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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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LOKAKUU
1.10 Keskiviikko, aamu
Joh. 14:16
”Antaessaan opetuslapsilleen lupauksen Hengestä, Kristus lähestyi maallisen palveluksensa
päätöstä. Hän seisoi ristin varjossa. Hän tajusi täysin sen syyllisyyden taakan painon, jonka
hän syntien kantajana joutuisi kestämään. Ennen kuin hän uhrasi itsensä uhriteuraana, hän
kertoi opetuslapsilleen tärkeästä ja täydellisestä lahjasta, jonka hän antaisi seuraajilleen. Tuo
lahja saattaisi heidän ulottuvilleen hänen armonsa rajattomat voimavarat. "Minä käännyn
Isän puoleen", hän sanoi, "ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne
ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei
näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä" (Joh.
14:16, Vapahtaja viittasi eteenpäin aikaan, jolloin Pyhä Henki tulisi tekemään voimallista
työtä hänen edustajanaan. Sitä pahuutta, jota oli kerääntynyt vuosisatojen kuluessa,
vastustettaisiin Pyhän Hengen jumalallisella voimalla.” - The Acts of the Apostles, s. 47-49
(Alfa ja omega 6, s. 37, 38).
1.10. Keskiviikko, ilta
Mark. 13:11
”Lupaus Pyhästä Hengestä ei rajoitu mihinkään aikakauteen eikä mihinkään rotuun. Kristus
julisti, että hänen Henkensä jumalallinen vaikutus olisi hänen seuraajiensa kanssa loppuun
asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan asti puolustaja on lähetetty kaikkien niiden luo, jotka ovat
antautuneet täysin Herralle ja hänen palvelukseensa. Kaikille, jotka ovat hyväksyneet
Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen, Pyhä Henki on tullut neuvonantajaksi,
pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi. Mitä lähempänä Jumalaa uskovat ovat vaeltaneet, sitä
selkeämmin ja voimakkaammin he ovat todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja hänen
pelastavasta armostaan. Ne miehet ja naiset, jotka vainon ja koetusten pitkien vuosisatojen
aikana ovat kokeneet elämässään suuressa määrin Hengen läsnäoloa, ovat olleet maailmalle
merkkeinä ja ihmeinä. Enkelien ja ihmisten edessä he ovat ilmaisseet lunastavan rakkauden
muuttavaa voimaa. - The Acts of the Apostles, s. 47-49 (Alfa ja omega 6, s. 37, 38).
2.10. Torstai, aamu
Joh. 16:13
”Miten voimme kestää koetuksen päivänä, jos emme ymmärrä Kristuksen sanoja? Hän sanoi:
"Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki,
jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä
olen teille puhunut" (Joh. 14:25, 26). Juuri Pyhän Hengen tehtävänä on palauttaa mieleemme
Kristuksen sanoja. Kristus valitsi viimeisen opetuslapsilleen kohdistamansa puheen aiheeksi
Pyhän Hengen tehtävän. Hän avasi heidän eteensä totuuden laajoja ulottuvuuksia. Heidän tuli
uskossa ottaa vastaan hänen sanansa, ja puolustaja, Pyhä Henki, palauttaisi kaiken heidän
mieleensä. Tähän Kristuksen antamaan lupaukseen sisältyi lohdutus. Jumalallinen vaikutus
olisi hänen seuraajiensa kanssa loppuun asti. Mutta nykyajan ihmiset eivät usko tätä lupausta
eivätkä ota sitä vastaan. Sen vuoksi he eivät pidä tätä lupausta arvossa, eikä sen toteutumista
nähdä seurakunnassa. Lupaukseen Jumalan Hengen lahjasta suhtaudutaan seurakunnassa
vähätellen. Sitä ei korosteta riittävästi, ja seurauksena on sitä mitä voidaan odottaakin:
hengellistä kuivuutta, hengellistä pimeyttä, hengellistä rappiota ja kuolemaa.” - Review and
Herald, 15.11.1892.

Hartauskalenteri

3

Loka-Joulukuu 2014

2.10. Torstai, ilta
Ilm.21:6
”Vähäisemmät asiat ovat vallanneet mielen ja sielun. Puuttuu jumalallista voimaa, joka on
välttämätöntä seurakunnan kasvulle ja menestymiselle ja joka toisi kaikki muut siunaukset
mukanaan. Kuitenkin sitä tarjotaan meille rajattomassa määrin. Niin kauan kuin seurakunnan
jäsenet tyytyvät pieniin asioihin, he eivät voi ottaa Jumalalta vastaan suuria. Miksi meillä ei ole
Pyhän Hengen lahjan nälkää ja janoa, vaikka tuon lahjan avulla sydän voitaisiin pitää
puhtaana? Herran suunnitelmiin kuuluu, että jumalallinen voima toimii yhteistyössä ihmisen
kanssa. Kristitylle on äärimmäisen tärkeää juuri ennen Herramme Jeesuksen toista tulemusta
ymmärtää, mitä merkitsee lupaus Pyhästä Hengestä. Puhukaa siitä, rukoilkaa sitä, saarnatkaa
siitä. Herra on halukkaampi antamaan Pyhän Hengen kuin vanhemmat ovat halukkaita
antamaan lapsilleen hyviä lahjoja.” - Review and Herald, 15.11.1892.
3.10. Perjantai, aamu
Joh. 14:17
”Meidän ei tarvitse osata tarkoin määritellä Pyhää Henkeä. Kristus sanoo meille, että Henki
on puolustaja, Totuuden Henki, joka "lähtee Isän luota". Pyhästä Hengestä sanotaan selvästi,
että hänen tehtävänään on johtaa ihmisiä tuntemaan koko totuuden. Tässä työssä hän ei puhu
"omissa nimissään" (Joh. 15:26; 16:13). Pyhän Hengen olemus on salaisuus. Ihmiset eivät
voi sitä selittää, koska Herra ei ole ilmoittanut sitä heille. Ihmiset, joilla on mielikuvituksellisia
näkemyksiä, saattavat koota yhteen raamatunkohtia jonkinlaiseksi inhimilliseksi
rakennelmaksi, mutta näiden näkemysten hyväksyminen ei vahvista seurakuntaa. Kun
kysymys on sellaisista salaisuuksista, jotka ovat liian syvällisiä ihmisen ymmärrykselle,
vaikeneminen on kultaa. Kristus täsmentää Pyhän Hengen tehtävää seuraavasti: "Hän tulee ja
paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä
tuomio" (Joh. 16:8).” - TheActs of theApostles, s. 51, 52 (Alfa ja omega 6, s. 39-40).
3.10. Perjantai, ilta
Joh. 3:8
”Pyhä Henki johtaa ihmisen synnintuntoon. Jos syntinen suhtautuu myönteisesti Hengen
elvyttävään vaikutukseen, hänet johdetaan katumukseen. Hän herää tajuamaan, miten
tärkeää on olla kuuliainen Jumalalle. Katuvalle syntiselle, jolla on vanhurskauden nälkä ja
jano, Pyhä Henki paljastaa Jumalan Karitsan, joka ottaa pois maailman synnin. "Hän
kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta", Kristus sanoo. Hän
"opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut" (Joh. 16:14;
14:26). Hengen tehtävänä on synnyttää ihminen uudesti. Hänet on annettu toteuttamaan sitä
pelastusta, jonka Lunastajamme kuolemallaan on hankkinut. Henki pyrkii jatkuvasti
kiinnittämään ihmisten huomion Golgatan ristillä annettuun suureen uhriin. Henki pyrkii
paljastamaan maailmalle Jumalan rakkautta ja avaamaan syntinsä tuntevalle sielulle
Raamatun aarteita. - TheActs of theApostles, s. 51, 52 (Alfa ja omega 6, s. 39-40).
4.10. Sapatti, aamu
Room. 8:16
”Jos Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, mitä siitä on
seurauksena? Uskova sielu alistuu täysin Jumalan tahtoon. Taivaan Majesteetti alentuu
pyhään ja läheiseen kanssakäymiseen sellaisen ihmisen kanssa, joka koko sydämestään etsii
Jumalaa. Jumalan lapsi, jolle Jumala on ilmaissut armonsa runsauden, heltyy lapsen
kaltaiseen riippuvuuteen Jumalasta. Sinun tulee uskoa itsesi kokonaan Jumalan hoitoon.
Luota täysin hänen voimaansa ja halukkuuteensa siunata sinua, vaikka oletkin avuton ja
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arvoton. "Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen" (Joh. 1:12). Älä toimi levottomasti, mutta ole innokas uskossa.
Pidä päämääränäsi johdatella sieluja Jeesuksen Kristuksen, ristiinnaulitun Lunastajan luo.
Sitä ei saa aikaan looginen saarna, joka vetoaa vain älyyn.” -Manuscript Releases, voi. 14, s.
276, 277
4.10. Sapatti, ilta
Hebr. 4:16
”Sydän on saatava taivutetuksi ja hellytetyksi. Tahto on alistettava Jumalan tahtoon ja kaikki
pyrkimykset suunnattava kohti taivasta. Käytä ravinnoksi elävän Jumalan sanaa. Se on tuotava
käytännön elämään. Sen on hallittava koko ihmistä. - - Kun Jeesus on pysyvä turvamme,
annamme Jumalalle uhriksi itsemme. Ainoa toivomme on Kristuksen Jeesuksen
vanhurskaudessa ja hänen välitystyössään. Kaikki hämminki ja epäluottamus häviää, sillä
uskossa, näemme Jeesuksen, jonka Jumala on asettanut juuri tähän tehtävään, sovittamaan
maailman synnit. Hän toimii liiton välittäjänä kaikkien niiden hyväksi, jotka hänen kauttaan
tulevat Jumalan luo. Hän toimittaa heille pelastuksen jos he vain uskovat. Meillä on etuoikeus
tulla rohkeasti armonistuimen luo, jotta saamme armon avuksemme aina kun apua
tarvitsemme.” -Manuscript Releases, voi. 14, s. 276, 277
5.10. Sunnuntai, aamu
Joh. 16:7
”Puolustajaa nimitetään "Totuuden Hengeksi". Hänen tehtävänsä on määritellä totuus ja
pitää sitä voimassa. Hän asuu sydämessä Totuuden Henkenä, ja siten hänestä tulee
Puolustaja. Totuudessa on lohtua ja rauhaa, mutta valheesta ei saada mitään todellista
rauhaa eikä lohdutusta. Saatana käyttää valheellisia teorioita ja traditioita hallitakseen
ihmismieltä. Hän turmelee luonnetta johtamalla ihmisiä omaksumaan vääriä
moraalikäsityksiä. Raamatun välityksellä Pyhä Henki puhuu ja juurruttaa totuutta
ihmissydämeen. Näin hän paljastaa erheen ja karkottaa sen sydämestä. Kristus kiinnittää
valittunsa itseensä Totuuden Hengellä, joka toimii Jumalan sanan kautta. Kuvaillessaan
opetuslapsilleen Pyhän Hengen työtä, Jeesus koetti innoittaa heitä samalla ilolla ja toivolla,
joka innoitti hänen omaa sydäntään. Hän iloitsi siitä runsaasta avusta, jota hän oli hankkinut
seurakunnalleen.” - Review and Herald, 19.11.1908.
5.10. Sunnuntai, ilta
Luuk. 24:49
”Pyhä Henki oli korkein kaikista lahjoista, joita hän voi pyytää Isältään kansansa hyväksi. —
Pahuuden valta oli vahvistunut vuosisatojen aikana, ja ihmisten alistuminen tähän
saatanalliseen vankeuteen oli hämmästyttävää. Syntiä voitiin vastustaa ja voittaa vain
jumaluuden kolmannen persoonan mahtavalla voimalla. Hän ei tulisi missään rajoitetussa
muodossa, vaan jumalallisen voiman täyteydessä. Henki toteuttaa sen, minkä maailman
Lunastaja on hankkinut. Henki puhdistaa sydämen. Hengen kautta uskova tulee osalliseksi
jumalallisesta luonnosta. Kristus on antanut Henkensä jumalalliseksi voimaksi voittamaan
kaikki perityt ja hankitut taipumukset pahaan ja painamaan seurakuntaansa hänen oman
luonteensa leiman.” - Review and Herald, 19.11.1908.
6.10. Maanantai, aamu
Joh. 1:32
”Kristus on kaikessa meidän esimerkkimme. Kristuksen rukoillessa Isäänsä taivas aukeni ja
Henki laskeutui kyyhkysen kaltaisena ja jäi hänen päälleen. Jumalan Pyhän Hengen tehtävänä
on olla yhteydessä ihmiseen ja asua uskollisten ja kuuliaisten sydämessä. Kaikki, jotka
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hartaasti etsivät valoa ja voimaa, saavat sitä osatakseen vastustaa Saatanaa ja saadakseen
voiton kiusausten keskellä. Meidän tulee voittaa niin kuin Kristuskin voitti. Jeesus aloitti
julkisen toimintansa palavasti rukoillen. Hänen esimerkkinsä paljastaa sen tosiasian, että
rukous on välttämätöntä voidaksemme elää menestyksellistä kristillistä elämää. Hän oli
jatkuvasti yhteydessä Isäänsä, ja hänen elämänsä antaa meille täydellisen mallin, jota
meidän tulee seurata. Hän piti arvossa rukouksen etuoikeutta, ja hänen työnsä osoitti, mitä
tuloksia on yhteydestä Jumalaan.” - Signs of the Times, 24.7.1893
6.10. Maanantai, ilta
Matt. 26:36
”Kun tutkimme kirjoituksia hänen elämästään, havaitsemme, että kaikissa tärkeissä
tilanteissa hän vetäytyi metsikköön tai vuorten yksinäisyyteen. Siellä hän rukoili Jumalaa
hartaasti ja kestävästi. Usein hän käytti koko yön rukoukseen juuri ennen kuin hän teki jonkin
suuren ihmeteon. Päivän työn päätyttyä hän lempeästi päästi opetuslapsensa palaamaan
koteihinsa lepäämään ja nukkumaan samaan aikaan kun hän vietti öisiä rukoushetkiään ja
väkevin huudoin ja kyynelin vuodatti hartaita anomuksiaan Jumalalle ihmiskunnan puolesta.
Jumalan suosio, joka kohdistui Jeesukseen vastauksena hänen rukoukseensa, vahvisti häntä
täyttämään velvollisuutensa ja lujitti häntä kestämään koetukset. Me olemme riippuvaisia
Jumalasta elääksemme menestyksekästä kristillistä elämää. Kristuksen esimerkki avaa
eteemme polun, joka johtaa pettämättömän voiman lähteen luo. Siitä saamme ammentaa
armoa ja voimaa, jonka avulla voimme vastustaa vihollista ja selviytyä voittajina. Jordanin
rannalla Kristus rukoili ihmiskunnan edustajana. Taivaan avautuminen ja hyväksyvä ääni
vakuuttaa meille, että Jumala hyväksyy ihmiskunnan Poikansa ansioiden kautta.” - Signs of
the Times, 24.7.1893
7.10. Tiistai, aamu
Joh. 3:7
”Tuuli humisee puiden oksistoissa. Se kahisuttaa lehtiä ja kukkia. Kuitenkaan tuulta ei voi
nähdä. Kukaan ei tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samanlaista on Pyhän Hengen työ
ihmissydämessä. Henkeä ei voi selittää enempää kuin tuulenkaan liikkeitä. Henkilö ei ehkä voi
ilmoittaa kääntymyksensä tarkkaa aikaa tai paikkaa tai kuvailla kaikkia siihen liittyviä
yksityiskohtia, mutta se ei kuitenkaan todista, että hän on kääntymätön. Kristus työskentelee
jatkuvasti sydämessä käyttäen apunaan edustajaa, joka on yhtä näkymätön kuin tuuli. Vähä
vähältä, ehkä asianomaisen havaitsematta, tapahtuu sellaisia vaikutuksia, jotka vetävät
sielua Kristuksen luo. Näin voi tapahtua, kun henkilö mietiskelee Kristusta, lukee Raamattua
tai kuuntelee saarnaajan julistamaa sanaa. Äkkiä, kun Henki esittää suoran vetoomuksen,
sielu antautuu iloiten Jeesukselle. Monet nimittävät sitä äkilliseksi kääntymykseksi, mutta se
on seurausta Jumalan Hengen pitkään jatkuneesta kutsusta - kärsivällisestä, pitkällisestä
tapahtumasarjasta.” - The Desire of Ages, s. 172,173 (Alfa ja omega 4, s. 170).
7.10. Tiistai, ilta
Luuk. 19:8
”Vaikka tuuli itsessään onkin näkymätön, sen aiheuttamat vaikutukset voidaan nähdä ja
tuntea. Samoin Hengen työ ilmenee sen henkilön jokaisessa teossa, joka on tuntenut Hengen
pelastavaa voimaa. Kun Jumalan Henki valtaa sydämen, hän muuttaa elämän. Syntiset
ajatukset työnnetään syrjään, pahoista teoista luovutaan. Rakkaus, nöyryys ja rauha tulee
vihan, kateuden ja riidan tilalle. Surumielisyyden tilalle tulee ilo, ja kasvot loistavat taivaan
valoa. Kukaan ei näe kättä, joka nostaa taakan, eikä havaitse valoa, joka laskeutuu taivaan
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kartanoista. Siunaus saapuu, kun sielu uskossa antautuu Jumalalle. Silloin tuo voima, jota ei
voida nähdä ihmissilmin, luo uuden luomuksen Jumalan kuvaksi. Rajallisen mielen on
mahdotonta ymmärtää lunastustyötä. Sen salaisuus ylittää inhimillisen tiedon. Kuitenkin se,
joka siirtyy kuolemasta elämään, tajuaa, että kysymys on jumalallisesta todellisuudesta.
Lunastustyön alun voimme tuntea täällä henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Sen
seuraukset ulottuvat halki ikuisten aikakausien. - The Desire of Ages, s. 172,173 (Alfa ja
omega 4, s. 170).
8.10. Keskiviikko, aamu
Matt. 25:3, 4
”Monet ottavat innokkaasti vastaan totuuden, mutta he eivät syvenny totuuden sisältöön, ja
sen vaikutus ei ole pysyvä. He ovat kuin tyhmät morsiusneidot, joilla ei lamppujensa lisäksi
ollut öljyä astioissa. Öljy on vertauskuva Pyhästä Hengestä, joka tulee sieluun, kun tämä uskoo
Jeesukseen Kristukseen. Viisaat neitsyet ovat niitä, jotka tutkivat Raamattua hartaasti
rukoillen, jotka lujasti uskoen luottavat Jumalaan ja noudattavat hänen käskyjään. Jumalan
sanan opetukset eivät ole kyllä ja ei, vaan kyllä ja aamen. Evankeliumin vaatimus on
kauaskantoinen. Apostoli kirjoittaa: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran
Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme" (Kol. 3:17). "Syöttepä siis
tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi" (1. Kor. 10:31).
Käytännön hurskautta ei saavuteta sijoittamalla Raamatun suuret totuudet sydämen
esikartanoihin. Raamatun uskonto on tuotava elämän suuriin ja pieniin toimiin. Sen on
varustettava kristitty voimakkailla vaikuttimilla ja periaatteilla, jotka hallitsevat hänen
luonnettaan ja kaikkea toimintaansa.” -Review and Herald, 17.9.1895.
8.10. Keskiviikko, ilta
Matt. 13:44
”Se öljy, jota tyhmiksi morsiusneidoiksi kuvatut niin kipeästi tarvitsivat, ei ole jotakin
ulkopuolella säilytettävää. Heidän tulee tuoda totuus sisälle sielun pyhäkköön, jotta se voisi
puhdistaa, jalostaa ja pyhittää. He eivät tarvitse teoriaa. He tarvitsevat Raamatun pyhiä
totuuksia, jotka eivät ole kyseenalaisia, irrallisia oppeja, vaan eläviä totuuksia, joihin sisältyy
ikuisia arvoja ja joiden keskuksena on Kristus. Hänessä on jumalallisen totuuden koko
järjestelmä. Kristukseen uskovan sielun pelastus on totuuden pylväs ja perustus. Todellinen
usko Kristukseen ilmenee luonteen pyhyytenä, kuuliaisuutena Jumalan laille. Tällaista uskoa
harjoittavat tajuavat, että totuus, sellaisena kuin se on Jeesuksessa, ulottuu taivaaseen ja
käsittää ikuisuuden. He ymmärtävät, että kristityn luonteen tulee edustaa Kristuksen
luonnetta ja olla täynnä armoa ja totuutta. Heille vuodatetaan armon öljyä, joka pitää yllä
sammumatonta valoa. Pyhä Henki uskovan sydämessä tekee hänet täydelliseksi
Kristuksessa.” -Review and Herald, 17.9.1895.
9.10. Torstai, aamu
Sak. 4:12-14
”Profeetta Sakarja havainnollistaa Pyhän Hengen jatkuvaa yhteydenpitoa seurakuntaan
kuvauksella, joka sisältää meille suurenmoisen rohkaisevan opetuksen. Profeetta kertoo:
"Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, tuli taas luokseni ja herätti minut kuin unesta. Hän
kysyi minulta: 'Mitä näet?' Minä vastasin: 'Näen lampunjalan, joka on kokonaan kultaa, ja
sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on seitsemän lamppua ja kussakin lampussa seitsemän
liekkiä. Lampunjalan vieressä on kaksi oliivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla
puolella.' "Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: 'Mitä nämä tarkoittavat?' - - Silloin
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hän selitti minulle näin: 'Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille: - Ei väellä eikä voimalla,
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.' -- Kysyin häneltä vielä: 'Mitä tarkoittavat kaksi
oliivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuotaa lamppuihin kultaista öljyä kahden
kultaisen putken kautta?' -- Silloin enkeli selitti: 'Nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä
voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa'"(Sak. 4:1-14).” - Review and
Herald, 2.3.1897.
9.10. Torstai, ilta
Matt. 5:14
”Noista kahdesta oliivipuusta kultainen öljy vuoti kultaisten putkien kautta lampunjalan vatiin
ja siitä kultaisiin lamppuihin, jotka valaisivat pyhäkköä. Näin Jumalan edessä seisovista öljyllä
voidelluista hänen Henkensä vuotaa inhimillisiin välikappaleisiin, jotka ovat pyhitettyjä hänen
palvelukseensa. Noiden kahden öljyllä voidellun tehtävänä on siirtää valoa ja voimaa Jumalan
kansalle. He seisovat Jumalan edessä ottaakseen vastaan siunausta meitä varten. Niin kuin
oliivipuut tyhjentyvät kultaisiin putkiin, samoin taivaalliset sanansaattajat pyrkivät
välittämään kaiken, minkä saavat Jumalalta. Koko taivaallinen aarteisto odottaa meidän
pyyntöämme ja vastaanottamistamme. Kun me otamme vastaan siunauksen, meidän tulee
vuorostamme jakaa sitä muille. Näin pyhät lamput saavat öljynsä, ja seurakunnasta tulee
valon kantaja maailmassa.” - Review and Herald, 2.3.1897.
10.10. Perjantai, aamu
Luuk. 13:20, 21
”Tämä vertaus valaisee evankeliumin läpitunkevaa ja muuttavaa voimaa. Sen tehtävänä on
muokata seurakuntaa jumalallisen mallin mukaisesti vaikuttamalla yksityisten jäsenten
elämään. Samoin kuin hapate vaikuttaa taikinassa, samoin Pyhä Henki vaikuttaa ihmisen
sydämessä. Henki vaikuttaa ihmisen kaikkiin kykyihin ja voimiin ja saattaa sielun, ruumiin ja
hengen sopusointuun Kristuksen kanssa. Vertauksen nainen sekoitti hapatteen taikinaan. Sen
lisääminen oli välttämätöntä. Tällä Jumala halusi opettaa meille, että ihmisellä itsellään ei ole
pelastumisen edellytyksiä. Hän ei voi tahdonvoimaansa harjoittamalla muuttaa itseään.
Totuuden on päästävä sydämeen. Siten jumalallinen hapate pääsee tekemään työtään.
Muuttavalla ja elävöittävällä voimallaan se saa sydämessä aikaan muutoksen. Uusia
ajatuksia, uusia tunteita, uusia aikomuksia nousee esiin. Mieli muuttuu, sielunkyvyt alkavat
toimia. Ihmiselle ei anneta uusia kykyjä, mutta hänen omistamansa kyvyt pyhitetään. Tähän
asti kuolleena pysynyt omatunto herää eloon.” - Review and Herald, 25.7.1899.
10.10. Perjantai, ilta
Joh. 8:32
”Mutta ihminen ei voi saada aikaan tätä muutosta omin voimin. Vain Pyhä Henki saa sen
aikaan. Kaikkien, jotka haluavat pelastua, olivatpa korkeassa tai vaatimattomassa asemassa,
rikkaita tai köyhiä, tulee alistua tämän vallan työskentelyyn. Kristuksen sanat Nikodemokselle
ilmaisevat tämän totuuden: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei
pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. — Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt
Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: Teidän täytyy syntyä uudesti.'
Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne
se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita" (Joh. 3:3-8). Kun Jumalan Henki
hallitsee mieltämme, me ymmärrämme sen opetuksen, mikä sisältyy vertaukseen
hapatteesta. Ne, jotka avaavat sydämensä totuudelle, tajuavat Jumalan sanan olevan suuri
välikappale luonteen muuttamisessa.” - Review and Herald, 25.7.1899.
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11.10. Sapatti, aamu
Joh. 4:14
”Koska lunastus suunnitelma alkaa ja päättyy lahjalla, sitä on vietävä eteenpäin. Sama
uhrimieli, joka johti pelastuksen hankkimiseen ihmiskunnalle, asuu kaikkien niiden
sydämessä, jotka osallistuvat tuosta taivaallisesta lahjasta. Apostoli Pietari kirjoittaa:
"Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen
armon hyvinä haltijoina" (l.Piet. 4:10). Jeesus sanoi opetuslapsilleen lähettäessään heidät
matkaan: "Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa" (Matt. 10:8). Ihmisessä, joka toimii
samassa hengessä kuin Kristus, ei voi olla mitään itsekästä eikä luotaantyöntävää. Elämän
vettä juova havaitsee tulevansa lähteeksi, "joka kumpuaa ikuisen elämän vettä". Hänessä
oleva Kristuksen Henki on kuin erämaassa pulppuava lähde. Siitä virtaava vesi virkistää
kaikkia. Se saa menehtymäisillään olevat innokkaasti juomaan elämän vettä. Sama
rakkauden ja itsensä uhraamisen henki, joka asui Kristuksessa, pakotti apostoli Paavalin
työskentelemään niin monilla työsaroilla. "Olen velassa," hän sanoi, "sekä kreikkalaisille että
barbaareille, sekä viisaille että tyhmille" (Room. 1:14). "Minulle, kaikista pyhistä
vähäisemmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen
tutkimattomasta rikkaudesta" (Ef. 3:8).” - Review and Herald, 24.12.1908.
11.10. Sapatti, ilta
Jaak. 1:17
”Herramme on tarkoittanut, että hänen seurakuntansa heijastaisi maailmalle sitä täyteyttä ja
riittävyyttä, jonka löydämme hänessä. Saamme jatkuvasti vastaanottaa Jumalan runsaita
anteja, ja jakamalla niitä edelleen meidän tulee esittää maailmalle Kristuksen rakkautta ja
hyvyyttä. Samanaikaisesti kun koko taivas on liikkeessä lähettämässä sanansaattajia
maailman kaikkiin osiin edistämään Jumalan työtä, elävän Jumalan seurakunnan jäsenten
tulee olla Jeesuksen Kristuksen työtovereita. Me olemme hänen hengellisen ruumiinsa
jäseniä. Hän on ruumiin pää, jonka valvonnassa ruumiin kaikki jäsenet toimivat. Jeesus itse
tekee äärettömässä armossaan työtä ihmissydämissä. Hän saa aikaan niin hämmästyttäviä
hengellisiä muutoksia, että enkelit katselevat niitä ihmetellen ja iloiten.” - Review and Herald,
24.12.1908.
12.10. Sunnuntai, aamu
Ap. t. 19:1, 2
”Monet ovat nykyäänkin yhtä tietämättömiä Pyhän Hengen vaikutuksesta sydämeen kuin nuo
uskovaiset Efesoksessa. Kuitenkaan mitään totuutta ei Jumalan sanassa opeteta selkeämmin.
Profeetat ja apostolit ovat käsitelleet tätä aihetta. Kristus itse kiinnittää huomiotamme
kasvikunnassa tapahtuvaan kasvuun kuvatessaan Henkensä toimintaa hengellisen elämän
ylläpitäjänä. Juuristosta kohoava viinipuun mahla leviää oksiin, ylläpitää kasvua ja tuottaa
kukkia ja hedelmiä. Samoin Pyhän Hengen elämää antava voima, joka lähtee Vapahtajasta,
valtaa sielun, uudistaa vaikuttimet ja tunteet ja saattaa ajatuksetkin kuuliaisiksi Jumalan
tahdolle. Näin tuon voiman vastaanottaja kykenee kantamaan pyhien tekojen kallisarvoista
hedelmää. Tämän hengellisen elämän alkuunpanija on näkymätön, ja sitä, miten tätä elämää
välitetään ja ylläpidetään, on ihmisviisaus kykenemätön selittämään.” - The Acts of the
Apostles, s. 284, 285 (Alfa ja omega 6, s. 197-199).
12.10. Sunnuntai, ilta
Joh. 6:44
”Hengen toiminta on kuitenkin aina sopusoinnussa Raamatun pyhien kirjoitusten kanssa.
Kuten on luonnon maailmassa, samoin on hengellisessä maailmassa. Jumalallinen voima
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pitää joka hetki yllä luonnon elämää. Se ei kuitenkaan tapahdu suoranaisen ihmeen avulla
vaan käyttämällä niitä siunauksia, jotka on saatettu ulottuvillemme. Samoin hengellistä
elämää ylläpidetään niillä keinoilla, jotka kaitselmus on tarkoitukseen varannut. Jos
Kristuksen seuraaja haluaa saavuttaa "aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan
kypsyyden" (Ef. 4:13), hänen tulee syödä elämän leipää ja juoda pelastuksen vettä. Hänen on
valvottava ja rukoiltava ja tehtävä työtä sekä otettava kaikessa huomioon ne ohjeet, jotka
Jumala on antanut sanassaan.” - The Acts of the Apostles, s. 284, 285 (Alfa ja omega 6, s.
197-199).
13.10. Maanantai, aamu
Mark. 2:22
”Meidän on tarpeen alati ajatella Kristusta ja tyhjentää mielemme itsekkyydestä ja synnistä.
Kun Kristus tuli maailmaan, juutalaisten johtajat olivat niin täynnä farisealaisuutta, että he
eivät voineet ottaa vastaan hänen opetuksiaan. Jeesus vertasi heitä kuivuneisiin
nahkaleileihin, jotka eivät olleet sopivia täytettäviksi uuden sadon uudella viinillä. Hänen oli
löydettävä uusia leilejä, joihin voitiin laskea hänen valtakuntansa uutta viiniä. Siksi hän jätti
fariseukset ja valitsi Galilean vaatimattomia kalastajia. Jeesus oli maailman suurin opettaja.
Hän valitsi ihmisiä, joita hän saattoi kasvattaa ja jotka säilyttäisivät hänen lausumansa sanat
ja välittäisivät ne eteenpäin aina meidän aikaamme asti. Näin hän Hengellään ja sanallaan
kasvattaisi sinua työtään varten. Yhtä varmasti kuin tyhjennät mielesi turhista ja
kevytmielisistä sanoista, niin syntynyt tyhjiö täytetään hänen Pyhällä Hengellään, jonka
Jumala on odottanut saavansa antaa sinulle. Sydämesi aarrekammiosta tuot sitten esiin hyviä
asioita, arvokkaita ajatuksen helmiä.” -Review and Herald, 15.3.1892.
13.10. Maanantai, ilta
Jes. 44:3
”Toiset ottavat sanasi vastaan ja alkavat ylistää Jumalaa. Silloin ajatuksesi eivät keskity
itseesi. Et tuo esille itseäsi etkä pidä itseäsi kaiken keskipisteenä. Ajatuksesi ja tunteesi
kohdistuvat Kristukseen. Heijastat toisille sitä, mikä on loistanut sinun yllesi vanhurskauden
Auringosta. Kristus on sanonut: "Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon!"
(Joh. 7:37). Oletko ammentanut lähteen tyhjäksi? Et, sillä se on ehtymätön lähde. Heti kun
tunnet janoa, voit juoda ja juoda uudelleen. Tuo lähde on aina täynnä. Ja kun olet kerran
juonut tuosta lähteestä, et enää halua sammuttaa janoasi tämän maailman särkyneillä
säiliöillä. Et enää mieti, mistä löytäisit eniten mielihyvää, huvitusta, hauskuutta ja ilonpitoa.
Et, sillä olet juonut siitä virrasta, joka ilahduttaa Jumalan kaupungin. Silloin ilosi on
täydellinen, sillä sydämessäsi on Kristus, kirkkauden toivo.” -Review and Herald, 15.3.1892.
14.10. Tiistai, aamu
Jer. 20:9
”Jumala tulee vaikuttamaan vaatimattomissa asemissa oleviin henkilöihin, jotta nämä
ryhtyvät julistamaan nykyisen totuuden sanomaa. Monet heistä tulevat Jumalan Hengen
pakottamina kiiruhtamaan sinne ja tänne antaakseen valoa pimeydessä oleville. Totuus on
kuin tuli heidän luissaan. Se täyttää heidät palavalla halulla valaista niitä, jotka istuvat
pimeydessä. Monet sivistyneistöön kuuluvistakin tulevat julistamaan Herran sanaa. Pyhän
Hengen vaikutuksesta lapset lähtevät julistamaan taivaan sanomaa. Henki vuodatetaan
niiden ylle, jotka noudattavat Hengen kehotusta. He irrottautuvat ihmisten rajoittavista
säännöistä ja varovaisista liikkeistä ja liittyvät Herran armeijaan. Tulevaisuudessa
tavanomaisilla elämän aloilla toimivat ihmiset jättävät Herran Hengen vaikutuksesta
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vakinaisen työnsä ja lähtevät julistamaan viimeistä armon sanomaa. Heidät on valmennettava
työhön niin nopeasti kuin mahdollista, jotta menestys voisi kruunata heidän yrityksensä. He
toimivat yhteistyössä taivaallisten olentojen kanssa, sillä he ovat valmiita kulumaan ja
tulemaan kulutetuiksi Mestarin palveluksessa. Kenelläkään ei ole oikeutta estää näitä
työntekijöitä. Heille on toivotettava menestystä heidän lähtiessään täyttämään suurta
lähetyskäskyä.” - Testimonies, voi. 7, s. 26-28.
14.10. Tiistai, ilta
Matt. 28:19, 20
”Heistä ei ole lausuttava yhtään pilkallista sanaa, kun he kylvävät evankeliumin siementä
maapallon vaikeilla alueilla. Elämän parhaita asioita - yksinkertaisuutta, rehellisyyttä,
totuudellisuutta, puhtautta, tahratonta lahjomattomuutta - ei voida ostaa eikä myydä. Ne ovat
yhtä ilmaisia tietämättömälle kuin koulutetulle, mustalle kuin valkoiselle, vaatimattomalle
talonpojalle kuin valtaistuimellaan istuvalle kuninkaalle. Vaatimattomat työntekijät, jotka
eivät luota omiin voimiinsa vaan jotka työskentelevät yksinkertaisesti ja luottavat aina
Jumalaan, saavat osansa Vapahtajan ilosta. Heidän hellittämättömät rukouksensa saattavat
sieluja ristin juurelle. Yhteistyössä heidän itsensä uhraavien ponnistusten kanssa Jeesus
koskettaa sydämiä ja tekee ihmeitä sielujen kääntymyksessä. Miehiä ja naisia kootaan
seurakunnan yhteyteen. Kokoontumistiloja rakennetaan ja kouluja perustetaan.
Työntekijöiden sydämet täyttää ilo heidän nähdessään Jumalan tuoman pelastuksen. Testimonies, voi. 7, s. 26-28.
15.10. Keskiviikko, aamu
Ap.t. 2:3, 4
”Jos tutkit Raamattua nöyrällä ja opinhaluisella mielellä, vaivannäkösi saa runsaan palkinnon.
"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään
hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla" (1. Kor. 2:14).
Raamattua tulee tutkia rukoillen. Meidän tulisi rukoilla kuten Daavid: "Avaa silmäni
näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen" (Ps. 119:18). Kukaan ei voi ymmärtää Jumalan
sanaa ilman Pyhän Hengen valaisua. Jos vain lähestymme Jumalaa oikealla tavalla, hänen
valonsa loistaa yllemme kirkkain ja voimakkain sätein. Varhaiset opetuslapset kokivat tämän.
Raamattu kertoo, että "kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.
Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen
talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse
kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki
antoi heille puhuttavaksi" (Ap.t. 2:1-4). Jumala on halukas antamaan meille samanlaisen
siunauksen, kun etsimme sitä yhtä hartaasti. Herra ei sulkenut taivaan varastoja
vuodatettuaan Henkensä varhaisten opetuslasten ylle.” -Review and Herald, 4.6.1889.
15.10. Kaskiviikko, ilta
Kol. 4:3
”Mekin voimme ottaa vastaan hänen siunauksensa täyteyden. Taivas on täynnä hänen
armonsa aarteita, ja ne, jotka tulevat Jumalan luo uskossa, voivat saada kaiken, mitä hän on
luvannut. Jos meillä ei ole hänen voimaansa, se johtuu omasta hengellisestä
uneliaisuudestamme, omasta välinpitämättömyydestämme ja omasta velttoudestamme.
Lähtekäämme ulos tästä kuolettavasta muodollisuudestamme. Suuri työ on tehtävä tänä
aikana, ja me emme puoliksikaan tajua, mitä Herra on halukas tekemään kansansa hyväksi.
Puhumme ensimmäisen enkelin sanomasta ja toisen enkelin sanomasta ja me ajattelemme,
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että meillä on jonkin verran tietoa kolmannen enkelin sanomasta. Mutta meidän ei tulisi olla
tyytyväisiä nykyiseen tietämykseemme. Anomustemme, joista ilmenee uskomme ja
katumuksemme, tulisi kohota Jumalan eteen, jotta ymmärtäisimme niitä salaisuuksia, joita
Jumala ilmoittaa pyhilleen. -Review and Herald, 4.6.1889.
16.10. Torstai, aamu
Joh. 3:5
”Voidaksemme palvella Jumalaa hyväksyttävästi, meidän tulee syntyä uudesti. Luonnolliset
taipumuksemme, jotka vastustavat Jumalan Henkeä, on pantava pois. Meidät on tehtävä
uusiksi miehiksi ja naisiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Vanhan, uudistumattoman elämämme
on annettava paikkansa uudelle elämälle - elämälle, joka on täynnä rakkautta, luottamusta,
altista kuuliaisuutta. Ajatteletko, että sellainen muutos ei ole välttämätöntä päästäksemme
sisälle Jumalan valtakuntaan? Kuuntele taivaan Majesteetin sanoja: "Teidän täytyy syntyä
uudesti" (Joh. 3:7). "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan" (Matt. 18:3). Ellei tuota muutosta tapahdu, emme voi palvella Jumalaa oikein.
Työmme on puutteellista, maallisia suunnitelmia otetaan käyttöön, uhrataan vierasta tulta,
joka häpäisee Jumalaa. Elämämme on epäpyhää ja onnetonta, täynnä levottomuutta ja
vaikeuksia. Se sydämen muutos, jota uudesti syntyminen merkitsee, voidaan saada aikaan
vain Pyhän Hengen tehokkaalla työllä. Hän yksin voi puhdistaa meidät kaikesta
epäpuhtaudesta. Jos hänen sallitaan muovata ja uudistaa sydämemme, kykenemme
näkemään Jumalan valtakunnan todellisen luonteen. Silloin myös tajuamme sen muutoksen
välttämättömyyden, jonka on tapahduttava, ennen kuin voimme saada pääsyn tähän
valtakuntaan.” - Youth'sInstructor, 9.9.1897.
16.10. Torstai, ilta
2. Kor. 5:17
”Ylpeys ja itserakkaus vastustavat Jumalan Henkeä. Sielun jokainen luonnollinen taipumus
vastustaa muutosta omahyväisyydestä ja ylpeydestä Kristuksen nöyryyteen ja
vaatimattomuuteen. Mutta jos aiomme vaeltaa ikuiseen elämään johtavalla polulla, emme
saa kuunnella oman minän kuiskeita. Nöyrinä ja katuvina meidän rukoiltava taivaalliselta
Isältämme: "Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki" (Ps.
51:12). Kun otamme vastaan jumalallista valoa ja olemme yhteistyössä taivaallisten olentojen
kanssa, olemme uudestisyntyneitä, vapautettuja synnin saastutuksesta Kristuksen voimalla.
Kristus tuli meidän maailmaamme, koska hän näki, että ihmiset olivat kadottaneet Jumalan
kuvan ja olemuksen. Hän näki, että he olivat vaeltaneet kauaksi rauhan ja puhtauden polulta
ja että jos heidät jätettäisiin yksin, he eivät koskaan löytäisi tietä takaisin. Hän tuli mukanaan
täydellinen pelastus. Hän tuli muuttamaan kivisydämemme lihasydämeksi, muuttamaan
syntisen luontomme hänen kaltaisekseen, jotta me jumalallisesta luonnosta osallisina
tulisimme sopiviksi taivaallisiin kartanoihin.” - Youth'sInstructor, 9.9.1897.
17.10. Perjantai, aamu
Sak. 10:1
”Lähi-idässä syyssateet ajoittuvat kylvöaikaan. Sateet ovat välttämättömiä, jotta siemenet
itäisivät. Hedelmöittävien sadekuurojen vaikutuksesta herkkä oras nousee pintaan. Kauden
lopulla lankeavat kevätsateet kypsyttävät viljan ja valmistavat sitä leikkuuta varten. Herra
käyttää näitä luonnon ilmiöitä kuvaamaan Pyhän Hengen työtä. Niin kuin kaste ja sade ovat
tarpeen ensin siementen itämiseksi ja sitten viljan kypsyttämiseksi elonkorjuuta varten,
samoin Pyhä Henki annetaan tukemaan hengellistä kasvua vaiheesta toiseen. Viljan
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kypsyminen kuvaa Jumalan armotyön päätökseen saattamista sielussa. Pyhän Hengen
voimalla Jumalan kuvan tulee palautua luonteeseen. Meidän tulee täysin muuttua Kristuksen
kaltaisuuteen.” - Review and Herald, 2.3.1897.
17.10. Perjantai, ilta
Gal. 6:7
”Monet ovat jääneet suuressa määrin ilman varhais- eli syyssadetta. He eivät ole ottaneet
vastaan kaikkia niitä etuja, joita Jumala on siten varannut heitä varten. He odottavat, että
myöhäis- eli kevätsade voi korvata tuon puutteen. Kun armon runsaimmat lahjat vuodatetaan,
he aikovat avata sydämensä niitä vastaanottamaan. He tekevät hirvittävän erehdyksen. Sen
työn, jonka Jumala on aloittanut ihmisen sydämessä antaessaan valoaan ja tietoa, on
jatkuvasti edistyttävä. Jokaisen yksilön on tajuttava oma tarpeensa. Sydän on tyhjennettävä
kaikesta saastaisuudesta ja puhdistettava Hengen asunnoksi. Varhaiset opetuslapset
valmistautuivat helluntaipäivänä tapahtuneelle Pyhän Hengen vuodatukselle siten, että he
tunnustivat ja hylkäsivät synnin, rukoilivat hartaasti ja pyhittäytyivät Jumalalle. Sama työ,
mutta vain suuremmassa määrin, on tehtävä nytkin. Sitten ihmisen on vain anottava siunausta
ja odotettava Herraa täyttämään häntä koskeva työnsä. Jumala on aloittanut työn ja hän on
myös päättävä työnsä. Hän tekee ihmisen täydelliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta
varhaissateen kuvaamaa armoa ei tule laiminlyödä. Vain ne, jotka elävät saamansa valon
mukaan, saavat lisää valoa. Ellemme päivittäin edisty kristillisten hyveiden aktiivisessa
ilmentämisessä, emme tunnista Pyhän Hengen ilmenemistä myöhäissateessa.” - Review and
Herald, 2.3.1897.
18.10. Sapatti, aamu
Room. 8:26
”Pyhä Henki laatii jokaisen aidon rukouksen. Olen oppinut ymmärtämään, että aina
rukoillessani Henki rukoilee minun puolestani ja kaikkien pyhien puolesta. Hän rukoilee
Jumalan tahdon mukaisesti, ei koskaan hänen tahtonsa vastaisesti. "Henki auttaa meitä,
jotka olemme heikkoja." Henki, joka itse on Jumala, tuntee Jumalan mielen. Siksi aina
rukoillessamme sairaan puolesta tai muiden tarpeiden vuoksi, Jumalan tahto on otettava
huomioon. "Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain
Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on" (1.Kor. 2:11). Jos Jumala on opettanut meitä, me
rukoilemme sopusoinnussa hänen ilmoitetun tahtonsa kanssa ja alistuneina hänen tahtoonsa
myös siltä osin, jota emme tunne. Meidän tulee esittää anomuksemme Jumalan tahdon
mukaan nojaten hänen kalliiseen sanaansa ja uskoen, että Kristus ei antanut itseään vain
opetuslastensa puolesta vaan myös opetuslapsilleen. Sana kertoo: "Hän puhalsi heitä kohti ja
sanoi: 'Ottakaa Pyhä Henki'" (Joh. 20:22).” - Signs of the Times, 3.10.1892.
18.10. Sapatti, ilta
Joh. 15:5
”Jeesus odottaa saavansa puhaltaa kaikkia opetuslapsiaan kohti ja antaa heille hänen
pyhittävän Henkensä innoituksen, näin siirtääkseen itsestään elävöittävän vaikutuksen
kansalleen. Hän toivoo heidän ymmärtävän, että tästä lähtien he eivät voi palvella kahta
herraa. He eivät voi jakaa elämäänsä kahteen osaan. Kristuksen on elettävä inhimillisissä
edustajissaan ja toimittava heidän kykyjensä kautta. Heidän tahtonsa on alistuttava hänen
tahtoonsa. Heidän on toimittava hänen Henkensä kanssa, niin että he eivät enää elä, vaan
Kristus elää heissä. Jeesus haluaa saada heidät ymmärtämään, että antaessaan Pyhän
Henkensä hän antaa heille sen kirkkauden, jonka Isä on antanut hänelle. Näin hän ja hänen
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omansa voivat olla yhtä Jumalassa. Meidän tapamme ja tahtomme on alistuttava Jumalan
tahtoon, jonka tiedämme olevan pyhä, vanhurskas ja hyvä.” - Signs of the Times, 3.10.1892.
19.10. Sunnuntai, aamu
Room. 8:27
”Heillä on vain yksi kanava, jonka välityksellä voimme lähestyä Jumalaa. Rukouksemme voivat
tavoittaa hänet vain yhden nimen kautta - Herran Jeesuksen, meidän asianajajamme, kautta.
Hänen Henkensä on innoitettava anomuksemme. Mitään vierasta tulta ei saanut käyttää
niissä suitsutusastioissa, joita heilutettiin pyhäkössä Jumalan edessä. Herran itsensä on
sytytettävä sydämiimme palava halu, jotta rukouksemme ovat hänelle kelvollisia.
Sisimmässämme asuvan Pyhän Hengen on rukoiltava puolestamme sanattomin huokauksin.
Rukoustemme tulee ilmentää syvää tietoisuuttamme tarpeistamme ja suurta haluamme
saada sitä mitä anomme, muuten rukouksiamme ei kuulla. Mutta meidän ei tule väsyä eikä
lakata rukoilemasta, vaikka emme saisikaan heti vastausta. - - Meidän ei tarvitse yrittää
saavuttaa jotakin voimakasta tunnetilaa, vaan meidän on tyynesti ja kestävästi tuotava
anomuksemme armonistuimen eteen. Tehtävämme on nöyryyttää sydämemme Jumalan
edessä, tunnustaa syntimme ja uskossa lähestyä Jumalaa. Herra vastasi Danielin rukoukseen,
jotta hänen saamansa siunaus tuottaisi kunniaa Jumalalle, ei Danielille itselleen. Jumalan
tarkoituksena on ilmaista itseään kaitselmuksensa ja armonsa välityksellä.” - Review and
Herald, 9.2.1897.
19.10. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:6
”Meidän rukoustemme tarkoituksena tulee olla Jumalan kunnia, ei itsemme kirkastaminen.
Nähdessämme itsemme heikkoina, tietämättöminä ja avuttomina, jollaisia todella olemme,
meidän on tultava Jumalan eteen nöyrinä anojina. Tietämättömyys Jumalasta ja Kristuksesta
tekee sielun ylpeäksi ja itsevanhurskaaksi. Kun ihminen pitää itseään suurena ja hyvänä, se on
erehtymätön merkki siitä, että hän ei tunne Jumalaa. Sydämen ylpeys on aina yhteydessä
tietämättömyyteen Jumalasta. Jumalasta lähtevä valo paljastaa oman pimeytemme ja
kurjuutemme. Kun Danielille paljastui jumalallinen kirkkaus, hän kertoo: "Kasvoni muuttuivat
kalmankalpeiksi ja ruumiini kävi hervottomaksi" (Dan. 10:8). Sinä hetkenä kun nöyrä etsijä
näkee Jumalan sellaisena kuin hän on, samana hetkenä hän näkee itsensä samanlaisena kuin
Danielkin näki itsensä. Silloin sielu ei kohoa turhamaiseen ylpeyteen, vaan sielun täyttää syvä
tunto Jumalan pyhyydestä ja hänen vaatimustensa oikeudenmukaisuudesta. - Review and
Herald, 9.2.1897.
20.10. Maanantai, aamu
Room. 8:14
”Kristus esiintyi ihmisten keskuudessa Jumalan sanan tuojana. Hän puhui niin kuin se, jolla on
valta. Hän kohdisti ihmisiin voimakkaita sanoja ja vaati ehdotonta uskoa ja kuuliaisuutta. Me
olemme kansana perustaneet uskomme hänen sanassaan esitetyille periaatteille. Olemme
sitoutuneet saattamaan sydämemme ja mielemme kuuliaisiksi elävälle Sanalle ja
noudattamaan sanoja "Näin sanoo Herra". Kaikki nykyiset ja tulevaisuuteen tähtäävät
toiveemme perustuvat sukulaisuuteemme Kristuksen ja Jumalan kanssa. Apostoli Paavali
puhuu voimakkaita sanoja vahvistaakseen uskoamme tässä suhteessa. Niille, joita Jumalan
Henki johtaa ja joiden sydämessä asuu Kristuksen armo, hän sanoo: "Henki itse todistaa
yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia,
olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme
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yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän"
(Room. 8:16, 17). "Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon
valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme:
'Abba! Isä!'" (jae 15).” - Review and Herald, 19.8.1909.
20.10. Maanantai, ilta
2. Kor. 9:10
”Kristus kutsuu meitä lähtemään ulos maailmasta ja pysymään siitä erossa. Meidät on
kutsuttu elämään pyhää elämää, sydämemme alati Jumalan puoleen kääntyneenä ja Pyhä
Henki jatkuvasti läsnä olevana elämässämme. Jokainen Kristukseen todella uskova osoittaa,
että hänen sydämessään asuu Kristuksen rakkaus. Missä ennen oli Jumalasta vieraantumista,
siellä ilmenee nyt läheistä yhteyttä hänen kanssaan. Missä ennen ilmeni lihallisen luonnon
valtaa, siellä nähdään nyt jumalallisia luonteenpiirteitä. Hänen kansansa jäsenten on tultava
vanhurskauden työntekijöiksi, jotka alati etsivät Jumalaa, alati toteuttavat hänen tahtoaan.
Näin heistä tulee täydellisiä Kristuksessa. Enkeleille ja ihmisille ja lankeamattomille
maailmoille heidän on ilmaistava, että heidän elämänsä on mukautunut Jumalan tahtoon ja
että he ovat hänen valtakuntansa periaatteiden uskollisia kannattajia. Pyhä Henki, joka uskon
kautta asuu heidän sydämessään, johtaa heidät yhteyteen Kristuksen ja toistensa kanssa.
Pyhä Henki tuottaa heissä pyhyyden kallisarvoisia hedelmiä.” - Review and Herald, 19.8.1909.
21.10. Tiistai, aamu
1. Joh. 4:13
”Vaikka emme voi nähdä Jumalan Henkeä, tiedämme rikkomuksiinsa ja synteihinsä kuolleiden
tulleen synnin tuntoon ja kääntyneen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Välinpitämättömät ja
tottelemattomat muuttuvat vakavamielisiksi. Paatuneet katuvat syntejään ja epäuskoiset
tulevat uskoon. Uhkapelurit, juopot ja irstailijat muuttuvat lujaluonteisiksi, raittiiksi ja
puhtaiksi. Kapinoivista ja itsepäisistä tulee sävyisiä ja Kristuksen kaltaisia. Nähdessämme
tällaisia muutoksia luonteessa voimme olla varmoja siitä, että Jumalan voima on muuttanut
koko ihmisen. Emme nähneet Pyhää Henkeä, mutta näimme todisteita hänen toiminnastaan
kovien ja paatuneitten ihmisten muuttuneissa luonteissa. Niin kuin tuuli taivuttaa tiellään
olevia ylväitä puita, samoin Pyhä Henki voi vaikuttaa ihmissydämessä, eikä mikään
ihmisvoima voi rajoittaa Jumalan työtä. Jumalan Henki vaikuttaa eri tavoin erilaisissa
ihmisissä. Joku Hengen voiman alaisena vapisee Jumalan sanan ääressä. Hänen
synnintuntonsa on niin syvä, että hänen sydämessään tuntuu raivoavan kuin pyörremyrsky, ja
hänen koko olemuksensa kumartuu maahan totuuden syyttävän voiman painamana.” Review and Herald, 5.5.1896.
21.10. Tiistai, ilta
1. Kun. 19:11-13
”Kun Herra vakuuttaa anteeksiantoa katuvalle sielulle, tämä on täynnä intoa, täynnä rakkautta
Jumalaa kohtaan, täynnä hartautta ja voimaa. Elämää antavaa Henkeä, jonka hän on saanut
vastaanottaa, ei voida hillitä. Kristus on hänessä, vesilähde, joka pulppuaa ikuiseen elämään.
Hänen rakkaudentunteensa ovat yhtä syviä ja palavia kuin oli hänen hätänsä ja ahdinkonsa.
Hänen sielunsa on kuin suihkulähde, jonka vesi nousee syvältä, ja hän vuodattaa kiitostaan,
ylistystään ja iloaan kunnes taivaalliset harput yhtyvät riemullisiin säveliin. Hänellä on
kerrottavana kokemus, mutta hän ei kerro sitä millään tavallisella, täsmällisellä, muodollisella
tavalla. Hän on Jeesuksen Kristuksen ansioiden perusteella lunastettu sielu, ja hänen koko
olemuksensa värisee ilosta hänen tajutessaan, millainen on Jumalalta tuleva pelastus.” Hartauskalenteri
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Review and Herald, 5.5.1896.
22.10. Keskiviikko, aamu
E f. 1:13
”Jumalan Hengen syvät liikkeet ovat paljastaneet minulle Jumalan Hengen toiminnan
luonnetta. Minulle on paljastettu niitä vaaroja, joihin Hengen erityisen läsnäolon kokeneet
sielut joutuvat. Jälkeenpäin he joutuvat kohtaamaan vihollisen entistä rajumpia hyökkäyksiä.
Vihollinen kohdistaa heihin kiusauksiaan mitätöidäkseen Jumalan Hengen vaikutukset. Hän
pyrkii siihen, että Pyhän Hengen todistamat ja esittämät tärkeät totuudet eivät puhdistaisi ja
pyhittäisi näitä henkilöitä, jotka ovat vastaanottaneet taivaan valoa, ja että Kristus ei tulisi
heissä kirkastetuksi. Suuren hengellisen valon aika muuttuu vastaavasti hengellisen
pimeyden ajaksi, ellei tuota valoa pyhästi vaalita ja noudateta käytännössä. Ellei niin tehdä,
Jumalan Hengen vaikutus häipyy mielestä. Niiden, jotka haluavat edistyä hengellisessä
tiedossa, tulee pysytellä Jumalan lähteen äärellä. Heidän tulee juoda uudelleen ja uudelleen
heille niin armollisesti avatusta pelastuksen lähteestä. He eivät saa koskaan jättää tuota
virvoituksen lähdettä. Sydän uhkuen kiitollisuutta ja rakkautta Jumalaa kohtaan hänen
hyvyydestään ja myötätunnostaan, heidän tulee jatkuvasti nauttia elävää vettä. - - "Mutta te,
niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut ettekä kuitenkaan usko" (Joh. 6:36).” Review and Herald, 30.1.1894.
22.10. Keskiviikko, ilta
Ef. 6:12
”Nämä sanat ovat kirjaimellisesti täyttyneet monien kohdalla. Herra antoi heille syvemmän
näkemyksen totuudesta, hänen armollisesta, myötätuntoisesta ja rakastavasta luonteestaan.
Kuitenkin - tultuaan näin valistetuiksi - he ovat epäuskoisina luopuneet hänestä. He saivat olla
todistamassa Jumalan Hengen syviä liikkeitä, mutta kun Saatanan kavalat kiusaukset iskivät,
niin kuin ne aina iskevät herätyksen ajan jälkeen, he eivät tehneet synnille vastarintaa verille
asti. Ne, jotka olisivat voineet olla etulyöntiasemassa, mikäli olisivat käyttäneet oikein
saamaansa kallisarvoista valistusta, joutuivat vihollisen saaliiksi. Heidän olisi pitänyt
heijastaa muille sitä valoa, jota Jumala oli antanut heille. Heidän olisi pitänyt työskennellä
sopusoinnussa Pyhän Hengen pyhien ilmoitusten kanssa. Koska he eivät niin menetelleet, he
kärsivät tappion. - Review and Herald, 30.1.1894.
23.10. Torstai, aamu
Joh. 15:26
”Herra on armollisesti vuodattanut sinulle Pyhän Henkensä. Kesäjuhlilla ja eri laitoksissamme
yllesi on langennut runsaita siunausten sadekuuroja. Taivaalliset sanansaattajat ovat
vierailleet luonasi mukanaan valoa ja totuutta ja voimaa. Ei pitäisi olla mitenkään outoa, että
Jumala näin siunaa sinua. Miten Kristus saa pidettyä valitun kansansa yhteydessään? Pyhän
Hengen voimalla. Pyhä Henki puhuu Raamatun kirjoitusten kautta ja painaa totuutta ihmisten
sydämiin. Ennen ristiinnaulitsemistaan Kristus lupasi lähettää Puolustajan opetuslapsilleen.
Hän sanoi: "Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla
luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että
maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio" (Joh.
16:7, 8). "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet
puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän
kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta" (jakeet 13,14).” Hartauskalenteri
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Review and Herald, 30.1.1894.
23.10. Torstai, ilta
3. Moos. 11:44
”Tätä Kristuksen lupausta ei ole tarpeeksi arvostettu. Jumalan Hengen puutteen vuoksi ei ole
käsitetty lain ja sen ikuisten velvoitteiden hengellisyyttä. Ne, jotka ovat tunnustaneet
rakastavansa Kristusta, eivät ole ymmärtäneet Jumalan ja heidän välillään vallitsevaa
suhdetta. Heillä on siitä edelleenkin vain hämärä käsitys. Vain epäselvästi he käsittävät
Jumalan hämmästyttävää armoa, jota hän osoitti antaessaan ainoan Poikansa maailman
pelastamiseksi. He eivät ymmärrä, miten kauaskantoisia ovat pyhän lain vaatimukset ja miten
läheisesti lain periaatteet on tuotava käytännön elämään. He eivät tajua, mikä suuri etuoikeus
ja välttämättömyys on rukous, katumus ja Kristuksen sanojen noudattaminen. Pyhän Hengen
tehtävä on paljastaa, millaisen pyhittäytymisen Jumala hyväksyy. Pyhän Hengen välityksellä
sielu valaistaan ja luonne uudistetaan, pyhitetään ja kohotetaan.” - Review and Herald,
30.1.1894.
24.10. Perjantai, aamu
Joh. 12:35
”Jeesus sanoo: "Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa."
Kokoa jokainen valonsäde, älä ohita yhtäkään. Vaella valossa. Noudata käytännössä jokaista
totuuden periaatetta, joka sinulle on esitetty. Elä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan
suusta. Silloin seuraat Jeesusta, minne hän meneekin. Kun Herra esittää todisteita
todisteiden perään ja antaa valon loistaa yhä kirkkaampana, mistä johtuu, että ihmiset
epäröivät kulkea valossa? Miksi he eivät vaella valosta yhä suurempaan valoon? Herra ei
kieltäydy antamasta Pyhää Henkeään niille, jotka häntä pyytävät. Kun omatunto vakuuttuu
synnistä, miksi emme kuulisi ja noudattaisi Jumalan Hengen ääntä? Jokainen epäröinti ja
viivyttely vaikuttaa siten, että meidän on yhä vaikeampi ottaa vastaan taivaan valoa. Lopulta
kehotukset ja varoitukset näyttävät menettäneen täysin tehonsa. Syntinen sanoo yhä
helpommin: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa" (Ap.t. 24:25).” Review and Herald, 29.6.1897.
24.10. Perjantai, ilta
Luuk. 12:10
”Tiedän missä vaarassa ovat ne, jotka kieltäytyvät vaeltamasta Jumalan antamassa valossa.
He saattavat itsensä hirvittävään kriisiin, jossa heidät jätetään seuraamaan omia teitään ja
toimimaan oman ymmärryksensä mukaan. Omantunnon ääni heikkenee jatkuvasti. Jumalan
ääni tuntuu tulevan yhä kauempaa, ja väärintekijä jätetään omien kuvitelmiensa valtaan.
Itsepäisesti hän vastustaa jokaista vetoomusta, väheksyy kaikkia ohjeita ja neuvoja. Hän
kääntää selkänsä jokaiselle pelastustarjoukselle. Jumalan sanansaattajan ääni ei tee mitään
vaikutusta hänen mieleensä. Jumalan Henki ei enää vaikuta häneen hillitsevästi, ja päätös
kuuluu: "[Hän] on liitossa epäjumalain kanssa - anna hänen olla" (Hoos. 4:17, VKR). Miten
synkkä, uhkaava ja itsepintainen onkaan hänen itsenäisyytensä! Näyttää siltä, että kuoleman
tunnottomuus on vallannut hänen sydämensä. Tällaista kohtaloa kohti kulkee sielu, joka
torjuu Pyhän Hengen työskentelyn.” - Review and Herald, 29.6.1897.
25.10. Sapatti, aamu
E f. 4:30
”Toivoisin kaikkien veljieni ja sisarieni muistavan, että Pyhän Hengen murehduttaminen on
vakava asia. Hänelle tuotetaan surua, kun ihminen koettaa työskennellä itse ja kieltäytyy
astumasta Herran palvelukseen, koska risti on liian raskas tai itsensä kieltäminen tuntuu liian
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suurelta vaatimukselta. Pyhä Henki pyrkii asumaan jokaiseen sieluun. Jos hänet lausutaan
tervetulleeksi kunnioitettuna vieraana, hänet vastaanottaneet tehdään täydellisiksi
Kristuksessa. Aloitettu hyvä työ saatetaan päätökseen. Pyhät ajatukset, taivaalliset
mieltymykset ja Kristuksen mielen mukaiset teot tulevat epäpuhtaiden ajatusten,
turmeltuneiden mieltymysten ja kapinallisten tekojen tilalle. Pyhä Henki on jumalallinen
opettaja. Jos otamme vaarin hänen opetuksistaan, saamme viisautta, niin että pelastumme.
Mutta meidän on varjeltava hyvin sydäntämme, sillä liian usein unohdamme saamamme
taivaallisen opetuksen ja pyrimme toteuttamaan pyhittäytymättömän mielemme luonnollisia
taipumuksia. Jokaisen on taisteltava oma taistelunsa itseään vastaan.” -ManuscriptReleases,
voi. 18, s. 47,48.
25.10. Sapatti, ilta
1. Tess. 1:6
”Ota vaari Pyhän Hengen opetuksista. Jos sen teet, niitä toistetaan yhä uudelleen, kunnes
niiden vaikutus pysyy ikuisesti kuin kallio. Jumala on ostanut meidät, ja hän tahtoo pystyttää
valtaistuimensa jokaiseen sydämeen. Mielemme ja ruumiimme on saatettava hänelle
alamaiseksi. Luonnolliset tavat ja mielihalut on alistettava palvelemaan sielun korkeimpia
tarpeita. Mutta tässä työssä emme voi nojata itseemme. Emme voi turvallisesti seurata omia
ajatuksiamme. Pyhän Hengen on uudistettava ja pyhitettävä meidät. Jumalan palveluksessa
työtä ei saa jättää puolitiehen. Ne, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa mutta kuitenkin
noudattavat luonnollisia mielitekojaan, johtavat harhaan toisia. Kristus sanoi: "Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi" (Matt. 22:37). "Tee näin,
niin saat elää" (Luuk. 10:28). -ManuscriptReleases, voi. 18, s. 47,48.
26.10. Sunnuntai, aamu
Hepr. 10:29
”Ne, jotka vastustavat Jumalan Henkeä ja koettavat saada hänet poistumaan, eivät tiedä,
miten pitkälle Saatana aikoo johtaa heidät. Kun Pyhä Henki poistuu ihmisestä, tämä
huomaamattaan tekee sellaista, mitä hän aiemmin - oikeassa valossa - piti ehdottomasti
syntinä. Ellei hän ota vaarin varoituksista, hän kääriytyy petokseen, joka Juudaksen tavoin
tekee hänestä kavaltajan ja sokean. Hän seuraa askel askelelta Saatanan jalanjäljissä. Kuka
silloin voi kamppailla hänen kanssaan? Vetoavatko sananjulistajat häneen? Kaikki heidän
sanansa vaikuttavat turhilta taruilta. Sellaisilla sieluilla on Saatana heidän valitsemanaan
seuralaisena vääristelemässä heille lausuttuja sanoja ja tulkitsemassa niitä heidän
ymmärrykselleen väärässä valossa. Kun Jumalan Henki on murheellisena poistunut, kaikki
Herran palvelijoiden vetoomukset ovat merkityksettömiä näille ihmisille. He vääristelevät
jokaisen sanan. He nauravat ja tekevät pilkkaa Raamatun mitä vakavimmista varoituksen
sanoista, jotka saisivat heidät vapisemaan, elleivät he olisi saatanallisten voimien lumoamia.
Jokainen heille esitetty vetoomus on turha. He eivät kuuntele nuhteita eikä neuvoja.” -Review
and Herald, 12.10.1897.
26.10. Sunnuntai, ilta
Jes.63:10
”He halveksivat Hengen hartaita pyyntöjä ja rikkovat Jumalan käskyjä, joita he ennen
puolustivat ja korottivat. Apostolin sanat sopivat hyvin näille sieluille: "Kuka teidät on
lumonnut?" (Gal. 3:1). He seuraavat oman sydämensä neuvoja kunnes totuus ei ole heille
enää totuutta. He valitsevat Barabbaan ja hylkäävät Kristuksen. On tärkeää elää jokaisesta
Jumalan sanasta, muuten vanha luonto nousee jatkuvasti esiin. Pyhä Henki, totuuden
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lunastava armo sielussa, yhdistää Kristuksen seuraajat toisiinsa ja Jumalaan. Hän yksin voi
karkottaa vihan, kateuden ja epäuskon. Hän pyhittää kaikki tunteet. Hän palauttaa alttiin
sielun Saatanan vallasta Jumalalle. Tämä on armon voimaa. Se on jumalallista voimaa. Sen
vaikutuksesta tapahtuu muutos vanhoista tavoista, tottumuksista ja käytännöistä, jotka - jos
niitä vaalitaan - erottavat sielun Jumalasta. Pyhitystyö jatkuu sielussa alati edistyen ja
laajentuen.” -Review and Herald, 12.10.1897.
27.10. Maanantai, aamu
Matt. 12:31
“Kohdistan nämä rivit niille, joilla on ollut valoa, joilla on ollut etuoikeuksia, joille on annettu
varoituksia ja vetoomuksia, jotka eivät ole halunneet vakavasti antautua täysin Jumalalle.
Varoittaisin teitä pitämään varanne, ettette tekisi syntiä Pyhää Henkeä vastaan ja joutuisi
jätetyiksi kulkemaan omaa tietänne, vajoamaan siveelliseen horrokseen saamatta koskaan
anteeksi. Miksi jatkatte opintojanne Saatanan koulussa ja kuljette tietä, joka tekee
katumuksen ja uudistuksen mahdottomaksi? Miksi torjutte armon lähestymisyritykset? — Ne,
jotka torjuvat Jumalan Hengen, ajattelevat voivansa kääntyä jolloinkin tulevaisuudessa, kun
ovat valmiita uudistukseen. Mutta katumus ja parannus eivät ole enää silloin heidän
vallassaan. Ne, jotka kieltäytyvät vaeltamasta valossa niin kauan kuin heillä on valoa, joutuvat
pimeyteen, joka vastaa heille annetun valon ja heille suotujen etuoikeuksien määrää.
Kenenkään ei tarvitse ajatella, että synti Pyhää Henkeä vastaan on jotakin salaperäistä, jota ei
voida täsmällisesti määritellä.” -Review and Herald, 29.6.1897.
27.10. Maanantai, ilta
Ap. t. 24:25
“Synti Pyhää Henkeä vastaan on syntiä, jossa itsepintaisesti kieltäydytään vastaamasta
myönteisesti kutsuun katua ja tehdä parannus. Jos kieltäydyt uskomasta Jeesukseen
Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, sinä rakastat pimeyttä mieluummin kuin valoa,
rakastat sitä ilmapiiriä, joka ympäröi ensimmäistä suurta luopiota. Sinä valitset tuon
ilmapiirin mieluummin kuin sen, joka ympäröi Isää ja Poikaa, ja Jumala sallii sinun tehdä
valintasi. Mutta älköön kukaan masentuko tästä esityksestä. Älköön kukaan, joka pyrkii
tekemään Mestarinsa tahdon, joutuko masennuksen valtaan. Kiinnitä toivosi Jumalaan. Herra
Jeesus on ilmaissut, että hän pitää sinua äärettömässä arvossa. Hän jätti kuninkaallisen
valtaistuimensa, hän verhosi jumaluutensa ihmisyydellä ja kärsi häpeällisen kuoleman
Golgatan ristillä, jotta sinut voitaisiin pelastaa.” -Review and Herald, 29.6.1897.
28.10. Tiistai, aamu
Matt. 12:32
“Juuri tätä ennen Jeesus oli toisen kerran suorittanut ihmeen parantamalla riivatun miehen,
joka oli sokea ja mykkä, ja fariseukset olivat toistaneet syytöksensä: "Pääpaholaisen voimin
hän pahoja henkiä karkottaa" (Matt. 9:34). Kristus sanoi heille selvästi, että lukiessaan Pyhän
Hengen työn Saatanan työksi he katkaisivat yhteytensä siunausten lähteeseen. Ne, jotka olivat
puhuneet Jeesusta vastaan tajuamatta hänen jumalallista luonnettaan, voivat saada anteeksi,
sillä Pyhä Henki voisi saattaa heidät näkemään virheensä ja katumaan. Jos sielu katuu ja
uskoo, niin olipa hän tehnyt minkä synnin tahansa, hänen syyllisyytensä pestään pois
Kristuksen veressä. Mutta joka hylkää Pyhän Hengen työn, astuu alueelle, jonne katumus ja
usko eivät ulotu. Hengen kautta Jumala tekee työtään ihmissydämessä. Kun ihmiset tahallaan
hylkäävät Pyhän Hengen ja selittävät hänen olevan Saatanasta, he katkaisevat kanavan, jonka
välityksellä Jumala voi olla heihin yhteydessä. Kun Henki lopullisesti hylätään, Jumala ei voi
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tehdä enempää sielun hyväksi.” - The Desire of Ages, s. 321-323 {Alfa ja omega 4, s. 275,
276).
28.10. Tiistai, ilta
Mtt. 12:24
“Jumala ei sokaise ihmisten silmiä eikä paaduta heidän sydäntään. Hän lähettää heille valoa,
jotta he voisivat korjata erehdyksensä ja jotta hän voisi johdattaa heidät turvalliselle tielle.
Kun ihminen hylkää tämän valon, hänen silmänsä sokaistuvat ja hänen sydämensä paatuu.
Usein tämä tapahtuu vähitellen ja melkein huomaamatta. Sielu saa valoa Jumalan sanan tai
hänen palvelijansa välityksellä tai suoraan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Mutta kun yksikin
valonsäde hylätään, hengellinen käsityskyky alkaa tylsistyä. Kun valoa seuraavan kerran
saadaan, se havaitaan jo huonommin. Näin pimeys lisääntyy, kunnes sielussa on yö. Näin oli
käynyt juutalaisille johtomiehille. He olivat varmat siitä, että Kristuksessa vaikutti Jumalan
voima, mutta vastustaakseen totuutta, he lukivat Pyhän Hengen työn Saatanan työksi. Näin
tehdessään he tahallaan valitsivat petoksen. He antautuivat Saatanan valtaan ja olivat siitä
lähtien hänen hallittavinaan.” - The Desire of Ages, s. 321-323 {Alfa ja omega 4, s. 275, 276).
29.10. Keskiviikko, aamu
2. Kor. 6:1, 2
“Veli P, sinä kysyt, oletko tehnyt synnin, jota ei anneta anteeksi tässä elämässä eikä tulevassa.
Vastaan: En näe pienintäkään todistetta siitä, että niin olisi asian laita. Mikä muodostaa
synnin Pyhää Henkeä vastaan? Se on Pyhän Hengen työn tahallista selittämistä Saatanan
työksi. Oleta esimerkiksi, että joku on todistamassa Jumalan Hengen erityistä toimintaa.
Hänellä on vakuuttavia todisteita siitä, että tuo toiminta on sopusoinnussa Raamatun kanssa,
ja Henki todistaa hänen henkensä kanssa, että se on Jumalasta. Myöhemmin hän kuitenkin
lankeaa kiusaukseen. Ylpeys, itseriittoisuus tai jotkut muut pahat luonteenpiirteet saavat
hänet hallintaansa. Hän hylkää kaikki todisteet tuon toiminnan jumalallisesta luonteesta ja
selittää, että se, minkä hän aiemmin oli tunnustanut Pyhän Hengen voimaksi, olikin Saatanan
voimaa. Jumala työskentelee ihmissydämessä Henkensä välityksellä. Kun ihmiset tahallaan
hylkäävät Hengen ja selittävät sen olevan Saatanasta, he katkaisevat kanavan, jonka kautta
Jumala voi olla heihin yhteydessä.” - Testimonies, voi. 5, s. 634.
29.10. Keskiviikko, ilta
Ap. t. 3:19
“Kieltäessään todisteet, jotka Jumala on nähnyt hyväksi antaa, he katkaisevat valon, joka on
loistanut heidän sydämeensä. Siitä on seurauksena, että he jäävät pimeyteen. Siten
Kristuksen sanat osoittautuvat oikeiksi: "Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä,
millainen onkaan pimeys!" (Matt. 6:23). Jonkin aikaa tämän synnin tehneet voivat näyttää
olevansa Jumalan lapsia. Mutta kun olosuhteet muuttavat luonnetta ja osoittavat, minkä
hengen lapsia he ovat, heidän havaitaan olevan vihollisen puolella, seisomassa hänen mustan
lippunsa alla. Veljeni, Henki kutsuu sinua tänään. Tule koko sydämestäsi Jeesuksen luo. Kadu
syntejäsi, tunnusta ne Jumalalle, hylkää kaikki pahuus. Niin voit omistaa itsellesi kaikki
Jumalan lupaukset. "Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne" (Jes. 45:22, VKR)
kuuluu hänen armollinen kutsunsa.” - Testimonies, voi. 5, s. 634.
30.10. Torstai, aamu
Ilm. 3:20
“Kaikki, vanhimmasta nuorimpaan, tarvitsevat opetusta Jumalalta. Ihminen voi opettaa meitä
näkemään totuuden selkeästi, mutta vain Jumala voi opettaa sydämen ottamaan vastaan
totuuden pelastavalla tavalla. Se merkitsee sitä, että vilpitön sydän ottaa vastaan ikuisen
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elämän sanat. Herra odottaa kärsivällisesti opettaakseen jokaista, joka haluaa olla
opetettavana. Vika ei ole alttiissa kouluttajassa, suurimmassa Opettajassa, jonka maailma on
koskaan tuntenut. Vika on oppilaassa, joka pitää kiinni omista käsityksistään ja ajatuksistaan
ja joka ei halua luopua inhimillisistä teorioistaan ja tulla nöyrästi opetettavaksi. Hän ei suostu
siihen, että hänen omaatuntoaan ja sydäntään kasvatetaan, koulutetaan ja harjoitetaan - niin
kuin maamies muokkaa peltoaan ja arkkitehti suunnittelee rakennusta. 'Te olette Jumalan
peltoja Jumalan rakennus" (l.Kor. 3:9). Jokainen tarvitsee muokkausta, muovailua ja
muuttamista jumalallisen mallin mukaisesti. Kristus esittää teille, rakkaat ystäväni, nuoret ja
vanhat, ikuisen totuuden: "Ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole
elämää.” - Manuscript Releases, voi. 8, s. 162,163.
30.10. Torstai, ilta
Joh. 6:35
“[Ellette ota Kristuksen sanaa neuvonantajaksenne, ette omista hänen viisauttaan ettekä
hänen hengellistä elämäänsä.] Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on
ikuinen elämä. - - Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö
minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä" (Joh. 6:53-56).
Kristus sanoi: "Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen
teille puhunut, ovat henki ja elämä" (jae 63). Ne, jotka tutkivat Raamatun pyhiä kirjoituksia ja
hartaasti pyrkivät niitä ymmärtämään, ilmentävät Hengen pyhitystä uskomalla totuuden. He
ottavat totuuden sydämeensä ja omistavat sen uskon, joka vaikuttaa rakkauden kautta ja
puhdistaa sielun. Kaikki heidän hengelliset jänteensä ja lihaksensa saavat ravinnon heidän
syömästään Elämän Leivästä.” - Manuscript Releases, voi. 8, s. 162,163.
31.10. Perjantai, aamu
Joh. 14:26
“Pyhä Henki odottaa jatkuvasti tilaisuutta toteuttaa tehtäväänsä ihmissydämessä. Ne, jotka
haluavat oppia, voivat asettua läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Silloin täyttyy lupaus,
jonka mukaan Puolustaja opettaa heille kaiken ja palauttaa heidän mieleensä kaiken, mitä
Kristus oli puhunut opetuslapsilleen ollessaan maan päällä. Mutta jos katkaisemme
yhteytemme Jumalaan, emme voi enää olla oppilaita Kristuksen koulussa. Silloin emme tunne
myöskään erityistä taakkaa sieluista, joiden puolesta Kristus on kuollut. Kristuksen
opetuslasten oli hyvin vaikeata erottaa hänen opetuksiaan muiden opettajien, lainoppineiden
ja fariseusten perimätiedoista ja elämänohjeista. Nuo opetukset, joita opetuslapset oli
kasvatettu kunnioittamaan Jumalan äänenä, hallitsivat heidän ajatteluaan ja muokkasivat
heidän näkemyksiään. Opetuslapset eivät voineet olla eläviä ja loistavia valoja, ennen kuin he
olivat vapautuneet ihmiskäskyjen ja sananparsien vaikutuksesta. Kristuksen sanojen tuli
painua syvälle heidän mieleensä ja sydämeensä selkeästi erottuvina totuuksina, joita
arvostettiin kuin kallisarvoisia jalokiviä, joita rakastettiin ja noudatettiin.” - Signs of the Times,
16.11.1891.
31.10. Perjantai, ilta
Matt. 28:20 vim. osa
“Jeesus tuli tähän maailmaan, eli pyhän elämän ja kuoli jättääkseen seurakunnalle perinnöksi
opetuslapsilleen uskomansa arvokkaat aarteet. Hän teki opetuslapsistaan mitä
arvokkaimpien oppien säilyttäjiä. Nämä opit heidän tuli luovuttaa hänen seurakunnalleen
sekoittamatta niihin erheitä ja ihmisten perinteitä. Hän ilmoitti heille itsensä maailman
valona, vanhurskauden aurinkona. Hän lupasi heille Puolustajan, Pyhän Hengen, jonka Isä
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lähettäisi hänen nimessään. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne" (Joh. 14:18).
Jumalallinen Henki, jonka maailman Lunastaja lupasi lähettää, on Jumalan läsnäolo ja voima.
Hän ei jätä omiaan maailmaan ilman hänen armoaan. Hän ei jätä heitä Jumalan vihollisen
piiskattaviksi, maailman sortamiksi ja ahdistamiksi. Hän tulee heidän luokseen.“ -Signs of
the Times, 16, 23.11.1891.
MARRASKUU
1.11. Sapatti, aamu
Joh. 3:3
“Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin
taivaassa" (Matt. 6:10). Kristuksen koko maanpäällisen elämän tarkoituksena oli ilmaista
Jumalan tahtoa maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Kristus sanoi: "Jos ihminen ei
synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. — Jos ihminen ei synny
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa,
mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä" (Joh. 3:3-6). Kristus ei tunnusta mitään säätyrajoja,
ihonväriä tai arvoasteita ehtoina pääsylle hänen valtakuntansa alamaiseksi. Hänen
valtakuntaansa pääseminen ei riipu varallisuudesta eikä arvokkaista sukujuurista. Vain ne,
jotka ovat syntyneet Hengestä, ovat hänen valtakuntansa alamaisia. Kristus ottaa huomioon
hengellisen luonteenlaadun. Hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Hänen
alamaisensa ovat niitä, jotka ovat päässeet pakoon maailmassa himojen tähden vallitsevaa
turmelusta ja jotka ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Jumala antaa heille tämän
armon. Kristus ei havaitse alamaisiaan sopiviksi valtakuntaansa, mutta hän tekee heidät
kelvollisiksi omalla jumalallisella voimallaan.” - Review and Herald, 26.3.1895.
1.11. Sapatti, ilta
Hebr. 12:2
“Ne, jotka ovat olleet kuolleita rikoksiinsa ja synteihinsä, herätetään hengelliseen elämään.
Kyvyt, jotka Jumala on heille antanut pyhiä tarkoituksia varten, jalostetaan, puhdistetaan ja
vahvistetaan. Siten muodostetaan luonteita jumalallisen esikuvan mukaan. He ovat kyllä
käyttäneet väärin lahjojaan ja saattaneet ne palvelemaan syntiä. Kristus on ollut heille
kompastuskivi ja loukkauskallio, koska he ovat kompastuneet Sanaan ja olleet
tottelemattomia. Tästä huolimatta he ovat hänen rakkautensa vetäminä tulleet johdetuiksi
velvollisuuden polulle. Kristus sanoi: "Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen
elämän" (Joh. 10:10). Kristus vetää heitä luokseen näkymättömällä voimalla. Hän on elämän
valkeus ja hän täyttää heidät omalla Hengellään. Kun heidät vedetään hengelliseen
ilmapiiriin, he näkevät olleensa Saatanan kiusausten heiteltävinä ja hänen alamaisiaan.
Mutta he rikkovat lihallisten himojen ikeen ja kieltäytyvät olemasta synnin palvelijoita.
Saatana yrittää pitää heistä kiinni. Hän hyökkää heidän kimppuunsa erilaisin kiusauksin.
Mutta Henki tekee työtään uudistaakseen heidät heidän luojansa kuvan kaltaisiksi.” - Review
and Herald, 26.3.1895.
2.11. Sunnuntai, aamu
Ef. 1:4
“Meidän tulee uskoa, että Jumala on valinnut meidät pelastuaksemme uskon, Kristuksen
armon ja Pyhän Hengen työn kautta. Meidän tulee ylistää ja kunnioittaa Jumalaa siitä, että
hän on niin suurenmoisella tavalla ilmaissut meille suosiotaan, jota emme ole ansainneet.
Jumalan rakkaus vetää sielua Kristuksen luokse, ja Kristus ottaa hänet armollisesti vastaan ja
esittää Isälleen. Pyhän Hengen työn välityksellä Jumalan ja syntisen välinen jumalallinen
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suhde uudistetaan. Taivaallinen Isämme sanoo: "Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat
minun kansani. Minä osoitan heitä kohtaan anteeksiantavaa rakkautta ja annan heidän
osallistua ilostani. He ovat minun omaisuuteni. 'Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut,
on julistava minun kiitostani'" (katso Jer. 30:22; 31:1, 33; 2.Moos. 19:5; Jes. 43:21). Kristus
kutsuu ihmisiä luokseen. Nykyisen ja ikuisen etumme mukaista on vastata tuohon kutsuun.
Jeesus sanoo: "Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät" (Joh. 15:16). Vastatkoon
Kristuksen kutsuun kaikki, jotka haluavat olla Jumalan lapsia.” - The Messenger; 26.4.1893.
2.11. Sunnuntai, ilta
Matt. 20:1
“Saakoon taivaan valo loistaa heidän ylleen, niin että he tajuavat, mitä merkitsee Kristuksen
sanojen kuuleminen ja noudattaminen, mitä merkitsee seurata maailman valoa ja olla
hyväksytty siinä Rakastetussa. Jumala on tehnyt kaiken mitä on voinut tehdä ihmisen
pelastamiseksi. Yhdessä kallisarvoisessa lahjassa hän tyhjensi taivaan aarrekammiot. Hän
kutsuu, hän vetoaa, hän suostuttelee. Hän ei kuitenkaan pakota ihmisiä tulemaan hänen
luokseen. Hän odottaa heitä yhteistyöhön kanssaan. Hän odottaa syntisen suostumusta,
voidakseen lahjoittaa tälle hänen armonsa rikkaudet, jotka on varattu häntä varten maailman
perustamisesta asti. - - Herran suunnitelmiin ei kuulu, että ihminen olisi täysin toimeton, vaan
että hän yhteistyössä Jumalan kanssa voisi toimia entistä tehokkaampana välikappaleena
Jumalan kädessä. — Herra tarjoaa ihmiselle etuoikeutta olla yhteistoiminnassa hänen
kanssaan.” - The Messenger; 26.4.1893.
3.11. Maanantai, aamu
1. Kor. 6:19, 20
“Ihmisen ulkopuolella ja yläpuolella olevan voiman on työskenneltävä hänen hyväkseen, jotta
lujaa ainesta saataisiin hänen luonteensa rakennukseen. Sielun sisimmässä pyhäkössä on
paikka Jumalan läsnäololle. "Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän
olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: - Minä asetun heidän
keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun
kansani" (2. Kor. 6:16). "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki
asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan
temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te" (1. Kor. 3:16, 17). - - "Hän on avannut meille
molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole
vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” Review and Herald, 25.10.1892.
3.11. Maanantai, ilta
Luuk. 6:48
“Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka
kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa
Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan
asumukseen" (Ef. 2:18—22). Ihminen ei itse rakenna itseään Hengen asunnoksi, mutta ellei
ihmisen tahdon ja Jumalan tahdon välillä ole yhteistyötä, Herra ei voi tehdä mitään ihmisen
hyväksi. Herra on suuri Rakennusmestari, mutta silti ihmisen on oltava yhteistyössä
jumalallisen mestarin kanssa. Ellei niin tapahdu, taivaallista rakennusta ei saada valmiiksi.
Kaikki voima on Jumalan, ja kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, mutta silti ihmisellä on kaikesta
vastuu. Jumala ei voi tehdä mitään ilman ihmisen yhteistyötä.” - Review and Herald,
25.10.1892.
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4.11. Tiistai, aamu
2. Piet. 1:4
“Terve kristitty on sellainen ihminen, jossa Kristus, kirkkauden toivo, on saanut muodon. Hän
rakastaa totuutta, puhtautta ja pyhyyttä, ja hänestä huokuu hengellistä elinvoimaa. Hän
rakastaa Jumalan sanaa ja etsii yhteyttä niihin, jotka sitä tuntevat. Hän haluaa omistaa
jokaisen valonsäteen, jonka Jumala on lähettänyt. Tuo valo kirkastaa Kristusta ja tekee hänet
entistä rakkaammaksi sielulle. Terveen uskon omistava kristitty tietää, että Kristus on sielun
elämä. Kristityssä asuva Kristus on kuin vesilähde, joka kumpuaa ikuiseen elämän. Hän
iloitsee voidessaan alistaa sielun jokaisen kyvyn kuuliaiseksi Herralleen. Pyhän Hengen
elävöittävä vaikutus pysyttää tällaisen sielun alati Jumalan rakkaudessa. Kristitylle on
kirjoitettu: "Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut
meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet
tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan.” -Review and
Herald, 11.12.1894.
4.11. Tiistai, ilta
Luuk. 13:24
“Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte
pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi
jumalallisesta luonnosta. "Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa
oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä
jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet
teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Se taas, jolta kaikki
tämä puuttuu, on likinäköinen, suorastaan sokea. Hän on unohtanut, että hänet on kerran
puhdistettu aikaisemmista synneistään. "Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään
lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, ja niin te saatte
avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
iankaikkiseen valtakuntaan" (2. Piet. 1:2-11).” -Review and Herald, 11.12.1894.
5.11. Keskiviikko, aamu
Jer. 18:4-6
“Lasken kynän kädestäni ja kohotan sieluni rukoukseen, että Herra puhaltaisi henkeä
luopuneeseen kansaansa, jotta sen jäsenet, jotka ovat kuin kuivia luita, virkoaisivat eloon.
Loppu on lähellä. Se hiipii yllemme niin salaisesti, niin huomaamatta, niin äänettömästi kuin
varkaan vaimennetut askelet yössä, jotta nukkuvat yllätettäisiin valmistumattomina. Suokoon
Herra Pyhän Henkensä sydämiin, jotka ovat nyt huolettomia, että he eivät enää nukkuisi, niin
kuin muut, vaan valvoisivat ja olisivat raittiit. Kuka suostuu vielä nytkin, hukattuaan suuren
osan elinajastaan, luovuttamaan tahtonsa niin kuin saven Valajan käsiin ja olemaan
yhteistyössä Jumalan kanssa, tulemalla hänen käsissään arvokasta käyttöä varten
muovailluksi astiaksi? Miten saven tuleekaan olla Valajan käsissä herkkä ottamaan vastaan
jumalallisia kosketuksia vanhurskauden säteiden kirkkaassa paisteessa.” - General
Conference Bulletin, 4.2.1893.
5.11. Keskiviikko, ilta
Jer. 18:6
“Millekään maalliselle, itsekkäälle vaikuttimelle ei tule sallia elintilaa, sillä jos annat niille
sijaa, sinua ei voida veistää jumalallisen kuvan mukaiseksi. Totuuden henki pyhittää sielun.
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Kun tämän työn suuruus ymmärretään, se johtaa ajatuksetkin kuuliaisiksi Kristukselle. Tämä
ylittää meidän henkilökohtaisen käsityskykymme, mutta niin kuitenkin tapahtuu. Onko meidän
siis viisasta nojata omiin tekoihimme? Meidän on annettava Jumalan toimia puolestamme.
Näkyykö omassa luonteessamme tai käytöksessämme jotakin erinomaista? Ovatko hyvät
ominaisuudet lähtöisin rajallisista ihmisistä? Eivät, ne ovat kaikki peräisin Jumalasta. Hänellä
on kaikki valta, niin kuin savenvalajalla on valta saveen. Kunpa ne, joita Herra on siunannut
totuuden aarteilla, heräisivät ja kysyisivät koko sydämestään: "Herra, mitä minun tulee
tehdä?" (Ap.t. 22:10). Valo lisääntyy valaistakseen jokaisen, joka tahtoo jakaa valoa muille.” General Conference Bulletin, 4.2.1893.
6.11. Torstai, aamu
Hes. 37:14
“Ihmisen tehtävänä ei ole elämän antaminen. Herra, Israelin Jumala, tekee sen. Hän herättää
elottoman luonnon toimintaan. Herran Sebaotin henkäyksen on tunkeuduttava elottomiin
ruumiisiin. Tuomiolla, kun kaikki salaisuudet paljastetaan, käy ilmi, että Jumalan ääni puhui
inhimillisen välikappaleen kautta. Tuo ääni herätti horrokseen vaipuneen omantunnon,
havahdutti elottomat kyvyt ja johti syntisiä synnintuntoon, katumukseen ja syntien
hylkäämiseen. Silloin nähdään selvästi, että usko Jeesukseen Kristukseen vuodatettiin sieluun
inhimillisen välikappaleen kautta, ja taivaasta peräisin oleva hengellinen elämä puhallettiin
ihmiseen, joka oli kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä, ja hän heräsi eloon. Tämä kuvaus kuivista
luista ei sovellu kuitenkaan vain maailmaan vaan myös niihin, joita on siunattu suurella
valolla. Hekin ovat kuin luurangot laaksossa. Heillä on ihmisen muoto, ihmisruumiin hahmo,
mutta heissä ei ole hengellistä elämää. Mutta vertaus ei jätä kuivia luita pelkästään toisiinsa
liittyneiksi. Ei riitä, että luut ovat oikeilla paikoillaan ja muistuttavat ihmistä.” - The SDA Bible
Commentary, Ellen G. White Comments, voi. 4, s. 1165,1166.
6.11. Torstai, ilta
Joh. 6:63
“Elämän henkäyksen on herätettävä ruumiit eloon, jotta ne voivat seistä, liikkua ja toimia.
Nämä luut kuvaavat Israelin heimoa, Jumalan seurakuntaa. Seurakunnan toivo on Pyhän
Hengen elävöittävä vaikutus. Herran on annettava henkensä kuiviin luihin, jotta ne voisivat
elää. Jumalan Hengen on elävöittävällä voimallaan oltava jokaisessa inhimillisessä
välikappaleessa, jotta jokainen hengellinen lihas ja jänne voisi toimia. Ilman Pyhää Henkeä,
ilman Jumalan henkäystä, omatunto on tunnoton, ja ihminen on vailla hengellistä elämää.
Monien hengellistä elämää vailla olevien nimet ovat seurakunnan jäsenluetteloissa, mutta
niitä ei ole kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. He ovat ehkä liittyneet seurakuntaan, mutta he
eivät ole liittyneet Herraan. He voivat olla ahkeria tiettyjen tehtävien suorittamisessa, ja heitä
voidaan pitää elävinä ihmisinä, mutta monet kuuluvat niiden joukkoon, joille sanotaan: "Sinä
olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut" (Ilm. 3:1).” - The SDA Bible Commentary, Ellen
G. White Comments, voi. 4, s. 1165,1166.
7.11. Perjantai, aamu
Room. 8:12, 13
“Lupaus Pyhästä Hengestä ei rajoitu mihinkään aikakauteen eikä mihinkään rotuun. Kristus
julisti, että hänen Henkensä jumalallinen vaikutus olisi hänen seuraajiensa kanssa loppuun
asti. Helluntaipäivästä nykyaikaan asti Puolustaja on lähetetty kaikkien niiden luo, jotka ovat
antautuneet täysin Herralle ja hänen palvelukseensa. Kaikille, jotka ovat hyväksyneet
Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen, Pyhä Henki on tullut neuvonantajaksi,
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pyhittäjäksi, oppaaksi ja todistajaksi. Mitä lähempänä Jumalaa uskovat ovat vaeltaneet, sitä
selkeämmin ja voimakkaammin he ovat todistaneet Lunastajansa rakkaudesta ja hänen
pelastavasta armostaan. Ne miehet ja naiset, jotka vainon ja koetusten pitkien vuosisatojen
aikana ovat kokeneet elämässään suuressa määrin Hengen läsnäoloa, ovat olleet maailmalle
merkkeinä ja ihmeinä. Enkelien ja ihmisten edessä he ovat ilmaisseet lunastavan rakkauden
muuttavaa voimaa.” - The Acts of theApostles, s. 49, 50 [Alfa ja omega 6, s. 38).
7.11. Perjantai, ilta
Room. 12:1, 2
“Ne, jotka helluntaina saivat voiman korkeudesta, eivät siten vapautuneet tulevista
kiusauksista ja koetuksista. Heidän todistaessaan totuudesta ja vanhurskaudesta, kaiken
totuuden vihollinen hyökkäsi jatkuvasti heitä vastaan ja koetti riistää heiltä heidän hengellisen
kokemuksensa. Heidän oli pakko taistella kaikin Jumalalta saaduin voimin, jotta
saavuttaisivat miehinä ja naisina Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Päivittäin he
rukoilivat lisää tuoretta armoa päästäkseen yhä korkeammalle kohti täydellisyyttä.
Harjoittamalla uskoa Jumalaan, heikoimmatkin oppivat Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina
kehittämään saamiaan kykyjä ja pyhittymään, puhdistumaan ja jalostumaan. Kun he nöyrästi
alistuivat Pyhän Hengen muovaavan vaikutuksen alaisiksi, he osallistuivat jumaluuden
täyteydestä ja muovautuivat jumalallisen kaltaisiksi." - The Acts of theApostles, s. 49, 50 [Alfa
ja omega 6, s. 38).
8.11. Sapatti, aamu
Ef. 4:23, 24
“Suunniteltaessa Jumalan kuvan palauttamista ihmiseen sovittiin siitä, että Pyhä Henki
vaikuttaisi ihmisten mielissä ja edustaisi Kristuksen läsnäoloa, joka muovaisi ihmisen
luonnetta. Ottaessaan vastaan totuuden ihmisistä tulee myös Kristuksen armon
vastaanottajia. He suuntaavat pyhittyneet inhimilliset kykynsä siihen työhön, jota Kristus
suorittaa. Näin ihmisistä tulee Jumalan työtovereita. Jumalallinen totuus valaisee ihmisen
ymmärryksen, jotta ihmisestä tulisi Jumalan välikappale. Mutta haluaisin kysyä
seurakunnalta: Oletteko toteuttaneet tätä tarkoitusta? Olette täyttäneet Jumalan
suunnitelmaa levittämällä jumalallisen totuuden valoa, jakamalla ympärillenne totuuden
kallisarvoisia jalokiviä? Mitä mahtavat Jumalan enkelit ajatella katsellessaan Kristuksen
seurakuntaa ja nähdessään, miten hitaasti Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat jakavat
totuuden valoa maailmaan, jossa vallitsee moraalinen pimeys?” - Review and Herald,
12.2.1895.
8.11. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:20
“Taivaalliset olennot tietävät, että risti on vetovoiman suuri keskus. He tietävät, että
langenneen ihmisen on otettava sovitus vastaan ristin kautta. Siten hän pääsee Jumalan
yhteyteen. Taivaan neuvostot tarkkailevat sinua, joka sanot hyväksyneesi Kristuksen
henkilökohtaiseksi Vapahtajaksesi. He haluavat nähdä, teetkö Jumalan pelastusta tiettäväksi
niille, jotka vaeltavat pimeydessä. He haluavat nähdä, teetkö tiettäväksi Pyhän Hengen
aikakauden merkitystä, sitä, miten tämän jumalallisen välikappaleen kautta turmeltuneet ja
synnin saastuttamat ihmismielet voivat menettää kiinnostuksensa Saatanan valheisiin ja
kääntyä Kristuksen luo - hänen, joka on heidän ainoa toivonsa ja henkilökohtainen
Vapahtajansa. Kristus sanoo: "Minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette
liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy" (Joh. 15:16). Kristuksen
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lähettiläänä vetoan kaikkiin, jotka lukevat näitä rivejä: ottakaa vaari ajastanne, niin kauan
kuin sanotaan 'tänä päivänä'. "Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää
paaduttako sydäntänne" (Hepr. 4:7). Kysy hetkeäkään viivyttelemättä: Mitä minä merkitsen
Kristukselle? Mitä Kristus merkitsee minulle? Mikä on minun tehtäväni? Minkä laatuista
hedelmää minä tuotan?” - Review and Herald, 12.2.1895.
9.11. Sunnuntai, aamu
Hes. 36:26, 27
“Ihmisen sydän voi olla Pyhän Hengen asunto. Kristuksen rauha, joka ylittää ymmärryksen, voi
vallita sielussasi. Hänen armonsa muuttava voima voi työskennellä elämässäsi ja saattaa
sinua sopivaksi kirkkauden kartanoihin. Mutta jos käytät aivojasi, hermojasi ja lihaksiasi vain
palvelemaan itseäsi, Jumala ja taivas eivät ole etusijalla elämässäsi. Et voi kutoa Kristuksen
rakastettavia ominaisuuksia oman luonteesi kudelmaan samalla kun käytät kaikki voimasi
maailmallisiin tavoitteisiin. Sinä voit menestyä maallisten aarteiden kokoamisessa ja tuottaa
siten kunniaa itsellesi, mutta "missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi" (Matt. 6:21).
Ikuiset asiat saavat silloin toissijaisen aseman. Voit osallistua jumalanpalveluksen ulkonaisiin
muotoihin, mutta palveluksesi on kauhistus taivaan Jumalalle. “ - Review and Herald,
24.1.1888.
9.11. Sunnuntai, ilta
Sanal. 23:26
“Et voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Sinä joko alistat mielesi ja tahtosi Jumalan
puolelle tai annan voimasi maailman palvelukseen. Jumala ei ota vastaan puolisydämistä
palvelusta. "Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on
valaistu" (Luuk. 11:34). Jos silmäsi on suunnattu taivasta kohti, taivaan valo täyttää sielusi, ja
maalliset asiat näyttävät merkityksettömiltä. Ne eivät viehätä mieltäsi. Sydämen tavoitteet
muuttuvat, ja sinä noudatat Jeesuksen kehotusta. Kokoat aarteitasi taivaaseen. Ajatuksesi
keskittyvät ikuisuuden suureen palkintoon. Kaikissa suunnitelmissasi otat huomioon tulevan,
kuolemattoman elämän. Aarteesi vetää sinua puoleensa. Maailmalliset asiat eivät kiinnitä
huomiotasi, vaan kaikissa hankkeissasi kysyt hiljaa: "Herra, mitä minun tulee tehdä?" (Ap.t.
22:10).” - Review and Herald, 24.1.1888.
10.11. Maanantai, aamu
Jes. 6:7
“Herra on varustanut kansansa runsailla taivaallisilla lahjoillaan. Maalliset vanhemmat eivät
voi antaa lapselleen pyhitettyä luonnetta. Isä tai äiti ei voi siirtää omaa luonnettaan
lapseensa. Jumala yksin voi meidät muuttaa. Kristus puhalsi opetuslapsiaan kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki" (Joh. 20:22). Tämä on taivaan suuri lahja. Kristus siirsi heihin
Henkensä kautta oman pyhityksensä. Hän täytti heidät omalla voimallaan, jotta he voisivat
voittaa sieluja evankeliumille. Siitä lähtien Kristus eläisi käyttäen heidän kykyjään ja puhuisi
käyttäen heidän sanojaan. Heillä oli etuoikeus tietää, että tästä lähtien Kristus ja he olisivat
yhtä. Heidän tuli vaalia hänen periaatteitaan ja olla hänen Henkensä hallinnassa. He eivät
enää saaneet kulkea omaa tietään eivätkä puhua omia sanojaan. Heidän puhumiensa sanojen
tuli lähteä pyhitetystä sydämestä ja pyhitetyiltä huulilta. Enää heidän ei tullut elää omaa
itsekästä elämäänsä. Kristuksen tuli elää heissä ja puhua heidän kauttaan. Hän antaisi heille
sen kirkkauden, joka hänellä oli Isän kanssa, jotta hän ja he voisivat olla yhtä Jumalassa.“ General Conference Bulletin, fourth quarter 1899.
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10.11. Maanantai, ilta
Hebr. 7:26
“Herra Jeesus on suuri ylipappimme, asianajajamme taivaan saleissa. Sitä ylevää asemaa,
mikä meillä Jumalan palvelijoina on suhteessamme häneen, ei pidetä riittävässä arvossa.
Oman nykyisen ja ikuisen etumme kannalta meidän on tarpeen ymmärtää tätä suhdetta. Jos
olemme hänen lapsiaan, olemme sidoksissa toisiimme kristillisen veljeyden sitein. Me
rakastamme toisiamme niin kuin hän on rakastanut meitä. Olemme yhtyneinä pyhässä
suhteessa niihin, jotka ovat pesseet vaatteensa Karitsan veressä. Koska olemme yhtä
Kristuksen kanssa Jumalassa, meidän tulee rakastaa toisiamme veljinä ja sisarina. Kiitos
Jumalalle siitä, että meillä on suuri Ylipappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan Poika.
Kristus ei ole astunut ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt
Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Oman verensä kautta hän astui kerta
kaikkiaan taivaan pyhäkköön ja hankki meille iankaikkisen lunastuksen. - General Conference
Bulletin, fourth quarter 1899.
11.11. Tiistai, aamu
Room. 12:2
“Ihmisen osuus sielunsa pelastuksessa on uskoa Jeesukseen Kristukseen, täydelliseen
Lunastajaan, ei jonkun toisen ihmisen puolesta, vaan omasta puolestaan. Hänen on
luotettava taivaan Jumalaan, rakastettava ja pelättävä häntä. On olemassa työ, joka on
tehtävä. Ihminen on vapautettava synnin vallasta. Hänestä on tehtävä "täydellinen ja
kaikkeen hyvään kykenevä" (2. Tim. 3:17). Kristuksen sanojen mukaan tekeminen on ihmisen
ainoa tae siitä, että hänen talonsa on rakennettu kallioperustalle. Kristuksen sanojen
kuunteleminen ja niiden mukaan saarnaaminen mutta niiden noudattamatta jättäminen on
hiekalle rakentamista. Kristuksen sanojen mukaan tekeminen kehittää kristillistä luonnetta,
koska Kristuksen tahto on myös kristityn tahto. Siten Kristus, kirkkauden toivo, saa kristityssä
muodon. Hän katselee Jumalan kirkkautta kuin kuvastimesta.“ - Elder E.P. Daniels and the
Fresno Church, s. 8, 9.
11.11. Tiistai, ilta
Hebr. 8:1, 2
“Kun mietiskelemme Kristusta, hänestä tulee myös keskustelujemme aihe. Katselemalla
häntä muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa
Herran Henki. Ihminen, langennut ihminen, voi muuttua mielensä uudistuksen kautta, niin että
hän voi arvioida "mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja
täydellistä". Miten hän voi tämän osoittaa? Siten, että Pyhä Henki ottaa hallintaansa hänen
mielensä, henkensä, sydämensä ja luonteensa. Miten tämä ilmenee? "Meistä on tullut kaiken
maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten" (l.Kor. 4:9, VKR). Pyhä Henki tekee
todellista työtä ihmisluonteessa, ja sen hedelmät näkyvät. Niin kuin hyvä puu tekee hyvää
hedelmää, samoin Jumalan puutarhaan istutettu puu tuottaa hyvää hedelmää ikuiseen
elämään. Helmasynnit voitetaan, pahojen ajatuksia ei sallita mielessä, pahat tavat poistetaan
sielun temppelistä. Vääristyneet asenteet oikaistaan. Vääriä taipumuksia ja tunteita kitketään
pois. Kristityn puu tuottaa nyt pyhän mielenlaadun ja pyhitettyjen tunteiden hedelmää. On
tapahtunut täydellinen muutos. Tämä on se työ, joka on tehtävä. - Elder E.P. Daniels and the
Fresno Church, s. 8, 9.
12.11. Keskiviikko, aamu
Gal, 2:18, 20
“Avoimesti ja vakavasti meidän on pohdittava kysymystä: olemmeko nöyrtyneet Jumalan
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edessä, jotta Pyhä Henki voisi työskennellä meissä muuttavalla voimallaan. Etuoikeutemme
Jumalan lapsina on olla Pyhän Hengen toiminnan kohteina. Kun oma minä on ristiinnaulittu,
Pyhä Henki ottaa haltuunsa sydämeltään särkyneet ja tekee heistä astioita arvokasta käyttöä
varten. He ovat hänen käsissään niin kuin savi on valajan käsissä. Jeesus Kristus tekee
sellaisista miehistä ja naisista ylivoimaisia niin henkisten, ruumiillisten kuin moraalistenkin
kykyjen osalta. Hengen avut antavat luonteelle lujuutta. Niiden vaikutus on hyvä, koska Kristus
asuu sielussa. Ellei tämä kääntymykseen johtava voima pääse vaikuttamaan meidän
seurakunnissamme, ellei tule Jumalan Hengen aikaansaamaa herätystä, pelkkä uskoviksi
tunnustautuminen ei tee seurakunnan jäsenistä kristittyjä.” -Manuscript Releases, voi. 1, s.
366, 367.
12.11. Keskiviikko, ilta
Gal. 3:22
“Siionissa on syntisiä, joiden tulee katua syntejään, joita ovat vaalineet kuin kallisarvoisia
aarteita. Jumala ei voi ilmaista voimaansa, ennen kuin nämä synnit on karkotettu sielusta,
ennen kuin luonteen jokainen virheellinen ja epämiellyttävä piirre on muuttunut Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Julkisesta syntisestä on enemmän toivoa kuin hurskaana esiintyvästä, joka ei
ole puhdas, pyhä ja tahraton. - - Kuka on halukas ryhtymään toimeen? Kuka on halukas
tarttumaan vaalimiinsa synnin epäjumaliin ja sallimaan Kristuksen puhdistaa temppeli
ajamalla sieltä ulos ostajat ja myyjät? Kuka on valmis päästämään Jeesuksen sieluun
puhdistamaan sen kaikesta, mikä tahrii ja turmelee? Mitta on tämä: "Olkaa siis täydellisiä,
niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen" (Matt. 5:48). Jumala pyytää miehiä ja
naisia tyhjentämään sydämensä itsestä. Silloin hänen Henkensä voi päästä esteittä sisälle.
Lakkaa yrittämästä tehdä tätä työtä itse. Pyydä Jumalaa työskentelemään sinussa ja sinun
kauttasi kunnes voit sanoa apostolin tavoin: "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää
minussa" (Gal. 2:20, VKR).” -Manuscript Releases, voi. 1, s. 366, 367.
13.11. Torstai, aamu
Fil. 4:8
“Meillä jokaisella on oma henkilökohtainen tehtävämme. Meidän tulee vyöttää mielemme
kupeet, olla raittiit, valvoa ja rukoilla. Meidän tulee hallita ajatuksiamme niin että ne
kohdistuvat aiheisiin, jotka vahvistavat siveellisiä voimiamme. Nuorten tulisi jo varhain vaalia
oikeita ajattelutapoja. Meidän tulisi harjoittaa mieltämme ajattelemaan terveesti eikä sallia
mielen keskittyä sellaiseen, mikä on pahaa. Psalmin kirjoittaja huudahtaa: "Ota sanani
suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani" (Ps. 19:15).
Kun Jumala työskentelee sydämessä Pyhän Henkensä kautta, ihmisen on oltava yhteistyössä
hänen kanssaan. Ajatuksia on valvottava, rajoitettava ja estettävä keskittymästä sellaiseen,
mikä vain heikentää ja saastuttaa sielua. Ajatusten tulee olla puhtaita, jotta taivas voisi
hyväksyä suumme sanat ja jotta niistä olisi apua lähimmäisillemme.”
13.11. Torstai, ilta
Еf. 4:29
“Kristus sanoi fariseuksille: "Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun
itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä
varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille:
jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.
Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan
syylliseksi" (Matt. 12:34-37). Vuorisaarnassa Kristus esitti opetuslapsilleen Jumalan lain
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kauaskantoisia periaatteita. Hän opetti kuulijoilleen, että laki rikotaan jo ajatuksissa, ennen
kuin paha aikomus toteutetaan varsinaisena tekona. Velvollisuutemme on hallita
ajatuksiamme ja saattaa ne alamaisiksi Jumalan laille.” -Review and Herald, 12.6.1888.
14.11. Perjantai, aamu
Ef. 4:22
“Johannes sanoo, että "valo" - Kristus - "loistaa pimeydessä", eli maailmassa, "ja pimeys ei
sitä käsittänyt. — Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan
tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta" (Joh. 1:5-13, VKR). Epäuskoinen maailma ei
pelastu, koska se ei halua tulla valistetuksi. Vanha luonto, joka on syntynyt verestä ja lihan
tahdosta, ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Vanhoista tavoista, perityistä taipumuksista,
entisistä tottumuksista on luovuttava. Armoa ei peritä. Uudestisyntymiseen liittyy uusia
vaikuttimia, uusia mieltymyksiä, uusia taipumuksia. Ne, jotka Pyhän Hengen vaikutuksesta
ovat syntyneet uuteen elämään, ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Kaikki heidän
tapansa ja käytäntönsä todistavat heidän suhteestaan Kristukseen.”
14.11. Perjantai, ilta
Hebr. 12:15
“Kun ihmiset, jotka väittävät olevansa kristittyjä, ovat säilyttäneet kaikki luonteensa
luonnolliset taipumukset ja heikkoudet, miten heidän tilansa eroaa maailmallisesta? He eivät
arvosta totuutta, joka pyhittää ja jalostaa. He eivät ole syntyneet uudesti. Älköön kukaan
ajatelko, ettei heidän elämäntavoissaan tarvita muutosta. Niin päättelevät eivät ole sopivia
ryhtymään Jumalan työhön, sillä he eivät tunne tarvetta pyrkiä jatkuvasti korkeammalle
tasolle, jatkuvaan edistymiseen. Kukaan ei voi vaeltaa turvallisesti, ellei hän epäile itseään ja
jatkuvasti kiinnitä katsettaan Jumalan työhön. Hänen tulee pyrkiä näkemään omat virheensä,
oppia ymmärtämään Kristuksen tahtoa ja rukoilla, että tuo tahto voisi toteutua hänessä,
hänen toimestaan ja hänen kauttaan. Näin toimivat osoittavat, että he eivät luota itseensä
vaan Kristukseen. He pitävät kiinni totuudesta kuin pyhästä aarteesta, joka kykenee
pyhittämään ja jalostamaan. He pyrkivät jatkuvasti saattamaan sanansa ja toimintansa
sopusointuun sen periaatteiden kanssa. - - He katsovat Jeesukseen, kasvavat häntä kohti ja
ammentavat hänestä valoa ja armoa, voidakseen levittää sitä samaa toisille.” - Review and
Herald, 12.4.1892.
15.11. Sapatti, aamu
Jaak. 3:13
“Sävyisyys eli lempeys Kristuksen koulussa on yksi merkittävimpiä Hengen hedelmiä. Pyhä
Henki pyhittäjänä saa sen aikaan, ja se tekee omistajansa kykeneväksi aina hallitsemaan
äkkipikaista ja malttamatonta luonnettaan. Kun ne, jotka ovat luonnostaan nyrpeitä ja
kiivaita, vaalivat sävyisyyden hyvettä, he tekevät kaiken voitavansa hillitäkseen onnetonta
luonteenlaatuaan. Joka päivä he kehittävät itsehillintää, kunnes he ovat voittaneet ne
luonteenpiirteet, jotka eivät ole rakastettavia ja Jeesuksen kaltaisia. He sulautuvat
jumalalliseen malliinsa, kunnes he voivat noudattaa innoitettua kehotusta: "Kunkin tulee olla
herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan" (Jaak. 1:19). Kun ihminen selittää
olevansa pyhittynyt mutta sanoin ja teoin edustaa saastaista lähdettä, josta virtaa katkeran
makuista vettä, on varmaa, että tuollainen henkilö on johdettu harhaan. Hänen olisi opittava
kristityn elämän aakkosia.” - Review and Herald, 18.1.1881.
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15.11. Sapatti, ilta
Saarn. 10:4
“Jotkut Kristuksen palvelijoiksi tunnustautuvat ovat niin kauan vaalineet epäystävällisyyden
demonia, että he näyttävät rakastavan pyhittymättömiä elementtejä ja nauttivat puhuessaan
epämiellyttävästi ja ärsyttävästi. Tällaisten ihmisten on käännyttävä, ennen kuin Kristus
tunnustaa heidät lapsikseen. Sävyisyys on sisäinen kaunistus, jota Jumala arvostaa hyvin
paljon. Apostoli sanoo sen olevan arvokkaampaa kuin kulta, helmet tai kallisarvoiset vaatteet.
Ulkonainen kaunistus kaunistaa vain kuolevaista ruumista, mutta sävyisyys kaunistaa sielua
ja liittää rajoitetun ihmisen äärettömän Jumalan yhteyteen. Tällainen kaunistus on Jumalan
mielen mukainen. Hän, joka on koristanut taivaat valoilla, on saman Hengen välityksellä
luvannut "kaunistaa nöyrät pelastuksella" (Ps. 149:4, VKR). Taivaan enkelit pitävät parhaiten
pukeutuneina niitä, jotka ovat pukeneet päällensä Herran Jeesuksen Kristuksen ja jotka
vaeltavat hänen kanssaan mieleltään sävyisinä ja vaatimattomina.” - Review and Herald,
18.1.1881.
16.11. Sunnuntai, aamu
Room. 12:3
“Totuuden vastaanottaminen on yksi keino, jolla Jumala pyhittää ihmistä. Mitä selvemmin
ymmärrämme totuuden, jonka hän lähettää meille, ja mitä uskollisemmin sitä tottelemme,
sitä vaatimattomampi on oma arviomme itsestämme ja sitä korkeammassa arvossa taivas
meitä pitää. Mitä epäitsekkäämmin toimimme Jumalan hyväksi, sitä enemmän
vaikutuksemme on Kristuksen kaltainen ja sitä suurempi on se hyvä, mitä toimintamme
tuottaa. Maailman henki eroaa suuresti Kristuksen Hengestä. Toinen johtaa itsekkyyteen,
sellaisten aarteiden tavoitteluun, jotka tuhoutuvat viimeisen päivän tulessa. Toinen johtaa
itsensä kieltämiseen ja uhrautumiseen, sellaisten aarteiden tavoitteluun, jotka eivät koskaan
häviä. Uskossa vastaanotettu Pyhä Henki murtaa kovan sydämen. Tässä on totuuden pyhittävä
voima ja sielu. Tässä on sen uskon lähde, joka vaikuttaa rakkauden kautta ja puhdistaa
sydämen. Kaikki tosi ylennys nousee siitä nöyryydestä, joka ilmeni Kristuksen elämässä, siinä
ihmeellisessä uhrissa, jonka hän antoi pelastaakseen tuhoon tuomitut sielut.” - Pacific Union
Recorder, 23.2.1905.
16.11. Sunnuntai, ilta
Joh. 5:39
“Jumalan korottaman on ensin nöyrryttävä. Jumala on korottanut Kristuksen ja antanut
hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Mutta sitä ennen Kristus laskeutui
inhimillisen kurjuuden syvyyksiin ja samastui ihmissuvun kärsimyksiin sävyisyydellään ja
lempeydellään. Hän antoi esimerkin, jota jokaisen hänen palveluksessaan olevan tulee
noudattaa. "Oppikaa minusta", sanoi maailman suurin Opettaja. "Katsokaa minua: minä
olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon" (Matt. 11: 29). Ei riitä,
että luemme Jumalan sanaa. Raamattu on annettu ohjeeksemme, ja meidän tulee tutkia sitä
huolellisesti ja ahkerasti. Meidän tulee tutkia Jumalan sanaa siten, että vertaamme sen osia
toisiinsa. Raamattu selittää itse itseään. Kun luemme, tutkimme ja rukoilemme, vierellämme
on jumalallinen Opettaja, Pyhä Henki, joka valaisee ymmärrystämme, jotta voimme käsittää
Jumalan sanan suuria totuuksia.” - Pacific Union Recorder, 23.2.1905.
17.11. Maanantai, aamu
Ps. 51:12
“Luo minuun puhdas sydän." Tämä on oikea lähtökohta, kristillisen luonteen perusta, sillä
sydämestä elämä lähtee. Jos kaikki, sekä sananjulistajat että seurakunnan muut jäsenet,
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huolehtisivat siitä, että heidän sydämensä on oikeassa suhteessa Jumalaan, näkisimme
työstä paljon suurempia tuloksia. Mitä tärkeämpää ja vastuullisempaa työsi on, sitä
välttämättömämpää on se, että sydämesi on puhdas. Tarvittava armo on saatavilla, ja Pyhän
Hengen voima tukee sinua kaikessa tähän tähtäävässä toiminnassasi. Jos jokainen Jumalan
lapsi etsisi Jumalaa hartaasti ja kestävästi, tapahtuisi suurempaa kasvua armossa.
Erimielisyydet loppuisivat. Uskovilla olisi yksi sydän ja yksi mieli. Puhtaus ja rakkaus vallitsisi
seurakunnassa. Katselemalla me muutumme. Mitä enemmän mietiskelet Kristuksen
luonnetta, sitä enemmän muutut hänen kuvansa kaltaiseksi. Tule Jeesuksen luo juuri
sellaisena kuin olet, niin hän ottaa sinut vastaan ja antaa suuhusi uuden laulun, ylistyslaulun
Jumalalle. "Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi" (Ps.
51:13).” - Review and Herald, 24.6.1884.
17.11. Maanantai, ilta
1. Kor. 6:17
“Katumus samoin kuin anteeksiantamus on Jumalan lahja Kristuksen kautta. Pyhän Hengen
vaikutuksesta tulemme synnintuntoon ja tunnemme tarvitsemamme anteeksiantamusta. Vain
katuvalle annetaan anteeksi, mutta sydämen tekee katuvaksi Jumalan armo. Jumala tuntee
heikkoutemme ja puutteemme, ja hän tahtoo auttaa meitä. Hän kuulee uskon rukouksen,
mutta rukouksen vilpittömyys ilmenee vain siten, että yritämme saattaa itsemme
sopusointuun sen suuren moraalisen mittapuun kanssa, jolla jokaisen ihmisen luonne
mitataan. Meidän tulee avata sydämemme Hengen vaikutukselle ja kokea hänen muuttavaa
voimaansa. Syynä siihen, että et saa enempää Jumalan pelastavaa apua, on se, että
yhteydenpitokanava taivaan ja oman sielusi välillä on maailmallisuuden, omahyväisyyden ja
vallanhalun tukkima. Vaikka jotkut mukautuvat yhä enemmän maailman tapoihin ja ohjeisiin,
meidän tulisi muovata elämämme taivaallisen mallin mukaiseksi. Liittonsa pitävä Jumalamme
palauttaa meille pelastuksen ilon ja tukee meitä Hengellään.” - Review and Herald,
24.6.1884.
18.11. Tiistai, aamu
Kol. 3:3
“Jeesus on täydellinen esikuva. Sen sijaan että yritämme miellyttää itseämme ja seurata omaa
tietämme, pyrkikäämme heijastamaan hänen kuvaansa. Hän oli ystävällinen, kohtelias,
myötätuntoinen ja hellä. Olemmeko näiltä osin hänen kaltaisiaan? Pyrimmekö
sulostuttamaan elämäämme hyvillä teoilla? Tarvitsemme Kristuksen yksinkertaisuutta.
Pelkään, että monissa tapauksissa sydämen on vallannut kova, tunteeton henki, joka on
täysin vieras jumalalliselle esikuvalle. Tämä raudanluja periaatteellisuus, jota niin monet
vaalivat ja jota on pidetty jopa hyveenä, on työnnettävä syrjään, jotta voimme rakastaa
toisiamme niin kuin Kristus on meitä rakastanut. Pelkkä uskon tunnustaminen ei riitä.
Tarvitaan muuta kuin nimellistä hyväksyntää. Tarvitaan todellista tietoa, aitoa kokemusta
totuuden periaatteista, totuudesta sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Pyhän Hengen on
työskenneltävä sisimmässä, niin että nämä periaatteet tulevat voimakkaasti valaistuksi
tietoisuudessamme ja että tunnemme niiden voiman ja teemme ne eläväksi todellisuudeksi.”
- Review and Herald, 24.11.1885.
18.11. Tiistai, ilta
Fil. 2:15
“Mielen on taivuttava kuuliaiseksi vapauden kuninkaalliselle laille. Jumalan Henki painaa
tuon lain sydämeen ja tekee sen selväksi ymmärryksellemme. Synnin karkottamisen on
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ilmennettävä sielun omaa tahtoa, jossa sen jaloimmat voimat tulevat käyttöön. Ainoa vapaus,
josta ihmisen rajoitettu tahto voi iloita, on tulemista sopusointuun Jumalan tahdon kanssa. Se
täyttää silloin ne ehdot, jotka tekevät ihmisen osalliseksi jumalallisesta luonnosta, hänen
päästyään pakoon sitä turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Inhimillinen
luonne on turmeltunut, synnin vääristämä ja hirvittävästi toisenlainen kuin oli ensimmäisen
ihmisen luonne, hänen lähtiessään Luojansa käsistä. Jeesus tarjoutuu ottamaan ihmisen
epämuodostuneisuuden ja synnin ja antamaan hänelle sen sijaan oman erinomaisen ja
kauniin luonteensa. Hän uudistaa sielun totuuden kautta. Erhe ei voi tätä uudistavaa työtä
tehdä. Siksi tarvitsemme hengellistä näkökykyä, voidaksemme erottaa totuuden ja valheen
toisistaan, jotta emme lankeaisi vihollisen ansaan.” - Review and Herald, 24.11.1885.
19.11. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 2:16
“Kun ihminen kääntyy totuuden vaikutuksesta, luonteen muuttumiseen tähtäävä työ jatkuu.
Hänen ymmärryksensä lisääntyy, kun hänestä tulee Jumalalle kuuliainen ihminen. Jumalan
tahdosta ja mielestä tulee hänen tahtonsa, ja kun hän jatkuvasti pyytää Jumalalta neuvoa,
hänen ymmärryksensä alati lisääntyy. Mieli, joka varauksetta asettuu Jumalan Hengen
johtoon, kehittyy kaikin tavoin. Tämä ei ole yksipuolista kasvatusta, joka kehittää yksipuolista
luonnetta. Sen sijaan ilmenee luonteen sopusuhtaista kehitystä. Heikoissa, horjuvissa
luonteissa esiintyvät heikkoudet voitetaan, ja jatkuva hartauselämä ja hurskaus johtavat
ihmisen niin läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa, että hänellä on Kristuksen mieli. Hän on
yhtä Kristuksen kanssa. Hän on periaatteiltaan terve ja voimakas, ja hänen käsityskykynsä on
kirkas.” - Review and Herald, 19.7.1887.
19.11. Keskiviikko, ilta
Ps. 52:10
“Tämä on sitä viisautta, joka tulee Jumalalta, kaiken valon ja ymmärryksen lähteeltä. Jumalan
armo lankeaa nöyrän, kuuliaisen ja tunnollisen sielun ylle niin kuin vanhurskauden Auringon
valo. Se vahvistaa henkisiä kykyjä ja tekee voimakkaita niistä, jotka haluavat - vaikka vain
vähäisessäkin määrin - käyttää kykyjään Mestarin palveluksessa. Kuuliaisina he kasvavat
armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hyvissä teoissaan he kantavat paljon
hedelmää Jumalan kunniaksi. Oppineet ja suuriin saavutuksiin yltäneet henkilöt ovat saaneet
mitä arvokkaimpia opetuksia niiden ohjeista ja esimerkeistä, joita maailma nimittäisi
oppimattomiksi. Jos asia nähtäisiin syvällisemmin, kävisi ilmi, että nämä ovat saaneet
tietonsa korkeimman asteen oppilaitoksesta - Jeesuksen Kristuksen koulusta. Jumalan sanan
avaamista seuraa ihmisen kykyjen ihmeellinen avautuminen ja vahvistuminen. Jumalan sanan
avaaminen merkitsee jumalallisen totuuden soveltamista sydämeen, sielun puhdistamista ja
jalostamista Pyhän Hengen vaikutuksen kautta.” - Review and Herald, 19.7.1887.
20.11. Torstai, aamu
Joh. 15:4
“Meidän on rukoiltava osallisuutta jumalallisesta Hengestä, joka on lääke synninsairaille
sieluille. Monet ottavat vastaan ilmoituksen pinnalla olevia totuuksia, joita on selitetty ja tehty
helposti ymmärrettäviksi, ja ajattelevat siten saavansa kaiken, mikä on välttämätöntä. Mutta
Pyhä Henki, joka työskentelee ihmismielessä, herättää hartaan halun saada lisää totuutta,
jota erheet eivät ole turmelleet. Se, joka todella haluaa tietää totuuden, ei voi pysyä
tietämättömänä, sillä ahkera etsijä löytää kallisarvoista totuutta. Tarvitsemme Jumalan armon
käännyttävää voimaa. Siksi kehotan hartaasti kaikkia, jotka ovat sulkeneet sydämensä
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Jumalan Hengeltä, avaamaan oven ja anomaan hartaasti: Pysy luonani. Miksi emme
kumartuisi jumalallisen armon valtaistuimen edessä rukoillen, että Jumalan Henki
vuodatettaisiin yllemme niin kuin opetuslasten ylle? Hänen läsnäolonsa pehmittää kovat
sydämemme, täyttää meidät ilolla ja riemulla ja muuttaa meidät siunauksen kanaviksi. Herra
toivoo, että hänen jokainen lapsensa olisi uskossa rikas. Tuo usko on Pyhän Hengen
tuottamaa hedelmää.” - Signs of the Times, 27.9.1899.
20.11. Torstai, ilta
Room. 5:2
“Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka ottaa hänet vastaan. Hän puhuu katumattomille
varoituksen sanoja ja osoittaa heille Jeesusta, Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois maailman
synnin. Hän antaa valon loistaa niille, jotka pyrkivät yhteistyöhön Jumalan kanssa, ja antaa
heille kykyä ja viisautta tehdä hänen työtään. Pyhä Henki ei koskaan jätä auttamatta sielua,
joka katsoo Jeesusta. Hän ottaa Kristuksen omasta ja antaa etsijälle. Jos katse on jatkuvasti
kohdistunut Jeesukseen, Henki ei lopeta työtään, ennen kuin sielu on muotoiltu hänen
kuvansa kaltaiseksi. Hengen armollisen vaikutuksen kautta syntinen muuttuu hengeltään ja
tarkoitukseltaan, kunnes hän tulee yhdeksi Kristuksen kanssa. Hänen rakkautensa Jumalaan
lisääntyy, hänellä on vanhurskauden nälkä ja jano, ja katsomalla Kristukseen hän muuttuu
kirkkaudesta kirkkauteen. Hänen luonteenlaatunsa muuttuu yhä enemmän hänen Mestarinsa
kaltaiseksi.” - Signs of the Times, 27.9.1899.
21.11. Perjantai, aamu
Joh. 1:29
“Voidaksemme täyttää lain vaatimukset, uskomme on tartuttava Kristuksen vanhurskauteen
ja otettava se vastaan omaksi vanhurskaudeksemme. Olemalla yhtä Kristuksen kanssa ja
ottamalla uskon kautta vastaan hänen vanhurskautensa, voimme tulla kykeneviksi tekemään
Jumalan tekoja, olemaan Kristuksen työtovereita. Jos haluat ajelehtia pahuuden virran
mukana etkä ole yhteistyössä taivaallisten voimien kanssa vastustaaksesi syntiä perheessäsi
ja seurakunnassa, jotta vanhurskaus saatettaisiin voimaan, sinulla ei ole uskoa. Usko
vaikuttaa rakkauden kautta ja puhdistaa sielun. Uskon kautta Pyhä Henki työskentelee
sydämessä luodakseen sinne pyhyyttä, mutta tämä ei voi toteutua ellei ihminen työskentele
Kristuksen kanssa. Voimme tulla sopiviksi taivaaseen vain siten, että Pyhä Henki toimii
sydämessämme, sillä meillä on oltava valtakirjanamme Kristuksen vanhurskaus, jotta voimme
astua Isän eteen. Voidaksemme omistaa Kristuksen vanhurskauden, Hengen vaikutuksen on
muutettava meitä päivittäin. Siten tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyhän
Hengen työnä on kohottaa mieltymyksiämme, pyhittää sydämemme ja jalostaa koko ihminen.”
- Review and Herald, 1.11.1892.
21.11. Perjantai, ilta
Room. 15:15
“Katsokoon sielu Jeesukseen. "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin"
(Joh. 1:29). Ketään ei pakoteta katsomaan Kristukseen, mutta kutsuva ääni kuuluu hartaan
anovana: "Katso, niin saat elää." Katsoessamme Kristukseen me näemme, miten verraton on
hänen rakkautensa. Hän on ottanut syyllisen syntisen paikan ja lukenut hänen hyväkseen
oman tahrattoman vanhurskautensa. Kun syntinen näkee Vapahtajansa kuolevan ristillä
kantaen synnin kirousta hänen edestään, hän näkee anteeksiantavan rakkauden, ja rakkaus
herää hänen sydämessään. Syntinen rakastaa Kristusta, koska Kristus on ensin rakastanut
häntä, ja rakkaus on lain täyttymys. Katuva sielu tajuaa, että "Jumala, joka on uskollinen ja
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vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä" (1. Joh.
1:9). Jumalan Henki toimii uskovan sielussa ja tekee hänet kykeneväksi edistymään
kuuliaisuuden tiellä, etenemään voimasta suurempaan voimaan, armosta armoon
Kristuksessa Jeesuksessa.” - Review and Herald, 1.11.1892.
22.11. Sapatti, aamu
Kol. 2:10
“Et voi päästä taivaaseen, jos luonteessasi on yksikin epämuodostuma tai puutteellisuus, ja
sinun on tultava sopivaksi taivaaseen nyt tänä koetusaikana. Jos haluat astua vanhurskasten
asuntoihin Kristuksen tullessa, sinun on osallistuttava Jumalan Hengen syvistä liikkeistä. Vain
siten voit saada henkilökohtaisen kokemuksen ja olla täytetty hänessä, jossa jumaluus on
ruumiillistunut koko täyteydessään. Kristuksen vanhurskauden voimalla meidän tulee erota
kaikesta pahuudesta. Sielun on oltava elävässä yhteydessä Lunastajaansa.
Yhteydenpitokanavan tulee olla jatkuvasti avoinna ihmisen ja hänen Jumalansa välillä, jotta
sielu voi kasvaa armossa ja Herran tuntemisessa. Mutta monetkaan eivät rukoile. He tuntevat
olevansa tuomion alaisia synnin tähden, ja he ajattelevat, ettei heidän pidä tulla Jumalan luo
ennen kuin ovat tehneet jotain ansaitakseen hänen suosionsa, tai ennen kuin Jumala on
unohtanut heidän rikkomuksensa.” - Bible Echo, 1.2.1892.
22.11. Sapatti, ilta
Matt. 11:28
“He sanovat: "En voi kohottaa käsiä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä,
ja siksi en voi tulla." Niin he pysyvät poissa Kristuksen luota ja tekevät näin koko ajan syntiä,
sillä ilman häntä et voi tehdä muuta kuin pahaa. Niin pian kuin olet tehnyt syntiä, sinun tulisi
paeta armon valtaistuimen luo ja kertoa Jeesukselle siitä kaikki. Sinun pitäisi surra syntiäsi,
koska synnilläsi olet heikentänyt omaa hengellisyyttäsi, murehduttanut taivaan enkeleitä sekä
haavoittanut ja runnellut Lunastajasi rakastavaa sydäntä. Kun olet sielun katumuksessa
pyytänyt Jeesukselta hänen anteeksiantamustaan, usko että hän on antanut sinulle anteeksi.
Älä epäile hänen jumalallista armoaan äläkä torju hänen äärettömän rakkautensa lohdutusta.
Jos lapsesi olisi ollut sinulle tottelematon ja tehnyt väärin sinua kohtaan, ja tuo lapsi tulisi
sydän murtuneena pyytämään sinulta anteeksi, tiedät mitä tekisit. Tiedät miten nopeasti
painaisit lapsesi sydäntäsi vasten ja vakuuttaisit hänelle, että rakkautesi on muuttumaton, ja
hänen rikkomuksensa on anteeksi annettu. Oletko sinä armollisempi kuin armollinen
taivaallinen Isäsi, joka niin rakasti maailmaa, että hän "antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän"? (Joh.
3:16). Sinun tulee mennä Jumalan luo niin kuin lapset menevät vanhempiensa luo.” - Bible
Echo, 1.2.1892.
23.11. Sunnuntai, aamu
Matt. 11:29
“Samalla kun sinä olet vaeltanut lempeänä ja sydämeltäsi nöyränä, sinun puolestasi on ollut
käynnissä työ, jota vain Jumala voi tehdä, sillä Jumala on se, joka sinussa vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Hänen hyvä tahtonsa on se,
että pysyt Kristuksessa ja lepäät hänen rakkaudessaan. Älä salli minkään riistää sielultasi
rauhaa, lepoa ja sitä varmuutta, että olet hyväksytty juuri nyt. Käytä hyväksesi jokainen lupaus;
ne kaikki kuuluvat sinulle sillä ehdolla, että täytät Herran määrittelemät ehdot. Hänen
rakkaudessaan koettavan täydellisen levon ehtona on se, että luovut täysin omista teistäsi,
jotka näyttävät niin viisailta, ja noudatat Kristuksen teitä. Elämänsä antaminen Kristukselle
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merkitsee paljon enemmän kuin oletamme.” - Bible Training School, 1.8.1903.
23.11. Sunnuntai, ilta
Matt. 11:30
“Meidän on opittava häneltä lempeyttä ja nöyryyttä ennen kuin koemme tuon lupauksen
täyttymisen: "Teidän sielunne löytää levon." Oppimalla Kristuksen tapoja, hänen
lempeyttään, hänen nöyryyttään, oma minä muuttuu. Se edellyttää, että otat Kristuksen ikeen
harteillesi ja sitten alistut oppimaan hänestä. Ei ole ketään, jolla ei olisi paljon opittavaa.
Kaikkien on alistuttava Jeesuksen Kristuksen opetettaviksi. Kun he antautuvat Kristukselle,
heidän omat perityt ja hankitut luonteenpiirteensä, jotka estävät heitä osallistumaan
jumalallisesta luonnosta, otetaan pois. Kun oma minä kuolee, Kristus elää ihmisessä. Hän
pysyy Kristuksessa, ja Kristus elää hänessä. Kristus toivoo, että kaikki tulisivat hänen
oppilaikseen. Hän sanoo: Taipukaa minun koulutettavakseni, alistakaa sielunne minulle. Minä
en hävitä teitä vaan kehitän teille sellaisen luonteen, että teidät siirretään alemman asteen
koulusta korkeammalle tasolle. Jättäkää kaikki minun haltuuni. Sallikaa minun elämäni,
kärsivällisyyteni, lempeyteni, nöyryyteni tulla osaksi luonnettanne. Silloin te pysytte minussa.
— Silloin omistatte lupauksen: "Teidän sielunne löytää levon." - Bible Training School,
1.8.1903.
24.11. Maanantai, aamu
2. Kor. 3:18
“Syntien raskauttamat, kamppailevat sielut: Jeesus on kirkastetussa ihmisyydessään astunut
ylös taivaisiin rukoillakseen meidän puolestamme. "Meidän ylipappimmehan jos kukaan
ymmärtää vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin
koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon
valtaistuimen eteen" (Hepr. 4:15, 16). Meidän tulisi alati katsoa Jeesukseen, uskomme
alkajaan ja täyttäjään. Kun katsomme häneen, meidät muutetaan hänen kuvansa kaltaisiksi,
luonteemme hänen luonteensa kaltaisiksi. Meidän tulisi iloita siitä, että kaikki tuomiovalta on
annettu Pojalle, koska hän ihmisenä on tutustunut kaikkiin niihin vaikeuksiin, jotka ahdistavat
ihmiskuntaa. Pyhitetyksi tuleminen merkitsee tulemista jumalallisesta luonnosta osalliseksi,
Kristuksen mielen ja hengen omistamista, jatkuvaa oppimista Kristuksen koulussa. "Mutta
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka
on Henki." On mahdotonta kenenkään meistä omalla voimallaan tai omilla pyrinnöillään
saada aikaan tätä muutosta itsessämme.” - Review and Herald, 28.4.1891.
24.11. Maanantai, ilta
Room. 6:11-13
“Pyhä Henki, Puolustaja, jonka Jeesus lupasi lähettää maailmaan, muuttaa meidän
luonteemme Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Kun tämä on toteutettu, me heijastamme
kuvastimen tavoin Herran kirkkautta. Sen henkilön luonne, joka näin katselee Kristusta, on
niin hänen luonteensa kaltainen, että häntä katsova näkee Kristuksen luonteen heijastuvan
hänestä kuin peilistä. Meitä muutetaan, itsemme sitä havaitsematta, päivä päivältä oman
tahtomme tieltä Kristuksen tahdon tielle, hänen rakastavan luonteensa kaltaisuuteen. Näin
me kasvamme Kristukseen ja tietämättämme heijastamme hänen kuvaansa. Kristityiksi
tunnustautuvat pysyttelevät aivan liian lähellä tämän maailman alamaita. Heidän silmänsä
ovat tottuneet näkemään vain arkisia asioita, ja heidän mielensä askartelevat siinä, mitä
heidän silmänsä näkevät. Heidän uskonnollinen kokemuksensa on usein ontto ja
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epätyydyttävä, ja heidän sanansa ovat kevyitä ja arvottomia. Miten sellaiset voivat heijastaa
Kristuksen kuvaa? Miten he voivat heijastaa vanhurskauden Auringon kirkkaita säteitä
maailman kaikkiin synkkiin paikkoihin? Olla kristitty merkitsee olla Kristuksen kaltainen.” Review and Herald, 28.4.1891.
25.11. Tiistai. aamu
Fil. 2:12
“Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut
tilalle!" (2. Kor. 5:17). Vain jumalallinen voima voi uudesti luoda ihmissydämen ja täyttää
sielut Kristuksen rakkaudella, joka aina ilmenee rakkautena niitä kohtaan, joiden puolesta
hän kuoli. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus,
lempeys, itsehillintä. Kun ihminen on kääntynyt Jumalan puoleen, hän saa uudet moraaliset
mieltymykset, hänelle annetaan uudet vaikuttimet ja hän rakastaa sitä mitä Jumalakin
rakastaa. Hänen elämänsä on kiinnitetty muuttumattomien lupausten kultaisella ketjulla
Jeesuksen elämään. Sielussa vallitsee rakkaus, ilo, rauha ja sanoin kuvaamaton kiitollisuus.
Siunattu ihminen todistaa: "Sinun apusi tekee minut vahvaksi" (Ps. 18:36). Ne, jotka
odottavat näkevänsä jonkin maagisen muutoksen luonteessaan ilman mitään pyrkimystä
synnin voittamiseen omalta puoleltaan, tulevat pettymään. Katsoessamme Jeesusta, meillä ei
ole mitään aihetta pelkoon, ei mitään aihetta epäillä, etteikö hän ole kykenevä täydellisesti
pelastamaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulevat. Mutta voimme jatkuvasti pelätä sitä, että
vanha luontomme jälleen saa ylivallan ja että vihollinen keksii jonkin ansan, jolla saa meidät
jälleen vangeikseen.” - Selected Messages, book 1, s. 336, 337.
25.11. Tiistai, ilta
Room. 8:9
“Meidän tulee tehdä peläten ja vavisten työtä pelastuaksemme, sillä Jumala saa teissä aikaan
sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Rajoitetuilla
voimillamme meidän tulee olla yhtä pyhiä omalla vaikutusalueellamme kuin Jumala on
omallaan. Niin laajalti kuin kykenemme, meidän tulee tehdä tunnetuksi jumalallisen luonteen
erinomaisuutta, totuutta ja rakkautta. Kuten vaha ottaa vastaan sinetin painanteen, samoin
sielun on otettava vastaan Jumalan Hengen painama jälki ja säilytettävä Kristuksen kuva.
Meidän tulee päivittäin kasvaa hengellisessä suloisuudessa. Epäonnistumme usein
yrityksissämme seurata jumalallista esikuvaamme. Joudumme usein kumartumaan itkien
Jeesuksen jalkojen juureen puutteittemme ja erheittemme tähden. Mutta meidän ei tule
masentua. Meidän on rukoiltava palavammin, uskottava täydemmin ja yritettävä uudelleen
päättäväisemmin kasvaa Herramme kaltaisuuteen.” - Selected Messages, book 1, s. 336,
337.
26.11. Keskiviikko, aamu
Room. 6:22
“Herra toivoisi kansansa jäsenten olevan uskossa terveitä - ei tietämättömiä siitä suuresta
pelastuksesta, joka heille on hankittu. Heidän ei tule ajatella, että vasta joskus
tulevaisuudessa heidän hyväkseen tehtäisiin suuri työ, sillä työ on jo tehty. Uskovaa ei pyydetä
tekemään rauhaa Jumalan kanssa; hän ei ole sitä koskaan tehnyt eikä voi koskaan tehdä.
Hänen on otettava vastaan Kristus rauhanaan, sillä Kristuksessa hän omistaa Jumalan ja
rauhan. Kristus teki lopun synnistä, kun hän kantoi sen raskaan kirouksen omassa
ruumiissaan ristinpuuhun. Hän on ottanut pois kirouksen kaikilta, jotka uskovat häneen
henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Hän lopettaa synnin vallan sydämessä, ja uskovan elämä
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ja luonne todistavat Kristuksen armon aitoudesta. Jeesus vuodattaa Pyhän Hengen niille, jotka
pyytävät. On näet välttämätöntä, että jokainen uskova vapautetaan saastaisuudesta samoin
kuin lain kirouksesta ja tuomiosta. Pyhän Hengen työn - - kautta uskovasta tulee sopiva
taivaaseen.” - SelectedMessages, book 1, s. 394, 395.
26.11. Keskiviikko, ilta
Room. 5:21
“Kristus työskentelee meissä, ja hänen vanhurskautensa on meidän yllämme. Tätä ilman ei
yksikään sielu ole oikeutettu taivaaseen. Emme nauttisi taivaasta, ellei Hengen vaikutus ja
Kristuksen vanhurskaus tekisi meitä sopiviksi sen pyhään ilmapiiriin. Voidaksemme olla
taivasehdokkaita, meidän on täytettävä lain vaatimus: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi" (Luuk. 10:27). Pystymme tähän vain tarttumalla uskossa Kristuksen
vanhurskauteen. Katsomalla Jeesukseen saamme sydämeemme elävän, kasvavan
voimanlähteen. Pyhä Henki jatkaa työtä, ja uskova edistyy armossa ja voimassa, luonteensa
laadussa ja lujuudessa. Hän mukautuu Kristuksen kuvan mukaisesti, kunnes hän
hengellisessä kasvussaan saavuttaa täyden kypsyyden Kristuksessa Jeesuksessa. Näin Kristus
lopettaa synnin kirouksen ja päästää uskovan sielun vapaaksi sen teoista ja vaikutuksista.” SelectedMessages, book 1, s. 394, 395.
27.11. Torstai, aamu
1. Kor. 1:30, 31
“Tässä meidän on erotettava toisistaan aito ja väärä pyhitys. Pyhitys ei käsitä vain Jumalan
sanan tunnustamista ja opettamista, vaan se merkitsee elämistä sopusoinnussa Jumalan
tahdon kanssa. Ne, jotka väittävät olevansa synnittömiä ja kerskuvat pyhityksellä, luottavat
itseensä eivätkä tajua heitä uhkaavaa vaaraa. He turvautuvat siihen olettamukseen, että
koettuaan kerran Jumalan pyhittävää voimaa, he eivät ole vaarassa langeta. Väittäessään
olevansa rikkaita ja rikastuneita eivätkä minkään tarpeessa, he eivät tiedä olevansa kurjia ja
köyhiä, sokeita ja alastomia. Mutta todella pyhittyneillä on tunto omasta heikkoudestaan.
Tuntiessaan oman tarpeensa, he etsivät valoa ja armoa ja voimaa Jeesukselta, jossa kaikki
täyteys asuu ja joka yksin voi täyttää heidän tarpeensa. Omista puutteistaan tietoisina he
pyrkivät tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi ja elämään sopusoinnussa hänen pyhän
lakinsa periaatteiden kanssa.” - Bible Echo, 21.2.1898.
27.11. Torstai, ilta
1. Kor. 6:11
“Tämä jatkuva tunto kykenemättömyydestä johtaa niin täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta,
että hänen Henkensä vaikutus näkyy heidän elämässään. Taivaan aarrekammiot avataan
tyydyttämään jokaisen nälkäisen ja janoisen sielun tarpeita. Kaikille tällaisille kuuluu
vakuutus, että eräänä päivänä he saavat katsella sen valtakunnan kirkkautta, jota he nyt
voivat vain heikosti mielessään kuvitella. Niiden, jotka ovat tunteneet Jumalan pyhittävää ja
muuttavaa voimaa, ei tule langeta siihen vaaralliseen erehdykseen, että ajattelevat olevansa
synnittömiä, että luulevat saavuttaneensa täydellisyyden korkeimman tason ja olevansa
kiusausten ulottumattomissa. Kristuksen luonteen puhtaus ja suloisuus on se mittapuu, joka
kristityn on pidettävä edessään. Päivästä toiseen hän voi heijastaa maailmalle yhä enemmän
jumalallista kuvaa.” - Bible Echo, 21.2.1898.
28.11. Perjantai, aamu
Sananl. 4:18
“Äärettömällä hinnalla ihmisille on tehty mahdolliseksi saavuttaa kristillisen luonteen
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täydellisyys. Niillä, joilla on ollut etuoikeus kuulla totuutta ja jotka Pyhä Henki on saanut
pitämään Pyhää Raamattua Jumalan äänenä, ei ole mitään pätevää puolustusta sille, että
ovat jääneet hengellisiksi kääpiöiksi. Harjoittamalla Jumalan heille antamia kykyjä heidän
tulee päivittäin oppia ja päivittäin ottaa vastaan hengellistä intoa ja voimaa, jota on varattu
jokaiselle todelliselle uskovalle. Jos aiomme olla kasvavia istutuksia Herran puutarhassa,
tarvitsemme jatkuvasti lisää hengellistä elämää ja vakavuutta. Silloin havaitaan kasvua
uskossa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Elämän tien varrella ei ole
mitään puolimatkan majataloa, jossa voisimme unohtaa vastuumme ja pysähtyä lepäämään.”
- Review and Herald, 5.5.1896.
28.11. Perjantai, ilta
1. Piet. 2:1, 2
“Meidän on jatkuvasti kehitettävä lujaa hengellistä luonnetta kulkiessamme pysähtymättä
kohti taivasta. Vastaanottamamme Pyhän Hengen määrä on suhteessa toivomme ja uskomme
määrään ja siihen, miten käytämme meille annettua valoa ja tietoa. Meille uskotaan Pyhää
Henkeä sen mukaan kuin kykenemme ottamaan vastaan ja jakamaan muille. Kristus sanoo:
"Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan" (Luuk. 11:10). Se, joka
todella etsii Kristuksen kallisarvoista armoa, voi olla varma siitä, että hän ei joudu pettymään.
Tämän lupauksen on antanut hän, joka ei meitä petä. Kysymys ei ole oppilauselmasta tai
teoriasta vaan tosiasiasta, jumalallisen hallituksen laista. Voimme olla varmoja siitä, että
saamme Pyhän Hengen, jos yksilöinä kokeilemme Jumalan sanaa. Jumala on
totuudenmukainen, hänen järjestyksensä on täydellinen. "Etsijä löytää, ja jokaiselle, joka
kolkuttaa, avataan" (jae 10). Valo ja totuus säteilevät sielun toivon mukaan. Kunpa kaikilla
olisi vanhurskauden nälkä ja jano, jotta heidät voitaisiin syöttää ja juottaa!” - Review and
Herald, 5.5.1896.
29.11. Sapatti, aamu
Joh. 15:16
“Voidaksemme tuottaa paljon hedelmää, meidän on käytettävä kaikki etuoikeutemme ja
tilaisuutemme ja tulla mieleltämme yhä hengellisemmiksi. Meidän on hylättävä kaikki alaarvoinen, kaikki ylpeys, kaikki maailmallisuus ja otettava päivittäin vastaan jumalallista apua.
Jos aiot kasvaa hengellisesti, sinun on otettava käyttöön kaikki evankeliumin tarjoamat
apukeinot. Pyhän Hengen vaikutuksesta sinun on edistyttävä hurskaudessa. Näkymättömät ja
yliluonnolliset voimat saavat aikaan sen, että vilja kehittyy oraasta täydeksi tähkäksi. Se
lupaus, jolla Jeesus lohdutti opetuslapsiaan juuri ennen kavaltamistaan ja
ristiinnaulitsemistaan, oli lupaus Pyhästä Hengestä. Mitä rikkauksia heille paljastuikaan
opissa Pyhän Hengen jumalallisesta vaikutuksesta ja voimasta, sillä tämä siunaus toisi kaikki
muut siunaukset mukanaan.” -Signs of the Times, 3.4.1893.
29.11. Sapatti, ilta
1. Piet. 2:9
“Pyhä Henki laskeutuu sieluun, joka nöyrästi turvautuu Kristukseen uskonsa alkajana ja
täyttäjänä. Sellainen uskova tuottaa hedelmää ikuiseen elämään. Hänen vaikutuksensa
tuntuu suloisena tuoksuna, ja Jeesus-nimi soi musiikkina hänen korvissaan ja sävelmänä
hänen sydämessään. Kristitty on toisille elämän tuoksu elämäksi, vaikka hän ei ehkä kykene
selittämään kokemuksensa salaisuuksia. Mutta tämän hän tietää: kun pilvet ja pimeys
ympäröivät häntä ja hän huusi Herran puoleen, pimeys väistyi, ja sielun temppelissä vallitsi ilo
ja rauha. Hän tietää, mitä merkitsee kokea sydämessään Jumalan anteeksiantavaa rakkautta
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ja rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Hän tietää, miltä tuntuu, kun sielu pulppuaa
ylistystä ja kiitosta ja palvontaa hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät
synneistämme verellänsä. Hänellä on rauha Jeesuksen Kristuksen kautta ja ilo Pyhässä
Hengessä. Koska hän on yhtä Kristuksen kanssa, hänen sielunsa on alistunut Kristuksen
tahtoon, taivas on hänen sydämessään, ja ääretön rakkaus on sulkenut hänet syleilyynsä.
Tällaiset kristityt tuottavat paljon hedelmää Jumalan kunniaksi. He tulkitsevat oikein Jumalan
luonnetta ja ilmaisevat maailmalle hänen ominaisuuksiaan.” -Signs of the Times, 3.4.1893.
30.11. Sunnuntai, aamu
Ps. 51:3, 4
“Katumus on yksi pelastavan armon ensimmäisistä hedelmistä. Opettaessaan erehtyvää,
langennutta ihmistä, suuri Opettajamme korostaa armonsa elämää antavaa voimaa. Hän
opettaa, että hänen armonsa avulla miehet ja naiset voivat elää uutta elämää pyhyydessä ja
puhtaudessa. Tässä elämässä toteutetaan taivaan valtakunnan periaatteita. Jumalan
opettamana tällainen ihminen johtaa toisiakin kaidalle tielle. Hän ei johda ontuvaa
epävarmoille poluille. Pyhän Hengen työ hänen elämässään osoittaa, että hän on osallinen
jumalallisesta luonnosta. Jokainen sielu, jossa Kristuksen Henki näin tekee työtään, ottaa
vastaan niin runsaasti armon rikkauksia, että epäuskoinen maailma, nähdessään hänen hyvät
tekonsa, tunnustaa hänen olevan jumalallisen voiman hallinnassa ja näin kirkastaa Jumalaa.”
- God's Amazing Grace, s. 138.
30.11. Sunnuntai, ilta
Fil. 3:8
“On sellaisia ihmisiä, jotka Kristuksen armorikkaista kutsuista piittaamatta jatkavat
jumalatonta elämäänsä. Sellaisille Jumala sanoo: "Kuinka kauan te, yksinkertaiset,
rakastatte yksinkertaisuutta? — Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan
teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne" (Sanani. 1:22, 23, VKR). -Signs of the Times,
28.6.1905.
“Synnin katuminen on ensimmäisiä hedelmiä Pyhän Hengen työstä ihmisen elämässä. Vain
siten Kristuksen lunastamista olennoista heijastuu hänen ääretön puhtautensa. Kristuksessa
asuu kaikki täyteys. Sellaisella tiedolla, joka ei ole sopusoinnussa hänen kanssaan, ei ole
mitään arvoa. Hän opettaa meitä lukemaan kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisen rinnalla. Tämä tunteminen on korkeinta tietoa,
mihin kukaan ihminen voi yltää.” - The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, voi.
6, s. 1068.
JOULUKUU
1.12. Maanantai, aamu
1. Joh. 3:1
“Johannes kirjoittaa: "Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me
olemme saaneet Jumalan lapsen nimen." Mikään kieli ei voi ilmaista tätä rakkautta; voimme
vain häviävän heikosti kuvailla rakkautta, joka ylittää ymmärryksen. Tarvittaisiin Äärettömän
kieli ilmentämään rakkautta, joka on tehnyt mahdolliseksi meidän kutsumisemme Jumalan
lapsiksi. Tullessaan kristityksi ihminen ei astu alaspäin. Ei ole mitään häpeämistä siinä, että
on yhteydessä elävään Jumalaan. Jeesus kantoi sen nöyryytyksen ja häpeän ja syytöksen, joka
oikeudenmukaisesti kuului syntiselle. Hän on taivaan Majesteetti, hän on kirkkauden
Kuningas, hän on yhdenvertainen Isän kanssa. Kuitenkin hän verhosi jumaluutensa
ihmisyyteen, jotta ihmisyys voisi koskettaa ihmisyyttä ja jumaluus voisi tarttua jumaluuteen.
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Jos hän olisi tullut enkelinä, hän ei olisi voinut osallistua meidän kanssamme meidän
kärsimyksistämme, hän ei olisi voinut olla kaikessa kiusattu niin kuin me, hän ei olisi voinut
sääliä meitä surussamme.” - Review and Herald, 27.9.1892.
1.12. Maanantai, ilta
Joh. 15:4
“Mutta hän tuli pukeutuneena meidän ihmisyyteemme, jotta hän sijaisenamme ja
takaajanamme voi voittaa pimeyden ruhtinaan meidän puolestamme ja tehdä meistä voittajia
hänen ansioittensa perusteella. Seisoessamme Golgatan ristin juurella, hänen rakkautensa
innoitus täyttää sydämemme. Kun katson häneen, jonka minun syntini ovat lävistäneet, minut
valtaa korkeudesta tuleva innoitus. Tämä innoitus voi tulla teidän jokaisen osaksenne Pyhän
Hengen kautta. Ellette ota vastaan Pyhää Henkeä, sielussanne ei voi olla Jumalan rakkautta,
mutta olemalla elävässä yhteydessä Kristukseen, rakkaus, into ja hartaus innoittavat meitä.
Me emme ole kuin marmorilohkare, joka voi heijastaa auringon valoa mutta jossa ei ole
elämää. Me kykenemme vastaamaan vanhurskauden Auringon kirkkaisiin säteisiin, sillä
valaistessaan sieluamme Kristus antaa valoa ja elämää. Me juomme Kristuksen rakkautta niin
kuin oksa imee ravintoa viinipuusta. Jos meidät on oksastettu Kristukseen, jos olemme säie
säikeeltä liittyneitä elävään Viinipuuhun, me todistamme sen tuottamalla runsaita
rypäleterttuja.” - Review and Herald, 27.9.1892.
2.12. Tiistai, aamu
Ps. 9:2, 3
“Tarvitsemme enemmän uskoa. Alkakaamme uskoa pelastukseen. Tulkaamme Jumalan luo
uskossa, täysin varmoina siitä, että kun antaudumme kokonaan hänelle, hän tekee meistä
luonteeltamme Kristuksen kaltaisia. Tämä meidän on kerrottava kaikille yhä uudelleen.
Silloin, ollessamme yhtä Kristuksen kanssa, voimme ilmaista häntä maailmalle. Silloin kaikki
meidän oma epävakaa ja satunnainen työmme päättyy. Kunnioittakaamme Jumalaa
osoittamalla lujaa uskoa ja horjumatonta luottamusta. Muistakaamme, että emme kunnioita
Jumalaa ilmaisemalla kärttyisää, onnetonta mieltä. Herra pitää huolta kukistakin. Hän antaa
niille kauneuden ja tuoksun. Eikö hän vielä mieluummin antaisi meille iloisen mielen tuoksua?
Eikö hän palauttaisi meihin jumalallista kuvaa? Uskokaamme siis häneen.” - Bible Training
School, 1.4.1905.
2.12. Tiistai, ilta
Jes. 9:2
“Olkaamme nyt, juuri nyt, valmiina, niin että hän voi antaa meille Pyhän Henkensä. Silloin
voimme osoittaa maailmalle, mitä oikea usko saa aikaan ihmisessä. Kun sydämemme täyttää
Vapahtajan antama ilo, se antaa meille sellaisen rauhan ja luottamuksen, että voimme sanoa:
"Minä tiedän, että lunastajani elää" (Job 19:25). Sanassaan Herra on osoittanut selvästi, että
hänen kansansa on iloista kansaa. Todellinen usko ojentaa kätensä ja tarttuu Häneen, joka on
luvannut: "Runsas on lastesi onni ja rauha" (Jes. 54:13). "Näin sanoo Herra: - Katso, minä
ohjaan Siioniin rauhan kuin virran" (Jes. 66:12). "Katso, ilon kaupungiksi minä luon
Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan" (Jes. 65:18). Jumalassa voimme riemuita
"sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa" (l.Piet. 1:8). -- Pyrkikäämme
kasvattamaan uskovia iloitsemaan Herrassa. Hengellinen ilo on aktiivisen uskon seurausta.
Jumalan kansan tulee olla täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä. Silloin hän tulee kirkastetuksi
heissä.” - Bible Training School, 1.4.1905.
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3.12. Keskiviikko, aamu
Fil. 4:6, 7
“Maailman Lunastaja halusi antaa surevien opetuslastensa sydämille suurimman
lohdutuksen. Suuresta joukosta aiheita hän valitsi ajatuksen Pyhästä Hengestä, joka
innoittaisi ja lohduttaisi heidän sydäntään. Mutta vaikka Kristus korostikin niin paljon tuota
aihetta, Pyhää Henkeä, miten vähän sitä käsitelläänkään seurakunnissa! Pyhän Hengen
nimeä ja läsnäoloa tuskin mainitaan, ja kuitenkin jumalallinen vaikutus on välttämätön
työskenneltäessä kristillisen luonteen täydellistämiseksi. Jotkut eivät ole rauhassa eivätkä
levossa. He ovat jatkuvassa hermostuneisuuden tilassa ja sallivat hetken mielijohteiden ja
tunteiden hallita sydämessään. He eivät tiedä, mitä merkitsee omistaa rauha ja lepo
Kristuksessa. He ovat kuin laiva ilman ankkuria, tuulen viemänä ja heiteltävänä.” - Signs of the
Times, 14.8.1893.
3.12. Keskiviikko, ilta
Jes. 48:18
“Mutta ne, joiden mieltä Pyhä Henki hallitsee, vaeltavat nöyrinä ja lempeinä. He
työskentelevät Kristuksen tavalla ja omistavat täyden rauhan, kun taas ne, jotka eivät ole
Pyhän Hengen hallinnassa, ovat kuin levoton meri. Herra on antanut meille jumalallisen
hakuteoksen, josta saamme tietää hänen tahtonsa. Itsekeskeiset ja itseriittoiset ihmiset eivät
pidä tarpeellisena tutkia Raamattua, ja heitä häiritsee suuresti, jos toisilla ei ole samoja
virheellisiä ajatuksia tai samanlaista vääristynyttä näkemystä kuin heillä itsellään. Mutta
Pyhän Hengen johdossa oleva henkilö on heittänyt ankkurinsa esiripun sisäpuolelle, jonne
Jeesus on edelläkävijänämme mennyt. Hän tutkii Raamattua innokkaasti ja hartaasti, hän
etsii valoa ja tietoa, voidakseen kulkea turvallisesti polkua, jota joka askeleella vaanivat
vaikeudet ja vaarat. Levottomat, syyttävät ja nurisevat henkilöt lukevat Raamattua saadakseen
tukea omalle toiminnalleen, ja he hylkäävät tai vääristelevät Jumalan ohjeita. Se, jolla on
sydämessään rauha, on liittänyt tahtonsa Jumalan tahtoon ja haluaa noudattaa jumalallista
ohjausta.” - Signs of the Times, 14.8.1893.
4.12. Torstai, aamu
Kol. 3:12
“Meidän pelastuksemme päämies luopui omasta asemastaan ja otti orjan muodon, jotta
ihmisyys voisi liittoutua jumaluuden kanssa. Ihmisen on edustettava Kristusta. Hänen on
oltava kärsivällinen lähimmäisiään kohtaan, pitkämielinen, anteeksiantava ja täynnä
Kristuksen kaltaista rakkautta. Todella kääntynyt ihminen osoittaa kunnioitusta veljiään
kohtaan, hän noudattaa Kristuksen käskyä. Jeesus sanoi: "Minä annan teille uuden käskyn:
rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.
Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne" (Joh. 13:34,35).
Missä Kristuksen rakkaus asuu sielussa, siellä tuota rakkautta ilmaistaan tavalla, jota
maailma ymmärtää. - - Eivät kaikki, jotka mainitsevat Kristuksen nimen, ole yhtä Kristuksen
kanssa. Ne, joilla ei ole Henkeä eikä Kristuksen armoa, eivät ole hänen omiaan, olipa heidän
tunnustuksensa millainen tahansa. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” - Review and
Herald, 9.4.1895.
4.12. Torstai, ilta
Room. 8:29
“Sellaiset tavat ja käytännöt, jotka ovat maailman mukaisia, eivät toteuta Jumalan lain
periaatteita, ja siksi ne eivät ilmaise hänen Henkeään eivätkä hänen luonnettaan. Vain ne
ilmentävät Kristuksen kaltaisuutta, jotka ovat sulautuneet jumalalliseen kuvaan. Vain ne, joita
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Pyhä Henki on muokannut, ovat Jumalan sanan tekijöitä ja ilmentävät Jumalan mieltä ja
tahtoa. Maailmassa on sekä aitoa että väärennettyä kristillisyyttä. Ihmisen todellinen henki
ilmenee siitä tavasta, jolla hän kohtelee lähimmäistään. Voimme kysyä, edustaako hän
Kristuksen luonnetta mieleltään ja toiminnaltaan, vai ilmentääkö hän vain luonnollisia,
itsekkäitä luonteenpiirteitä, jotka ovat ominaisia tämän maailman ihmisille. Pelkkä
uskontunnustus ei merkitse mitään Jumalan edessä. Ennen kuin vääryyksien oikaiseminen on
ikuisesti liian myöhäistä, kysyköön jokainen itseltään: "Mitä minä olen?" Meistä itsestämme
riippuu, muodostammeko sellaisia luonteita, Jotka sopivat taivaassa olevan Jumalan
kuninkaallisen perheen jäsenille.” - Review and Herald, 9.4.1895.
5.12. Perjantai, aamu
Gal. 5:22, 23
“Jos Kristus asuu meissä, me olemme kristittyjä sekä ollessamme kotona että ollessamme
poissa kotoa. Kristitty puhuttelee ystävällisesti sukulaisiaan ja työtovereitaan. Hän on
ystävällinen, kohtelias, rakastava, sympaattinen, ja hän valmistautuu asumaan yhdessä
taivaallisen perheen kanssa. Jos hän on kuninkaallisen perheen jäsen, hän edustaa
kuningaskuntaansa. Hän puhuu ystävällisesti lapsilleen, sillä hän ymmärtää, että hekin ovat
Jumalan perillisiä, taivaallisen hovin jäseniä. Jumalan lasten keskuudessa ei vallitse kova,
epämiellyttävä henki, sillä "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen: sellaista vastaan ei ole laki."
Kotona vaalittu henki on sama henki, joka ilmenee kirkossa ja seurakunnassa. Voi, miten
tärkeää onkaan, että opettelemme olemaan sääliviä, ystävällisiä, helliä, täynnä
anteeksiantamusta ja myötätuntoa.” -Review and Herald, 20.9.1892.
5.12. Perjantai, ilta
Luuk. 10:6
“Vaikka hylkäämmekin kaiken turhuuden, kaikki typerät puheet, sopimattoman leikinlaskun ja
pilailun, meidän ei tule olla kylmiä, epäystävällisiä eikä epäsosiaalisia. Herran Hengen tulee
levätä ylläsi, kunnes olet kuin suloiselta tuoksuva kukka Jumalan puutarhasta. Puhu valosta,
Jeesuksesta, vanhurskauden Auringosta, kunnes muutut kirkkaudesta kirkkauteen. Luonteesi
jalostuu ja voimistuu, ja heijastat yhä enemmän Jeesuksen kallisarvoista kuvaa. Kun näin teet,
Herra kirjoittaa taivaan kirjoihin: "Hyvin tehty", sillä sinä edustat Jeesusta. Kristittyjen ei tule
olla kovasydämisiä, vaikeasti lähestyttäviä ihmisiä. Jeesuksen tulee heijastua
käytöksestämme, ja luonteemme tulee olla taivaallisten hyveiden kaunistama. Jumalan
läsnäolon tulee pysyä luonamme, ja missä olemmekin, meidän tulee levittää valoa
maailmaan. Seurassasi olevien tulee voida havaita, että sinua ympäröi taivaan ilmapiiri.”
-Review and Herald, 20.9.1892.
6.12. Sapatti, aamu
Matt. 12:36, 37
“Jumala toivoisi voivansa vuodattaa rakkautensa meihin jokaiseen henkilökohtaisesti. Hän
pitää ihmistä suuressa arvossa. Hän on lunastanut meidät uhraamalla ainoan Poikansa, ja
meidän on nähtävä jokaisessa lähimmäisessämme ihminen, joka on ostettu Kristuksen
verellä. Jos näin rakastamme toisiamme, me kasvamme myös rakkaudessa Jumalaa ja
totuutta kohtaan. Sydämemme on tuntenut kipua sen vuoksi, että näemme keskuudessamme
niin vähän vaalittavan rakkautta. Rakkaus on taivaasta peräisin oleva kasvi, ja jos haluamme
sen kukoistavan sydämessämme, meidän on sitä hoidettava päivittäin. Lempeys, ystävällisyys,
kärsivällisyys, maltillisuus, kaiken kestäminen ja kaiken kärsiminen - siinä on hedelmiä, joita
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kasvaa rakkauden kallisarvoisessa puussa. Kun olette tekemisissä toistenne kanssa,
harkitkaa sanojanne. Olkoon keskustelunne luonteeltaan sellaista, että sitä ei tarvitse katua.”
-Review and Herald, 5.6.1888.
6.12. Sapatti, ilta
Jaak. 2:12
“’Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen
päivää varten’ (Ef. 4:30). "Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen
pahuutensa varastosta pahaa" (Matt. 12:35). Jos sydämessäsi rakastat totuutta, sinä myös
puhut totuutta. Puhut autuaasta toivosta, jonka omistat Jeesuksessa. Jos sydämessäsi on
rakkautta, sinä pyrit lujittamaan ja rakentamaan veljeäsi pyhimmässä uskossa. Jos on
lausuttu sana, joka vahingoittaa ystäväsi tai veljesi luonnetta, älä rohkaise sellaista pahan
puhumista. Se on vihollisen työtä. Huomauta puhujalle ystävällisesti, että Jumalan sana
kieltää sen kaltaisen keskustelun. Meidän on tyhjennettävä sydämemme kaikesta, mikä
saastuttaa sielun temppeliä, jotta Kristus voisi asua siinä. Lunastajamme on sanonut meille,
miten voimme ilmaista häntä maailmalle. Jos vaalimme hänen Henkeään, Jos ilmennämme
hänen rakkauttaan toisille, jos pidämme huolta toisistamme, jos olemme ystävällisiä,
kärsivällisiä ja pitkämielisiä, maailmalla on tuottamissamme hedelmissä todiste siitä, että
olemme Jumalan lapsia. Seurakunnassa vallitseva yhteys tekee sille mahdolliseksi vaikuttaa
epäuskoisiin ja maailmallisiin. -Review and Herald, 5.6.1888.
7.12. Sunnuntai, aamu
Hebr. 11:1
“Kristuksen luokse tuleminen edellyttää uskoa. Meidän on saatava hänet päivittäiseen
elämäämme. Silloin meillä on ilo ja rauha, ja silloin tiedämme kokemuksesta, mitä
merkitsevät hänen sanansa: "Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin
kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan" (Joh. 15:10).
Uskomme täytyy vedota lupaukseen, että voimme pysyä Jeesuksen rakkaudessa. Jeesus sanoi:
"Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi
täydelliseksi" (jae 11). Usko vaikuttaa rakkautena ja puhdistaa sielun. Uskon kautta Pyhä
Henki pääsee sydämeen ja luo sinne pyhyyttä. Ihminen ei voi tehdä Kristuksen tekoja, ellei hän
ole yhteydessä Jumalaan Pyhän Hengen kautta. Me voimme tulla sopiviksi taivaaseen vain
luonteen muuttumisen kautta. Tarvitsemme Kristuksen vanhurskauden valtakirjaksemme
voidaksemme päästä Isän luo.” -Bible Echo, 15.2.1893.
7.12. Sunnuntai, ilta
Hebr. 11:6
“Meidän on tultava osallisiksi jumalallisesta luonnosta päästyämme pakoon turmelusta, joka
maailmassa himojen tähden vallitsee. Meidän on päivittäin muututtava Pyhän Hengen
vaikutuksesta, sillä Pyhän Hengen työnä on kohottaa mieltymyksiä, pyhittää sydäntä ja
jalostaa koko ihmistä esittämällä sielulle Jeesuksen verratonta suloisuutta. Meidän on
katsottava Kristukseen ja häntä katsomalla muututtava. Meidän on tultava hänen luokseen
kuin avoimen, ehtymättömän lähteen luo, lähteen, josta voimme juoda uudelleen ja
uudelleen. Meidän tulee vastata hänen rakkautensa vetoomukseen, syödä elämän leipää,
joka on tullut alas taivaasta, ja juoda elämän vettä, joka kumpuaa Jumalan valtaistuimesta.
Meidän on pidettävä katseemme suunnattuna ylöspäin, jotta usko voisi kiinnittää meidät
Jumalan valtaistuimeen. Älä katsele alaspäin, ikään kuin olisit sidottu maahan. Älä tutkistele
uskoasi, älä vedä sitä ylös niin kuin kukkaa, nähdäksesi onko sillä lainkaan juurta. Usko
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kasvaa huomaamattomasti.” -Bible Echo, 15.2.1893.
8.12. Maanantai, aamu
Ef. 4:1, 2
“Kehotan sinua katsomaan Golgatan Miestä. Katso häntä, jonka pää oli kruunattu
orjantappuroista väännetyllä kruunulla, joka kantoi häpeällistä ristiä ja laskeutui askel
askeleelta nöyryytyksen polkua. Katso häntä, joka oli kipujen mies ja sairauden tuttava,
ylenkatsottu ja ihmisten hylkäämä. "Totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän
kipumme hän sälytti päällensä" (Jes. 53:4, VKR). "Hän on haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut" (jae 5).
Katso Golgatalle kunnes sydämesi sulaa Jumalan Pojan käsittämättömän rakkauden edessä.
Hän ei jättänyt tekemättä mitään, jotta langennut ihminen voitaisiin kohottaa ja puhdistaa.
Emmekö tunnustaisi häntä? Alentaako Kristuksen uskonto kannattajansa? Ei, ei ole alentavaa
seurata Golgatan Miehen jalanjälkiä.” -Review and Herald, 10.5. 1892.
8.12. Maanantai, ilta
1. Joh. 2:15-17
“Istukaamme päivittäin Jeesuksen jalkojen juuressa ja oppikaamme hänestä, niin että
keskustelussamme, käyttäytymisessämme, pukeutumisessamme ja kaikissa toimissamme
voisimme osoittaa, että Jeesus hallitsee meitä. Jumala kutsuu meitä kulkemaan polkua, joka
on valmistettu Herran lunastetuille. Meidän ei tule kulkea maailman teitä. Meidän tulee
luovuttaa kaikki Jumalalle ja tunnustaa Kristusta ihmisten edessä. "Mutta joka ihmisten
edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa" (Matt. 10:33). Mitä oikeutta
meillä on tunnustautua kristityiksi ja siitä huolimatta kieltää Herramme elämässämme ja
teoissamme? "Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee
elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä"
(jakeet 38, 39). Päivittäin meidän on kiellettävä itsemme, otettava ristimme ja seurattava
Mestarin jäljissä. Kunpa Pyhän Hengen kaste voisi langeta yllesi, että Jumalan Henki voisi
täyttää sinut! Sitten tulisit päivä päivältä enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi.
Jokaisessa elämäsi vaiheessa esittäisit kysymyksen: "Kirkastaako tämä Mestariani?"
Hyvässä työssä kestävänä sinä etsisit kirkkautta ja kunniaa, ja saisit lahjaksi iankaikkisen
elämän.” -Review and Herald, 10.5. 1892.
9.12. Tiistai, aamu
1. Kor. 10:31
“Jumala pyytää kaikkia ihmisiä antamaan ruumiinsa hänelle eläväksi uhriksi, ei kuolleeksi tai
kuolevaksi uhriksi, jonka he omilla menettelytavoillaan ovat heikentäneet ja täyttäneet
epäpuhtauksilla ja taudeilla. Jumala pyytää elävää uhria. Hän sanoo, että ruumis on Pyhän
Hengen temppeli, hänen Henkensä asunto, ja hän pyytää kaikkia hänen kuvansa kantajia
pitämään huolta ruumiistaan, jotta voivat palvella häntä ja tuottaa hänelle kunniaa. "Te ette
itse omista itseänne", sanoo innoitettu apostoli, "sillä Jumala on ostanut teidät täydestä
hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!" (1. Kor. 6:19, 20). Tehdäksenne
tämän, osoittakaa lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä.
Velvollisuutemme on tietää, miten voimme säilyttää ruumiimme parhaassa mahdollisessa
kunnossa, ja pyhä velvollisuutemme on elää sen valon mukaan, jonka Jumala armollisesti on
antanut.” - Testimonies, voi. 2, s. 70, 71.

Hartauskalenteri

45

Loka-Joulukuu 2014

9.12. Tiistai, ilta
Jaak. 4:17
“Jos suljemme silmämme valolta pelätessämme näkevämme tekemämme virheet, joita emme
halua korjata, syntimme ei vähene vaan lisääntyy. Jos valo hylätään yhdessä tapauksessa, siitä
ei välitetä toisessakaan. On aivan yhtä suuri synti rikkoa olemuksemme lakeja kuin rikkoa yhtä
kymmenestä käskystä, sillä kummassakin tapauksessa rikomme Jumalan lakia. Emme voi
rakastaa Herraa kaikesta sydämestämme, mielestämme, sielustamme ja voimastamme, jos
samanaikaisesti rakastamme mielitekojamme paljon enemmän kuin rakastamme Jumalaa.
Päivittäin vähennämme voimaamme kirkastaa Jumalaa, kun hän pyytää meiltä kaikkea
voimaamme ja kaikkea mieltämme. Väärillä tavoillamme heikennämme otettamme elämästä,
ja kuitenkin tunnustamme olevamme Kristuksen seuraajia, jotka valmistautuvat
kuolemattomuutta varten. - - Tutkikaa tarkoin sydämiänne ja seuratkaa elämässänne
erehtymätöntä Esikuvaa, niin kaikki on kohdallanne hyvin. Säilyttäkää puhdas omatunto
Jumalan edessä. Kirkastakaa kaikessa, mitä teette, hänen nimeään. Luopukaa
itsekkyydestänne ja itserakkaudestanne.” - Testimonies, voi. 2, s. 70, 71.
10.12. Keskiviikko, aamu
Dan. 1:8
“Tässä esitettyä opetusta meidän kannattaa hyvin pohtia. Tunnollinen mukautuminen
Raamatun vaatimuksiin on siunaukseksi sekä ruumiille että sielulle. Hengen hedelmää ei ole
vain rakkaus, ilo ja rauha, vaan myös itsehillintä, itsensä hallitseminen. Meidän ei tule
saastuttaa ruumistamme, sillä se on Pyhän Hengen temppeli. Heprealaiset vangit olivat
ihmisiä, joilla oli samanlaiset halut ja tunteet kuin meilläkin. Mutta Babylonin loistokkaan
hovin viettelevien vaikutusten keskellä he pysyivät lujina. Nykypäivän nuoria ympäröivät
houkutukset itsensä hemmotteluun. Erityisesti suurissa kaupungeissamme kaikenlainen
aistillinen tyydytys on tehty helpoksi ja houkuttelevaksi. Ne, jotka Danielin tavoin kieltäytyvät
saastuttamasta itseään, saavat korjata palkkion raittiista elämäntavoistaan. Heidän parempi
fyysinen kuntonsa ja lisääntynyt kestokykynsä muodostaa pankkitilin, jolta he voivat nostaa
hätätilanteessa.” - Youth’s Instructor, 9.7.1903.
10.12. Keskiviikko, ilta
3. Joh. 1:2
“Oikeat fyysiset elintavat edistävät henkistä kehitystä. Älyllinen voima, fyysinen kunto ja
elinajan pituus riippuvat muuttumattomista laeista. Luonnon Jumala ei puutu asioihin
säästääkseen ihmisiä luonnon vaatimusten rikkomisen seurauksista. Sen, joka tavoittelee
mestaruutta, tulee olla raitis ja hallita itsensä kaikissa tilanteissa. Danielin selkeä
ajattelukyky ja luja määrätietoisuus, hänen kykynsä hankkia tietoa ja vastustaa kiusausta
johtuivat suuressa määrin hänen ruokavalionsa yksinkertaisuudesta ja hänen
rukouselämästään. - - Danielin ja hänen nuorten toveriensa historia on tallennettu innoitetun
sanan lehdille kaikkien myöhempien aikakausien nuorison hyödyksi. Kertomuksessa heidän
uskollisuudestaan raittiuden periaatteille Jumala puhuu nykyajan nuorille miehille ja nuorille
naisille. Hän kehottaa heitä kokoamaan kristillistä raittiutta koskevia valonsäteitä, joita hän
on antanut, ja suhtautumaan oikealla tavalla terveyden lakeihin. - Youth’s Instructor,
9.7.1903.
11.12. Torstai, aamu
Sananl. 31:26
“Herra auttaa meitä jokaista tarvitessamme apua tuossa suuressa työssä, joka koskee itsensä
voittamista. Olkoot ystävälliset sanat huulillasi ja armon öljyä sydämessäsi. Se tuottaa
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suurenmoisia tuloksia. Olet silloin hellä, sympaattinen, kohtelias. Sinä tarvitset kaikkia näitä
avuja. Tarvitset Pyhää Henkeä luonteeseesi; silloin se on kuin pyhää tulta, joka nousee
suitsutuksen tavoin Jumalan luo - ei tuomitsevilta huulilta, vaan sellaisilta, jotka parantavat
ihmisten sieluja. Kasvosi ilmentävät jumalallista kuvaa. Meidän ei tulisi puhua sanoja, jotka
ovat teräviä, arvostelevia, karkeita tai kovia. Sellainen on sopimatonta eikä sellaista saisi
esiintyä neuvotteluissamme eikä keskusteluissamme. Jumala vaatii, että jokainen hänen
palveluksessaan oleva sytyttää suitsutusastiansa pyhällä tulella. Ala-arvoiset, kovat ja karkeat
sanat, joita niin helposti lähtee huuliltanne, on vaiennettava, ja Jumalan Hengen on annettava
puhua ihmisten välityksellä. Katselemalla Kristuksen luonnetta muutut hänen kaltaisekseen.
Yksin Kristuksen armo voi muuttaa sydämesi, ja silloin heijastat Herran Jeesuksen kuvaa.
Jumala kutsuu meitä olemaan hänen kaltaisiaan - puhtaita, pyhiä ja tahrattomia. Meidän
tulee kantaa jumalallista kuvaa.” - The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, voi.
3, s. 1164.
11.12. Torstai, ilta
Tiit. 1:9
“Voimme puhua Pyhän Hengen siunauksista ja rukoilla saadaksemme noita siunauksia, mutta
ellei Jumalan Henki työskentele ihmisessä, on ilmeistä, että hänessä ei ole Henkeä. Kun Henki
muovaa ja muotoilee luonnetta jumalallisen mallin mukaan, Henki ilmaisee itsensä
pettämättömästi jokaisessa puhumassamme sanassa ja kaikessa, mitä teemme. Näin
maailma näkee, että on olemassa selkeä ero valon lasten ja pimeyden lasten välillä. Herra
haluaa meidän puolustavan lujasti sitä uskoa, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu.
Meidän on puhuttava totuutta rakkaudessa. Suuri Opettajamme sanoo: "Ottakaa minun
ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä" (Matt.
11:29, 30, VKR). - Kirje 84, 1899.
12.12 Perjantai, aamu
Jes. 58:6, 7
“Totuus, kallisarvoinen totuus, on vaikutukseltaan pyhittävä. Pyhän Hengen toimesta
tapahtuva sielun pyhittäminen merkitsee Kristuksen olemuksen siirtämistä ihmiseen. Se
merkitsee Herramme Jeesuksen Kristuksen armon ilmenemistä luonteessa, ja Kristuksen
armon saattamista aktiiviseen toimintaan hyvissä teoissa. Siten luonne muutetaan yhä
täydellisemmin Kristuksen kuvan kaltaiseksi vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä.
Jumalallinen totuus käsittää laajoja vaatimuksia, jotka ulottuvat mitä moninaisimmille hyvien
tekojen alueille. Evankeliumin totuudet eivät ole toisistaan erillisiä. Yhdessä ne muodostavat
taivaallisten jalokivien ketjun, kuten Kristuksen henkilökohtaisessa työssä, ja kultaisten
lankojen tavoin ne läpäisevät koko kristillisen toiminnan ja kokemuksen.” - Selected
Messages, book 3, s. 198.
12.12. Perjantai, ilta
2. Kor. 11:29
“Kun Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat jättävät auttamatta puutteessa olevaa veljeä tai
sisarta, joka kärsii köyhyyden ja sorron ikeen alaisena, se merkitään taivaan kirjoihin
Kristukseen kohdistuneena laiminlyöntinä. Millaista tilintekoa Herra joutuukaan käymään
monien, hyvin monien kanssa, jotka ovat esittäneet Kristuksen sanoja muille, mutta eivät ole
osoittaneet hellää sympatiaa ja huolenpitoa uskonveljelleen, joka on menestynyt heitä
heikommin. - Welfare Ministry, s. 210.
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“Moni antaa veljensä kamppailla eteenpäin vaikeissa oloissa ilman apua. Näin tehdessään he
antavat yhdelle kallisarvoiselle sielulle vaikutelman, että he näin edustavat Kristusta. Mutta
niin ei ole asian laita. Jeesus, joka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen
köyhyydestään rikastuisimme. Voidakseen pelastaa syntisen hän antoi oman henkensä.
Inhimillinen hätä koskettaa aina Kristuksen sydäntä.” -Ellen G. White 1888 Materials, s.
1270.
13.12. Sapatti, aamu
Fil. 4:11
“Jumalalla on uskolliset todistajansa, jotka eivät yritä tehdä sitä, mikä Kristuksen sanojen
mukaan on mahdotonta - nimittäin palvella samanaikaisesti Jumalaa ja mammonaa. He ovat
palavia ja loistavia lamppuja maailman moraalisessa pimeydessä, siinä synkeydessä, joka
paariliinan tavoin peittää kansat. Kristuksen seurakunnan jäsenet ovat yksilöinä Pyhän
Hengen hallinnassa, jotta heidän kokemuksensa ei olisi häilyvä, epävakaa. Heidän tulee olla
juurtuneita totuuteen. Kristuksen vanhurskauden pelastava voima synnyttää ilon. Kun se
ymmärretään oikein kokemusperäisen tiedon perusteella, seurakunnassa ilmenee elävää
kiinnostusta. Seurakunnassa tulee olemaan niitä, jotka opettavat rikkoneille Jumalan tietä, ja
syntiset kääntyvät ja ottavat vastaan totuuden sellaisena kuin se on Jeesuksessa. Monet
kristinuskoa tunnustavat tarvitsevat kääntymystä, sillä Saatana on koettanut eksyttää heitä.”
-Review and Herald, 4.12.1894.
13.12. Sapatti, ilta
Fil. 4:13
“Sielusta, joka on saatettu henkilökohtaiseen yhteyteen Kristuksen kanssa, tulee pyhä
temppeli Herralle. Jeesus on annettu uskovalle viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja
lunastukseksi. Sillä, joka on täysin antautunut Jumalalle, on tietoisuus Kristuksen
pelastavasta läsnäolosta. Hän omistaa hengellistä kärsivällisyyttä, ja hänellä on sielussaan
lepo, sillä hän oppinut hänestä, joka on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hän luottaa Jeesukseen,
joka on hänen kelpoisuutensa ja vanhurskautensa. Siksi hänen sielunsa täyttää syvä
tyytyväisyys. Mitä on kristityn ilo? Se on seurausta Kristuksen läsnäolon tuntemisesta. Mitä on
kristityn rakkaus? Se on heijastusta Kristuksen rakkaudesta. Se on Pyhän Hengen toiminnan
vaikutusta. Katsoessamme Golgatan ristille, me näemme Jeesuksen kuolemassa maailman
syntien tähden, jotta hän kuolemansa kautta toisi valoon elämän ja katoamattomuuden
katuvan sielun hyväksi. Jeesus on kaikki kaikessa, ja ilman häntä emme voi tehdä mitään.
Ilman Kristusta hengellinen elämä olisi mahdotonta.” -Review and Herald, 4.12.1894.
14.12. Sunnuntai, aamu
1. Tess. 5:18
“On paljon turhaa huolehtimista, paljon murehtimista asioista, joita ei voida auttaa. Herra
toivoo, että hänen lapsensa luottaisivat täysin häneen. Meidän Herramme on
oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala. Hänen lastensa tulisi tunnustaa hänen hyvyytensä
ja oikeudenmukaisuutensa elämän suurissa ja pienissä asioissa. Ne, jotka vaalivat murehtivaa
ja valittelevaa mieltä, eivät tunnista Jumalan ohjaavaa kättä. Tarpeeton ahdistuneisuus on
typerää; se estää meitä olemasta oikeassa suhteessa Jumalaan. Kun Pyhä Henki tulee
sieluun, emme tunne halua nurista ja valitella sitä, että meillä ei ole kaikkea mitä
haluaisimme. Sen sijaan kiitämme Jumalaa koko sydämestämme saamistamme siunauksista.
Työntekijöidemme keskuudessa tarvitaan nykyään paljon enemmän kiitollisuutta. Ellei heillä
ole kiitollista mieltä, he ovat sopimattomia paikkaan taivaan valtakunnassa.” - Loma Linda
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Messages, s. 602.
14.12. Sunnuntai, ilta
Mark. 9:23
“Meidän jokaisen puolesta tarvitaan suurta työtä. Käsitämme vain heikosti, mitä Jumala
toivoisi voivansa tehdä meidän kauttamme. Meidän tulisi pyrkiä tajuamaan hänen
suunnitelmiensa laajuutta ja hyötymään jokaisesta opetuksesta, jota hän on halunnut meille
opettaa. Oma mielikuvituksemme on saanut paljon vahinkoa aikaan, kun olemme yrittäneet
toteuttaa omia suunnitelmiamme vastoin ystävällisyyden periaatetta. Tässä kohden monet
epäonnistuvat. Emme kehitä ystävällisiä asenteita. Haluamme kaiken tapahtuvan itsemme
kannalta helposti. Mutta tärkein kysymys meille jokaiselle ei ole se, miten voimme saada
toteutetuksi omat suunnitelmamme vastoin toisten suunnitelmia, vaan miten saamme voimaa
elää joka päivä Kristukselle. Kristus tuli maailmaan ja uhrasi henkensä, jotta me saisimme
ikuisen pelastuksen. Hän haluaa ympäröidä jokaisen meistä taivaan ilmapiirillä, jotta me
voisimme antaa maailmalle esimerkin, joka on kunniaksi Kristuksen uskonnolle.” - Loma
Linda Messages, s. 602.
1512. Maanantai, aamu
Ef. 4:3, 4
“Pyhä Henki työskentelee pyhittäytyneiden inhimillisten välikappaleiden kanssa. Se on
Jumalan tarkoitus. Jumala on avannut oven taivaan ja maan välille, ja tätä ovea ei mikään
voima voi sulkea. Hän pyytää jokaista ihmistä olemaan puhdas, pyhä, pyhitetty, jotta tälle
ajalle kuuluva työ saataisiin toteutetuksi. Kun Jumalan kansan jäsenet ovat oikeassa
suhteessa häneen ja toisiinsa, tapahtuu Pyhän Hengen täysi vuodatus koko ruumiin
sopusointuiseksi yhteen liittämiseksi. Mikään ei niin selvästi heikennä seurakuntaa kuin
eripuraisuus ja kiistely. Mikään ei niin sodi Kristusta ja totuutta vastaan kuin tuollainen henki.
"Hedelmistä te siis tunnette heidät" (Matt. 7:20). "Eihän samasta lähteensilmästä pulppua
makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita,
vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä. Kuka teistä on viisas
ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin
kuin viisas tekee" (Jaak. 3:11-13). "Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet
polvenne! 'Kulkekaa suoria polkuja', jottei ontuva jalka menisi sijoiltaan vaan pikemminkin
parantuisi.” - Signs of the Times, 7.2.1900.
15.12. Maanantai, ilta
Gal. 6:2
“Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole
näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään
katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen
saastuttaa monet" (Hepr. 12:12-15). Niin kauan kuin olemme tässä maailmassa, meidän on
oltava liittyneinä toisiimme. Ihmisyys on kietoutunut ja punoutunut ihmisyyteen. Kristittyinä
olemme toistemme jäseniä. Herra on tehnyt meistä tällaisia, ja kun koemme pettymyksiä,
meidän ei tule ajatella toisistamme pahinta. Olemme yhteisen ruumiin yksilöllisiä jäseniä.
Avuttomina ja pettyneinä taistelemme elämän taisteluita, mutta Herran suunnitelmiin kuuluu,
että me hänen poikinaan ja tyttärinään, joita hän myös kutsuu ystävikseen, auttaisimme
toisiamme. Sen on määrä olla osa käytännöllisestä kristillisestä työstämme.” - Signs of the
Times, 7.2.1900.
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16.12. Tiistai, aamu
Joh. 17:20, 21
“Eriluonteisten ihmisten kesken vallitseva sopusointu ja yhteenliittyminen on voimakkain
todistus siitä, että Jumala on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastamaan syntisiä. Meidän
etuoikeutemme on esittää tämä todistus. Mutta voidaksemme tehdä sen, meidän on
alistuttava Kristuksen johtoon. Luonteitamme on muovailtava sopusoinnussa hänen
luonteensa kanssa, tahtomme on mukauduttava hänen tahtoonsa. Silloin voimme
työskennellä yhdessä ilman yhteentörmäyksen vaaraa. Vähäisten erimielisyyksien hautominen
johtaa tekoihin, jotka tuhoavat kristillisen yhteyden. Älkäämme antako vihollisen siten saada
meistä yliotetta. Lähestykäämme jatkuvasti Jumalaa ja toinen toistamme. Silloin olemme kuin
vanhurskauden puita, jotka Herra on istuttanut ja joita elämän virta kastelee. Miten paljon
tuotammekaan hedelmää! Eikö Kristus sanonut: "Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että
te tuotatte runsaasti hedelmää" (Joh. 15:8)?” - Testimonies, voi. 8, s. 242, 243.
16.12. Tiistai, ilta
Joh. 17:19
“Vapahtaja toivoo sydämestään, että hänen seuraajansa toteuttavat Jumalan tarkoituksen
sen koko korkeudessa ja syvyydessä. Heidän tulee olla yhtä hänessä, vaikka he ovatkin
hajallaan kaikkialla maailmassa. Mutta Jumala ei voi tehdä heitä yhdeksi Kristuksessa,
elleivät he ole halukkaita luopumaan omasta tiestään ja valitsemaan hänen tiensä. Kun
Kristuksen rukoukseen uskotaan täysin, kun sen ohjeita noudatetaan Jumalan kansan
päivittäisessä elämässä, silloin keskuudessamme nähdään yksimielistä toimintaa. Veli liittyy
veljeen Kristuksen rakkauden kultaisin sitein. Vain Jumalan Henki voi synnyttää tämän
ykseyden. Hän joka pyhitti itsensä voi pyhittää myös opetuslapsensa. Yhtyneinä häneen he
ovat myös yhtyneitä toisiinsa kaikkein pyhimmässä uskossa. Kun pyrimme tähän yhteyteen
niin kuin Jumala haluaa meidän siihen pyrkivän, me saavutamme sen.” - Testimonies, voi. 8, s.
242, 243.
17.12. Keskiviikko, aamu
Joh. 17:22, 23
“Mitä saavutuksia tässä esitetäänkään kristityn tavoitettaviksi, mutta miten kaukana
olemmekaan tästä käytännössä! Jos meidän käytäntömme olisi sopusoinnussa Herramme
käskyn kanssa, tulos olisi loistava. Hän sanoo: "Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan
myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin
olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut" (Joh. 17:20,
21). -- Jeesus ei rukoillut sellaista, minkä saavuttaminen olisi meille mahdotonta, ja jos tämä
ykseys on mahdollista, miksi Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat eivät hartaammin
tavoittele tätä armon tilaa? Kun olemme yhtä Kristuksen kanssa, olemme yhtä hänen
seuraajiensa kanssa. Sielun suuri tarve on Jeesus, kirkkauden toivo. Pyhän Hengen kautta
tämä ykseys voidaan saavuttaa, ja rakkaus veljiin ja sisariin kukoistaa. Silloin ihmiset
havaitsevat, että olemme olleet Jeesuksen seurassa ja oppineet hänestä.” -Ellen G. White
1888 Materials, s. 1048,1049.
17.12. Keskiviikko, ilta
1. Joh. 3:11
“Elämämme heijastaa hänen pyhää luonnettaan. Häneen uskovina me edustamme hänen
nöyrää mieltään, hänen ystävällistä käytöstään. Jumalan seurakunnan yksityisten jäsenten
tulee vastata tähän Kristuksen rukoukseen, kunnes me kaikki tulemme Hengen ykseyteen.
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Mikä aiheuttaa hajaannusta ja eripuraisuutta? Se on seurausta siitä, että vaellamme erossa
Kristuksesta. Kun olemme hänestä kaukana, rakkautemme häneen heikkenee ja
suhtaudumme kylmästi hänen seuraajiinsa. Mitä kauemmaksi valonsäteet etääntyvät
keskuksestaan, sitä kauemmaksi ne etääntyvät toisistaan. Jokainen uskova on kuin
Kristuksesta, vanhurskauden Auringosta, lähtevä valonsäde. Mitä lähempänä elämme
Kristusta, kaiken rakkauden ja valon keskusta, sitä suurempaa rakkautta tunnemme hänen
valonkantajiaan kohtaan. Kun pyhät tulevat lähemmäksi Kristusta, he tulevat välttämättä
myös lähemmäksi toisiaan, sillä Kristuksen pyhittävä armo sitoo heidän sydämensä yhteen. Et
voi rakastaa Jumalaa ja samalla olla rakastamatta veljiäsi ja sisariasi.” -Ellen G. White 1888
Materials, s. 1048,1049.
18.12. Torstai, aamu
Room. 12:10
“Kun Pyhä Henki vaikuttaa ihmismielissä, kaikki mitättömät valitukset ja syytökset ihmisten
välillä poistuvat. Vanhurskauden Auringon kirkkaat säteet loistavat mielen ja sydämen
kammioihin. Jumalanpalveluksessamme emme tee eroa rikkaan ja köyhän, valkoisen ja
mustan välillä. Kaikki ennakkoluulot sulavat pois. Lähestymme Jumalaa yhtenä veljeskuntana.
Olemme vieraita ja muukalaisia, pyhiinvaeltajia, jotka ovat matkalla kohti parempaa,
taivaallista maata. Siellä kaikki ylpeys, kaikki syyttely, kaikki itsepetos on iäksi loppunut.
Kaikki naamiot riisutaan, ja me "saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on" (1.Joh. 3:2).
Siellä laulumme saa innoittavan sävelen, ja ylistys ja kiitos kohoavat ylös Jumalan luo.” Review and Herald, 24.10.1899.
18.12. Torstai, ilta
Ps. 140:13
“Herra Jeesus tuli maailmaamme pelastamaan ihmisiä kaikista kansoista. - - Jeesus tuli
jakamaan valoa koko maailmalle. Toimintansa alussa hän selitti tehtäväänsä: "Herran Henki
on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille
hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta" (Luuk. 4:18, 19) Herran
silmät tarkkaavat kaikkia hänen luotujaan. Hän rakastaa heitä kaikkia eikä tee eroa valkoisen
ja mustan välillä, paitsi että hän tuntee erityisen hellää sääliä niitä kohtaan, jotka joutuvat
kantamaan suurempia taakkoja kuin muut. Ne, jotka rakastavat Jumalaa ja uskovat
Kristukseen Lunastajanaan, ottavat iloisella mielellä vastaan elämän sellaisena kuin se on.
Vaikka he joutuvat kohtaamaan polullaan koetuksia ja vaikeuksia he ymmärtävät, että Jumala
ylhäällä ottaa huomioon nämä asiat. Jumala itse on korvaava heille runsain mitoin kaiken sen,
minkä maailma on lyönyt laimin.” - SelectedMessages, book 2, s. 487, 488.
19.12. Perjantai, aamu
2. Kor. 8:2
“Vasta silloin, kun kristilliset vaikuttimet täysin tiedostetaan, omatunto on herännyt näkemään
velvollisuutensa ja jumalallinen valo koskettaa sydäntä ja luonnetta, vasta silloin itsekkyys on
voitettu ja seurataan Kristuksen antamaa esimerkkiä. Pyhä Henki, joka työskentelee
ihmissydämissä ja vaikuttaa ihmisluonteisiin, torjuu kaikki taipumukset ahneuteen ja
petollisuuteen. Kun Herran sanansaattaja esittää seurakunnalle sanoman, Jumala puhuu
ihmisille ja herättää omattunnot tajuamaan, että he eivät ole tuoneet Herralle täysimääräisiä
kymmenyksiä. Ja kun heistä ei ole tuntunut sopivalta antaa, he ovat lyöneet laimin tuoda
hänelle uhrilahjojaan. He ovat käyttäneet Herran rahoja omiin tarpeisiinsa, talojen
Hartauskalenteri

51

Loka-Joulukuu 2014

rakentamiseen, hevosten, vaunujen tai maan ostamiseen. He toivovat saavansa näin menette
- lemällä suuria voittoja, ja joka vuosi he esittävät saman puolustuksen. "Voiko ihminen riistää
jotakin Jumalalta?" (Mal. 3:8). Kyllä, hän on tehnyt niin monta kertaa, koska hän ei ole ollut
hengellinen eikä ole voinut tutkistella asioita hengellisesti.” -Review and Herald, 23.5.1893.
19.12. Perjantai, ilta
Luuk. 12:15
“Joissakin tapauksissa Herra on vaikuttanut suoranaisesti maailmallisiin, itsekkäisiin
ihmisiin. Pyhä Henki on valaissut heidän mieltään, heidän sydämensä on tuntenut Hengen
hiljaisen, pehmentävän vaikutuksen. Tuntiessaan Jumalan runsasta armoa kohdallaan he ovat
katsoneet velvollisuudekseen edistää hänen työtään, rakentaa hänen valtakuntaansa. He ovat
muistaneet Vapahtajan sanat: "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät
koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita
taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta"
(Matt. 6:19, 20). Nämä ihmiset tunsivat halua osallistua Jumalan valtakunnasta, ja he
sitoutuivat antamaan varoistaan joihinkin Jumalan työn monista kohteista. Tuota sitoumusta
ei tehty ihmiselle vaan Jumalalle hänen enkeleittensä läsnä ollessa. Enkelit olivat vaikuttaneet
näiden itsekkäiden, rahaa rakastavien ihmisten sydämeen.” -Review and Herald, 23.5.1893.
20.12. Sapatti, aamu
2. Kor. 9:7, 8
“Kun Jumalan Hengen läsnäolo on pehmentänyt ihmisten sydämiä, ne pystyvät
vastaanottamaan enemmän vaikutteita Pyhältä Hengeltä. Näin ihmiset päättävät kieltää
itsensä ja uhrata Jumalan työn hyväksi. Kun jumalallinen valo loistaa mielen kammioihin
epätavallisen kirkkaasti ja voimakkaasti, luonnollisen ihmisen tunteet voitetaan. Itsekkyys
menettää otteensa sydämestä ja herää halu seurata suurta Esikuvaa, Jeesusta Kristusta,
harjoittamalla itsensä kieltämistä ja hyväntekeväisyyttä. Luonnostaan itsekkäästä ihmisestä
tulee ystävällinen ja säälivä. Abrahamin ja Jaakobin tavoin hän tekee pyhän lupauksen
Jumalalle. Taivaan enkeleitä on läsnä sellaisissa tilaisuuksissa. Rakkaus Jumalaan ja
ihmissieluihin voittaa itsekkyyden ja maailman rakkauden. Näin on etenkin silloin, kun puhuja
Jumalan Hengessä ja voimassa selostaa pelastussuunnitelmaa, jonka taivaan Majesteetti
toteutti ristin uhrissa.” - Testimonies, voi. 4, s. 470-472.
20.12. Sapatti, ilta
Mal. 3:10
“Jumala on antanut ihmiselle tehtäväksi osan hänen lähimmäistensä hyväksi suoritettavasta
työstä. Hän voi olla yhteistyössä Kristuksen kanssa tekemällä laupeuden töitä ja
osallistumalla hyväntekeväisyyteen. Mutta hän ei voi lunastaa lähimmäisiään eikä tyydyttää
loukatun oikeuden vaatimuksia. Sen voi tehdä vain Jumalan Poika riisumalla yltään kunniansa
ja kirkkautensa. Hän verhosi jumaluutensa ihmisyyteen ja tuli tämän maan päälle
nöyryyttääkseen itsensä ja vuodattaakseen verensä ihmissuvun puolesta. Antaessaan
opetuslapsilleen lähetyskäskyn: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi
kaikille luoduille" (Mark. 16:15), Kristus antoi ihmisille tehtäväksi evankeliumin levittämisen.
Mutta samalla kun jotkut lähtevät saarnaamaan, Kristus kutsuu toisia täyttämään
lähetyskäskyä kymmenyksillään ja uhrilahjoillaan, joilla tuetaan saarnatyötä ja levitetään
totuutta kaikkialle kirjallisuuden muodossa.” - Testimonies, voi. 4, s. 470-472.
21.12. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:8
“Kun ihminen on täysin tyhjentynyt itsestään, kun jokainen epäjumala on ajettu ulos sielusta,
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tyhjiö on täytetty Kristuksen Hengellä. Tällainen ihminen omistaa uskon, joka toimii rakkauden
kautta ja puhdistaa sielun kaikesta saastaisuudesta. Pyhä Henki, Puolustaja, voi työskennellä
ihmisen sydämessä, vaikuttaa ja ohjata, niin että hän nauttii hengellisistä asioista. Hän elää
"Hengen mukaan" (Room. 8:1) ja hänellä on Hengen mieli. Hän ei luota itseensä; hänelle
Kristus on kaikki kaikessa. Pyhä Henki avaa hänelle jatkuvasti totuutta. Hän ottaa nöyrästi
vastaan sanan, joka painetaan syvälle hänen mieleensä, ja hän antaa Herralle kaiken kunnian,
sanoen: "Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään" (1. Kor. 2:10). "Mutta me emme ole
saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on
lahjoittanut meille" (jae 12).” - Home Missionary, 1.11.1893.
21.12. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 3:12, 13
“Sama Henki, joka ilmoittaa totuuden, saa hänessä myös aikaan vanhurskauden hedelmiä.
Kristus on hänessä "lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä" (Joh. 4:14). Hän on oksa tosi
viinipuussa ja tuottaa runsaasti hedelmää Jumalan kunniaksi. Millaista hedelmää? "Hengen
hedelmä on rakkaus." Huomaa sanat: rakkaus, ei viha; ilo, ei tyytymättömyys tai nurina;
rauha, ei ärtymys, ahdistus tai itse tehdyt koetukset. Hengen hedelmää ovat "kärsivällisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki" (Gal. 5:22,
23). Ne, joilla on tämä Henki, ovat hartaita työntekijöitä yhdessä Jumalan kanssa. Taivaalliset
olennot ovat yhteistyössä heidän kanssaan, ja he kantavat Hengen voimassa totuuden
sanomaa. He ovat koko maailman katseltavina, enkelien ja ihmisten. Hengen pyhitys ja usko
totuuteen jalostaa ja puhdistaa heitä. He eivät ole tuoneet sielun aarrekammioon puuta,
heinää tai olkea, vaan kultaa, hopeaa ja jalokiviä. He puhuvat kestäviä sanoja, ja sydämensä
aarrekammioista he tuovat Kristuksen esimerkin mukaan esiin puhtaita ja pyhiä asioita.” Home Missionary, 1.11.1893.
22.12. Maanantai, aamu
Sananl. 31:21, 22
“Kasvattakaa, kasvattakaa, kasvattakaa. Vanhempien, jotka ottavat vastaan totuuden, tulee
mukauttaa tapansa ja käytäntönsä Jumalan antamien ohjeiden mukaisiksi. Herra toivoo
kaikkien muistavan, että Jumalan palveleminen on puhdasta ja pyhää palvelusta. Niiden,
jotka ottavat vastaan totuuden, tulee olla puhtaita mieleltään, luonteenlaadultaan,
sydämeltään ja käytökseltään. Heidän vaatteensa tulee olla puhtaita ja heidän kotinsa
puhdas. Silloin Jumalan enkelit, joita he eivät näe, tulevat palvelemaan niitä, jotka saavat
autuuden periä. Kaikkien, jotka liittyvät seurakuntaan, tulisi ilmaista luonteen muutosta, mikä
ilmenee siinä, että he kunnioittavat pyhiä asioita. Heidän koko elämänsä tulee muotoutua
Kristuksen Jeesuksen hienostuneen luonteen mukaisesti. Seurakuntaan liittyvien tulee olla
kyllin nöyriä ottaakseen vastaan opetusta sellaisissa kohdissa, joissa he ovat huolimattomia
ja joissa he voivat ja heidän tulee muuttua.” - Testimonies to Southern Africa, s. 87.
22.12. Maanantai, ilta
1. Kor. 5:8
“Heidän vaikutuksensa tulee olla kristillinen. Ne, joiden puheissa ja käytöksessä,
pukeutumisessa ja kodissa ei näy mitään muutosta, elävät itselleen eivätkä Kristukselle. Heitä
ei ole luotu uudesti Kristuksessa Jeesuksessa, heidän sydäntään ja ulkonaista ympäristöään
ei ole puhdistettu. Kristittyjä arvioidaan sen hedelmän mukaan, jota he tuottavat
uudistustyössä. Jokainen tosi kristitty osoittaa, mitä evankeliumin totuus on tehnyt heidän
hyväkseen. Henkilön, josta on tullut Jumalan lapsi, tulee käytännössä noudattaa siisteyttä ja
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puhtautta. Jokaisella teolla, olipa se miten vähäinen tahansa, on vaikutuksensa. Herra haluaa
tehdä jokaisesta ihmisolennosta edustajan, jonka kautta Kristus voi ilmaista Pyhää
Henkeään. Kristittyjen ei tule missään tapauksessa olla huolettomia ja välinpitämättömiä
ulkoasunsa suhteen. Heidän tulee olla siistejä ja huoliteltuja vaikkakin ilman koristeita.
Heidän tulee olla puhtaita sisäisesti ja ulkonaisesti.” - Testimonies to Southern Africa, s. 87.
23.12. Tiistai, aamu
1. Piet. 1:14, 15
“Mitä Jumala vaatii? Täydellisyyttä, ei vähempää kuin täydellisyyttä. Mutta jos haluamme olla
täydellisiä, emme saa vähääkään luottaa itseemme. Meidän on joka päivä tiedettävä ja
ymmärrettävä, että omaan itseen ei pidä luottaa. Meidän tulee tarttua lujalla uskolla Jumalan
lupauksiin. Meidän tulee pyytää Pyhää Henkeä tajuten täysin oman avuttomuutemme. Kun
sitten Pyhä Henki tekee työtään, emme saa antaa itsellemme mitään kunniaa. Pyhä Henki
ottaa armollisesti sydämemme hallintaansa ja ohjaa siihen kaikki vanhurskauden Auringon
kirkkaat säteet. Jumala huolehtii meistä voimallaan uskon kautta. Kun olemme päivittäin
Jumalan Hengen hallinnassa, olemme kansaa, joka pitää Jumalan käskyt. Voimme osoittaa
maailmalle, että kuuliaisuus Jumalan käskyille tuottaa oman palkintonsa jo tässä elämässä,
ja tulevassa elämässä ikuisen autuuden. Riippumatta uskontunnustuksestamme Herra, joka
punnitsee tekomme, näkee vain epätäydellistä Kristuksen edustamista. Hän on ilmoittanut,
että sellainen asiaintila ei voi kirkastaa häntä.” -Manuscript Releases, voi. 12, s. 52, 53.
23.12. Tiistai, ilta
2. Kor. 5:7
“Sielunsa uskominen Jumalan haltuun merkitsee paljon. Se merkitsee sitä, että elämme ja
vaellamme uskossa, emme luota itseemme emmekä yritä saada kunniaa itsellemme, vaan
katsomme Jeesukseen, asianajajaamme, joka on uskomme alkaja ja täyttäjä. Pyhä Henki
tekee työtään katuvassa sydämessä, mutta koskaan hän ei voi toimia sielussa, joka on
itserakas ja omahyväinen. Sellainen parantelisi itseään oman viisautensa mukaan. Hän
puuttuisi Pyhän Hengen työhön sielussaan. Pyhä Henki toimii mikäli oma minä ei häiritse
toimintaa. Mihin voimme luottaa? Missä on apumme? Jumalan sana sanoo: "Puolustaja,
Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne
kaiken, mitä olen teille puhunut" (Joh. 14:26). Pyhä Henki on halukas toimimaan yhteistyössä
kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat ottaa hänet vastaan ja olla hänen opetettavinaan.
Kaikki, jotka pitävät kiinni totuudesta ja ovat totuuden pyhittämiä, ovat liittyneet Kristukseen
niin, että he voivat edustaa häntä sanoin ja teoin.” -Manuscript Releases, voi. 12, s. 52, 53.
24.12. Keskiviikko, aamu
Hebr. 10:35
“Johannes kirjoittaa: "Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä,
mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki
pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme" (1.Joh. 5:14,15).
Puhukaamme näistä asioista paljon ihmisille, jotta heidän ajatuksensa laajenisivat ja heidän
uskonsa kasvaisi. Heitä tulisi rohkaista pyytämään suuria ja ilman epäilystä odottamaan
hänen armonsa rikkauksia. Jeesuksen kautta voimme astua Korkeimman
vastaanottohuoneeseen. Hänen ansioittensa perusteella meillä on pääsy yhdessä Hengessä
Isän tykö. Kunpa saisimme syvempiä kokemuksia rukouksesta! Voimme uskalluksella,
rohkeasti tulla Jumalan eteen tietäen, mitä hänen Pyhän Henkensä läsnäolo ja voima
merkitsee. Voimme tunnustaa syntimme ja samalla kertaa, kesken pyyntömme, tietää hänen
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antavan anteeksi rikkomuksemme, koska hän on luvannut antaa anteeksi. Meidän tulee
harjoittaa uskoa ja ilmaista tosi vakavuutta ja nöyryyttä.” - Signs of the Times, 3.10.1892.
24.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:48
“Tämä on meille mahdotonta ilman Pyhän Hengen armoa. Meidän tulee pysytellä hiljaa
Jeesuksen jalkain juuressa ilman itsekkyyttä ja korottamatta itseämme. Meidän tulee vain
yksinkertaisesti etsiä Herraa ja pyytää hänen Pyhää Henkeään, niin kuin pieni lapsi pyytää
leipää vanhemmiltaan. Meidän tulee tehdä oma osamme, ottaa Kristus henkilökohtaiseksi
Vapahtajaksemme ja Golgatan ristin juurella seisten katsoa ja elää! Jumala asettaa lapsensa
erilleen itseään varten. Kun he liittyvät häneen, he saavat hänen voimassaan voiton. Omassa
voimassamme emme voi tehdä mitään, mutta hänen Pyhän Henkensä armon kautta
osallistumme elämästä ja valosta. Silloin sielun valtaa harras Jumalan ja pyhyyden kaipuu.
Silloin Kristus johtaa meitä armon valtaistuimelle ja pukee meidät omalla vanhurskaudellaan,
sillä taivaan Jumala rakastaa meitä. Olisimme tahallamme sokeita ja uppiniskaisia jos
epäilisimme sitä, että hänen sydämensä on kääntynyt meitä kohti. Jeesuksen, Välimiehemme,
rukoillessa puolestamme taivaassa, Pyhä Henki työskentelee meissä, vaikuttaakseen sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Koko taivas on kiinnostunut
sielun pelastuksesta. Mitä syytä heillä siis olisi epäillä, etteikö Herra tahtoisi auttaa ja myös
auttaisi meitä?” -Signs of the Times, 3.10.1892.
25.12. Torstai, aamu
1. Moos. 5:23, 24
“Jumalisuus on kristillisen luonteen hedelmä. Jos pysymme Viinipuussa, tuotamme Hengen
hedelmää. Viinipuun elämä näkyy sen oksissa. Meillä on oltava läheinen, henkilökohtainen
suhde taivaan kanssa, jotta voimme ilmentää jumalisuuden avuja. Jeesuksen on oltava läsnä
kodissamme, perheemme jäsenenä, jos haluamme heijastaa hänen kuvaansa ja osoittaa, että
olemme Korkeimman poikia ja tyttäriä. Jumalan palveleminen kaunistaa kotia. Jos Herra pysyy
luonamme, tunnemme olevamme Kristuksen perheen jäseniä taivaassa. Tajuamme, että
enkelit tarkkailevat meitä, ja käyttäydymme ystävällisesti ja kärsivällisesti. Viljelemällä
kohteliaisuutta ja jumalisuutta meistä tulee sopivia astumaan sisään taivaan saleihin.
Keskustelemme pyhistä asioista, ja ajatuksemme koskevat taivaallisia aiheita.” -Review and
Herald, 21.2.1888.
25.12. Torstai, ilta
Room. 5:1
“Henok vaelsi Jumalan kanssa. Hän kunnioitti Jumalaa kaikissa elämänsä toimissa. Kotonaan
ja työssään hän kysyi: "Hyväksyykö Herra tämän?" Koska hän piti Jumalan mielessään ja
noudatti hänen neuvojaan, hänen luonteensa muuttui ja hänestä tuli jumalinen mies, jonka
elämäntapa miellytti Herraa. Meitä kehotetaan osoittamaan jumalisuudessa veljellistä
rakkautta. Miten kipeästi tarvitsemmekaan sitä, että lisäämme tämän ominaisuuden
luonteeseemme! Monissa kodeissamme vallitsee kova, riidanhaluinen henki. Arvostelevat
sanat ja epäystävälliset teot loukkaavat Jumalaa. Taivas ei hyväksy diktaattorimaisia käskyjä
ja mahtailevaa, määräilevää käytöstä. Veljien välillä on niin paljon erimielisyyksiä sen vuoksi,
että he ovat laiminlyöneet osoittaa jumalisuudessa veljellistä rakkautta. Meidän tulisi osoittaa
toisiamme kohtaan samanlaista rakkautta kuin Kristus on osoittanut meitä kohtaan. Taivaan
Herra arvioi ihmisen todellisen arvon. Jos ihminen on epäystävällinen maallisessa kodissaan,
hän on sopimaton taivaalliseen kotiin. Jos hän haluaa noudattaa omaa tahtoaan riippumatta
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siitä, ketä se murehduttaa, hän ei olisi tyytyväinen taivaassa, ellei voisi hallita sielläkin.
Kristuksen rakkauden tulee hallita sydämiämme. Silloin Jumalan rauha vallitsee
kodeissamme.” -Review and Herald, 21.2.1888.
26.12. Perjantai, aamu
Hebr. 12:14
“Jumala on ikuisuudesta alkaen valinnut ihmisiä olemaan pyhiä, pyhitettyjä. "Jumalan tahto
on, että te pyhitytte" (2.Tess. 4:3). Hänen äänensä kaiku kuuluu korviimme: "Pyhemmäksi,
vieläkin pyhemmäksi." Kukaan ei saa pyhitystä syntymälahjaksi eikä lahjana keneltäkään
toiselta ihmiseltä. Pyhitys on Jumalan lahja, jonka saamme Kristukselta. Niistä, jotka ottavat
vastaan Vapahtajan, tulee Jumalan lapsia. He ovat hänen hengellisiä lapsiaan,
uudestisyntyneitä, uudistettuja vanhurskaudessa ja tosi pyhyydessä. Heidän mielensä on
muuttunut. He näkevät entistä selkeämmin ikuisia todellisuuksia. Heidät on otettu Jumalan
perheen jäseniksi, ja he muuttuvat hänen kaltaisikseen. Hänen Henkensä muuttaa heitä
kirkkaudesta kirkkauteen. Ennen he ovat rakastaneet eniten itseään, nyt he rakastavat yli
kaiken Jumalaa ja Kristusta. "Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä
on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta" (Room. 5:1).” Signs of the Times, 17.12.1902.
26.12. Perjantai, ilta
Fil. 2:14, 15
“Vanhurskauttaminen merkitsee anteeksiantoa. Se merkitsee sitä, että sydän, joka on
puhdistettu kuolleista teoista, on valmis ottamaan vastaan pyhityksen siunauksen. Jumala on
kertonut meille, mitä meidän on tehtävä saadaksemme tuon siunauksen. "Tehkää peläten ja
vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös
teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jotta
olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja
turmeltuneen sukukunnan keskellä Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla" (Fil. 2:12-15).
Jumalan rakkaus, jota vaalitaan sydämessä ja joka ilmenee sanoissa ja teoissa, kohottaa ja
jalostaa ihmistä enemmän kuin mikään muu voi tehdä. Kristuksen elämässä tämä rakkaus sai
täyden ja täydellisen ilmaisun. Ristillään Vapahtaja sovitti langenneen ihmissuvun. Pyhitys on
tämän uhrin hedelmä. Koska hän on kuollut meidän puolestamme, meille on luvattu tämä
suuri lahja. Kristus kaipaa saada antaa meille tämän lahjan. Hän kaipaa saada tehdä meidät
osallisiksi hänen luonnostaan. Hän kaipaa saada pelastaa ne, jotka synti on erottanut
Jumalasta. Hän pyytää heitä valitsemaan hänen palveluksensa, antamaan itsensä täysin
hänen hallintaansa ja oppimaan häneltä, miten toteutetaan Jumalan tahtoa.” - Signs of the
Times, 17.12.1902.
27.12. Sapatti, aamu
Dan. 9:4, 5
“Väärennettyyn pyhitykseen liittyy kerskaileva, omahyväinen henki, joka on vierasta Raamatun
opettamalle pyhitykselle. Sävyisyys ja nöyryys ovat Hengen hedelmiä. Profeetta Daniel oli
esimerkki oikeasta pyhityksestä. Hänen pitkä elämänsä oli täynnä jaloa palvelusta Mestarille.
Hän oli "Jumalalle rakas" (Dan. 10:11) mies, jolle suotiin sellaisia kunnianosoituksia, joita
harvoin on tullut kuolevaisten osaksi. Kuitenkin hänen luonteensa puhtaudelle ja
horjumattomalle uskollisuudelle veti vertoja vain hänen nöyryytensä ja katumuksensa. Sen
sijaan että olisi väittänyt olevansa puhdas ja pyhä, tämä kunnioitettu profeetta samasti
itsensä todella syntiseen Israeliin, kun hän rukoili Jumalaa kansansa puolesta: "Me tuomme
Hartauskalenteri

56

Loka-Joulukuu 2014

sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi
luottaen" (Dan. 9:18). "Me olemme tehneet syntiä ja rikkoneet sinua vastaan" (jae 15).” The Spirit of Prophecy, voi 4, s. 301, 302.
27.12. Sapatti, ilta
Jes. 65:5
“’Meidän syntiemme tähden ja isiemme rikkomusten vuoksi ovat Jerusalem ja sinun kansasi
joutuneet kaikkien ympärillä asuvien pilkan kohteeksi’ (jae 16). Hän kertoo: "Näin minä
puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit" (jae 20). Ja kun myöhemmin
Jumalan Poika ilmestyi antamaan hänelle opetusta vastauksena hänen rukouksiinsa, hän
kertoo: "Minun voimani katosi, kasvoni muuttuivat kalmankalpeiksi ja ruumiini kävi
hervottomaksi" (Dan. 10:8). Ne, jotka todella tavoittelevat kristillisen luonteen täydellisyyttä,
eivät koskaan kuvittele olevansa synnittömiä. Mitä enemmän he ajattelevat Kristuksen
luonnetta ja mitä lähemmäksi he tulevat hänen jumalallista kuvaansa, sitä selvemmin he
näkevät sen tahrattoman täydellisyyden ja sitä syvemmin he tuntevat oman heikkoutensa ja
omat puutteensa. Ne, jotka väittävät olevansa ilman syntiä, osoittavat olevansa kaukana
pyhyydestä. Koska heillä ei ole todellista Kristuksen tuntemusta, he luulevat heijastavansa
hänen kuvaansa. Mitä kauempana he ovat Vapahtajasta, sitä vanhurskaammilta he näyttävät
omissa silmissään.” - The Spirit of Prophecy, voi 4, s. 301, 302.
28.12. Sunnuntai, aamu
Fil. 3:12
“Kristityn kokemus ensirakkaudestaan on täynnä tuoreutta ja yksinkertaisuutta. Mutta kun
hänen tilaisuutensa moninkertaistuvat, hänen kokemuksensa tulisi laajentua ja hänen
tietonsa kasvaa. Hänen tulisi vahvistua voidakseen kantaa vastuuta, ja hänen kypsyytensä
tulisi olla suhteessa hänen etuoikeuksiinsa. - - Mutta ellei pidetä yllä hetkittäistä riippuvuutta
Kristuksesta, lisääntyvä tieto ja suuremmat etuoikeudet johtavat itseriittoisuuteen ja
omahyväisyyteen. Nuori kristitty on vaarassa unohtaa, että Kristus on aloittanut hänessä hyvän
työnsä ja että Kristuksen on se myös päätettävä. Ihmiselle ei kuulu mitään ansioita, vaan
ihmisen on luotettava yksin hänen ansioonsa, joka on liian viisas erehtyäkseen. Ihminen ei
omassa voimassaan voi tehdä mitään hyvää. Jeesus sanoi: "Ilman minua te ette saa aikaan
mitään" (Joh. 15:5). Sielun on turvauduttava Jumalaan. Lahjoittaessaan Kristuksen koko
taivas tyhjensi itsensä, ja Kristuksen kautta Pyhä Henki on luvattu uskovalle. Jeesus sanoi
opetuslapsilleen: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille
kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut" (Joh. 14:26).” - Signs of the
Times, 27.11. 1893.
28.12. Sunnuntai, ilta
Fil. 4:4
“Kristus ei ainoastaan tarjoa anteeksiantoa uskovalle ja katuvalle sielulle, vaan hän lupaa
myös Pyhän Hengen jatkuvan avun. Kun kysymyksessä on siemenen kasvu maaperässä,
ihminen ei voi nähdä niiden näkymättömien voimien työskentelyä, jotka kehittävät kasvia kohti
täydellisyyttä - ensin oraan, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Vaikka olisitkin
uskossa nuori, voit tietää, että olet siirtynyt kuolemasta elämään, jos Hengen hedelmät
näkyvät elämässäsi. Jos kasvat uskossa ja toivossa ja rakkaudessa, voit tietää, että
hengellinen näkökykysi on selkiytynyt. Jos mielelläsi keskustelet pelastussuunnitelmasta,
jumalallisen luonteen ilmenemisestä, ja jos sydämesi hehkuu kiitollisuutta ja iloa
mietiskellessäsi Jumalan rakkautta, voit olla varma siitä, että Pyhä Henki on valaissut mieltäsi
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ja että taivaalliset voimat kasvattavat luonnettasi kohti kristillisen elämän kypsyyttä.” - Signs
of the Times, 27.11. 1893.
29.12. Maanantai, aamu
1. Joh. 3:2
“Kristus tulee pian taivaan pilvissä, ja meidän tulee olla valmiita kohtaamaan hänet ilman
tahraa ja ryppyä tai mitään muuta sellaista. Meidän tulee nyt noudattaa Kristuksen kutsua.
Hän sanoo: "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja
nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon" (Matt. 11:28, 29). Kristuksen Nikodemokselle
lausumissa sanoissa on käytännöllistä arvoa meille tänään: "Jos ihminen ei synny vedestä ja
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on
syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: Teidän täytyy syntyä
uudesti.' Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee
ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita'" (Joh. 3:5-8). Jumalan
käännyttävän voiman tulee vaikuttaa sydämeemme. Meidän on tutkittava Kristuksen elämää
ja seurattava jumalallista Esikuvaa.” - Review and Herald, 28.4. 1891.
29.12. Maanantai, ilta
Joh. 14:1-3
“Meidän on mietiskeltävä hänen luonteensa täydellisyyttä ja muututtava hänen kuvansa
kaltaiseksi. Kukaan ei astu Jumalan valtakuntaan, elleivät hänen syntiset halunsa ole
hallinnassa ja ellei hänen tahtonsa ole alistettu kuuliaiseksi Kristuksen tahdolle. Taivas on
vapaa kaikesta synnistä, kaikesta saastaisuudesta ja epäpuhtaudesta. Jos me haluamme
elää sen ilmapiirissä, jos haluamme katsella Kristuksen kirkkautta, meidän tulee olla
puhdassydämisiä ja luonteeltamme täydellisiä hänen armonsa ja vanhurskautensa kautta.
Maallisten ilojen ja huvitusten ei tule pitää meitä vallassaan, vaan meidän tulee olla sopivia
niihin loistaviin asuntoihin, joita Kristus on mennyt valmistamaan meitä varten. Jos olemme
uskollisia, pyrimme siunaamaan toisia emmekä väsy tekemään hyvää, Kristus on
tulemuksessaan kruunaava meidät kirkkaudella, kunnialla ja kuolemattomuudella.” - Review
and Herald, 28.4. 1891.
30.12. Tiistai, aamu
Ef. 1:17, 18
“Apostoli Paavali esittää Jumalalle anomuksen: "että meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen
tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon
hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä
hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen
väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan" (Ef. 1:17-19, VKR). Mutta mielen on ensin
sopeuduttava sen totuuden luonteeseen, jota aiotaan tutkia. Sydämen silmät on valaistava, ja
sydän ja mieli on saatettava sopusointuun Jumalan kanssa, joka on totuus. Se, joka katselee
Jeesusta uskon silmin, ei näe itsessään mitään kirkkautta, sillä Lunastajan kirkkaus heijastuu
mieleen ja sydämeen. Hän tajuaa Jeesuksen veren aikaansaaman sovituksen, ja synnin
poistaminen saa hänen sydämensä liikuttumaan kiitollisuudesta.” -Review and Herald,
18.2.1896.
30.12. Tiistai, ilta
Matt. 9:9
“Kristuksen vanhurskauttamana totuuden vastaanottaja tuntee tarvetta antautua kokonaan
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Jumalalle, ja hänet otetaan oppilaaksi Kristuksen kouluun, jotta hän voisi oppia hänestä, joka
on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Hänen sydämensä täyttää tietoisuus Jumalan rakkaudesta.
Hän huudahtaa: Oi, mikä rakkaus! Mikä alentuminen! Hän tarttuu uskon suuriin lupauksiin ja
tulee jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Koska hänen sydämensä on tyhjennetty omasta
itsestä, elämän vedet virtaavat sisään, ja Herran kirkkaus säteilee ulospäin. Kun ihminen
katsoo jatkuvasti Jeesukseen, inhimillinen sulautuu jumalalliseen. Uskova muutetaan hänen
kaltaisekseen. "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin
muuttaa Herra, joka on Henki" (2. Kor. 3:18, VKR). Inhimillinen luonne muutetaan
jumalallisen luonteen mukaiseksi. Hengelliset silmät näkevät tämän kirkkauden. Se on
peitossa, verhottuna salaisuuteen, kunnes Pyhä Henki antaa sielulle kyvyn sen näkemiseen.”
-Review and Herald, 18.2.1896.
31.12. Keskiviikko, aamu
1. Kor. 2:10
“Tänä aikana on tehtävä suuri työ, ja me emme puoleksikaan tajua, mitä Herra on halukas
tekemään kansansa hyväksi. Puhumme ensimmäisen enkelin sanomasta ja toisen enkelin
sanomasta, ja luulemme ymmärtävämme jotain kolmannen enkelin sanomasta, mutta meidän
ei tulisi tyytyä nykyiseen tietoomme. Anomuksemme, uskolla ja katumuksella sekoitettuina,
tulisi kohota Jumalan eteen ymmärtääksemme Jumalan salaisuuksia, joita hän antaa tiedoksi
pyhilleen. Meidän tulisi käsittää, että ilman Pyhän Hengen opetusta emme ymmärrä oikein
Raamattua, sillä se on sinetöity kirja oppineillekin, jotka ovat viisaita omasta mielestään.
Jeesus tarkoitti juuri sitä mitä hän sanoi, kun hän neuvoi opetuslapsiaan tutkimaan
kirjoituksia. Tutkiminen merkitsee sitä, että Raamatun kirjoituksia verrataan toisiinsa, ja
hengelliset selitetään hengellisesti. Meidän ei tule tyytyä pintapuoliseen tietoon. Meidän tulisi
etsiä pinnan alla olevaa kätkettyä aarretta niin kuin kauppias etsii kallisarvoisia helmiä. Valo,
suuri valo, palkitsee ahkeran totuuden etsijän.” -Review and Herald, 4.6.1889.
31.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 25:20, 21
“On monia, jotka eivät ole kuormittaneet henkisiä voimavarojaan ja joilla ei ole mitään
kokemusta siitä, mitä merkitsee ponnistella kykyjensä äärirajoilla totuuden selville
saamiseksi. Ei ole mahdollista, että Pyhä Henki lankeaa yllesi ellet tunne tarvettasi ja ellet ole
nykyistä halukkaampi ottamaan vastaan Henkeä. Sinun tulisi tajuta, että elät aivan ikuisen
maailman rajalla, että Kristus tulee hyvin pian ja että koko taivas on kiinnostunut parhaillaan
käynnissä olevasta työstä ihmisten valmistamiseksi hänen tulolleen. Jos koskaan on ollut
ihmisiä, joiden on ollut tarpeellista kiinnittää huomiota totisen todistajan neuvoon Laodikean
seurakunnalle ahkeroida ja tehdä parannus Jumalan edessä, niitä ovat ne, joille on avattu
tälle ajalle kuuluvia valtavia totuuksia ja jotka eivät ole eläneet suurten etuoikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa mukaisesti. Olemme menettäneet paljon siinä, että emme ole
elämässämme noudattaneet niiden vakavien totuuksien sisältämää valoa, joihin olemme
tunnustaneet uskovamme.” -Review and Herald, 4.6.1889.
*****
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