoitus on kirkastaa itsensä kansassaan maailmalle. Hän odottaa
Kristuksen nimeä tunnustavien edustavan häntä ajatuksin, sanoin ja teoin. Heidän
ajatustensa tulee olla puhtaita ja sanojensa jaloja ja kohottavia, niin että ne
vetävät heidän ympärillään olevia lähemmäksi Vapahtajaa. Kristuksen uskonnon
tulee liittyä läheisesti kaikkeen, mitä he tekevät ja puhuvat. Heidän jokaisessa
liiketoimessaan tulee olla Jumalan läsnäolon tuoksahdus. Harjoittakoon liikemies
liiketointaan niin uskollisesti, että se kirkastaa hänen Mestariaan. Ulottakoon hän
uskontonsa kaikkeen, mitä tehdään, ja ilmaiskoon ihmisille Kristuksen henkeä.
Työskennelköön ammattimies hänen uutterana ja uskollisena edustajanaan, jonka
elämä oli arkista aherrusta Juudean kaupungeissa. Suorittakoon jokainen
Kristuksen nimeä mainitseva työnsä niin, että se joka näkee hänen hyvät tekonsa
ylistäisi hänen Luojaansa ja Lunastajaansa.” E. u. 29.
29.10. Tiistai, ilta
Joh. 9:29, 30
“Naiset voivat yhtä hyvin kuin miehetkin ryhtyä julistamaan totuutta siellä, missä
se voi saavuttaa vastakaikua ja voidaan tuoda ilmi. He voivat osallistua työhön
tänä ahdingon aikana, ja Herra on toimiva heidän välityksellään. Jos he vain täysin
käsittävät velvollisuutensa ja työskentelevät Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksen
alaisina, heillä tulee olemaan juuri sitä itsehillintää, mitä tämä aika vaatii.
Vapahtaja antaa kasvojensa valon loistaa näille itsensäuhraaville naisille, ja tästä
he saavat voiman, joka ylittää miesten voiman. He voivat suorittaa perheissä työtä,
mitä miehet eivät voi tehdä, sisäiseen elämään ulottuvaa työtä. He voivat päästä
lähelle niiden sydäntä, joita miehet eivät voi tavoittaa. Heidän työtään tarvitaan.
Hellävaraiset ja nöyrät naiset voivat tehdä hyvää työtä selittämällä totuutta
ihmisille näiden kotona. Näin selitettynä Jumalan sana pääsee tekemään
hapattavaa työtään, ja sen vaikutuksesta kokonaisia perheitä kääntyy.” E. u. 29.
30.10. Keskiviikko, aamu
Apt. 9:36
“Kaikilla, jotka tekevät Jumalan työtä, tulisi olla Martan ja Marian ominaisuudet
sekoittuneina — palveluhalua ja vilpitöntä totuudenrakkautta. Oma minä ja
itsekkyys on tyystin syrjäytettävä. Jumala kutsuu hartaita naistyöntekijöitä, jotka
ovat hillittyjä, lämminsydämisiä, lempeitä ja periaatteellisia. Hän kutsuu kestäviä
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naisia, jotka irrottavat mielensä omasta minästä ja henkilökohtaisesta
mukavuudestaan ja keskittävät sen Kristukseen, puhuvat totuuden sanoja,
rukoilevat niiden kanssa, joiden luo voivat päästä, ja koettavat johtaa sieluja
kääntymykseen. Sisaret voivat toimia tehokkaasti hankkimalla tilaajia
aikakauslehdillemme, ja näin he levittävät valoa monille.” E. u. 30.
30.10. Keskiviikko, ilta
Apt. 9:38-41
“On jaloja naisia, joilla on ollut siveellistä rohkeutta omaksua totuus tosiasioiden
perusteella. He ovat vastaanottaneet totuuden tunnontarkasti. He ovat tahdikkaita,
käsityskykyisiä ja taitavia, ja heistä tulee menestyksellisiä Mestarinsa työntekijöitä.
Kristittyjä naisia kutsutaan. Sisaremme voivat palvella valppaina työntekijöinä
kirjoittamalla ja herättämällä niiden ystävien tosi tunteet, jotka ovat
vastaanottaneet lehtemme ja kirjasemme. Nyt tarvitaan periaatteiltaan lujia ja
luonteeltaan päättäväisiä naisia, jotka uskovat, että todella elämme viimeisten
päivien aikaa ja että meillä on viimeinen vakava varoitussanoma julistettavana
maailmalle. Nämä ovat niitä, joita Jumala voi käyttää kirjallisuus- ja lähetystyössä.
Nämä voivat monin tavoin tehdä arvokasta Jumalan työtä jakamalla kirjasia ja
arvostelukykyisesti levittämällä Signs of the limes - Nykyaika-lehteä.” E. u. 30.
31.10. Torstai, aamu
2. Kun. 5:2, 3
“Jos olisi kaksikymmentä naista siellä, missä nyt on yksi, jotka ottaisivat tämän
pyhän tehtävän rakkaaksi työkseen, näkisimme paljon useampien kääntyvän
totuuteen. Nyt tarvitaan naisia, jotka voivat työskennellä, jotka eivät ole
omahyväisiä, vaan hiljaisia ja nöyriä sydämeltä, ja jotka Kristuksen sävyisyyttä
osoittaen tahtovat työskennellä missä vain löytävät jotakin tehtävää sielujen
pelastukseksi. Sadat sisaremme voisivat olla nyt työssä, jos vain tahtoisivat.
Heidän tulisi vaatettaa itsensä ja lapsensa yksinkertaisesti siisteihin ja kestäviin
asusteihin, ilman koristelua, ja omistaa turhaan komeiluun käyttämänsä aika
lähetystyöhön. Kaukana oleville ystäville voidaan kirjoittaa kirjeitä. Sisaremme
voivat kokoontua neuvottelemaan parhaasta työtavasta.” E. u. 30, 31.
31.10. Torstai, ilta
Luuk. 12:34
“Rahaa voidaan säästää uhrilahjaksi Jumalalle ja sijoittaa se heidän ystävilleen
lähetettäviin lehtiin ja kirjasiin. Niiden, jotka nyt eivät tee mitään, tulisi lähteä
työhön. Tuntekoon jokainen Jumalan lapseksi itseään kutsuva sisar todella
vastuunsa kaikkien ulottuvillaan olevien auttamisesta. Sisaremme ovat olleet liian
kärkkäitä välttämään vastuuta, mikä vaatii ajatuksen ja mielen keskitettyä
käyttöä, ja kuitenkin he tarvitsevat juuri tällaista harjoitusta täydentääkseen
kristillistä kokemustaan. He voivat henkilökohtaisesti osallistua lähetystyöhön ja
levittää innokkaasti kirjasia ja lehtiä, jotka oikealla tavalla edustavat uskoamme.
Sisaret, älkää väsykö valppaaseen lähetystyöhön. Tätä työtä te kaikki voitte
suorittaa menestyksellisesti, jos vain pysytte Jumalan yhteydessä.” E. u. 31.
MARRASKUU
1.11. Perjantai, aamu
Matt. 19:14
“Herra on määrännyt nuorison olemaan hänen auttavana kätenään. Miten pian
sellaisella työntekijäjoukolla, minkä oikein harjoitettu nuorisomme muodostaisi,
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sanoma ristiinnaulitusta, ylösnousseesta ja pian palaavasta Vapahtajasta voitaisiin
viedä koko maailmaan! Meillä on nykyään nuorisojoukko, mikä oikein ohjattuna ja
rohkaistuna voi aikaansaada paljon. Haluamme lastemme uskovan totuuden.
Haluamme heidän olevan Jumalan siunaamia. Haluamme heidän hyvin laadittujen
suunnitelmien mukaisesti auttavan toisia nuoria. Harjoitettakoon kaikkia niin, että
he voivat oikein edustaa totuutta, selostaa sen toivon perustusta, joka heissä on,
ja tuottaa Jumalalle kunniaa missä tahansa työmuodossa, johon heillä on
edellytyksiä.” E. u. 32.
1.11. Perjantai, ilta
Kol. 3:17
“Seurakunnissamme tarvitaan hyvin järjestettyä ja hyvin harjoitettua nuorta
kyvykkyyttä. Nuoriso tahtoo purkaa johonkin ylipursuavaa tarmoaan. Ellei tätä
tarmoa ohjata oikeisiin uomiin, nuoret käyttävät sitä sillä tavoin, että se
vahingoittaa heidän omaa hengellisyyttään ja osoittautuu vahingolliseksi myös
heidän seuratovereilleen. Kun nuoret antavat sydämensä Jumalalle, ei vastuumme
heistä lakkaa. Heidät on saatava kiinnostumaan Herran työstä ja käsittämään,
että hän odottaa heidän jotenkin edistävän hänen työtään.” E. u. 32.
2.11. Sapatti, aamu
2. Kor. 8:23
“Ei riitä, että nuorille näytetään kuinka paljon tehtävää on ja kehotetaan heitä
osallistumaan työhön. Heille täytyy opettaa, miten Mestarin hyväksi tulee
työskennellä. Opetuksen, kasvatuksen ja harjoittelun avulla heidät täytyy
perehdyttää parhaisiin menetelmiin, joilla pyritään voittamaan sieluja Kristukselle.
Opettakaa heitä koettamaan hiljaisella ja vaatimattomalla tavalla auttamaan
nuoria tovereitaan. Esitettäköön järjestelmällisesti lähetystyön eri haarat, joihin he
voivat osallistua, ja annettakoon heille opetusta ja apua. Näin he oppivat
tekemään Jumalan työtä.” E. u. 32, 33.
2.11. Sapatti, ilta
Dan. 1:8, 9
“Moni nykypäivän poikanen, joka kasvaa kuten muinoin Daniel Juudean kodissaan
tutkien Jumalan sanaa ja tekoja ja saaden opetuksia uskollisesta palveluksesta,
joutuu vielä esiintymään kuninkaiden Kuninkaan todistajana lakiasäätävissä
kokouksissa, oikeussaleissa tai hoveissa. Timoteus sai kutsun jo nuorukaisena
Paavali havaitsi Timoteuksen uskolliseksi, kestäväksi ja totuudelliseksi, ja hän
valitsi hänet työ- ja matkakumppanikseen. Ne, jotka olivat opettaneet Timoteusta
lapsuudesta lähtien, saivat iloita nähdessään hoivattinsa pääsevän suuren
apostolin läheiseksi toveriksi. Jumala valitsi Timoteuksen jo nuorukaisena
opettajaksi, mutta varhaisella kasvatuksella hänen periaatteensa olivat jo niin
vakiintuneet, että hän pystyi toimimaan Paavalin apulaisena. Ja nuorukaisenakin
hän suoritti vastuulliset tehtävänsä kristillisen sävyisästi.” E. u. 33, 34.
3.11. Sunnuntai, aamu
5. Moos. 35:7
“Taakankantajamme
ovat
vaipumassa
hautaan.
Monet
kansamme
toimeenpanemien uudistusten esitaistelijoista ovat nyt sivuuttaneet elämän
puolipäiväpiirin, ja heidän fyysinen ja henkinen voimansa vähenee.
Asiaankuuluvan vakavasti voidaan kysyä: Ketkä täyttävät heidän paikkansa?
Keiden hoitoon uskotaan seurakunnan tärkeät tehtävät, kun nykyiset lipunkantajat
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kaatuvat? Voimme vain huolekkaasti katsoa nykypäivän nuoriin, joiden täytyy
ryhtyä kantamaan näitä taakkoja ja tätä vastuuta. Heidän täytyy jatkaa työtä siitä,
mihin toiset jättävät sen, ja heidän suuntauksensa ratkaisee, pysyvätkö
siveellisyys, uskonto ja elävä jumalisuus voimassa, vai pääsevätkö epäsiveellisyys
ja uskottomuus turmelemaan ja tuhoamaan kaiken arvokkaan.” E. u. 34.
3.11. Sunnuntai, ilta
Joos. 1:5-7
“Meidän täytyy osoittaa luottavamme nuoriin miehiimme. Heidän tulisi olla
etunenässä jokaisessa yrityksessä, kun taas liikarasittuneet Kristuksen palvelijat
tulisi pitää neuvonantajina rohkaisemassa ja siunaamassa niitä, jotka Jumalan
työssä joutuvat ankarimpaan voimain mittelyyn. Nuoria miehiä tarvitaan. Jumala
kutsuu heitä lähetyskentille. Suhteellisen vapaina huolista ja vastuusta heidän on
suotuisampaa lähteä työhön kuin niiden, joilla on suuren perheen kasvatus- ja
elantohuolia. Edelleen nuoret miehet voivat helpommin sopeutua uuteen ilmastoon
ja uusiin oloihin, ja he voivat paremmin kestää puutetta ja vaivoja. Toimimalla
tahdikkaasti ja kestävästi he voivat tavoittaa ihmiset siellä, missä he ovat.” E. u.
34.
4.11. Maanantai, aamu
2. Tim. 4:2
“Monia nuoria miehiä, jotka ovat saaneet oikean kotikasvatuksen, on harjoitettava
palvelukseen ja rohkaistava viemään totuuden lippua uusille paikoille
työskentelemällä suunnitelmallisesti ja uskollisesti. Toimimalla saarnaajiemme ja
kokeneiden työntekijöiden tovereina kaupungeissa he saavat parasta harjoitusta.
Jumalan johdossa ja kokeneempien työtovereittensa rukousten turvin he voivat
tehdä hyvää ja siunattua työtä. Ahertamalla yhdessä vanhempien työntekijöiden
kanssa ja käyttämällä nuoria voimiaan parhaalla tavalla he saavat seurakseen
taivaallisia enkeleitä, ja Jumalan työtovereina heidän etuoikeutenaan on laulaa,
rukoilla, uskoa ja työskennellä rohkeasti ja vapaasti. Taivaan lähettiläiden läsnäolo
antaa heille ja heidän työtovereilleen varmuutta ja luottamusta, joka johtaa
rukoukseen ja kiitokseen ja tosi uskon vilpittömyyteen.” E. u. 35.
4.11. Maanantai, ilta
Tiit. 1:4, 5
“Nuoret voivat monilla aloilla suorittaa hyvää työtä. Ryhmiä tulisi järjestää ja
kouluttaa perusteellisesti toimimaan sairaanhoitajina, raamattutyöntekijöinä,
kirjaevankelistoina, saarnaajina ja lääkintälähetystyöntekijöinä. Meidän tulisi
kasvattaa nuoria auttamaan toisia nuoria, ja kun he koettavat tehdä tätä työtä, he
saavat kokemusta, minkä perusteella he voivat pyhittyneinä työntekijöinä
laajentaa toimintapiiriään. Nuoria miehiä ja naisia tulisi kouluttaa
työskentelemään omassa naapuristossaan ja muuallakin. Päättäkööt kaikki
perehtyä tälle ajalle tarkoitettuun työhön ja harjaantua tekemään sitä, mihin heillä
on parhaat edellytykset.” E. u. 35.
5.11. Tiistai, aamu
1. Tim. 4:16
“Nuoret miehet ja nuoret naiset, ettekö voisi muodostaa ryhmiä ja Kristuksen
sotilaina ilmoittautua työhön luovuttaen kaiken älynne ja taitonne ja kykynne
Mestarin palvelukseen, jotta voisitte pelastaa sieluja perikadosta? Järjestettäköön
joka seurakunnassa ryhmiä tekemään tätä työtä. Tahtovatko ne nuoret miehet ja
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nuoret naiset, jotka todella rakastavat Jeesusta, järjestäytyä työntekijöiksi, ei vain
toimimaan sapatinpitäjien parissa, vaan myös niiden keskuudessa, jotka eivät ole
meidän uskoamme? Lähtekööt nuoret miehet ja naiset ja lapset työhön Jeesuksen
nimessä. Ryhtykööt he yhdessä johonkin suunniteltuun ja järjestettyyn toimintaan.
Ettekö voi kerääntyä työntekijäryhmäksi, rukoilla yhdessä määräaikoina ja pyytää
Herraa antamaan teille armoaan sekä ryhtyä yhteistoimintaan?” E. u. 36.
5.11. Tiistai, ilta
Apt. 16:9
“Sapattia pitävien adventistien joukossa on ollut vain vähän lähetyshenkeä. Jos
saarnaajat ja kansa olisivat kyllin heränneitä, he eivät pysyisi niin
välinpitämättöminä, kun Jumala on kunnioittanut heitä uskomalla heille lakinsa,
painamalla sen heidän mieleensä ja kirjoittamalla sen heidän sydämeensä. Tosi
lähetyshenki on hävinnyt seurakunnista, joilla on niin ylevä tunnustus; niiden
jäsenten sydämet eivät enää hehku rakkaudesta sieluihin eikä halusta johdattaa
heitä Kristuksen laumaan. Tarvitsemme innokkaita työntekijöitä… Minulle
näytettiin, että olemme kansana vajavaisia. Työmme eivät ole uskomme mukaisia.
Uskomme mukaan meidän aikanamme julistetaan vakavinta ja tärkeintä
sanomaa, mikä koskaan on annettu kuolevaisille. Mutta tämän huomioon ottaen
eivät pyrkimyksemme, intomme ja antaumuksemme vastaa työn luonnetta.
Meidän tulisi herätä kuolleista, ja Kristus on antava meille elämän.” E. u. 37.
6.11. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:12
“Sydäntäni särkee ajatellessani, miten heikosti seurakuntamme tajuavat vakavan
velvollisuutensa Jumalaa kohtaan. Sotilaita eivät ole vain saarnaajat, vaan
jokainen mies ja nainen, joka on liittynyt Kristuksen armeijaan; mutta ovatko he
valmiit tyytymään sotilaan osaan, josta Kristus on antanut heille esimerkin
itsensäkieltävällä ja uhrautuvalla elämällään? Mitä kieltäymystä seurakuntamme
yleensä osoittavat? Rahalahjoja he ovat voineet antaa, mutta itseään he eivät ole
antaneet. Monet Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat eivät tunne vastuuta
sieluista sen enempää kuin maailmakaan. Silmäin pyyntö, elämän korskeus,
turhamaisuus ja mukavuudenhalu erottavat kristityiksi tunnustautuvat Jumalasta,
ja lähetyshenkeä on tosi asiassa vain muutamilla. Mitä voidaan tehdä, jotta Siionin
syntisten silmät avautuisivat ja vavistus valtaisi ulkokullatut?” E. u. 37, 38
6.11. Keskiviikko, ilta
Sananl. 22:13
“On eräs luokka, jota Meeros kuvaa. Lähetyshenki ei ole koskaan vallannut heidän
mieltään. Ulkolähetyksen kutsut eivät ole herättäneet heitä toimintaan. Miten
selvittävät välinsä Jumalan kanssa ne, jotka eivät tee mitään hänen asiansa
hyväksi - voittaakseen sieluja Kristukselle? Sellaisille tullaan sanomaan: »Sinä
paha ja laiska palvelija!» Kuvaukseksi siitä, ettet osallistunut Jumalan työhön,
kuten etuoikeutesi oli, minulle osoitettiin nämä sanat: »Kirotkaa Meeros, sanoo
Herran enkeli, kiroamalla kirotkaa sen asukkaat, koska eivät tulleet Herran avuksi,
Herran avuksi sankarien joukkoon.»” E. u. 37.
7.11. Torstai, aamu
Sananl. 11:24
“Minulle esitettiin sellaisten luokka, jotka ovat tietoisia siitä, että heillä on
hyväntahtoisia mielijohteita, hartaita tunteita ja hyvän tekemisen halua, mutta
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kuitenkaan he eivät tee mitään. He tuntevat olonsa itsekylläiseksi ja kuvittelevat,
että jos heillä olisi tilaisuutta tai jos olot olisivat suotuisammat, he voisivat ja
tahtoisivat tehdä jotakin suurta ja hyvää, mutta he odottavat tuota tilaisuutta. He
halveksivat ahdasmielistä kitsastelijaa, joka nureksuu vähäistäkin antia
puutteelliselle. He näkevät, että hän elää vain itselleen eikä helly tekemään hyvää
toisille eikä siunaamaan heitä niillä vaikutuksen ja varojen leivisköillä, joita hänelle
on uskottu, jotta hän käyttäisi niitä oikein eikä väärin, eikä päästäisi niitä
ruostumaan tai kätkisi niitä maahan.” E. u. 38.
7.10. Torstai, ilta
Ps. 112:9
“Ne, jotka näin antavat vallan saituudelleen ja itsekkyydelleen, joutuvat
vastaamaan kitsaudestaan ja leivisköjensä väärinkäytöstä. Mutta paljon
vastuullisempia ovat nuo, jotka saavat anteliaita herätteitä ja jotka luontevan
helposti käsittävät hengellisiä asioita, jos he jäävät toimettomina odottamaan
tilaisuutta, jonka he eivät katso vielä tulleen. He vertaavat omaa toiminnanhaluaan
saiturin kitsasteluun ja pitävät omaa tilaansa parempana kuin ynseiden
lähimmäistensä tilaa. Mutta tällaiset pettävät itsensä. Käyttämättömien kykyjen
pelkkä omaaminen vain lisää heidän vastuullisuuttaan, ja elleivät he kartuta
Mestarinsa leivisköjä, vaan varastoivat ne kätköönsä, ei heidän asemansa ole sen
parempi kuin niiden lähimmäistenkään, joita he niin halveksivat. Heille tullaan
sanomaan: »Te tiesitte Mestarinne tahdon, mutta ette täyttäneet sitä.»” E. u. 38, 39.
8.11. Perjantai, aamu
Hagg. 1:7, 8
“Jumalan kansan täytyy ottaa vaarin varoituksesta ja havaita ajan merkit.
Kristuksen tulemuksen merkit ovat liian selvät jättääkseen sijaa epäilykselle, ja
siitä syystä jokaisen totuutta tunnustavan tulisi olla toimiva saarnaaja. Jumala
kehottaa kaikkia heräämään, sekä saarnaajia että kansaa. Koko taivas on
liikkeellä. Maan historian tapahtumat lähestyvät nopeasti loppuaan. Olemme
viimeisten päivien vaarojen keskellä. Joudumme kohtaamaan vielä suurempia
vaaroja, emmekä kuitenkaan ole hereillä. On aivan kauhistavaa, että Jumalan
asiaan suhtaudutaan niin veltosti ja haluttomasti. Tämä horrostila on saatanan
aiheuttama. Epäusko verhoaa seurakuntiamme paarinliinan tavoin, koska ne eivät
kartuta Jumalalta saamiaan leivisköjä levittämällä valoa niille, jotka eivät tunne
kallisarvoista totuutta. Herra kehottaa anteeksiannon saaneita, jotka iloitsevat
valossa, levittämään totuutta toisten tietoon.” E. u. 39.
8.11. Perjantai, ilta
Hagg. 2:15-21
“Saatana koettaa nyt pitää Jumalan kansan jäseniä toimettomuuden tilassa ja
estää heitä suorittamasta omaa osaansa totuuden levittämistyössä, jotta heidät
lopulta punnittaisiin ja havaittaisiin köykäisiksi. Vaarat uhkaavat ihmisiä, ja heitä
tuhoutuu joukoittain, mutta miten harvat Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat
tuntevatkaan vastuuta näistä sieluista. Maailman kohtalo on vaakalaudalla, mutta
tämä tuskin liikuttaa niitäkään, jotka sanovat uskovansa kauaskantoisimman
totuuden, mikä koskaan on annettu kuolevaisille. Puuttuu sitä rakkautta, joka sai
Kristuksen lähtemään taivaallisesta kodistaan ja pukeutumaan ihmisluontoon,
jotta ihmisyys tavoittaisi ihmisyyden ja vetäisi ihmisyyden kohti jumaluutta.
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Jumalan kansan jäsenet on vallannut horros, halvaus, joka estää heitä
ymmärtämästä tämän hetken velvoitusta.” E. u. 39.
9.11. Sapatti, aamu
Matt. 6:24
“Kristityiksi tunnustautuvien raukean ja unisen velttouden turvin saatana vahvistaa
joukkojaan ja voittaa sieluja puolelleen. Monet, jotka luulevat olevansa Kristuksen
puolella, vaikkeivät varsinaisesti teekään mitään hänen hyväkseen, auttavat
vihollista valtaamaan alaa ja saamaan etuja. Laiminlyömällä uutteran
työskentelyn Mestarin hyväksi ja jättämällä toimimatta ja puhumatta
velvollisuutensa mukaisesti he ovat antaneet saatanan saada valtaansa sieluja,
jotka olisi voitu voittaa Kristukselle.” E. u. 40.
9.11. Sapatti, ilta
Jer. 30:3
“Tutkiessani Raamattua olen huolissani viimeisten päivien Jumalan Israelista. Sen
jäseniä kehotetaan pakenemaan epäjumalain palvelusta. Pelkään heidän olevan
unessa ja niin mukautuneita maailmaan, että olisi vaikea erottaa Jumalan
palvelijaa sellaisesta, joka ei palvele häntä. Välimatka pitenee Kristuksen ja hänen
kansansa välillä, mutta lyhenee sen ja maailman välillä. Merkit, jotka erottavat
Kristuksen kansaksi tunnustautuvat maailmasta, ovat miltei hävinneet. Muinaisen
Israelin tavoin he jäljittelevät ympärillään asuvien kansojen kaikkia kauhistavia
tekoja.” E. u. 40.
10.11. Sunnuntai, aamu
Mal. 1:6
“Emme havaitse vain maailmassa seurauksia siitä, ettei seurakunta ole
työskennellyt Kristuksen tavoin. Tämä laiminlyönti on aiheuttanut seurakunnassa
sellaisen asiaintilan, joka on sumentanut Jumalan työn korkeat ja pyhät tavoitteet.
Seurakunnassa on ilmaantunut arvostelun ja katkeruuden henkeä, ja monien
hengellinen käsityskyky on himmennyt. Tämä on aiheuttanut Kristuksen asialle
suuren tappion. Tulen hyvin surulliseksi ajatellessani tilaamme kansana. Herra ei
ole sulkenut meiltä taivasta, mutta oma jatkuva luopumuksemme on erottanut
meidät Jumalasta.” E. u. 40.
10.11. Sunnuntai, ilta
Hes. 9:4
“Ylpeys, ahneus ja maailmanrakkaus ovat asustaneet sydämessä ilman
rangaistuksen tai tuomion pelkoa. Törkeitä ja julkeita syntejä on harjoitettu
keskuudessamme. Ja kuitenkin yleisenä käsityksenä on, että seurakunta
kukoistaa ja että rauha ja hengellinen hyvinvointi vallitsevat kaikkien sen rajojen
sisällä. Seurakunta on lakannut seuraamasta Kristusta, johtajaansa, ja
käännettyään hänelle selkänsä pakenee jatkuvasti Egyptiä kohden. Kuitenkin
muutamat ovat levottomia tai ihmeissään hengellisen voiman puutteestaan.
Epäilevä ja jopa epäuskoinen suhtautuminen Jumalan Hengen todistuksiin
hapattaa seurakuntiamme kaikkialla. Tämä on saatanalle mieleen.” E. u. 41.
11.11. Maanantai, aamu
Joh. 1:5
“Jumala on antanut kansalleen yhä lisääntyvää valoa, mutta monet ovat
laiminlyöneet valon seuraamisen, ja siksi heidän hengellinen tilansa on hyvin
heikko. Ei Jumalan kansa nyt joudu häviöön siksi, että se olisi tietoa vailla. Ei heitä
tuomita siitä, etteivät he tunne tietä, totuutta ja elämää. Totuus, jonka he ovat
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käsittäneet ja valo joka on heille loistanut, mutta joka sitten on laiminlyöty tai
hyljätty, tulevat tuomitsemaan heidät. Mitä olisi Jumalan viinitarhalle vielä voitu
tehdä, jota sille ei olisi jo tehty? Valoa, kallista valoa loistaa Jumalan kansalle,
mutta se ei pelasta heitä, elleivät he suostu sen pelastettaviksi, elä täysin sen
mukaisesti ja levitä sitä toisille, jotka ovat pimeydessä.” 41.
11.11. Maanantai, ilta
Ilm. 3:18
“Seurakunnat tarvitsevat silmiinsä taivaallista silmävoidetta nähdäkseen, että
niillä on kaikkialla monia tilaisuuksia palvella Jumalaa. Jumala on toistuvasti
kehottanut kansaansa lähtemään ulos teille ja aitovierille ja pakottamaan ihmisiä
tulemaan sisälle, jotta hänen huoneensa täyttyisi. Kuitenkin on aivan omien
oviemme vierustoilla perheitä, joista emme ole sen vertaa kiinnostuneita, että he
uskoisivat meidän välittävän heidän sielustaan. Juuri tätä, meitä lähinnä olevaa
työtä Herra nyt kehottaa seurakuntaa suorittamaan. Meidän ei tule kysellä: »Kuka
on lähimmäiseni?» Meidän on muistettava, että lähimmäisemme on se, joka
tarvitsee myötätuntoamme ja apuamme. Lähimmäisemme on jokainen vihollisen
haavoittama ja runtelema sielu.” E. u. 41, 42.
12.11. Tiistai, aamu
Luuk. 10:29
“Lähimmäisemme on jokainen, joka on Jumalan omaisuutta. Juutalaiset
määrittelivät tarkoin, kuka oli heidän lähimmäisensä, mutta Kristuksessa sillä ei
ole mitään merkitystä. Ei ole mitään aluerajoja, ei keinotekoisia määritelmiä, ei
luokkarajoja eikä ylimystöä. Saatana punoo nyt kaikin voimin juoniaan ja
petoksiaan saadakseen ihmiset lakkaamaan levittämästä kolmen enkelin
sanomaa, jota on julistettava voimakkaasti. Kun vihollinen näkee, että Herra
siunaa kansaansa ja auttaa sitä havaitsemaan hänen eksytyksensä, hän pyrkii
mestarillisen taitavasti herättämään kiihkoilua ja toisaalta kylmää muodollisuutta
saadakseen sielut valtaansa. Nyt on aika valvoa lakkaamatta. Tarkatkaa jo ensi
askelta, jonka saatana voi edetä keskuudessamme.” E. u. 42.
12.11. Tiistai, ilta
Ef. 5:15-16
“Seurakunnissamme on siveellisiä jäävuoria. On paljon kaavoihin kangistuneita,
jotka voivat esiintyä vaikuttavasti, mutta eivät pysty loistamaan valoina
maailmassa. Minulle on näytetty, että Jumalan kansaa rajoittava itsekkyys on
syynä siihen, ettei se ole hengellisempi ja ettei sillä ole enemmän uskoa. — — Ei
Jumala hyväksy kokoustenne runsautta eikä rukoustenne monilukuisuutta, vaan
sen, että teette oikein, suoritatte oikean teon oikeaan aikaan.” E. u. 42.
13.11. Keskiviikko, aamu
Room. 8:5, 6
“Kuitenkin jotkut kieltäytyvät kääntymästä. He eivät halunneet vaeltaa Jumalan
tietä, ja kun Jumalan työn edistämiseksi kehotettiin antamaan vapaaehtoisia
uhreja, jotkut takertuivat itsekkäästi maalliseen omaisuuteensa. Nämä ahneet
erosivat uskovaisten joukosta. Esitän seurakunnalle sen vakavan lausunnon, ettei
yksi kahdestakymmenestä, joiden nimet ovat seurakunnan kirjoissa, ole valmis
päättämään maista vaellustaan ja olisi yhtä varmasti ilman Jumalaa ja ilman
toivoa maailmassa kuin tavallinen syntinen. He tunnustavat palvelevansa Jumalaa,
mutta palvelevat innokkaammin mammonaa. Tämä puolinainen palvelus on
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jatkuvaa Kristuksen kieltämistä pikemmin kuin Kristuksen tunnustamista. Niin
monet
ovat
tulleet
seurakuntaan
mieleltään
alistumattomina
ja
hienostumattomina. Heidän oma epäsiveellinen ja alhainen turmeltuneisuutensa
on pilannut heidän hengellisen makunsa, ja mieleltään, sydämeltään ja
aikomuksiltaan maailmallistuneina he noudattavat lihallisia himojaan.” E. u. 43.
13.11. Keskiviikko, ilta
Ef. 5:14
“Näin heidän tunnustamansa kristillinen elämä on täysin valheellista. He elävät
syntisinä, mutta väittävät olevansa kristittyjä! Mutta niiden, jotka todella tahtovat
olla kristittyjä ja tunnustaa Kristusta, tulisi lähteä pois heidän keskeltänsä, olla
koskematta saastaiseen ja erota heistä. Lasken kynän kädestäni ja ylennän
sieluni rukoilemaan, että Herra antaisi hengen tulla luopuneen kansansa jäseniin,
jotka ovat kuivien luiden kaltaisia, jotta he tulisivat eläviksi. Loppu on lähellä, ja
varkaan öisen vaivihkaisen hiiviskelyn tavoin se lähestyy meitä niin varkain, niin
huomaamattomasti ja äänettömästi, että se yllättää ne, jotka eivät ole varuillaan
ja valmiina, vaan nukkuvat. Suokoon Herra Pyhän Henkensä laskeutua nyt levossa
olevien sydämeen, etteivät he enää nukkuisi niin kuin muut, vaan valvoisivat ja
olisivat raittiit.” E. u. 43.
14.11. Torstai, aamu
Luuk. 15:18
“Kristittyjen tulisi valmistautua sitä varten, mikä pian on yllättävä koko maailman.
Heidän tulisi valmistautua siihen tutkimalla ahkerasti Jumalan sanaa ja pyrkimällä
noudattamaan sen ohjeita. Jumala kutsuu herätykseen ja uskonpuhdistukseen.
Tosi jumalisuuden herääminen keskuudessamme on suurin ja kipein tarpeemme.
Tätä meidän tulisi tavoitella ensisijaisesti. Perinpohjaisen uskonpuhdistuksen aika
on tullut. Kun tämä uskonpuhdistus alkaa, rukouksen henki vireyttää jokaisen
uskovan ja karkottaa seurakunnasta epäsovun ja riidan hengen.” E. u. 43, 44.
14.11. Torstai, ilta
Joona 3:2-5
“Herätyksen ja uskonpuhdistuksen täytyy tapahtua Pyhän Hengen johdolla.
Herätys ja uskonpuhdistus ovat kaksi eri asiaa. Herääminen merkitsee hengellisen
elämän uudistumista, mielen ja sydämen voimien elpymistä ja ylösnousemusta
hengellisestä kuolemasta. Uskonpuhdistus merkitsee uudesti järjestelyä,
aatteiden ja teorioiden, tottumusten ja käytäntötapojen muutosta. Uskonpuhdistus
ei tuota vanhurskauden hyvää hedelmää, ellei siihen liity Hengen herätystä.
Herätyksen ja uskonpuhdistuksen tulee päästä suorittamaan määrätty työnsä
toisiinsa sulautuneina. Eikö Raamattu kehota tähänastista puhtaampaan ja
pyhempään työhön? Jumala kutsuu niitä, jotka ovat valmiit alistumaan Pyhän
Hengen johtoon, johtamaan läpikotaista uskonpuhdistustyötä. Näen ahdingon
lähestyvän meitä, ja Herra kutsuu työntekijöitään tulemaan riviin. Jokaisen sielun
tulisi nyt saada Jumalalle pyhittäytymisensä syvemmäksi ja todellisemmaksi kuin
menneinä vuosina. Öiseen aikaan katseeni editse kulkeneet näyt ovat
vaikuttaneet minuun syvästi. Monin paikoin näytti olevan käynnissä suuri
herätysliike. Kansaamme siirtyi riviin Jumalan kutsua noudattaen.” E. u. 44.
15.11. Perjantai, aamu
Hebr. 4:18
“Yöllisissä näyissä editseni kulki esityksiä suuresta uskonpuhdistusliikkeestä
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Jumalan kansan keskuudessa. Monet ylistivät Jumalaa. Sairaita parantui ja
muitakin ihmeitä tapahtui. Satojen ja tuhansien nähtiin käyvän perheiden luona ja
avaavan heille Jumalan sanaa. Pyhän Hengen voima sai sydämet vakuuttumaan, ja
ilmeni aitoa kääntymyksen henkeä. Joka taholla avautui ovia totuuden
julistamiselle. Taivaallinen vaikutus näytti valaisevan maailman. Jumalan
todellinen ja nöyrä kansa sai suuria siunauksia. Jumalan kansan keskuudessa
tarvitaan kipeästi uskonpuhdistusta. Seurakunnan nykyinen tila johtaa kysymään:
Näinkö edustetaan oikein häntä, joka uhrasi henkensä puolestamme?” E. u. 44,
45.
15.11. Perjantai, ilta
Matt. 3:2
“Kun välinpitämättömyyden ja velttouden häpeätahra tulee pyyhityksi pois
seurakunnasta, ilmenee Herran Henki laupiaana. Jumalan voima näyttäytyy.
Seurakunta näkee Herran Sebaotin kaitselmuksen toimintaa. Totuuden valo loistaa
kirkkain, voimakkain sätein, ja niin kuin apostolien aikana, monet sielut kääntyvät
vääryydestä totuuteen. Herran kirkkaus valaisee maan. Minulle näytettiin, että
Jumalan kansa odotti jonkin muutoksen tapahtumista — että jokin pakottava
voima tarttuisi heihin. Mutta he tulevat pettymään, sillä he ovat väärässä. Heidän
on toimittava. Heidän itsensä tulee tarttua työhön ja huutaa hartaasti Jumalan
puoleen ja pyytää häneltä tosi itsetuntemusta. Näkemämme tapahtumat ovat
riittävän valtavia nostamaan meidät jalkeille ja esittämään totuutta vakuuttavasti
kaikille, jotka tahtovat kuunnella. Maan elo on miltei kypsää.” E. u. 45.
16.11. Sapatti, aamu
Luuk. 13:2, 3
“Toisaalta muutamat eivät käytä viisaasti hyväkseen nykyisiä tilaisuuksia, vaan
odottavat joutilaina jonkin erikoisen hengellisen virvoituksen aikaa, mikä tekisi
heidät paljon kykenevämmiksi valistamaan toisia. He laiminlyövät nykyiset
velvollisuutensa ja etuoikeutensa ja päästävät valonsa himmenemään
odottaessaan aikaa, jolloin ilman vähääkään omaa yritystään saisivat osakseen
erikoisen siunauksen, mikä muuttaisi heidät ja tekisi kykeneviksi palvelukseen.
Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat ovat taivaan kaikkeuden kokeessa, mutta
heidän intonsa kylmyys ja heidän vähäiset ponnistelunsa Jumalan työssä osoittavat
heidät uskottomiksi. Jos he eivät pystyisi parempaan kuin siihen, mitä tekevät, he
eivät joutuisi tuomittaviksi, mutta he voisivat tehdä paljon enemmän, jos vain
tekisivät työtä koko sydämestään.” E. u. 45.
16.11. Sapatti, ilta
Luuk. 13:4, 5
“He tietävät, ja maailma tietää, että he ovat suureksi osaksi menettäneet
itsekieltäymyksen ja ristinkantamisen mielenlaadun. On monia, joiden nimien
kohdalle havaitaan kerran taivaan kirjoihin kirjoitetun: Ei tuottajia, vaan kuluttajia.
Monilta Kristuksen nimeä tunnustavilta hänen kirkkautensa on salattu, hänen
ihanuutensa verhottu ja hänen kunniansa pidätetty. On monia, joiden nimet ovat
seurakunnan kirjoissa, mutta jotka eivät ole Kristuksen hallinnassa. He eivät
noudata hänen opetustaan eivätkä tee hänen työtään. Siksi he ovat vihollisen
valvonnassa. He eivät tee mitään nimenomaista hyvää ja aiheuttavat sen vuoksi
arvaamattoman vahingon. Koska heidän vaikutuksensa ei ole elämän tuoksu
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elämäksi, se on kuoleman haju kuolemaksi.” E. u. 45, 46.
17.11. Sunnuntai, aamu
Matt. 12:37
“Sama vaara uhkaa nykyään niitä, jotka pitävät itseään Jumalan lain säilyttäjinä.
He kuvittelevat liian herkästi, että heidän käskyjen kunnioittamisensa vapauttaa
heidät jumalallisen oikeuden vallasta. He eivät salli, että heitä nuhdellaan
pahuudesta, vaan syyttävät Jumalan palvelijoita siitä, että nämä liian innokkaasti
poistavat syntiä leiristä. Mutta syntiä vihaava Jumala kehottaa niitä, jotka
tunnustavat pitävänsä hänen lakinsa, luopumaan kaikesta jumalattomuudesta.
Parannuksenteon ja hänen sanansa tottelemisen laiminlyönnistä on Jumalan
kansalle tänään yhtä vakavat seuraukset kuin muinaiselle Israelille. Kun tietty raja
ylitetään, hän ei enää pitkitä tuomioidensa täytäntöönpanoa.” E. u. 46.
17.11. Sunnuntai, ilta
Apt. 3:19
“Nykyään suuri osa seurakuntiemme jäsenistä ovat kuolleita rikkomuksunsa ja
synteihinsä. He liikkuvat edestakaisin kuin ovi saranoillaan. Vuosikaudet he ovat
itsekylläisesti kuunnelleet erittäin vakavia ja herättäviä totuuksia, mutta eivät ole
soveltaneet niitä käytäntöön. Sen vuoksi he jatkuvasti yhä vähemmän tajuavat
totuuden arvoa. Tunnustuksensa ohessa he kuitenkin kieltävät jumalisuuden
voiman. Jos he pysyvät jatkuvasti tässä tilassaan, niin Jumala hylkää heidät. Näin
he tekevät itsensä sopimattomiksi olemaan hänen perheensä jäseniä.” E. u. 46,
47.
18.11. Maanantai, aamu
1. Piet. 2:9
“Monet, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, ovat pelkkiä inhimillisiä moralisteja. He
ovat kieltäytyneet lahjasta, mikä yksin voisi tehdä heidät kykeneviksi
kunnioittamaan Kristusta esittämällä häntä maailmalle. Heistä Pyhän Hengen työ
on outoa toimintaa. He eivät ole sanan tekijöitä. Taivaalliset periaatteet, jotka
erottavat Kristukseen yhtyneet maailmaan yhtyneistä, ovat tuskin enää
erotettavissa. Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat eivät enää ole maailmasta
eronnut omaisuuskansa. Erottava raja on epämääräinen. Ihmiset alistuvat
maailman tapoihin, tottumuksiin ja itsekkyyteen. Seurakunta on siirtynyt
maailmaan rikkomaan Jumalan lakia, vaikka maailman olisi pitänyt siirtyä
seurakuntaan noudattamaan lakia. Seurakunnan kääntyminen maailmaan on
päivittäistä.” E. u. 47.
18.11. Maanantai, ilta
Hebr. 10:23
“Koska jotkut eivät halua nostaa taakkoja, joita voisivat nostaa, eivätkä tee työtä,
mitä pystyisivät tekemään, sitä on liian paljon niille harvoille, jotka haluavat ryhtyä
siihen. Nähdessään tehtävää olevan niin paljon he rasittavat voimiaan ja ovat
nopeasti kulumassa loppuun. Vailla järkevää uskon perustetta Monet, jotka
tunnustavat uskovansa tämän lopunajan totuuden, tullaan kerran havaitsemaan
köykäisiksi. He ovat laiminlyöneet painokkaammat asiat. Heidän keskustelunsa
on pinnallista eikä syvällistä, harrasta ja perusteellista. He tietävät uskovansa
totuuden vain siksi, että toisetkin ovat uskoneet sen, ja he pitävät itsestään
selvänä, että se on totuutta. He eivät voi mitenkään järkevästi perustella uskoaan.
Toiset eivät valistu eivätkä rakennu heidän kokemuksestaan tai siitä tiedosta,
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jonka hankkiminen oli heidän etuoikeutensa ja velvollisuutensa. Vain uskolliset
tunnustajat ovat voimakkaita ja vankkoja.” E. u. 47, 48.
19.11. Tiistai, aamu
2. Tess. 3:10
“Unessa, jonka sain 29. syyskuuta 1886, olin suuren ryhmän mukana menossa
marjaan. Joukossa oli useita nuoria miehiä ja naisia, joiden oli määrä auttaa
marjojen poiminnassa. Olimme olevinamme kaupungissa, sillä vapaata maa-alaa
oli hyvin vähän. Kaupungin ulkopuolella oli sen sijaan avoimia kenttiä, kauniita
lehtoja ja hoidettuja puutarhoja. Marjaseurueemme isot tarvikerattaat kulkivat
edellämme. Kohta rattaat pysähtyivät, ja seurue hajaantui joka taholle
marjastamaan. Kaikkialla rattaiden läheisyydessä oli sekä korkeita että matalia
marjanvarsia ja niissä suuria kauniita mustikoita, mutta kaikki marjastajat
katsoivat liian kauas huomatakseen niitä. Aloin poimia marjoja läheltäni hyvin
varovasti, etten tulisi ottaneeksi raakileita, joita oli kypsien marjojen joukossa niin
sekaisin, että sain noukituksi vain marjan pari varrestansa.” E. u. 48.
19.11. Tiistai, ilta
Neh. 4:17
“Muutamat suuret marjat olivat pudonneet maahan, missä madot ja hyönteiset
olivat puoliksi syöneet ne. »Oi», ajattelin, »jos olisimme tulleet tänne aikaisemmin,
koko hyvä marjasato olisi saatu kerätyksi! Mutta nyt se on myöhäistä. Poimin nyt
kuitenkin nämä maahan pudonneet marjatkin ja katson, onko niistä mihinkään. Ja
vaikkei olisikaan, voin ainakin näyttää veljille, mitä he olisivat löytäneet, jos olisivat
tulleet ajoissa.» Juuri silloin pyörsi kohdalleni pari kolme metsässä samoillutta
marjastajaa. He keskustelivat ja näyttivät hyvin viihtyvän toistensa seurassa. Minut
huomatessaan he sanoivat: »Olemme etsineet marjoja kaikkialta, mutta emme ole
löytäneet.» Sitten he hämmästelivät minun marjojeni paljoutta. Sanoin: »Kyllä
näissä varsikoissa on vieläkin paljon poimittavaa.»” E. u. 49.
20.11. Keskiviikko, aamu
2. Tim. 2:13
“He alkoivat poimia, mutta lopettivat kohta ja sanoivat: »Eihän meidän sovi poimia
tästä. Sinä löysit tämän paikan, ja marjat kuuluvat sinulle.» Mutta vastasin: »Ei sillä
ole mitään väliä. Poimikaa mistä vain löydätte. Jumalan maata ja hänen
marjojaanhan nämä ovat; kyllä te niitä saatte noukkia.» Mutta kohta jäin taas
yksikseni. Tuon tuostakin kuului rattaiden luota puhetta ja naurua. Huusin siellä
oleville: »Mitä te oikein teette?» He vastasivat: »Kun emme löytäneet yhtään marjoja
ja meitä väsytti ja tuli nälkäkin, niin päätimme tulla tänne rattaiden luo
haukkaamaan vähän evästä. Kun olemme vähän levähtäneet, niin lähdemme taas
liikkeelle.»” E. u. 50.
20.11. Keskiviikko, ilta
Joh. 9:4
“Yksi vastasi: »Sisar White, emme me oikeastaan odottaneetkaan löytävämme
täältä mitään marjoja, kun täällä on niin paljon taloja ja vilkasta liikettä, mutta kun
sinä näytit olevan niin innokas lähtemään marjaan, niin päätimme tulla mukaan.
Ajattelimme ottaa mukaan tarpeeksi evästä ja nauttia virkistysretkestä,
vaikkemme saisikaan kerätyksi mitään marjoja.» Vastasin: »En voi käsittää tällaista
marjastusta. Minä lähden heti uudestaan noihin varsikoihin. Päivä on jo pitkälle
kulunut, ja kohta ollaan illassa, jolloin emme enää voi marjastaa.» Jotkut lähtivät
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mukaani, mutta toiset jäivät rattaiden luo syömään.” E. u. 50.
21.11. Torstai, aamu
1. Tim. 4:13
“Työskentelemällä oikealla tavalla opetatte nuoremmille työntekijöille, että
sellaiset seikat kuin syöminen ja virkistys ovat vähemmän tärkeitä.
Huoltorattaiden tuominen marjapaikalle on ollut työlästä, mutta olette ajatelleet
eväspuolta enemmän kuin marjoja, joita teidän piti saada viedyksi kotiin
marjaretken tuloksena. Teidän pitäisi olla ahkeria, poimia marjoja ensiksi
lähimmistä varsikoista ja vasta sitten lähteä etsimään niitä kauempaa. Sen
jälkeen voitte taas palata poimimaan lähitienoolta, ja niin tulette menestymään.”
E. u. 52.
21.11. Torstai, ilta
4. Moos. 14:24
“Viimeiseen vakavaan työhön osallistuu vain muutamia suuria miehiä. He ovat
itsekylläisiä ja Jumalasta riippumattomia, eikä hän voi käyttää heitä. Herralla on
uskollisia palvelijoita, jotka tulevat esille erottelevana, koettelevana aikana.
Kätkössä on niitä arvollisia, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalille. Heillä ei
ole ollut sitä valoa, mikä on loistanut keskitetysti teille. Mutta aito kristillisen
luonteen puhdas kirkkaus saattaa tulla esille karkean ja epämieluisan ulkokuoren
alta. Kun katselemme taivaalle päiväsaikaan, emme näe tähtiä. Siellä
taivaanvahvuudessa ne ovat, mutta silmä ei pysty erottamaan niitä. Mutta yöllä
voimme katsella niiden aitoa tuiketta. Aika ei ole kaukana, jolloin jokainen sielu
joutuu kokeeseen. — Tänä aikana kulta tullaan erottamaan kuonasta
seurakunnassa. Tosi jumalisuus tulee selvästi eroamaan sitä muistuttavasta
muusta kiillosta. Moni tähti, jonka loistoa olemme ihailleet, tulee silloin
sammumaan pimeyteen. Tuuli kuljettaa akanat pilvenä pois sellaisiltakin paikoilta,
missä nyt näemme vain viljavia vehnävainioita. Kaikkien niiden alastomuuden
häpeä tulee ilmi, jotka käyttävät pyhäkön koristuksia mutta joilla ei ole verhonaan
Kristuksen vanhurskautta. ” E. u. 52.
22.11. Perjantai, aamu
Room. 2:5-8
“Maailma on näyttämö; esiintyjät, sen asukkaat, valmistautuvat esittämään
osansa viimeisessä suuressa näytelmässä. Ihmiskunnan suurilla väkijoukoilla ei
ole yksimielisyyttä muutoin kuin ihmisten liittoutuessa toteuttamaan itsekkäitä
suunnitelmiaan. Jumala katselee sitä. Hän puolestaan toteuttaa kapinallisia
alamaisiaan koskevia suunnitelmiaan. Maailmaa ei ole jätetty ihmisten käsiin,
vaikka Jumala joksikin aikaa salliikin sekaannusta ja epäjärjestystä. Alhaalta
peräisin oleva voima valmistelee näytelmän viimeisiä suuria kohtauksia: saatanan
ilmestymistä Kristuksena ja vaikutusta kaikilla vääryyden viettelyksillä niissä,
jotka lyöttäytyvät yhteen salaisiksi seuroiksi. Ne, jotka taipuvat
liittoutumispyrkimyksiin, toteuttavat vihollisen suunnitelmia. Syyllä tulee olemaan
myös seuraus.” E. u. 53.
22.11. Perjantai, ilta
Matt. 24:12, 13
“Voimakkaammin kuin koskaan ennen tämä sanoma koskee nykyaikaa. Yhä
enemmän maailma vähättelee Jumalan vaatimuksia. Ihmiset rikkovat niitä yhä
julkeammin. Maan asukkaiden jumalattomuus on miltei täyttänyt heidän
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syntivelkansa. Tämä maa on miltei tullut siihen tilaan, jolloin Jumala sallii tuhoojan
toteuttaa siinä tahtonsa. Ihmisten lakien asettaminen Jumalan lain tilalle ja
sunnuntain korottaminen pelkällä inhimillisellä arvovallalla Raamatun sapatin
paikalle on näytelmän viimeinen kuvaelma. Kun tämä vaihdos tulee
yleismaailmalliseksi, silloin Jumala ilmaisee itsensä. Silloin hän nousee valtansa
kirkkaudessa maata kauhistuttamaan. Silloin hän lähtee asuinsijastaan
kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa
eikä surmattujansa enää peitä.” E. u. 53.
23.11. Sapatti, aamu
Matt. 24:4-8
“Olemme saapuneet aikakausien ahdingon aikaan. Jumalan tuomiot seuraavat
toisiaan nopeassa tahdissa: tulipaloja, tulvia ja maanjäristyksiä, sotia ja
verenvuodatusta. Meidän ei tule hämmästyä aikamme suuria ja ratkaisevia
tapahtumia, sillä armon enkeli ei voi enää kauan varjella katumattomia. Ahdinko
lähestyy meitä varkain ja vähitellen. Aurinko paistaa taivaalla ja kulkee tavallista
rataansa, ja taivaat julistavat yhä Jumalan kunniaa. Ihmiset yhä syövät ja juovat,
istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat. Kauppiaat yhä ostavat ja myyvät.
Ihmiset tuuppivat toisiaan ja taistelevat korkeimmista sijoista. Huvinhaluisia
tungeksii yhä teattereissa, urheilukilpailuissa ja peliluolissa. Hillitön kiihko on
saanut vallan kaikkialla, ja kuitenkin armonaika päättyy nopeasti ja jokaisen
kohtalo ratkaistaan pian ikuisesti. Saatana tietää, että hänellä on vain vähän
aikaa. Hän panee liikkeelle kaikki voimansa ja koettaa pettää, eksyttää, valloittaa
ja kiehtoa ihmisiä siihen asti kunnes koetusaika päättyy ja armon ovi suljetaan
iäksi.” E. u. 54
23.11. Sapatti, ilta
Luuk. 21:28
“Rikkomus on miltei saavuttanut täyden mittansa. Maailma on täynnä sekasortoa,
ja suuri kauhu kohtaa pian ihmisiä. Loppu on hyvin lähellä. Totuuden tuntevina
meidän tulisi valmistautua sitä varten, mikä pian kohtaa maailmaa valtavana
yllätyksenä. Tänä vallitsevan jumalattomuuden aikana saamme tietää, että
viimeinen suuri ahdinko on käsillä. Kun Jumalan lain hylkiminen on miltei
maailman laajuista ja kun toiset ihmiset painostavat ja ahdistavat hänen
kansaansa, silloin Herra puuttuu asiaan. Olemme suurten ja vakavien tapahtumien
kynnyksellä. Ennustukset täyttyvät. Historian outo ja vaiheikas kulku merkitään
taivaan kirjoihin. Koko maailmamme on kiihdyksissä. On sotien melskettä ja
sanomia sodista. Pakanakansat ovat vihastuneet, ja tullut on aika tuomita
kuolleet.” E. u. 54.
24.11. Sunnuntai. aamu
Luuk. 21:25-28
“Tapahtumat valmistelevat Jumalan päivän koittoa, joka tulee sangen kiiruusti.
Vain ajan rahtunen on enää jäljellä. Mutta vaikka jo kansa nousee kansaa vastaan
ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ei nyt ole yleistä taistelua. Vielä pidätellään
neljää tuulta, kunnes sinetti on painettu Jumalan palvelijain otsaan. Silloin maan
vallat kokoavat joukkonsa viimeiseen suureen taisteluun. Jumalan hillitsevä Henki
vetäytymässä pois Jumalan hillitsevä Henki on jo nyt vetäytymässä pois
maailmasta. Pyörremyrskyt, rajuilmat, tulipalot ja tulvat sekä onnettomuudet
Hartauskalenteri

29

Loka-Joulukuu 2013

maalla ja merellä seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Tiede koettaa selittää
nämä kaikki. Ympärillämme tihenevien merkkien, jotka kertovat Jumalan Pojan
läheisestä tulosta, väitetään johtuvan mistä tahansa muusta mutta ei niiden
oikeasta syystä. Ihmiset eivät voi nähdä vartioivien enkeleiden pidättävän neljää
tuulta, etteivät ne pääsisi puhaltamaan ennen kuin Jumalan palvelijat on sinetöity;
mutta kun Jumala käskee enkeliensä päästää tuulet, silloin syntyy sellainen
taistelun melske, ettei mikään kynä voi sitä kuvailla.” E. u. 55.
24.11. Sunnuntai, ilta
Luuk. 21:31
“Aikamme on vakava ja tärkeä. Jumalan Henki väistyy maailmasta vähitellen
mutta varmasti. Vitsauksia ja tuomioita lankeaa jo Jumalan armoa halveksivien
ylle. Onnettomuudet maalla ja merellä, yhteiskunnan levottomat olot ja sanomat
sodista ovat pahaenteisiä. Ne ennustavat valtavien tapahtumien lähestymistä.
Pahan vallat kokoavat voimiaan ja liittoutuvat. Ne lujittautuvat viimeistä suurta
ahdinkoa varten. Maailmassamme tapahtuu pian suuria muutoksia, ja
loppuvaiheet tulevat olemaan nopeita. Aika on käsillä, jolloin maailmaan tulee
sellainen suru, ettei mikään inhimillinen balsami voi parantaa sitä. Jumalan Henki
vetäytyy pois.” E. u. 55.
25.11. Maanantai, aamu
Luuk. 21:33
“Onnettomuudet maalla ja merellä seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Miten
usein kuulemmekaan maanjäristyksistä ja pyörremyrskyistä, tulipalon ja tulvan
tuhoista, monista kuolonuhreista ja suurista aineellisista menetyksistä! Nämä
onnettomuudet ovat näköjään järjestäytymättömien ja säännöttömien
luonnonvoimien oikullisia purkauksia, joita ihminen ei pysty lainkaan
hallitsemaan, mutta niiden kaikkien voidaan havaita toteuttavan Jumalan
suunnitelmaa. Niidenkin avulla hän koettaa herättää ihmiset huomaamaan
vaaransa. Sokeudessaan ihmiset kerskaavat suurenmoisesta edistyksestä ja
valistuksesta, mutta taivaalliset tarkkailijat näkevät maan olevan täynnä
turmelusta ja väkivaltaa. Synti on muuttanut maailmamme ilmapiirin
ruttosairaalan ilmapiirin kaltaiseksi.” E. u. 55, 56.
25.11. Maanantai, ilta
Luuk. 21:36
“Meidän aikanamme vallitsee oikea »rikoksien kulkutauti», jota kaikki harkitsevat,
jumalaapelkäävät ihmiset kauhulla kavahtavat. Vallitsevaa kurjuutta ja turmelusta
ei kynällä kyetä kuvaamaan. Joka päivä saamme uusia tietoja valtiollisista
riidoista, lahjomisista ja petoksista. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia
pöyristyttäviä kertomuksia vallitsevasta väkivallasta ja laittomuudesta,
välinpitämättömyydestä ihmisten kärsimyksiä kohtaan sekä raa'asta ja julmasta
ihmiselämän tuhoamisesta. Jokainen päivä todistaa mielipuolisuuden, murhien ja
itsemurhien lisääntymisestä. Kuka voi väittää, etteivät saatanalliset voimat yhä
lisääntyvässä määrässä toimisi ihmissielun turmelemiseksi ja ihmisruumiin
saastuttamiseksi ja tuhoamiseksi?” E. u. 56.
26.11. Tiistai, aamu
Matt. 24:38, 38
“Anarkian henki on valtaamassa kaikki kansat, ja purkaukset, jotka aika ajoin
herättävät kauhua maailmassa, ovat vain oireita siitä intohimon ja laittomuuden
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palosta, mikä kerran irti riistäydytty ään täyttää maan tuskalla ja hävityksellä.
Innoituksen kuvaus vedenpaisumusta edeltäneestä maailmasta esittää liiankin
hyvin niitä oloja, joita kohti nykyinen yhteiskunta on nopeasti menossa. Nytkin,
tällä vuosisadalla ja kristillisiksi tunnustautuvissa maissa tehdään joka päivä yhtä
synkkiä ja hirveitä rikoksia kuin olivat ne, joiden vuoksi muinaisen maailman
syntiset tuhottiin. Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Nooan varoittamaan
maailmaa, jotta ihmiset tekisivät parannuksen ja välttyisivät uhkaavalta
hävitykseltä. Kristuksen toisen tulemuksen lähestyessä Herra lähettää palvelijansa
varoittamaan maailmaa, jotta se valmistautuisi tuota suurta tapahtumaa varten.
Kansanjoukot ovat eläneet Jumalan lain vastaisesti, ja nyt hän armossaan
kehottaa niitä noudattamaan sen pyhiä säädöksiä. Kaikille, jotka hylkäävät
syntinsä, palaavat katuen Jumalan tykö ja uskovat Kristukseen, tarjotaan
anteeksianto.” E. u. 56, 57.
26. Tiistai, ilta
Matt. 24:42
“Maailman olot osoittavat vaikeiden aikojen olevan käsillä. Päivälehdissä on
runsaasti viittauksia hirvittävän taistelun puhkeamiseen lähitulevaisuudessa.
Häikäilemättömiä ryöstöjä tehdään usein. Lakot ovat tavallisia. Varkauksia ja
murhia tehdään joka taholla. Pahojen henkien valtaan joutuneet surmaavat
miehiä, naisia ja pikku lapsiakin. Ihmiset ovat vajonneet, pahe on hullaannuttanut
ihmiset, ja kaikkinainen pahuus on päässyt valtaan. Tänä aikana, jolloin kaiken
maallisen loppu nopeasti lähestyy, saatana koettaa epätoivoisesti kietoa
maailman pauloihinsa. Hän punoo monia juonia vallatakseen ihmisten mielen ja
siirtääkseen heidän huomionsa pois pelastukselle välttämättömistä totuuksista.
Joka kaupungissa hänen käskyläisensä järjestävät kiireesti ryhmiksi niitä, jotka
vastustavat Jumalan lakia. Pääpettäja toimii lietsomalla epäjärjestystä ja kapinaa,
ja ihmisissä herää kiivaus, mutta ei taidon mukaan.” E. u. 57.
27.11. Keskiviikko, aamu
1. Tess. 5:3
“Saatana on ahkera raamatuntutkija. Hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa
jäljellä, ja hän koettaa joka kohdassa tehdä tyhjäksi Herran työn tässä
maailmassa. Saatana koettaa nyt pitää Jumalan kansan jäsenet joutilaina ja estää
heitä suorittamasta osaansa totuuden levittämisestä, jotta heidät lopulta
punnittuina havaittaisiin köykäisiksi. Maailma on joutunut sotaisan mielialan
valtaan. Danielin 11. luvun ennustus on miltei kokonaan täyttynyt. Ennustusten
tuhoisat näkymät tulevat pian tapahtumaan. Minulle näytettiin maan asukkaat
äärimmäisen sekavissa oloissa. Sota, verenvuodatus, puute, kurjuus, nälänhätä ja
rutto vallitsivat maassa. Sitten huomioni siirrettiin pois näistä näkymistä. Näytti
olevan lyhyt rauhan aika. Sitten maan asukkaat näytettiin minulle uudelleen, ja
taas kaikki oli äärimmäisen sekavaa.” E. u. 57, 58.
27.11. Keskiviikko, ilta
Matt. 24:24
“Maailman kirkoissa vallitsee tänä aikana hengellinen pimeys. Tietämättömyys
jumalallisista asioista on peittänyt Jumalan ja totuuden näkyvistä. Pahan vallat
voimistuvat. Saatana kerskuu kumppaneilleen tulevansa kohta lumoamaan
maailman. Seurakunnan vajotessa osittaiseen joutilaisuuteen saatana ja hänen
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joukkonsa ovat vilkkaassa toiminnassa. Kristillisiksi tunnustautuvat kirkot eivät
käännytä maailmaa, sillä ne itse ovat itsekkyyden ja ylpeyden turmelemia ja
tarvitsevat keskuudessaan Jumalan käännyttävän voiman tuntoa, ennen kuin ne
voivat johtaa toisia puhtaammalle tai korkeammalle tasolle.” E. u. 58.
28.11. Torstai, aamu
Ef. 4:4-6
“Meidän päivinämme, kuten muinoinkin, inhimilliset teoriat ja mietiskelyt
syrjäyttävät Jumalan sanan elintärkeät totuudet. Monet evankeliumin saarnaajiksi
tunnustautuvat eivät hyväksy koko Raamattua innoitettuna sanana. Yksi viisas
hylkää siitä yhden osan, toinen epäilee jotakin muuta osaa. He pitävät omaa
arvosteluaan Sanaa pätevämpänä, ja heidän opettamansa Raamattu on heidän
oman arvovaltansa varassa. Sen jumalallinen aitous on hävitetty. Näin leviävät
epäuskon siemenet laajalti, sillä ihmiset hämmentyvät eivätkä tiedä mitä uskoa.
On monia uskomuksia, joita ihmisen ei ole lupa omaksua. Jumalattomuus
rehottaa nyt enemmän kuin koskaan ennen, mutta kuitenkin evankeliumin
saarnaajat huutavat: »Nyt on rauha, ei hätää mitään.» Mutta Jumalan uskollisten
sanansaattajien tulee jatkaa vakaasti työtään. Pukeutuneina taivaan koko sotaasuun heidän tulee edetä pelottomasti ja voitokkaasti lopettamatta
sodankäyntiään ennen kuin jokainen heidän ulottuvillaan oleva sielu on saanut
kuulla tälle ajalle tarkoitetun totuuden sanoman.” E. u. 58, 59.
28.11. Torstai, ilta
2. Tim. 4:3, 4
“Aikamme uskonnollisen maailman tila on hälyttävä. Jumalan armoa on vähätelty.
Kansanjoukot kumoavat Herran lain »opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä».
Epäusko vallitsee useissa maamme kirkoissa, ei niin laajassa merkityksessä, että
koko Raamattu avoimesti kiellettäisiin, vaan kristinuskon viittaan verhoutuneena,
vaikka se turmeleekin uskon Raamattuun Jumalan ilmoituksena. Ontto
muodollisuus on syrjäyttänyt palavan hartauden ja elävän hurskauden. Sen
seurauksena luopumus ja aistillisuus pääsevät valtaan. Kristus julisti: »Samoin
kuin kävi Lootin päivinä, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.»
Saamme päivittäin nähdä hänen sanojensa täyttyvän. Maailma kypsyy nopeasti
tuhoonsa. Pian Jumalan tuomiot kohtaavat maata, ja synti ja syntiset tuhoutuvat.”
E. u. 59.
29.11. Perjantai, aamu
Mal. 3:16-18
“Jumalan hävitystuomioiden aika on armonaikaa niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta
oppia totuutta. Hellästi katsoo Herra heihin. Hänen laupias sydämensä on
liikuttunut; hänen kätensä ojentuu yhä pelastamaan, mutta ovi suljetaan niiltä,
jotka eivät halua tulla sisälle. Pian riehuu taistelu kiivaana niiden kesken, jotka
joko palvelevat tai eivät palvele häntä. Kohta järkkyy kaikki, mikä voi järkkyä, jotta
se pysyisi, mitä ei voida järkyttää. Kansakuntien ahdingon sekavana aikana on
oleva monia, jotka eivät kokonaan ole antautuneet maailman turmelevan
vaikutuksen valtaan ja saatanan palvelukseen. Kun he nöyrtyvät Jumalan edessä
ja kääntyvät kokosydämisesti hänen puoleensa, hän ottaa heidät vastaan ja antaa
heille anteeksi. On monia, jotka lukevat Raamattua voimatta ymmärtää sen
oikeaa merkitystä. Kaikkialla maailmassa ihmiset katsovat kaihoten taivasta
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kohti. Rukoillen, itkien ja kysellen sielut kaipaavat valoa, armoa ja Pyhää Henkeä.
Monet ovat valtakunnan rajalla ja odottavat vain, että heidät noudetaan sisälle.” E.
u. 59.
29.11. Perjantai, ilta
Dan. 8:12
“Siitä mitä Elia koki noina masennuksen ja näennäisen tappion päivinä, saavat
Jumalan palvelijat monia arvokkaita opetuksia tänä aikana, jolle on ominaista
yleinen poikkeaminen oikeasta. Nykyinen luopumus on sen luopumuksen
kaltaista, mikä profeetan aikana vallitsi Israelissa. Kansanjoukot seuraavat
nykyään Baalia, kun ne korottavat inhimillisen jumalallista ylemmäksi, ylistävät
suosittuja johtajia, palvovat mammonaa ja pitävät tieteen opetuksia pätevämpinä
kuin ilmoituksen totuuksia. Epäilys ja epäusko turmelevat mielen, ja monet
uskovat mieluummin ihmisten teorioita kuin Jumalan lausuntoja. Julkisesti
opetetaan meidän saapuneen aikaan, jolloin ihmisjärki pitäisi korottaa Sanan
opetusten yläpuolelle. Jumalan laki, vanhurskauden jumalallinen mittapuu,
julistetaan mitättömäksi.” E. u. 59.
30.11. Sapatti, aamu
1. Kun. 19:18
“Kaiken totuuden vihollinen eksyttää ihmiset syrjäyttämään Jumalan inhimillisillä
asetuksillaan ja unohtamaan sen, mikä säädettiin ihmiskunnan onneksi ja
pelastukseksi. Kuitenkaan tämä luopumus, niin laajalle levinnyt kuin se onkin, ei
ole maailmanlaajuinen. Maailmassa eivät kaikki ole laittomia ja syntisiä, eivätkä
kaikki ole asettuneet vihollisen puolelle. Jumalalla on useita tuhansia, joiden polvet
eivät ole notkistuneet Baalille, jotka kaipaavat Kristuksen ja lain täydempää
ymmärtämistä ja jotka toivottomissakin oloissa toivovat, että Jeesus pian tulisi
lopettamaan synnin ja kuoleman vallan. Ja on monia, jotka ovat tietämättään
palvelleet Baalia, mutta joissa Jumalan Henki yhä vaikuttaa.” E. u. 59, 60.
30.11. Sapatti, ilta
Matt. 25:22-25
“Seurakuntiemme rakennukseksi on nyt tarpeellista, että viisaat työntekijät
löytävät ja kehittävät seurakunnassa olevaa kyvykkyyttä, jota voidaan kasvattaa
Mestarin käyttöön. Hyvin laaditun suunnitelman mukaisesti työntekijöitä tulisi
lähettää kaikkiin seurakuntiimme, suuriin ja pieniin, opettamaan jäsenille, miten
heidän tulee työskennellä seurakunnan rakennukseksi samoin kuin ulkopuolisten
hyväksi. Koulutusta ja kasvatusta nyt tarvitaan. Niiden, jotka näin vierailevat
seurakunnissa, tulisi opettaa, veljille ja sisarille lähetystyön käytännöllisiä
työtapoja. Jumala odottaa seurakuntansa kouluttavan jäsenensä päteviksi
valistamaan maailmaa. Heitä tulisi kouluttaa niin, että lopulta sadat pystyisivät
asioimaan rahanvaihtajien kanssa arvokkailla talenteillä. Ne, jotka näin
käyttäisivät näitä talenttejaan, kehittyisivät päteviksi luottamustehtäviin ja
vaikutusvaltaiseen asemaan sekä puolustamaan puhtaita ja turmeltumattomia
periaatteita. Näin saataisiin paljon hyvää aikaan Mestarin hyväksi.” E. u. 60.
JOULUKUU
1.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 25:21
“Jokaisen työntekijän tulisi olla järkevästi tehokas. Silloin hän voi ylevästi ja
avarasti esittää totuutta sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Vähääkään
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viivyttelemättä tulisi ryhtyä tähän seurakunnan jäsenten hyvin suunniteltuun
kouluttamiseen. Kansaamme voidaan eniten auttaa opettamalla sen jäseniä
työskentelemään Jumalan hyväksi ja olemaan riippuvaisia hänestä eikä
saarnaajista. On ilmeistä, etteivät kaikki esitetyt saarnatkaan ole saaneet
muodostumaan epäitsekkäiden työntekijöiden suurta joukkoa. Tätä asiaa on
pidettävä seurauksiltaan erittäin vakavana. Kysymyksessä on iankaikkinen
tulevaisuutemme. Seurakunnat kuihtuvat, koska ne eivät ole käyttäneet kykyjään
valon levittämiseen. Erittäin huolellisesti, niin että se on kuin Mestarin opetusta,
tulisi kaikkia ohjata panemaan valonsa käytännölliseen käyttöön.” E. u. 61, 62.
1.12. Sunnuntai, ilta
2. Joh. 1:8, 9
“Kansallemme on saarnattu liian paljon, mutta onko sitä opetettu
työskentelemään niiden hyväksi, joiden puolesta Kristus kuoli? Onko laadittu jokin
työsuunnitelma ja esitetty se heille sillä tavoin, että jokainen on nähnyt
välttämättömäksi oman osallistumisensa työhön? Koulutuksella ja harjoituksella
tulee asianomaiset valmentaa toimimaan odottamattoman tarpeen ilmaantuessa,
ja tarvitaan viisasta suunnittelua, jotta jokainen omalle toimialalleen ohjattuna
voisi saada vastuullisten tehtävien edellyttämää kokemusta. Monet tahtoisivat
ryhtyä työhön, jos vain tietäisivät miten aloittaa. Heitä on sen vuoksi ohjattava ja
rohkaistava.” E. u. 62.
2.12. Maanantai, aamu
2. Moos. 18:20
Jokaisen seurakunnan tulisi toimia kristillisten työntekijäin harjoituskouluna. Sen
jäseniä olisi opetettava pitämään raamatuntutkisteluja, johtamaan ja opettamaan
sapattikoulussa, parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan köyhiä ja hoitamaan
sairaita ja työskentelemään kääntymättömien hyväksi. Olisi perustettava kouluja,
joissa opetettaisiin terveydenhoitoa, kotitaloutta ja erilaista kristillistä
avustustoimintaa. Kokeneitten opettajien tulisi niissä antaa paitsi tietopuolista
myös käytännöllistä opetusta. Näyttäkööt opettajat itse esimerkkiä
työskennellessään ihmisten keskuudessa, ja muut liittyvät heihin ja oppivat heidän
työstään. Yksikin hyvä esimerkki on parempi kuin monet määräykset ja käskyt.” E.
u. 62.
2.12. Maanantai, ilta
1. Moos. 1:29
“Terveysuudistuksen periaatteita tulisi opettaa kansalle ponnekkaammin. Tulisi
perustaa keittokouluja, ja kodeissa tulisi opettaa terveellisen ruuan
valmistustaitoa. Vanhojen ja nuorten tulisi oppia yksinkertaisempia
ruuanlaittotapoja. Missä tahansa totuutta julistetaankin, ihmisiä pitäisi opettaa
valmistamaan yksinkertaista mutta maittavaa ruokaa. Heille on osoitettava, että
ruokavalio voidaan laatia ravitsevaksi ilman liharuokien käyttöäkin. Joka paikassa,
missä vain on seurakunta, tulisi antaa yksinkertaisten, terveellisten ruokien
valmistamisesta opetusta niille, jotka haluavat elää terveysperiaatteiden
mukaisesti. Seurakunnan jäsenten tulisi levittää naapuristoonsa tästä asiasta
saamaansa valoa.” E. u. 62, 63.
3.12. Tiistai, aamu
Tuom. 6:14
“Miten monet Jumalan kyvykkäät ja kunnioitetut työntekijät ovatkaan
Hartauskalenteri

34

Loka-Joulukuu 2013

kouliintuneet alhaisten elämänolojen vaatimattomissa tehtävissä! Mooses oli
Egyptin vallanperijän asemassa, mutta Jumala ei voinut häntä siirtää kuninkaan
hovista suorittamaan hänelle
uskomaansa työtä. Vasta käytyään neljäkymmentä vuotta uskollisesti paimenessa
hänestä tuli kansansa vapauttaja. Gideon oli puimassa nisuja, kun Jumala kutsui
hänet vapauttamaan Israelin Midianin kourista. Elisa oli kyntämässä, kun Jumala
kutsui hänet profeetaksi. Aamos hoiteli lammaslaumojaan ja vainioitaan, kun
Jumala antoi hänelle sanoman julistettavaksi. Kaikki, jotka tulevat Kristuksen
työtovereiksi, joutuvat melkoisesti suorittamaan kovaa ja hankalaa työtä, ja se
mitä heille opetetaan, tulisi valita viisaasti ja soveltaa heidän luonteensa
erikoispiirteiden ja tulevan työnsä mukaan.” E. u. 63.
3.12. Tiistai, ilta
2. Tim. 4:5
“Kun uskoon tuli lupaavia ja kyvykkäitä miehiä, kuten Timoteus, koettivat Paavali
ja Barnabas vakavasti korostaa heille Herran viinitarhassa työskentelyn tärkeyttä.
Ja apostolien poistuttua toiselle paikkakunnalle ei näiden miesten usko rauennut
tyhjiin, vaan pikemminkin vahvistui. Heille oli uskollisesti opetettu Herran tietä, ja
heitä oli opetettu työskentelemään epäitsekkäästi, innokkaasti ja kestävästi
lähimmäistensä pelastukseksi. Tämä uusien kääntyneiden huolellinen koulutus
vaikutti huomattavasti siihen erinomaiseen menestykseen, jota Paavali ja
Barnabas saivat kokea saarnatessaan evankeliumia pakanamaissa juuri niiden
jäseniä on saatava viemään totuutta toisille ja perustamaan uusia seurakuntia.
Sen vuoksi heidän kaikkien täytyy työskennellä, kehittää Jumalalta saamansa
kyvyt äärimmilleen ja mieleltään kouliintua toimimaan Mestarinsa palveluksessa. ”
E. u. 63
4.12. Keskiviikko, aamu
1. Tess 3:2
“Lähetystoiminta kärsii jatkuvasti oikealla henkisellä tasolla olevien työntekijöiden
puutetta — työntekijöiden, joilla on uskoamme vastaavaa antaumusta ja
hurskautta. Monet, joista pitäisi tulla lähetystyöntekijöitä, eivät koskaan lähde
kentälle, koska heidän toverinsa seurakunnassa tai kouluissamme eivät katso
velvollisuudekseen työskennellä heidän kanssaan tai selvittää heille, että Jumala
vaatii käyttöönsä kaikki heidän voimansa, eivätkä rukoile heidän kanssaan ja
heidän puolestaan. Seurakunnasta hengellisesti vastuussa olevien pitäisi keksiä,
millä keinoin jokaiselle seurakunnan jäsenelle voitaisiin tarjota tilaisuus osallistua
jollakin tavoin Jumalan työhön. Tämä on menneisyydessä jäänyt liian usein
tekemättä. Suunnitelmat eivät ole olleet täsmällisesti laadittuja, eikä niitä ole
täysin toteutettu, niin että kaikkien kyvyt olisi käytetty tehokkaaseen palvelukseen.
Vain harvat tajuavat, miten paljon tämän tähden on menetetty.” E. u. 64.
4.12. Keskiviikko, ilta
Luuk. 5:28
“Jokaisessa seurakunnassa jäsenet tulisi kouluttaa niin, että he tahtovat uhrata
aikaa sielujen voittamiseen Kristukselle. Miten seurakunnasta voidaan sanoa: »Te
olette maailman valkeus», elleivät sen jäsenet todella levitä valoa? Herätkööt
Kristuksen lauman kaitsijat huomaamaan velvollisuutensa ja pankoot monet sielut
tekemään työtä. Uusien seurakuntien virkailijat tulisi valita erittäin huolellisesti.
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Olkoot he täysin kääntyneitä miehiä ja naisia. Valittakoon sellaisia, jotka parhaiten
pystyvät opettamaan ja jotka voivat palvella sekä sanoin että teoin. Toimintaa
tarvitaan kipeästi jokaisessa työhaarassa.” E. u. 64
5.12. Torstai, aamu
Matt. 21:28-30
“Vanhimpien ja seurakunnan johtavilla paikoilla olevien tulisi pohtia enemmän
työn johtamista koskevia suunnitelmiaan. Heidän tulisi järjestää asiat niin, että
jokaisella seurakunnan jäsenellä on osansa työssä ja ettei kukaan saa elää
tarkoituksettomasti, vaan että kaikki saavat suorittaa voitavansa moninaisten
kykyjensä mukaan. On hyvin tärkeää kasvattaa seurakunnan jäseniä sillä tavoin,
että heistä tulee epäitsekkäitä, antautuneita ja tehokkaita Jumalan työntekijöitä.
Vain sillä keinoin voidaan estää seurakuntaa tulemasta hedelmättömäksi ja
kuolleeksi. Tulkoon jokaisesta seurakunnan jäsenestä toimiva työntekijä —
Jumalan temppelissä hohtava elävä kivi.” E. u. 65.
5.12. Torstai, ilta
1. Tess. 4:11
“Seurakunnan jäsenten täytyy työskennellä; heidän täytyy kasvattaa Itseään ja
tavoitella heille määrättyä korkeaa tasoa. Herra auttaa heitä saavuttamaan sen,
jos he tahtovat olla yhteistyössä hänen kanssaan. Meidän ei tulisi laiminlyödä
ainoatakaan tilaisuutta, jonka avulla voimme pätevöityä toimimaan järkevästi
Jumalan hyväksi. Herra toivoo meidän saavan kaiken mahdollisen kasvatuksen,
jotta voisimme jakaa tietoamme toisille. Kukaan ei voi tietää, missä tai miten
hänet voidaan kutsua työskentelemään tai puhumaan Jumalan hyväksi.
Taivaallinen Isämme yksin näkee, mitä hän voi tehdä ihmisistä. Heikko uskomme
ei havaitse kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksiamme. Meidän tulisi
mieleltämme olla niin kouliintuneita, että tarvittaessa voisimme esittää hänen
sanansa totuuksia korkeimmillekin maallisille arvohenkilöille sillä tavoin, että
hänen nimensä tulee kirkastetuksi.” E. u. 65.
6.12. Perjantai, aamu
Ef. 6:11
“Tuntikausia sotilaita harjoitetaan riisumaan selästään reppunsa ja ottamaan sen
taas nopeasti selkäänsä. Heitä opetetaan panemaan kiväärinsä kekoon ja siitä
taas sieppaamaan sen nopeasti käteensä. He harjoittelevat syöksyjä vihollista
vastaan ja harjaantuvat tekemään kaikenlaisia liikkeitä. Näin koulutus jatkuu ja
valmistaa miehiä kaikkien yllätysten varalle. Pitäisikö sitten prinssi Immanuelin
taisteluun osallistuvien valmistautua vähemmän innokkaasti ja hellittämättömästi
hengelliseen sodankäyntiin?” E. u. 67.
6.12. Perjantai, ilta
1. Kor. 16:10
“Oikea kasvatus on koulutusta lähetystyöhön. Jumala on kutsunut jokaisen
poikansa ja tyttärensä lähetystyöntekijäksi; meidät on kutsuttu palvelemaan
Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ja kasvatuksemme tarkoituksena tulisi olla meidän
tekemisemme kykeneviksi tähän työhön. Vahvistaaksemme nuoria kestämään
vihollisen kiusauksia olemme perustaneet kouluja, joissa he voivat pätevöityä
käyttökelpoisiksi tässä elämässä ja palvelemaan Jumalaa halki ikuisuuden. Joka
hankkii tietoa toimiakseen tietämättömien ja hukkuvien hyväksi, täyttää osaltaan
sitä suurta suunnitelmaa, jonka Jumala on laatinut ihmiskuntaa varten. Kun hän
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epäitsekkäästi palvelemalla tuottaa siunausta toisille, hän täyttää kristillisen
kasvatuksen korkean ihanteen.” E. u. 67.
7.12. Sapatti, aamu
Saarn. 11:6
“Herra kutsuu voimakkaita, antautuneita ja uhrautuvia nuoria miehiä ja naisia,
jotka tahtovat rientää eturintaan ja jotka jonkin aikaa koulussa opiskeltuaan
lähtevät liikkeelle valmiina viemään sanomaa maailmalle. Oppilaiden kasvatuksen
täydentämiseksi on tarpeen varata heille aikaa lähetystyöhön, jotta he tutustuisivat
lähiympäristössään asuvien perheiden hengellisiin tarpeisiin. Heitä ei pitäisi
kuormittaa opinnoilla, niin ettei heille jää aikaa hankkimansa tiedon käyttöön.
Heitä pitäisi rohkaista tekemään innokkaasti lähetystyötä eksyneiden hyväksi,
tutustumaan heihin ja viemään heille totuutta. Nöyrällä toiminnallaan, etsimällä
viisautta Kristukselta ja olemalla raittiit rukoilemaan he voivat jakaa toisille tietoa,
joka on rikastuttanut heidän elämäänsä.” E. u. 67.
7.12. Sapatti, ilta
2. Piet. 1:12
“Missä se vain on mahdollista, oppilaiden tulisi kouluvuoden aikana osallistua
kaupunkilähetystyöhön. Heidän pitäisi suorittaa lähetystyötä lähikaupungeissa ja
kylissä. He voivat liittyä yhteen kristillistä avustustyötä tekeviksi ryhmiksi.
Oppilaiden tulisi avartaa käsitystään nykyisistä velvollisuuksistaan Jumalaa
kohtaan. Heidän ei tule odottaa, että he koulukauden jälkeen tekisivät jotakin
suurta Jumalan hyväksi, vaan heidän pitäisi tutkia, miten he opiskeluaikanaan
voisivat yhteistyössä Kristuksen kanssa epäitsekkäästi palvella toisia. Ei riitä, että
nuorten mieleen ahdetaan syvällisen tärkeitä opetuksia; heidän täytyy oppia myös
jakamaan toisille, mitä ovat saaneet.” E. u. 68.
8.12. Sunnuntai, aamu
1. Aik. 28:21
“Koulun päätyttyä tarjoutuu monille tilaisuus lähteä kentälle kirjaevankelistoina.
Uskollinen kirjaevankelista pääsee moniin koteihin, jonne hän jättää jonkin tälle
ajalle tarkoitettua totuutta sisältävän julkaisun. Oppilaittemme tulisi oppia
myymään kirjojamme. Tämä työhaara tarvitsee syvästi kristillisiä, mieleltään
tasapainoisia, voimakkaita ja hyvin koulutettua miehiä. Joillakin on riittävästi
kykyä, koulutusta ja kokemusta voidakseen kouluttaa nuoria kirjallisuustyöhön
sillä tavoin, että saataisiin aikaan paljon enemmän kuin nykyisin. Tämän
kokemuksen omaavien erityisenä velvollisuutena on opettaa toisia.” E. u. 69.
8.12. Sunnuntai, ilta
2. Aik. 20:21
“Oppilaat, jotka ovat oppineet laulamaan kauniita evankelisia lauluja
soinnukkaasti ja selvästi, voivat tehdä hyvää työtä laulavina evankelistoina. Heille
tarjoutuu monia tilaisuuksia käyttää Jumalalta saamaansa kykyä ja viedä sävelten
sanomaa ja päivänpaistetta moniin surun ja huolten synkentämiin paikkoihin
laulamalla niille, jotka harvoin pääsevät nauttimaan seurakuntaelämän eduista.
Oppilaat, menkää teille ja aitovierille. Koettakaa tavoittaa parempiosaiset niin kuin
vähäosaisetkin. Käykää sisälle rikkaiden niin kuin köyhienkin kotiin, ja tilaisuuden
tullen kysykää: »Haluaisitteko kuulla meidän laulavan joitakin hengellisiä lauluja?»
Kun sitten tunnelma on lauhtunut, voitte kenties muutamin sanoin rukoilla
Jumalan siunausta. Vain ani harvat kieltäytyvät kuuntelemasta. Tällainen palvelus
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on aitoa lähetystyötä.” E. u. 69.
9.12. Maanantai, aamu
1. Kor. 4:1, 2
“Lähtekööt saarnaajat ja maallikkojäsenet kypsyville vainioille. He saavat korjata
eloa missä vain julistavatkin Raamatun unohdettuja totuuksia. He löytävät niitä,
jotka ottavat vastaan totuuden ja omistautuvat voittamaan sieluja Kristukselle.
Herran tarkoitus ei ole, että totuuden siementen kylvötyö jätettäisiin suurimmaksi
osaksi saarnaajien tehtäväksi. Saarnatyöhön kutsumattomia on rohkaistava
työskentelemään Mestarin hyväksi moninaisten kykyjensä mukaan. Sadat miehet
ja naiset, jotka nyt ovat joutilaina, voisivat suorittaa hyväksyttävää palvelusta.
Viemällä totuuden ystäviensä ja naapuriensa kotiin he voisivat suuresti hyödyttää
Mestariaan.” E. u. 70.
9.12. Maanantai, ilta
2. Kor. 6:1, 2
“Jumala on antanut totuuden sanoman palvelijoidensa julistettavaksi. Tämä
seurakuntien tulee vastaanottaa ja kaikin mahdollisin keinoin välittää edelleen
hajottamalla saamansa valon ensisäteet. Saarnaajan nostaessa täytyy
seurakuntalaistenkin nostaa ja siten tukea hänen ponnistuksiaan ja auttaa häntä
kantamaan kuormiaan; näin autettuna hän ei rasitu eikä masennu.
Seurakunnassa ei voida aikaansaada mitään pysyvää vaikutusta, elleivät
seurakuntalaiset ryhdy järkevästi, periaatteellisesti ja kaikin voiminensa
edistämään työtä. Maailma ei tule vakuuttuneeksi siitä, mitä puhujapöydän takaa
opetetaan, vaan siitä, mikä ilmenee seurakunnan elämässä. Puhujapöydän takaa
kuullaan evankeliumin teoria; seurakunnan käytännöllinen hurskaus ilmaisee sen
voiman.” E. u. 70.
10.12. Tiistai, aamu
Room. 12:8
“Jumalan työtä ei tässä maailmassa voida koskaan suorittaa loppuun, ennen kuin
seurakuntamme jäsenet lähtevät työhön ja yhdistävät ponnistuksensa saarnaajien
ja seurakunnan virkailijoiden ponnistuksiin. Saarnaaminen on vain pieni osa siitä
työstä, joka on tehtävä sielujen pelastukseksi. Jumalan Henki saa syntiset
vakuuttumaan totuudesta, ja hän jättää heidät seurakunnan huostaan. Saarnaajat
voivat tehdä oman osansa, mutta he eivät koskaan voi suorittaa sitä työtä, mikä
seurakunnan pitäisi tehdä. Jumalan totuuden levittämistä ei ole jätetty vain
muutamien vihittyjen saarnaajien tehtäväksi. Kaikkien, jotka sanovat olevansa
Kristuksen opetuslapsia, tulee levittää totuutta. Sitä tulee kylvää kaikkien vetten
varsille.” E. u. 71.
10.12. Tiistai, ilta
2. Kor. 8:16-18
“Saarnaajien esitykset voivat olla mieluisia ja voimallisia, ja paljon työtä voidaan
tehdä, jotta seurakunta rakentuisi ja menestyisi, mutta elleivät sen jäsenet suorita
osaansa Jeesuksen Kristuksen palvelijoina, seurakunta jää ainiaaksi pimeyteen ja
voimattomuuteen. Niin kova ja synkkä kuin maailma onkin, on luotettavalla ja
todenmukaisella esimerkillä voimakkaasti hyvää tekevä vaikutus. On kohtalokasta
erehtyä luulemaan sieluja pelastavaa työtä yksinomaan saarnaajista riippuvaksi.
Nöyrän ja pyhittyneen uskovan, jolle viinitarhan Mestari antaa vastuun sieluista,
tulee saada rohkaisua niiltä, joille Herra on antanut laajemman vastuun. Jumalan
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seurakunnan johdossa olevien tulee käsittää, että Vapahtajan lähetyskäsky kuuluu
kaikille hänen nimeensä uskoville. Jumala lähettää viinitarhaansa
työskentelemään monia, joita ei ole vihitty sananpalveluun kätten päälle
panemisen kautta.” E. u. 71.
11.12. Kaskiviikko, aamu
Gal. 6:2
“Pahoin virheellinen on se käsitys, että saarnaajan täytyy kantaa kaikki taakat ja
tehdä kaikki työ. Työn rasittamana ja uuvuttamana hän voi joutua vaipumaan
hautaan, vaikka olisi saattanut elää, jos toiset olisivat helpottaneet taakan
kantamista Herran tahdon mukaan. Jotta toiset voisivat osallistua taakan kantoon,
on seurakunnan saatava koulutusta niiltä, jotka voivat opettaa työntekijöitä
seuraamaan Kristusta ja työskentelemään hänen tavallaan Saarnaajan ei tulisi
tuntea, että hänen velvollisuutensa on suorittaa kaikki puhuminen ja kaikki
työskenteleminen ja kaikki rukoileminen; jokaisessa seurakunnassa hänen pitäisi
kouluttaa apulaisia. Johtakoot eri henkilöt kokouksia vuorotellen ja pitäkööt
samoin raamatuntutkisteluja; näin he ottavat käyttöön Jumalalta saamansa kyvyt
ja samalla kouliintuvat työntekijöiksi.” E. u. 71.
11.12. Keskiviikko, ilta
1. Tess. 1:3
“Saarnaajien ei pitäisi suorittaa seurakunnalle kuuluvaa työtä, sillä siten he vain
uuvuttavat itsensä ja estävät toisia täyttämästä velvollisuuttaan. Heidän tulisi
opettaa jäseniä työskentelemään seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Milloin
uskoamme ryhdytään esittämään maailmanihmisille, seurakunnan jäsenet liiankin
usein jättäytyvät taka-alalle aivan kuin koko asia ei kiinnostaisi heitä, ja he jättävät
kaiken taakan saarnaajan kannettavaksi. Tästä syystä kyvykkäimpienkin
saarnaajien työn tulokset ovat aika ajoin jääneet vähäisiksi.” E. u. 72.
12.12. Torstai, aamu
Apt. 6:2-4
“Sananjulistajat eivät auta seurakuntiemme jäseniä parhaiten saarnaamalla, vaan
suunnittelemalla heille työtä. Antakaa jokaiselle jotakin tehtävää toisten hyväksi.
Auttakaa kaikkia käsittämään, että Kristuksen armon vastaanottajina he ovat
velvolliset työskentelemään hänen hyväkseen. Ja opetettakoon kaikille, miten työtä
tulee tehdä. Varsinkin äsken uskoon tulleita täytyy kasvattaa Jumalan
työtovereiksi. Saarnaajat, julistakaa totuuksia, jotka johtavat henkilökohtaiseen
työskentelyyn niiden hyväksi, jotka ovat vailla Kristusta. Rohkaiskaa
henkilökohtaista toimintaa kaikin mahdollisin keinoin. Opettakoot saarnaajat
seurakunnan jäsenille, että kasvaakseen hengellisesti näiden täytyy kantaa
kuorma, jolla Herra on heidät sälyttänyt — vastuu sielujen johtamisesta totuuteen.
Milloin jotkut eivät täytä vastuutaan, tulisi heitä käydä tapaamassa, rukoilla heidän
kanssaan ja työskennellä heidän hyväkseen. Älkää saattako kansaa riippuvaiseksi
teistä saarnaajina, vaan opettakaa heitä pikemminkin käyttämään kykyjään
totuuden levittämiseen ympärillään oleville. Näin he pääsevät työyhteyteen taivaan
enkeleiden kanssa ja saavat kokemusta, mikä lisää heidän uskoaan ja lujittaa
heidän jumalayhteyttään.” E. u. 72.
12.12. Torstai, ilta
Mark. 13:34
“Työskennellessään siellä missä jo on joitakin uskoon tulleita saarnaajan ei pitäisi
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ensiksi koettaa niin paljon käännyttää epäuskoisia kuin kouluttaa seurakunnan
jäseniä kelvolliseen yhteistyöhön. Koettakoon hän henkilökohtaisesti
työskennellen herättää heidät tavoittelemaan syvempää omakohtaista kokemusta
ja työskentelemään toisten hyväksi. Kun heidät opetetaan tukemaan saarnaajaa
rukouksillaan ja työskentelyllään, menestyy hänenkin toimintansa paremmin.
Jossakin merkityksessä pastori on samassa asemassa kuin työryhmän esimies tai
laivan kapteeni. Heidän odotetaan huolehtivan siitä, että heidän alaisensa miehet
suorittavat tehtävänsä säntillisesti ja ripeästi, ja vain poikkeustilanteessa heidän
tulee suorittaa työtä yksityiskohdittain. Erään suuren sahan omistaja tapasi kerran
työnjohtajansa ratashuoneessa tekemässä joitakin yksinkertaisia korjauksia
hänen kuuden työmiehensä katsellessa joutilaina hänen puuhiaan.” E. u. 73.
13.12. Perjantai, aamu
Room. 16:12
“Otettuaan asiasta täyden selvän isäntä harkitsi oikeaksi kutsua esimiehen
toimistoonsa, missä tämä sai kouraansa lopputilin. Esimies ihmetteli ja pyysi
selitystä. Isäntä antoi sen hänelle tähän tapaan: »Minä palkkasin teidät pitämään
kuusi miestä täydessä työssä. Nyt näin, että kuusi miestä seisoskeli ja te teitte
vain yhden miehen työn. Ja sen olisi pystynyt tekemään kuka tahansa noista
kuudesta. Ei minun kannata maksaa teille seitsemän miehen palkkaa siitä, että
opetatte kuutta miestä olemaan laiskana.» Tämä tapahtuma voi olla
sovellettavissa joihinkin tapauksiin, joskaan ei kaikkiin. Mutta monet pastorit eivät
osaa tai eivät yritä saada seurakunnan kaikkia jäseniä osallistumaan
seurakuntatyön eri muotoihin. Jos saarnaajat koettaisivat ponnekkaammin saada
laumansa tarttumaan työhön ja pysymään siinä, he saisivat enemmän hyvää
aikaan, heille jäisi enemmän aikaa tutkisteluihin ja lähetyskäynteihin, ja he
välttyisivät myös monilta hankaluuksilta. E. u. 73, 74.
13.12. Perjantai, ilta
Nah. 7:2
“Apostoli Paavali katsoi olevansa suureksi osaksi vastuussa toimintansa aikana
kääntyneiden hengellisestä hyvinvoinnista. Hän toivoi, että he oppisivat yhä
paremmin tuntemaan ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka hän oli
lähettänyt. Hän saattoi usein kutsua koolle pienen ryhmän Jeesusta rakastavia
uskovaisia, rukoilla heidän kanssaan ja pyytää Jumalaa opettamaan heitä
pysymään elävässä yhteydessä häneen. Usein hän neuvotteli heidän kanssaan
siitä, miten he parhaiten levittäisivät toisille evankeliumin totuuden valoa. Ja usein
hän erotessaan niistä, joiden hyväksi hän näin oli työskennellyt, pyysi Jumalaa
varjelemaan heitä pahasta ja auttamaan heitä olemaan innokkaita ja toimivia
lähetystyöntekijöitä.” E. u. 74.
14.12. Sapatti, aamu
Matt. 4:18, 19
“Aika on lyhyt, ja joukkomme on järjestettävä suorittamaan laajempaa työtä. Hän,
joka ei voi erehtyä, on esittänyt minulle pienet ryhmät kristillisen toiminnan
perusmuodostelmaksi. Olkoon jokaisessa seurakunnassa hyvin järjestettyjä
työntekijöiden ryhmiä, joiden työkohteena on sen seurakunnan ympäristö.
Jokaisessa kaupungissa pitäisi olla järjestyneiden ja kouliintuneiden työntekijöiden
joukkue; ei vain yhtä tai kahta, vaan kymmenet tulisi järjestää työskentelemään.
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Muodostettakoon seurakunnissamme palveluryhmiä. Yhtykööt eri henkilöt yhdessä
työskentelemään ihmisten kalastajina. Koettakoot he koota sieluja maailman
turmeluksesta Kristuksen rakkauden pelastavaan puhtauteen.” E. u. 75.
14.12. Sapatti, ilta
Henr. 12:2, 3
“Kristuksen maanpäällinen seurakunta järjestettiin lähetystyötä varten, ja Herra
toivoo koko seurakunnan keksivän keinoja, joilla totuuden sanoma voidaan
saattaa ylhäisten ja alhaisten, rikkaiden ja köyhien kuultavaksi. Jos seurakunnassa
on paljon jäseniä, järjestettäköön heidät pieniksi ryhmiksi, työskentelemään paitsi
seurakunnan jäsenten keskuudessa myös epäuskoisten hyväksi. Jos jossakin
paikassa on vain pari kolme sellaista, jotka tuntevat totuuden, järjestykööt he
keskenään työyksiköksi. Jos kuri ja järjestys ovat sotatoimien menestyksen
välttämättömiä edellytyksiä taistelukentällä, niin niitä tarvitaan sitäkin enemmän
meidän sodankäynnissämme, koska tavoitteemme ovat arvokkaampia ja
luonteeltaan ylevämpiä kuin ne, joista vastakkaiset voimat taistelukentällä
ottelevat. Meidän taistelussamme on kysymys ikuisista arvoista. E. u. 75.
15.12. Sunnuntai, aamu
Nah. 9:6
“Jumala on järjestyksen Jumala. Kaikki taivaaseen liittyvä on täydellisessä
järjestyksessä; enkelijoukko liikehtii alamaisesti ja täysin kurinalaisesti. Menestys
voi seurata vain järjestystä ja sopusointuista toimintaa. Jumala vaatii työssään
järjestystä ja järjestelmää nyt yhtä paljon kuin Israelin päivinäkin. Kaikkien hänen
työssään olevien tulee ahertaa järkevästi eikä huolimattomasti tai umpimähkään.
Hän haluaisi työtään tehtävän uskossa ja täsmällisesti, jotta hän voisi painaa
siihen hyväksymisensä sinetin. Seurakunnassa on suoritettava hyvin järjestettyä
työtä, jotta sen jäsenet voivat ymmärtää, miten valoa tulee levittää toisille. Näin he
voivat vahvistaa omaa uskoaan ja lisätä tietoaan. Jakaessaan toisille sitä, mitä
ovat saaneet Jumalalta, he lujittuvat uskossa. Työskentelevä seurakunta on elävä
seurakunta. Meidät sijoitetaan rakennukseen elävinä kivinä, ja jokaisen kiven tulee
hohtaa valoa. Jokaista kristittyä verrataan kallisarvoiseen kiveen, joka
vastaanottaa Jumalan kirkkautta ja heijastaa sitä edelleen.” E. u. 76.
15.12. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 18:18-21
“Jumalan tarkoituksena on, että saisimme järjestyksen ja järjestymisen opetuksia
siitä täydellisestä järjestyksestä, mikä aikaansaatiin Mooseksen päivinä Israelin
lasten hyödyksi. Kahdentoista opetuslapsen asettaminen merkitsi sen
seurakunnan järjestämisen ensi askelta, jonka oli määrä jatkaa Kristuksen työtä
hänen poismenonsa jälkeen. Jerusalemin seurakunnan organisoimisen tuli olla
esimerkkinä siitä, miten seurakuntia tuli organisoida jokaisessa muussa paikassa,
missä totuuden sanansaattajat voittaisivat kääntyneitä evankeliumin uskoon.
Alkuseurakunnan myöhemmissä vaiheissa, jolloin maailman eri osissa monia
uskovaisten ryhmiä oli muodostettu seurakunniksi, täydennettiin seurakunnan
organisaatiota edelleen, jotta järjestys ja sopusointuinen toiminta olisivat
jatkuneet. Jokaista jäsentä kehotettiin suorittamaan hyvin oma osansa. Jokaisen
tuli viisaasti asioida hänelle uskotuilla leivisköillä.” E. u. 76
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16.12. Maanantai, aamu
2. Moos. 18:22-24
“Jokaiselle, joka liittyy kääntyneiden riveihin, tulee osoittaa oma
palveluspaikkansa. Jokaisen tulisi olla valmis tässä sodankäynnissä olemaan tai
tekemään mitä tahansa. Jumala ei vaadi lukuisia laitoksia, isoja rakennuksia eikä
suurta komeutta, vaan Jumalan valitseman ja hänelle kalliin omaisuuskansan
sopusointuista toimintaa. Jokaisen on oltava asemassaan ja paikallaan ja ajatella,
puhua ja toimia sopusoinnussa Jumalan Hengen kanssa. Silloin ja vasta silloin
tulee työstä yhtenäinen ja tasasuhtainen kokonaisuus. Armeijan voiman määrää
suureksi osaksi rivimiesten tehokkuus. Viisas kenraali opettaa upseereitaan
kouluttamaan jokaisen sotilaan tehokkaaseen palvelukseen. Hän koettaa kehittää
kaikkia täyteen tehoonsa. Jos hän joutuisi olemaan vain upseeriensa varassa, hän
ei mitenkään voisi odottaa sotaretken onnistuvan. Hän luottaa armeijansa
jokaisen miehen kuuliaiseen ja väsymättömään palvelukseen. Vastuu on suureksi
osaksi rivimiehillä.” E. u. 77.
16.12. Maanantai, ilta
Ef. 6:12
“Mestari kutsuu evankeliumityöntekijöitä. Kuka tahtoo vastata kutsuun? Ei
kaikista aseisiin astuvista tule kenraaleja, kapteeneja, kersantteja eikä edes
korpraaleja. Ei kaikilla ole johtajien huolta ja vastuuta. Tehtävänä on
muunlaistakin kovaa työtä. Jotkut joutuvat kaivamaan taisteluhautoja ja
tekemään linnoitustöitä, toiset seisomaan vartiossa ja eräät palvelemaan
lähetteinä. Armeijassa on suhteellisen vähän upseereita verrattuna varsinaiseen
miehistöön; niinpä menestys riippuu jokaisen sotilaan uskollisuudesta. Yhden
ainoan miehen pelkuruus tai petollisuus voi aiheuttaa koko armeijan häviön.
Menestyksemme salaisuus Jumalan työssä on kansamme sopusointuinen
työskentely. On toimittava keskittyneesti. Kristuksen ruumiin jokaisen jäsenen
täytyy osaltaan edistää Jumalan asiaa häneltä saamansa kyvyn mukaan. Meidän
täytyy taistella vastuksia ja vaikeuksia vastaan rinta rinnan ja yksissä tuumin.” E.
u. 77.
17.12. Tiistai, aamu
1. Kor. 14:33
“Jos kristityt toimisivat yhteisymmärryksessä ja lähtisivät yhtenä miehenä ja yhden
Voiman johdolla toteuttamaan yhtä suunnitelmaa, he saisivat maailman liikkeelle.
Enkelit toimivat sopusointuisesti. Täydellinen järjestys on ominaista heidän
kaikelle liikkumiselleen. Mitä tarkemmin noudatamme enkelijoukon sopusointua
ja järjestystä, sitä paremmin nämä taivaan lähettiläät menestyvät meitä
hyödyttävissä pyrkimyksissään. Jos emme välitä sopusointuisesta toiminnasta,
vaan toimimme puolestamme sekavasti, kurittomasti ja järjestymättömästi, eivät
täysin järjestyneet ja täydellisessä järjestyksessä liikehtivät enkelit voi
työskennellä hyväksemme menestyksellisesti. He kääntyvät poispäin
murheellisina, sillä heidän ei ole lupa siunata epäselvyyttä, sekavuutta ja
epäjärjestystä.
Kaikkien,
jotka
haluavat
yhteistoimintaa
taivaallisten
sanansaattajien kanssa, täytyy työskennellä sopusoinnussa heidän kanssaan. Ne,
joilla on voitelu ylhäältä, pyrkivät kaikin tavoin rohkaisemaan järjestystä, kuria ja
yhteistoimintaa, ja silloin Jumalan enkelit voivat toimia yhdessä heidän kanssaan.
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Mutta nämä taivaalliset sanansaattajat eivät koskaan, koskaan hyväksy
epäsäännöllisyyttä, järjestymättömyyttä ja epäjärjestystä.” E. u. 78.
17.12. Tiistai, ilta
Joh. 17:21
“Tarvitaan järjestelmällistä työtä, mutta siellä missä jotkut teistä niin kauan
laativat ja suunnittelevat ja valmistautuvat työhön, saatana pääsee esittämään
lumoavia tarujaan, ja ihmisten huomio kiintyy pääpettäjän eksytyksiin. Miten
saatana riemuitsisikaan, jos hänen onnistuisi päästä tämän kansan keskuuteen ja
saada työ hajaantumaan nyt, kun perusteellinen organisaatio on välttämätöntä,
koska se pystyy tehokkaimmin estämään väärät kapinahankkeet ja kumoamaan
Jumalan sanan vastaiset väitteet! Tahdomme pitää rintamamme suorana, jottei
syntyisi mitään murtumaa viisaalla ja huolellisella työllä aikaansaatuun
organisaatioon ja järjestykseen. Ei saa hyväksyä mitään järjestyksen vastaisia
aineksia, jotka pyrkivät saamaan työn valvontaansa tänä aikana.” E. u. 78.
18.12. Keskiviikko, aamu
Ef. 4:11, 12
“Kaikukoon evankeliumin sanoma halki seurakuntiemme kutsuen niitä
yleismaailmalliseen toimintaan. Saakoot seurakunnan jäsenet lisää uskoa ja uutta
intoa näkymättömiltä taivaallisilta liittolaisiltaan, ehtymättömien voimavarojensa
tietoisuudesta, tehtävänsä suuruudesta ja Johtajansa voimasta. Ne, jotka alistuvat
Jumalan valvontaan, johtoon ja opastukseen, pystyvät seuraamaan hänen
säätämiensä tapahtumien varmaa kulkua. Kun heitä innoittaa hengellään Hän,
joka uhrasi henkensä maailman puolesta, he eivät enää halua pysyä alallaan
kykenemättöminä eivätkä puhua siitä, mitä eivät pysty tekemään. He pukeutuvat
taivaan sota-asuun ja lähtevät taistoon valmiina toimimaan ja uskaltamaan
Jumalan puolesta tietäen hänen kaikki valtansa täyttävän heidän tarpeensa.” E. u.
79.
18.12. Keskiviikko, ilta
Ef. 4:13, 14
“Nouskaamme jalkeille! Taistelu riehuu. Totuuden ja vääryyden lopullinen
kamppailu lähestyy. Seuratkaamme prinssi Immanuelin verilippua ja
taistelkaamme jaloa uskon taistelua, kunnes saamme ikuisen voittopalkinnon,
sillä totuus voittaa ja me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on
rakastanut. Armonajan kalliit hetket päättyvät. Tarttukaamme lujasti kiinni
iankaikkisesta elämästä, jotta taivaallinen Isämme tulisi kirkastetuksi ja voisi
käyttää meitä pelastamaan sieluja, joiden puolesta Kristus kuoli.” E. u. 79
19.12. Torstai, aamu
Sef. 1:14.
“Wellingtonin herttua oli kerran paikalla, kun eräässä kristillisessä ryhmässä
keskusteltiin pakanoiden keskuudessa suoritettavan lähetystyön mahdollisesta
menestymisestä. He pyysivät herttuaa ilmaisemaan mielipiteensä siitä, tulisiko
suunnitellun lähetysrynnistyksen menestys vastaamaan kustannuksia. Vanha
soturi vastasi: »Hyvät herrat, mikä on teidän marssikäskynne? Ei teidän asianne ole
pohdiskella menestystä. Mikäli muistan oikein, teidän käskynne kuuluu: 'Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.' Hyvät herrat,
noudattakaa marssikäskyänne.»… Olkaamme evankeliumin kengät jaloissamme
alttiit lähtemään liikkeelle heti käskyn saatuamme. Seurakunnan jäsenten tulee
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aina olla valmiina tarttumaan toimeen kuuliaisina Mestarin käskyille. Missä vain
näemmekin olevan työtä tehtävänä, meidän on käytävä siihen käsiksi ja
suoritettava se, alati Jeesukseen katsovina. Jos jokainen seurakunnan jäsen olisi
toimiva lähetystyöntekijä, tulisi evankeliumi nopeasti julistetuksi kaikissa maissa
kaikille kansoille, kansanheimoille ja kielille.” E. u. 79, 80.
19.12. Torstai, ilta
Jes. 6:8
“Lähestymme tämän maan historian loppua. Tehtävänämme on suuri päättävä
työ - viimeisen armonsanoman julistaminen syntiselle maailmalle. Herra ottaa
toisia suoraan aurankurjesta, toisia viinitarhasta tai muilta elämän eri aloilta ja
lähettää heidät viemään sanomaa maailmalle. Toitottakaa torvia pitkin ja poikin
maata. Julistakaa ihmisille, että Herran päivä on lähellä ja tulee sangen kiiruusti.
Älkää jättäkö ketään varoittamatta. Me olisimme voineet olla noiden eksyneiden
sieluparkojen asemassa. Me olisimme voineet olla sijoitettuina raakalaisten
joukkoon. Totuus, jonka olemme saaneet ennen noita toisia, velvoittaa meitä
julistamaan sitä heille. Veljeni ja sisareni, on jo myöhä teidän käyttää aikaanne ja
voimaanne itsenne palveluun. Älköön teidän havaittako viimeisenä päivänä olevan
vailla taivaallista aarretta. Tavoitelkaa ristin voittoja, valistakaa sieluja ja
työskennelkää lähimmäistenne pelastukseksi, niin työnne on läpäisevä
tulikokeen.” E. u. 80.
20.12. Perjantai, aamu
Jer. 1:7
“Meidän täytyy julistaa tätä sanomaa nopeasti, läksy läksyn päälle, käsky käskyn
päälle. Ihmiset pakotetaan pian tekemään suuria ratkaisuja, ja velvollisuutemme
on huolehtia siitä, että heille tarjotaan tilaisuus ymmärtää totuus, niin että he
voivat järkevästi ratkaista kantansa ja siirtyä oikealle puolelle. Herra kehottaa
kansaansa työskentelemään innokkaasti ja viisaasti niin kauan kuin koetusaikaa
kestää. Emme saa hukata aikaa hetkeäkään. Loppu on lähellä. Totuuden
levittämistä seutu seudulta uhkaavat pian vaarat oikealta ja vasemmalta. Herran
sanansaattajia tullaan estämään kaikin keinoin, niin etteivät he voi tehdä sitä,
mikä heidän nyt on mahdollista suorittaa. Meidän on suoraa päätä käytävä käsiksi
työhömme
ja
edettävä
mahdollisimman
nopeasti
hengellisessä
hyökkäyssodassamme. Sen perusteella, mitä Jumala on minulle ilmoittanut,
tiedän pimeyden voimien suorittavan alhaista työtään kiihkeän tarmokkaasti.
Saatana etenee vaivihkaa saadakseen temmatuksi nyt unessa olevat niin kuin
susi sieppaa saaliinsa.” E. u. 81.
20.12. Perjantai, ilta
Ilm. 14:8
“Nyt meillä on varoituksia, jotka voimme julistaa, nyt meillä on työtä, jonka
saatamme suorittaa, mutta pian se on oleva vaikeampaa kuin osaamme
kuvitellakaan. Jumala auttakoon meitä pysyttelemään valon kapealla
vyöhykkeellä, työskentelemään katse luotuna Jeesukseen, johtajaamme, ja
kärsivällisesti ja kestävästi etenemään aina voittoon asti. Viivyttely on vaarallista.
Sielu, jonka olisit voinut löytää ja jolle olisit voinut selittää Jumalan sanaa,
loittonee ulottuviltasi. Saatana on jo virittänyt hänelle paulojaan, ja huomenna tuo
sielu saattaa jo toteuttaa Jumalan päävihollisen suunnitelmia. Miksi viivyttelisit
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päivääkään? Mikset lähtisi heti työhön? Valppautta ja uskollisuutta on Kristuksen
seuraajilta vaadittu kaikkina aikoina, mutta nyt kun olemme päässeet jo aivan
ikuisen maailman rajalle ja meillä on nykyinen totuus, niin suuri valo ja niin tärkeä
työ, meidän on oltava kaksin verroin ahkeria. Jokaisen on toimittava kaiken
kykynsä mukaan. Veljeni, jos nyt estelet, vaarannat oman pelastuksesi. Jumala
vaatii sinut tilille, jos jätät suorittamatta työn, jonka hän on osoittanut sinulle.“ E. u.
81.
21.12. Sapatti, aamu
2. Kor. 10:5, 6
“Iankaikkisuus levittäytyy eteemme. Väliverho on kohoamaisillaan. Mitä
ajattelemmekaan, kun emme luovu itsekkäästä mukavuudenhalustamme, vaikka
sieluja hukkuu kaikkialla ympärillämme? Onko sydämemme täysin paatunut?
Emmekö voi huomata ja ymmärtää, että meillä on työ tehtävänä toisten hyväksi?
Veljeni ja sisareni, kuulutteko niihin, joilla on silmät, mutta eivät näe, ja joilla on
korvat, mutta eivät kuule? Onko Jumala turhaan antanut teille tiedon tahdostaan?
Onko hän turhaan monet kerrat varoittanut teitä lopun läheisyydestä? Uskotteko
hänen sanansa julistukset siitä, mikä tulee kohtaamaan maailmaa? Uskotteko,
että Jumala tulee pian langettamaan tuomionsa maan asukkaille? Kuinka sitten
voitte olla täydessä levossa, huolettomia ja välinpitämättömiä?” E. u. 82.
21.12. Sapatti, ilta
Room. 13:11
“Työ päättyy nopeasti, ja jumalattomuus lisääntyy joka taholla. Meillä on enää vain
vähän työaikaa. Havahtukaamme hengellisestä unenhorroksestamme ja
pyhittäkäämme Herralle kaikki, mitä meillä on ja mitä olemme. Hänen Henkensä
on oleva tosi lähetystyöntekijöiden kanssa ja on antava heille palvelukseen
tarvittavan voiman. Herätkää, veljet ja sisaret. Älkää enää nukkuko. »Miksi seisotte
täällä kaiken päivää joutilaina?» Jeesus kutsuu sinua sanomalla: »Mene tänään
tekemään työtä minun viinitarhaani.» Kuka vain on vastaanottanut Pyhän Hengen,
on ilmaiseva sen, sillä kaikki hänen voimansa tulevat käyttöön tehokkaassa
palveluksessa. Kaikki jotka todella uskossa vastaanottavat Kristuksen,
työskentelevät. He tuntevat vastuuta sieluista. Jumala kehottaa nyt jokaista, jolla
on tieto totuudesta ja jolle pyhä totuus on uskottu, nousemaan ja levittämään
taivaan valoa toisille. Herätkää, veljet, oman sielunne tähden, herätkää. Ilman
Kristuksen armoa ette voi tehdä mitään. Tehkää työtä niin kauan kuin voitte.” E. u.
82, 83.
22.12. Sunnuntai, aamu
Ef. 5:14
“Jos silmämme voisivat avautua näkemään langenneiden enkelien toiminnan
kohdistuvan niihin, jotka tuntevat itsensä levollisiksi ja pitävät itseään turvattuina,
emme tuntisi oloamme niinkään turvalliseksi. Pahat enkelit seuraavat meitä joka
hetki. Jumala kehottaa kaikkia, sekä saarnaajia että kansaa, heräämään. Koko
taivas on jalkeilla. Maan historian tapahtumat päättyvät nopeasti. Olemme
viimeisten päivien vaarojen keskellä. Vielä suuremmat vaarat ovat edessämme,
emmekä kuitenkaan ole hereillä. Tämä Jumalan asian suhteen ilmenevä
toiminnan ja innon puute on kauhistavaa. Tämä kuoleman kaltainen horrostila on
saatanasta. Mitä sanoisin herättääkseni Jumalan jäännöskansan? Minulle
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näytettiin, että pelottavat tapahtumat ovat tulossa. Saatana ja hänen enkelinsä
käyvät kaikella voimallaan Jumalan lasten kimppuun. Hän tietää, että jos he
nukkuvat vielä vähän aikaa, hän saa heidät varmasti, sillä heidän häviönsä on
varma.“ E. u. 83.
22.12. Sunnuntai, ilta
Apt. 13:47
“Näinä ihmislasten koetusajan loppuhetkinä, jolloin jokaisen sielun kohtalo
ratkaistaan pian ikiajoiksi, taivaan ja maan Herra odottaa seurakuntansa
heräävän toimimaan uutterammin kuin koskaan ennen. Niitä, jotka ovat päässeet
vapaiksi Kristuksessa tultuaan tuntemaan kalliin totuuden, Herra Jeesus pitää
valittuinaan ja rakkainaan ennen kaikkea muuta maan asujaimistoa, ja hän
odottaa heidän julistavan sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut heidät
ihmeelliseen valkeuteensa. Niin runsain mitoin saadut siunaukset tulee välittää
toisille. Pelastuksen ilosanoma on vietävä kaikille kansanheimoille ja sukukunnille
ja kielille ja kansoille. Ei edes yksi sadasta keskuudessamme tee mitään
tavanomaisten, maailmallisten hankkeittensa lisäksi. Emme ole puoliksikaan
selvillä niiden sielujen arvosta, joiden puolesta Kristus kuoli.” E. u. 83.
23.12. Maanantai, aamu
Matt. 28:19, 20
“Jos Kristuksen seuraajat tuntisivat velvollisuutensa, voisi pakanamaissa, missä
nyt on ainoastaan yksi lähetyssaarnaaja, olla tuhansia julistamassa evankeliumia.
Ja kaikki, jotka eivät voi henkilökohtaisesti ottaa osaa työhön, kannattaisivat sitä
varoillaan, myötätunnollaan ja rukouksillaan. Silloin työskenneltäisiin myöskin
suuremmalla innolla sielujen hyväksi kristityissä maissa. Tuhansilla on suuri valo
ja kalliita tilaisuuksia, mutta he eivät käytä mitenkään vaikutustaan tai varojaan
valistaakseen toisia. He eivät edes huolehdi oman sielunsa pysyttämisestä
Jumalan rakkaudessa, etteivät tulisi rasitukseksi seurakunnalle. Sellaiset olisivat
taivaassakin taakkana ja rasituksena. Kristuksen tähden, totuuden tähden ja
itsensä tähden heidän tulisi nousta ja toimia uutterasti ikuisuutta silmälläpitäen.
Kristuksen seurakuntaa voidaan hyvin verrata armeijaan. Jokainen sotilas joutuu
ankaraan työhön, vaikeuksiin ja vaaroihin. Joka taholla väijyy valppaita vihollisia,
joita johtaa pimeyden valtojen ruhtinas. Hän ei koskaan torku eikä väisty
paikaltaan.” E. u. 84.
23.12. Maanantai, ilta
1. Tess. 5:6
“Aina kun kristitty lakkaa olemasta varuillaan, tämä voimallinen vastustaja
hyökkää äkkiä ja kiivaasti. Elleivät seurakunnan jäsenet pysy toimivina ja
valppaina, he joutuvat hänen pauloihinsa. Miten kävisi jos puolet armeijan
sotilaista marssikäskyn saatuaan vain oleilisi joutilaina tai nukkuisi? Seurauksena
olisi tappio, sotavankeus tai kuolema. Jos jotkut selviäisivät vihollisen käsistä,
katsottaisiinko heidän ansainneen palkkion? Ei, vaan sotaoikeus nopeasti
langettaisi heille kuolemantuomion. Mutta jos Kristuksen seurakunta on
huolimaton tai uskoton, ovat seuraukset siitä vielä paljon kohtalokkaammat.
Kristittyjen sotureiden nukkuva armeija — mikä voisi olla hirveämpää? Miten
voitaisiin hyökätä maailmaa vastaan, joka on pimeyden ruhtinaan valvonnassa?
Niiden, jotka pysyttelevät välinpitämättömästi takana taistelun päivänä, aivan kuin
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heillä ei olisi mitään kiinnostusta tai vastuuntuntoa taistelun alaista asiaa kohtaan,
olisi parempi muuttaa kantansa tai poistua hetimiten riveistä.” E. u. 84.
24.12. Tiistai, aamu
1. Kor. 16:15, 16
“Minulle näytettiin Jumalan kansan odottavan, että jokin muutos tapahtuisi ja että
jokin pakottava voima tarttuisi heihin. Mutta he pettyvät, sillä he ovat väärässä.
Heidän täytyy toimia; heidän täytyy itse tarttua työhön ja itse hartaasti rukoilla
Jumalalta tosi tietoa työstä. Näkemämme nykytapahtumat ovat kyllin suuria
saamaan meidät jalkeille ja kaikki ne totuudesta vakuuttuneiksi, jotka haluavat
sitä kuunnella. Maan elo on miltei kypsää. Koko maailmankaikkeus kehottaa
totuuden tuntevia pyhittäytymään varauksettomasti sen totuuden julistamiseen,
joka heille on ilmoitettu kolmannen enkelin sanoman yhteydessä. Se, mitä
näemme ja kuulemme, kutsuu meitä suorittamaan velvollisuuttamme.
Saatanallisten välikappaleiden toiminta vaatii jokaista kristittyä seisomaan
vartiopaikallaan. Sanoma Kristuksen pikaisesta tulosta on julistettava maan
kaikille kansakunnille. Vihollisvoimien kukistaminen vaatii valpasta ja väsymätöntä
ponnistelua. Meidän osamme ei ole istua alallamme ja väännellä käsiämme, vaan
nousta työskentelemään aikaa ja iankaikkisuutta silmällä pitäen.” E. u. 85.
24.12. Tiistai, ilta
1. Piet. 5:8
“Älköön kukaan ajatelko, että hänellä on vapaus ristiä kätensä ja olla tekemättä
mitään. On sula mahdottomuus, että kukaan voisi tulla pelastetuksi
välinpitämättömyydessä ja toimettomuudessa. Ajattele mitä kaikkea Kristus teki
maanpäällisen palveluksensa aikana! Kuinka innokkaita, kuinka uupumattomia
olivatkaan hänen ponnistuksensa! Hän ei antanut minkään kääntää häntä pois
hänelle annetusta työstä. Seuraammeko me hänen jälkiään? Sielujen
pelastustyössä jumalalliset ja inhimilliset voimat toimivat yhdessä. Jumala on
tehnyt osansa, ja nyt tarvitaan kristillistä toimintaa. Jumala vaatii tätä. Hän odottaa
kansansa osaltaan levittävän totuuden valoa kaikille kansoille. Kuka tahtoo käydä
tähän osallisuuteen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa?” E. u. 85, 86.
25.12. Keskiviikko, aamu
Ilm. 3:2
“Seurakunnan täytyy olla työskentelevä seurakunta, jos se mielii olla elävä
seurakunta. Se ei saisi tyytyä vain puolustamaan omaa aluettaan päin ryntääviä
synnin ja valheen voimia vastaan eikä liioin hyökkäämään vain hitain askelin, vaan
sen tulisi kantaa Kristuksen iestä, pysyä Johtajansa askelten tahdissa ja voittaa
uusia alokkaita matkan varrella. Sodankäyntiämme kestää enää vain vähän aikaa;
sitten Kristus tulee, ja kapinanäytelmä päättyy. Silloin loppuu myös yhteinen
toimintamme Kristuksen kanssa hänen valtakuntansa edistämiseksi. Jotkut
eturinnassa taistelleet, jotka ovat innokkaasti vastustaneet päällekäyvää pahuutta,
kaatuvat täyttäessään velvollisuuttaan; toiset katselevat murheisesti langenneita
sankareita, mutta heillä ei ole aikaa keskeyttää työtään. Heidän täytyy sulkea rivit,
temmata lippu kuolon herpaisemasta kädestä ja uusin innoin lähteä
puolustamaan totuutta ja Kristuksen kunniaa. Ponnekkaammin kuin koskaan
ennen on vastustettava syntiä ja pimeyden valtoja. Aika vaatii niitä, jotka uskovat
nykyisen totuuden, toimimaan tarmokkaasti ja päättävästi. Heidän tulisi opettaa
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totuutta sekä ohjein että esimerkein.” E. u. 86.
25.12. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 6:18
“Herra kutsuu nyt seitsemännen päivän adventistia jokaisella paikkakunnalla
pyhittäytymään hänelle ja tekemään parhaansa ollakseen avuksi hänen työssään
olosuhteidensa mukaan. Joutilaisuus ja uskonto eivät käy käsi kädessä; ja
kristillisen elämämme ja kokemuksemme suuri vajavaisuus johtuu siitä, että
olemme toimettomia Jumalan työssä. Ruumiisi lihakset tulevat heikoiksi ja
käyttökelvottomiksi, ellei niitä harjoiteta jatkuvasti, ja sama koskee myös
hengellistä luontoa. Ollaksesi vahva sinun on harjoitettava kykyjäsi. Meidän tulee
olla ahkeria työntekijöitä; joutilas ihminen on surkea olento. Mutta voidaanko
mitenkään puolustella joutilaisuutta siinä suuressa työssä, jonka suorittamiseksi
Kristus uhrasi henkensä? Hengelliset kyvyt lakkaavat olemasta, ellei niitä
harjoiteta, ja saatanan tarkoitus onkin tuhota ne. Koko taivas osallistuu siihen
työhön, jolla kansaa valmistetaan, kun Kristus tulee toisen kerran maailmaamme,
ja »me olemme Jumalan työtovereita». Kaiken loppu on käsillä. Nyt meillä on
tilaisuus työskennellä.” E. u. 86, 87.
26.12. Torstai, aamu
Ilm. 16:15
“Kokosydämisiä lähetystyöntekijöitä tarvitaan. Ajoittaiset yritykset saavat aikaan
vain vähän hyvää. Meidän on saatava koko huomio kiintymään asiaan. Meidän
täytyy olla täysin vakavissamme. Joukossamme on niitä, jotka pysähtyessään
rauhassa miettimään asiaa huomaisivat joutilaan asenteensa olevan Jumalalta
saamiensa talenttien synnillistä laiminlyöntiä. Mikä on asemamme maailmassa?
Olemme odotuksen ajassa. Mutta tätä aikaa ei tule kuluttaa pelkkään
ajatukselliseen hartauteen. Odottaminen, valvominen ja valpas työskentely on
yhdistettävä toisiinsa. Elämämme ei tulisi olla pelkkää maallisten asioiden
harrastelua ja suunnittelua, niin että henkilökohtainen hurskaus ja Jumalan
vaatima palvelus tulevat laiminlyödyiksi. Emme saa olla velttoja
harrastuksessamme, mutta myös hengessä meidän tulee olla palavia ja palvella
Herraa. Sielun lamppu on saatettava parhaaseen mahdolliseen kuntoon, ja meillä
täytyy olla armon öljyä astioissamme lamppujemme lisäksi. Kaikin varokeinoin on
ehkäistävä hengellistä herpaantumista, ettei Herran päivä yllättäisi meitä niin kuin
varas.” E. u. 87.
26.12. Torstai, ilta
1. Tess. 2:9, 10
“Elämme ajassa, jolloin ei saisi ilmetä mitään hengellistä joutilaisuutta. Jokaisen
sielun tulee latautua taivaallisella elämän virralla. Tehkää tässä elämässä niin
paljon hyvää kuin suinkin voitte. Jeesus haluaisi kaikista hänen nimeään
tunnustavista tulevan innokkaita työntekijöitä. Jokaisen jäsenen on välttämätöntä
rakentaa kalliolle, joka on Kristus Jeesus. Parhaillaan on nousemassa myrsky, joka
tempoo ja koettelee äärimmilleen jokaisen hengellistä perustusta. Välttäkää sen
vuoksi hiekkapohjaa; tavoitelkaa kalliota. Kaivakaa syvälle; tehkää perustuksenne
varmaksi. Rakentakaa, oi rakentakaa ikuisuutta varten! Rakentakaa kyynelin ja
kokosydämisin rukouksin. Kaunistakoon jokainen teistä tästedes elämänsä hyvillä
teoilla. Kaalebeita tarvitaan eniten näinä viimeisinä päivinä.” E. u. 87, 88.
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27.12. Perjantai, aamu
Kol. 2:8, 9
“Luonteen mittausta suoritetaan jatkuvasti. Jumalan enkelit arvioivat siveellistä
arvoasi, varmistuvat tarpeistasi ja esittävät asiasi Jumalalle. Joudumme yksilöinä
vastuuseen siitäkin hitusesta, jonka jätämme suorittamatta, vaikka kykenisimme
tekemään sen. Herra mittaa tarkoin palveluksen jokaisen mahdollisuuden. Sekä
käyttämättömistä että kehitetyistä kyvyistä vaaditaan tarkka tili. Jumala pitää
meitä vastuullisina kaikesta, miksi voisimme tulla käyttämällä oikein
talenttejamme. Meidät tuomitaan sen perusteella, mitä meidän olisi pitänyt tehdä
mutta mitä emme suorittaneet, koska emme käyttäneet kykyjämme Jumalan
kunniaksi. Vaikka emme kadotakaan sieluamme, saamme ikuisuudessa todeta
käyttämättömien talenttiemme seurauksen. Kaikki tieto ja kyky, jonka olisimme
voineet saada mutta jota emme ole hankkineet, aiheuttaa iankaikkista tappiota.”
E. u. 88.
27.12. Perjantai, ilta
Matt. 25:34
“Jos jokainen Kristuksen sotilas olisi täyttänyt velvollisuutensa ja jos jokainen
Siionin muurien vartija olisi antanut pasuunalla selvän äänen, maailma olisi jo
ennen tätä kuullut varoitussanoman. Mutta työ on vuosikausia myöhässä. Ihmisten
nukkuessa saatana on hiipinyt kimppuumme. Ryhtykäämme nyt saamaamme
työhön ja julistakaamme sanomaa, jonka on määrä saada miehet ja naiset
tajuamaan vaaransa. Jos jokainen seitsemännen päivän adventisti olisi tehnyt
saamansa työn, uskovien luku olisi nykyistä paljon suurempi. Kaikissa Amerikan
kaupungeissa olisi niitä, jotka olisi johdettu ottamaan vaarin Jumalan lain
noudattamista tähdentävästä sanomasta. Jos Jumalan kansa olisi toteuttanut
hänen suunnitelmansa julistamalla maailmalle armon sanoman, Kristus olisi
ennen tätä tullut maailmaan, ja pyhät olisi lausuttu tervetulleiksi Jumalan
kaupunkiin.” E. u. 88, 89.
28.12. Sapatti, aamu
Sananl. 21:25
“Maailma tarvitsee lähetystyöntekijöitä, pyhittyneitä kotilähetystyöntekijöitä, eikä
taivaan kirjoihin merkitä kristityksi ketään, joka ei osoita lähetysharrastusta.
Elleivät seurakunnan jäsenet omakohtaisesti ryhdy tähän työhön, he osoittavat
siten, ettei heillä ole mitään elävää yhteyttä Jumalaan. Heidät luetteloidaan
laiskoiksi palvelijoiksi. Jokaisessa uskonnollisessa liikkeessä on muutamia, jotka
eivät voi kieltää etteikö asia olisi Jumalan, mutta jotka silti pysyttelevät sivussa ja
kieltäytyvät auttamasta millään tavalla. Sellaisten olisi hyvä muistaa ylhäällä
pidettävää luetteloa — kirjaa, johon mitään merkintöjä ei jätetä tekemättä eikä
tehdä väärin ja jonka perusteella heidät tuomitaan. Siihen merkitään jokainen
laiminlyöty Jumalan palvelemisen tilaisuus, ja siinä pysyy myös jokainen uskon ja
rakkauden teko ikuisessa muistissa.” E. u. 89.
28.12. Sapatti, ilta
Ilm. 22:11
“Aamuyöllä 23. lokakuuta 1879, noin kahden aikaan, Herran Henki oli ylläni, ja
katselin tulevan tuomion näkymiä. — — Kymmenentuhatta kertaa
kymmenentuhatta oli kokoontunut suuren valtaistuimen eteen, jolla istui näöltään
majesteettinen olento. Hänen edessään oli useita kirjoja, ja jokaisen kanteen oli
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tulenliekeiltä vaikuttavin kultakirjaimin kirjoitettu: »Taivaan Luettelo». Sitten
avattiin näistä kirjoista yksi, joka sisälsi niiden nimet, jotka sanovat uskovansa
totuuden. Heti menetin näkyvistäni valtaistuimen ympärillä olevat lukemattomat
miljoonat, ja huomioni kiintyi vain niihin, jotka tunnustautuivat valon ja totuuden
lapsiksi. Avattiin toinen kirja, johon oli merkitty totuutta tunnustavien synnit.
Itsekkyyden yleisotsikon alla oli joka toinen synti. Yksi luokka oli luetteloitu maan
laihduttajiksi. Tuomarin läpitunkevan katseen kohdistuessa näihin heidän
laiminlyöntinsä synnit näkyivät selvästi. Kalpein, vapisevin huulin he tunnustivat
pettäneensä saamansa pyhän luottamuksen.” E. u. 89, 90.
29.12. Sunnuntai, aamu
Luuk. 12:19, 20
“He olivat saaneet varoituksia ja etuoikeuksia, mutta eivät olleet ottaneet niistä
vaaria eivätkä kehittäneet niitä. Nyt he saattoivat nähdä luulleensa liikoja Jumalan
armosta. Tosin heillä ei ollut tehtävänä sellaisia tunnustuksia kuin viheliäisillä ja
perin juurin turmeltuneilla, mutta viikunapuun tavoin he olivat kirottuja, koska
eivät tuottaneet hedelmää eivätkä olleet asioineet heille uskotuilla leivisköillä.
Tämä luokka oli korottanut itsensä ylimmäksi ja harrasti itsekkäästi vain
omaansa. He eivät olleet anteliaita Jumalaa kohtaan eivätkä olleet noudattaneet
hänen vaatimuksiaan. Vaikka he tunnustautuivat Kristuksen palvelijoiksi, he eivät
tuoneet yhtään sielua hänen luokseen. Jos Jumalan asia olisi ollut heidän
yritystensä varassa, se olisi riutunut, sillä
he eivät ainoastaan pidättäneet Jumalan heille lainaamia varoja, vaan itsekin
pidättyivät. He olivat antaneet toisten tehdä työn Mestarin viinitarhassa ja kantaa
suurimman vastuun ja olivat itsekkäästi harrastaneet vain omaa ajallista etuaan.”
E. u. 90.
29.12. Sunnuntai, ilta
Matt. 25:24-29
“Tuomari lausui: »Kaikki vanhurskautetaan uskonsa perusteella ja tuomitaan
tekojensa perusteella.» Miten elävästi silloin ilmenikään heidän laiminlyöntinsä ja
Jumalan viisas järjestely, jolla hän antoi jokaisen ihmisen tehtäväksi edistää asiaa
ja pelastaa toisia ihmisiä. Jokaisen tuli ilmaista elävää uskoa perheessään ja
naapuristossaan suhtautumalla ystävällisesti köyhiin ja myötätuntoisesti
ahdistettuihin, osallistumalla lähetystyöhön ja edistämällä Jumalan asiaa
varoillaan. Mutta kuten Meerokseen, kohdistui Jumalan kirous heihin sen
perusteella, mitä he eivät olleet tehneet. He olivat harrastaneet vain sitä, mistä
saisivat tässä elämässä suurimman hyödyn, mutta hyvien töiden luettelossa ei
heidän nimensä kohdalla valitettavasti ollut mitään merkintää.” E. u. 90.
30.12. Maanantai, aamu
2. Kor. 4:6
“Meille loistaa suurempi valo kuin aikoinaan isillemme. Ei Jumala voi hyväksyä
eikä kunnioittaa meitä, jos suoritamme vain samaa palvelusta tai teemme samoja
tekoja kuin isämme. Jotta Jumala voisi hyväksyä meidät ja siunata meitä samoin
kuin heitä, meidän on oltava yhtä uskollisia ja innokkaita kuin hekin —
laajennettava valoamme niin kuin he laajensivat omaansa ja toimittava niin kuin
he olisivat toimineet, jos olisivat eläneet meidän aikanamme. Meidän täytyy
vaeltaa meille loistavassa valossa, muutoin tuo valo tulee pimeydeksi.” E. u. 91.
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30.12. Maanantai, ilta
Luuk. 12:37
“On käsittämätöntä, ettei työssä ole satoja siellä, missä nyt on vain yksi. Taivaan
kaikkeudessa hämmästellään Jumalan pojiksi ja tyttäriksi tunnustautuvien
välinpitämättömyyttä, kylmyyttä ja velttoutta. Totuudessa on elävää voimaa. Emme
koskaan voi pelastua velttoina ja toimettomina. Todella kääntynyt henkilö ei
mitenkään voi elää avuttomasti ja hyödyttömästi. Emme voi päästä taivaaseen
ajelehtimalla. Ei sinne pääse yksikään laiskuri. Ne jotka kieltäytyvät
työskentelemästä Jumalan kanssa maan päällä, eivät työskentelisi hänen
kanssaan taivaassakaan. Ei olisi turvallista päästää heitä taivaaseen. Koko taivas
tarkkaa tavattoman kiinnostuneena seurakuntaa nähdäkseen, mitä sen jäsenet
tekevät valistaakseen pimeydessä olevia.” E. u. 91.
31.12. Tiistai, aamu
Luuk. 13:7
“Sinun pitäisi vakavasti ottaa huomioon, että olet tekemisissä suuren Jumalan
kanssa, ja sinun pitäisi aina muistaa, ettei hän ole mikään lapsi, jonka kanssa sopii
leikitellä. Et voi ryhtyä hänen palvelukseensa silloin kun haluttaa ja luopua siitä
taas silloin kun huvittaa. Taivaalliset olennot ovat odottaneet pääsevänsä
työskentelemään yhdessä inhimillisten välikappaleiden kanssa, mutta me emme
ole havainneet heidän läsnäoloaan. Taivaan enkelit ovat kauan odottaneet
inhimillisten välikappaleiden — seurakunnan jäsenten — ryhtyvän yhdessä heidän
kanssaan suorittamaan käsillä olevaa suurta työtä. He odottavat sinua. Monet,
monet lähestyvät Jumalan päivää tekemättä mitään. He kaihtavat vastuuta ja
jäävät siitä syystä uskonnollisiksi kääpiöiksi. Heidän elämänvaiheitaan selostavat
sivut ovat Jumalan työn osalta valitettavan tyhjiä. He ovat puina Jumalan
puutarhassa, mutta he vain laihduttavat maata ja synkentävät hedelmättömillä
oksillaan maan, johon olisi voitu sijoittaa hedelmää tuottavia puita.” E. u. 91, 92.
31.12. Tiistai, ilta
Ilm. 3:5
“Ne, jotka eivät tee juuri mitään Kristuksen hyväksi, ovat vaarassa. Jumalan armo
ei kauan pysy sellaisen sielussa, joka suurista etuoikeuksistaan ja tilaisuuksistaan
huolimatta on vaiti. Nyt ei ole aikaa nukkumiseen eikä hyödyttömiin vaihteluihin.
Joka nyt tohtii torkkua, hän menettää arvokkaita tilaisuuksia tehdä hyvää. Meille
suodaan siunattu etuoikeus koota lyhteitä suuressa elonkorjuussa, ja jokainen
pelastettu sielu on oleva lisätähti Jeesuksen, kunnioitetun Lunastajamme,
kruunussa. Kukapa haluaisi laskea aseensa nyt, kun jatkamalla taistelua vielä
vähän aikaa voisi saada uusia voittoja ja saisi koota uutta voittosaalista ikuisuutta
varten! Taivaalliset sanansaattajat tekevät työtään, mutta mitä me teemme? Veljet
ja sisaret, Jumala kehottaa teitä käyttämään tarkoin aikanne. Lähestykää
Jumalaa. Virittäkää palavaksi teissä oleva armolahja. Käyttäkööt ne, jotka ovat
päässeet tuntemaan uskomme perusteet, tätä tietoaan nyt johonkin
tarkoitukseen.” E. u. 92.
*****
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