LOKAKUU

1.10. Perjantai, aamu
Mark. 11: 22
”Ne, jotka nyt harjoittavat vain vähän uskoa, joutuvat mitä
suurimpaan vaaraan sortua saatanan petosten ja omaatuntoa
pakottavan säädöksen alle Vaikka he kestäisivätkin koetuksen, ja
joutuvat ahdistuksen aikana suureen hätään ja tuskaan, koska
Jumalaan luottaminen ei ole tullut heidän tottumuksekseen. Se uskon
kokemus, minkä he ovat laiminlyöneet, heidän täytyy hankkia
vaikeuksien pelottavassa puristuksessa" S. t. 603.
1.10. Perjantai, ilta
1. Moos. 26:4, 5
Aadam piti Luojan levon ja siunauksen pyhittämää sapattia
viattomuuden tilassaan pyhässä Eedenissä ja myös langenneena ja
katuvana, kun hänet oli karkotettu onnellisesta kodistaan. Sitä
viettivät kaikki patriarkat Aabelista hurskaaseen Nooaan,
Aabrahamiin ja Jaakobiin saakka. Kun valittu kansa oli Egyptin
orjuudessa, kadottivat monet vallitsevan epäjumalanpalveluksen
keskellä tietonsa Jumalan laista; mutta kun Herra vapautti Israelin,
Hän. julisti pelottavalla juhlallisuudella lakinsa kokoontuneelle
kansalle, jotta se tuntisi Hänen tahtonsa sekä aina pelkäisi ja tottelisi
Häntä." S. t. 449.
2.10. Sapatti, aamu
Ef. 5:19, 20
"Jumalanpalveluksen osana laulu on yhtä arvokas kuin rukouskin ja
iloinen laulu on suorastaan rukousta. Jos lasta opetetaan
ymmärtämään tämä, niin hän oppii enemmän ajattelemaan
laulamiensa sanojen merkitystä ja tulee vastaanottavaisemmaksi
niiden vaikutukselle." E. ja k. 160.
2.10. Sapatti, ilta
Mark. 5:18-20
"Jumala kehottaa kansaansa toimimaan tarmokkaina ihmisinä eikä
olemaan velttoja, hitaita ja välinpitämättömiä. Meidän täytyy viedä
kirjoituksia lähimmäisillemme ja saada heidät ostamaan
selittämällä, että he saavat paljon enemmän kuin mitä maksavat siitä
rahaa. Korosta tarjoamiesi kirjojen arvoa. Sinä et voi yliarvioida niitä."
Mit dem Evang. V. H. z. H. 83.
3.10. Sunnuntai, aamu
Hes. 33:7
"Kolmannen enkelin sanomassa on kauhein uhkaus, mikä
milloinkaan on kohdistettu kuolevaisiin. Sen täytyy olla kauhea synti,
mikä vetää alas Jumalan vihan, armolla sekoittamattomana, Ihmisiä
ei jätetä pimeyteen tämän tärkeän asian suhteen. Varoitus tätä syntiä
vastaan annetaan maailmalle, ennen kuin Jumalan tuomiot

kohtaavat sitä, jotta kaikki voisivat tietää, miksi nämä tuomiot
tulevat, ja saisivat tilaisuuden välttää niitä." S. t. 447.
3.10. Sunnuntai, ilta
Ilm. 14:12
"Tämän taistelun tuloksena koko kristikunta jakaantuu kahteen
suureen luokkaan - niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen
uskon, ja niihin, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen
merkin. Vaikka kirkko ja valtio yhdistävät voimansa pakottaakseen
'kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat ja köyhät, sekä vapaat että
orjat' ottamaan 'pedon merkin', ei Jumalan kansa kuitenkaan ota sitä.
Patmoksen profeetta näki 'niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta
ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan… lasisella merellä, ja
heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan
palvelijan, virttä ja Karitsan virttä.'" S. t. 447.
4.10. Maanantai, aamu
Room. 14:20
"Vallitsevan nautinnonhimon voiman seurauksena tuhannet joutuvat
turmioon. Jos he olisivat voittaneet tässä suhteessa, niin heillä olisi
ollut siveellistä voimaa saada voitto jokaisesta muusta saatanan
kiusauksesta. Mutta aistillisten himojen orjiksi tulleet laiminlyövät
täydellisen kristillisen luonteen kehittämisen. Ihmisten puolelta
tapahtuva jatkuva rikkominen kuuden tuhannen vuoden aikana on
tuottanut sairauden, tuskan ja kuoleman hedelmän. Ja sitä mukaa
kuin lähestymme ajan loppua, saatanan kiusaukset helliä
nautinnonhimoa, tulevat voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi, ja
vaikeammaksi ja vaikeammaksi voittaa." B. A. 211.
4.10. Maanantai, ilta
Ps. 76:12
"Miksi kristityt haluavat kieltää Jumalalta Hänelle kuuluvan
palveluksen, ja ryöstää Hänen aarrekammiostaan sen rahan, joka
heidän tulisi pyhittää Hänen asialleen, ja käyttääkseen sen tämän
ajan muoteihin? Ensimmäiset ja parhaat ajatukset käytetään
vaatetukseen; aikaa tuhlataan ja rahaa käytetään hyödyttömästi.
Mielen ja sydämen kasvatus laiminlyödään. Luonnetta pidetään
vähemmän tärkeänä kuin pukeutumista." B. A. 218.
5.10. Tiistai, aamu
Snl. 4:10-15
"Nuoria ei voitaisi vietellä syntiin, jos he kieltäytyisivät astumasta
millekään muulle polulle kuin sellaiselle, jolle he voisivat pyytää
Jumalan siunausta. Jos ne lähettiläät, jotka vievät viimeistä juhlallista
varoitusta maailmalle, rukoilisivat Jumalalta siunausta, ei kylmällä,
veltolla ja välinpitämättömällä tavalla, vaan palavasti ja uskossa,
kuten Jaakob, he voisivat monissa paikoissa sanoa: 'Minä olen nähnyt
Jumalan kasvoista kasvoihin, ja minun henkeni on turvassa.'

Taivaassa heitä pidettäisiin ruhtinaina, joilla on kyky voitollisesti
taistella Jumalan ja ihmisten kanssa." S. t. 603.
5.10. Tiistai, ilta
Ef. 5:14, 16
"Meidän täytyy nyt oppia tuntemaan Jumalaa, koettelemalla Hänen
lupaustensa luotettavuutta. Enkelit kirjoittavat muistiin jokaisen
vakavan ja vilpittömän rukouksen. Meidän tulee mieluummin luopua
itsekkäistä nautinnoista, kuin laiminlyödä seurustelu Jumalan kanssa.
Suurin köyhyys ja itsensäkieltäminen Jumalan suosiossa on parempi
kuin rikkaus, maine, mukavuus, ja ystävyys ilman sitä. On otettava
aikaa rukoukseen. Jos annamme maallisten harrastusten kokonaan
vallata mielemme, niin Herra kenties antaa meille aikaa
rukoilemiseen, riistämällä meiltä kultaiset epäjumalamme, talomme
ja viljavat peltomme." S. t. 603.
6.10. Keskiviikko, aamu
1. Tess. 5;25
"Pelkään, että jotkut eivät kerro huoliaan Jumalalle rukoillessaan
yksin, vaan säästävät ne rukouskokouksiin, ja rukoilevat siellä monen
päivän edestä. Näitä voidaan nimittää rukous- ja todistuskokousten
tappajiksi. Heistä ei säteile mitään valoa, eivätkä he ole
rakennukseksi kenellekään. Heidän kylmät, kankeat rukouksensa ja
pitkät, laimeat todistuksensa luovat vain varjoja. Kaikki ovat iloisia
kun he lopettavat, ja on miltei mahdotonta poistaa sitä kylmyyttä ja
pimeyttä, jota he rukouksillaan ja todistuksillaan tuovat kokouksiin.
Saamani valon mukaan kokoustemme tulisi olla hengellisiä ja
miellyttäviä, eikä liian pitkiä," T. I, 210.
6.10. Keskiviikko, ilta
Job.22:29
"Jokaisen täytyy katsoa Jumalaan katuvaisena ja nöyränä, jotta Hän
johtaisi, ohjaisi ja siunaisi häntä. Meidän ei pidä jättää toisille pyhän
Raamatun tutkimista puolestamme. Kehotan jokaista Jumalan
palvelijaa etsimään Herraa, panemaan pois ylpeyden ja yliherruuteen
pyrkimisen ja nöyrryttämään sydämensä Jumalan edessä. Niiden
sydänten kylmyys ja epäusko, joilla tulisi olla uskoa, saa seurakunnat
jäämään niin heikoiksi." D. d. Ev. 269.
7.19. Torstai, aamu
Ilm. 16:1
"Nämä vitsaukset eivät ulotu yli koko maapallon, sillä siinä
tapauksessa maapallon asukkaat häviäisivät sukupuuttoon. Kuitenkin
ne ovat kauheimmat vitsaukset, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan
ovat kokeneet. Kaikkiin ihmisiä kohdanneihin rangaistustuomioihin
on ennen koetusajan loppua ollut sekoitettuna armoa. Kristuksen
sovittava veri on suojellut syntistä hänen syyllisyyttään vastaavalta
täydeltä rangaistukselta; mutta viimeisessä rangaistuksessa viha

vuodatetaan sekoittamattomana. Tuona päivänä kansanjoukot
kaipaavat kauan halveksimansa Jumalan armon suojaa." S. t. 608.
7.10. Torstai, ilta
Luuk. 18:7-8
"Jos ihmisten silmät avattaisiin, he näkisivät voimakkaita
enkelijoukkoja niiden ympärillä, jotka ovat ottaneet Kristuksen
kärsivällisyyden sanasta vaarin. Hellällä myötätunnolla enkelit ovat
katsoneet heidän tuskaansa ja kuunnelleet heidän rukouksiaan. He
odottavat johtajansa käskyä temmata heidät pois vaarasta. Mutta
heidän täytyy vielä vähän odottaa. Jumalan kansan täytyy juoda tämä
malja ja tulla kastetuksi tällä kasteella. Viivytys, joka on heille niin
tuskallinen, on paras vastaus heidän rukouksiinsa. Kun he koettavat
uskollisesti odottaa Herran apua, he joutuvat harjoittamaan uskoa,
toivoa ja kärsivällisyyttä, jotka ovat saaneet liian vähän harjoitusta
heidän uskonnollisen kokemuksensa aikana. Kuitenkin ahdistuksen
aika lyhennetään valittujen tähden." S. t. 610.
8.10. Perjantai, aamu
Matt. 11:23.24
"Meillä on pyhä, koetteleva ja pyhittävä totuus, ja elleivät tapamme
ole sopusoinnussa totuuden kanssa, rikomme suurta valoa vastaan ja
olemme sen mukaan syyllisiä. Jumalan suurena tuomiopäivänä on
pakanain olo siedettävämpi kuin meidän." T. I, 177.
8.10. Perjantai, ilta
Ps. 80:18.19
"Ihmisen yhteys luontoon ja Jumalaan, lain yleismaailmallinen valta ja
sen rikkomisen seuraukset eivät voi olla vaikuttamatta mieleen ja
muovailematta luonnetta. Nämä ovat asioita, joita lastemme tulee
oppia. Pienelle lapselle, joka ei vielä kykene hankkimaan tietoa
painetusta sanasta tai osallistumaan luokkahuoneen tavanomaiseen
työhön, luonto on opin ja ilon ehtymätön lähde. Sydän, jota yhteys
syntiin ei ole vielä kovettanut, on nopea havaitsemaan sen Hengen
läsnäolon, joka täyttää koko luomakunnan. Korva, jota maailman
melu ei vielä ole pilannut, on tarkka sille äänelle, joka puhuu luonnon
ilmiöiden välityksellä." E. ja k. 94.
9.10. Sapatti, aamu
Jaak. 2:14
"Ei yksikään, joka halveksii neljättä käskyä, saatuaan valoa sapatin
vaatimuksiin, ole syytön Jumalan silmissä. Veli K. sinä tunnet Jumalan
vaatimukset pitää sapattia, mutta sinun tekosi eivät ole
sopusoinnussa
uskosi
kanssa.
Sinä
asetat
vaikutuksesi
uskomattomien puolelle rikkomalla Jumalan käskyä. Jos sinun
maalliset asiasi näyttävät sitä vaativan, niin sinä rikot neljättä käskyä
ilman omantunnonvaivoja. Sinä teet Jumalan käskyjen pitämisen
tilapäisasiaksi. Sinä tottelet tai sinä et tottele, aivan kuin sinun

liikeasiasi tai taipumuksesi sen sallivat. Sillä tavalla sapattia ei
kunnioiteta pyhänä asetuksena. Sinä murehdutat Jumalan Henkeä ja
häpäiset Lunastajaasi seuraamalla tätä surutonta tietä." Zeugnh.7/4
9.10. Sapatti, ilta
Mark. 13:35-37
"Kun saatana näkee, että aika on lyhyt, koettaa hän johtaa ihmiset
yhä suurempaan itsekkyyteen ja ahneuteen, ja sitten hän riemuitsee,
kun huomaa heidät saidoiksi, ahnaiksi ja itsekkäiksi, sellaisiksi, jotka
ajattelevat vain itseään. Jos heidän silmänsä avautuisivat, näkisivät
he saatanan helvetillisessä riemastuksessa iloitsevan heistä ja
nauravan niiden hulluudelle, jotka omaksuvat hänen neuvonsa ja
kietoutuvat hänen pauloihinsa." H. k. 297.
10.10. Sunnuntai, aamu
Room. 16:20
"Minä näin saatanan käskevän enkeleitään panemaan ansoja etenkin
niiden tielle, jotka ikävöivät ja odottavat Kristuksen toista ilmestystä
pitäen kaikki Jumalan käskyt. Saatana kertoi enkeleilleen, että
seurakunnat nukkuvat ja että hän voi pitää ne vallassaan lisäämällä
voimiaan ja valheellisia ihmeitään. 'Mutta', hän sanoi,
'sapatinpyhittäjien lahkoa me vihaamme, sillä se toimii lakkaamatta
meitä vastaan ja voittaa puolelleen alamaisiamme johtaen heitä
pitämään Jumalan vihattua lakia. Menkää ja juovuttakaa tämän
maailman huolilla ne, joilla on maita ja rahaa. Jos te saatte heidät
kiinnittämään sydämensä tämän maailman rikkauksiin, niin me
voimme vielä voittaa heidät. He voivat tunnustaa, mitä haluavat,
kunhan te vain saatte heidät huolehtimaan enemmän rahasta kuin
Kristuksen valtakunnan menestyksestä ja niiden totuuksien
levittämisestä, joita me vihaamme. Ympäröikää heidät kaikilla
houkutuksilla, ja he joutuvat varmasti omiksemme. Emmekä me
silloin ole saaneet ainoastaan heitä haltuumme, vaan he eivät enää
kykene vihattavalla vaikutuksellaan johtamaan muita taivaaseen." H.
k. 296.
10.10. Sunnuntai, ilta
Jaak. 4:17
"Meidän tulee käyttää jokainen tilaisuus tehdäksemme hyvää
toisillemme vaalien siten taivaan periaatteita. Jeesus esitettiin
minulle täydellisenä esikuvana. Hänen elämässään ei nähty
milloinkaan itsekkäitä pyyteitä, vaan aina epäitsekästä rakkautta ja
myötätuntoa." H. k. 298.
11.10. Maanantai, aamu
Snl. 12:20, 28
"Väittäessään saaneensa paljon hyvää syömällä kielletystä puusta
saatana ei ilmaissut tulleensa heitetyksi taivaasta rikkomuksensa
tähden. Tässä oli valhe niin kätkettynä näennäisen totuuden verhoon,

että lumottu, imarreltu Eeva ei huomannut petosta. Hän himoitsi
sellaista, minkä Jumala oli kieltänyt, ja epäili Hänen viisauttaan. Hän
hylkäsi uskon, tiedon avaimen. 'Ja vaimo näki, että siitä puusta oli
hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan
ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi.'" E. ja k. 24.
11.10. Maanantai, ilta
Ps. 116:17
"Monet ajattelevat, että koska Jumala on antanut heille omaisuutta,
he voivat elää yli kohtuuden, nauttia herkullisia ruokia ja pukeutua
ylellisesti, sillä mitä hyödyttää heidän kieltäytyä, kun heillä kuitenkin
on kaikkea yltäkylläisesti. Sellaiset eivät tee mitään uhrausta. Jos he
tyytyisivät hiukan niukempaan elintapaan ja antaisivat Jumalan asian
hyväksi totuuden edistämiseksi, olisi se uhrautumista heidän
puoleltaan, ja kun Jumala maksaa kerran kullekin palkan tekojen
mukaan, ei Hän jättäisi tätäkään palkitsematta." H. k. 140.
12.10. Tiistai, aamu
Ps. 34: 5, 7
"Etsin vakavasti anteeksiantoa synneilleni ja pyrin antautumaan
kokonaan Herralle. Eräs äiti Israelissa tuli luokseni ja kysyi minulta:
'Rakas lapsi, oletko löytänyt Jeesuksen?' Olin aikeissa vastata kun
hän huudahti: 'Kyllä todella, sinä olet löytänyt Hänet, Hänen rauhansa
on sinun kanssasi, näen sen kasvoistasi!' Uudelleen ja uudelleen
kysyin itseltäni: 'Voiko tämä olla uskontoa? Enkö minä erehdy?' Se
tuntui minusta liian paljon vaaditulta, ylevältä etuoikeudelta. Vaikka
olin liian ujo tunnustamaan sitä julkisesti, niin tunsin kuitenkin, että
Vapahtaja oli siunannut minua ja antanut syntini anteeksi." B. A. 17.
12.10. Tiistai, ilta
Room. 5:5
"Luonnossa näytti kaikki olevan muuttunutta. Suurin osa kokouksen
ajasta oli pilvistä ja sateista, ja minun mieleni oli sään mukaista.
Mutta nyt näytti aurinko valoisalta ja kirkkaalta ja täytti maan valolla
ja lämmöllä. Puut ja ruoho oli raikkaan vihreätä, taivas syvän sininen.
Maa näytti hymyilevän Jumalan rauhaa. Siten vanhurskauden
auringon säteet olivat tunkeutuneet pimeyden ja pilvien lävitse
sieluuni ja hajottaneet sen pimeyden." B. A. 19.
13.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 9:2, 3
"Äitini rakasti kukkia ja hoiti niitä mielellään, tehdäkseen kodin siten
puoleensavetäväksi ja miellyttäväksi lapsilleen. Mutta puutarhamme
ei ollut koskaan näyttänyt minusta niin suloiselta kuin sinä paluumme
päivänä. Näin Jeesuksen rakkauden ilmaisun jokaisessa pensaassa,
jokaisessa nupussa, jokaisessa kukassa. Nämä kauniit asiat näyttivät
kertovan mykällä kielellä Jumalan rakkaudesta." B. A.
13.10. Keskiviikko, ilta
Kork.v. 2:1, 5

"Puutarhassa oli yksi kaunis, lihanpunainen kukka, Saaronin ruusu
nimeltään. Muistan, että lähestyin sitä ja kosketin kunnioittavasti
hempeitä kukan lehtiä; ne näyttivät silmissäni omaavan määrättyä
pyhyyttä. Sydämeni tulvi hellyyttä ja rakkautta näitä kauniita Jumalan
luomia kohtaan. Saatoin kukissa nähdä jumalallisen täydellisyyden, ja
ne koristivat maata. Jumala odotti niitä ja Hänen kaikkinäkevä
silmänsä lepäsi niiden päällä. Hän oli ne luonut ja hyväksynyt. 'Ah',
ajattelin, 'jos Hän näin rakastaa kukkasia ja huolehtii niistä, pukien ne
kauneudella, kuinka paljon hellemmin Hän omaksi kuvakseen tehtyjä
lapsia.' Hiljaa toistin itsekseni: 'Minä olen Jumalan lapsi. Hänen
rakastava huolenpitonsa ympäröi minua. Tahdon olla Hänelle
kuuliainen enkä tahdo millään tavoin pahoittaa Hänen mieltään, ja
tahdon ylistää Hänen kallista nimeänsä ja aina rakastaa Häntä.'" B. A.
20.
14.10. Torstai, aamu
Jes. 63:9
"Jumala on kaikkina aikoina toiminut pyhien enkelien välityksellä
kansansa auttamiseksi ja vapauttamiseksi. Taivaalliset olennot ovat
tehokkaalla tavalla osallistuneet ihmisten asioihin. He ovat
ilmestyneet puettuina vaatteisiin, jotka ovat loistaneet kuin salama;
mutta he ovat myös tulleet matkamiehen vaatteisiin puettujen
ihmisten, kaltaisina… Toisia enkelit ovat puolustaneet sotilaiden
muodossa." S. t. 611.
14.10. Torstai, ilta
Ps. 78:38
"Enkelit ovat usein ihmismuodossa läsnä vanhurskasten kokouksissa.
He käyvät myös jumalattomien kokoontumispaikoissa, niin kuin he
menivät Sodomaan tarkastamaan sen asukkaiden tekoja ja
päättämään, olivatko he ylittäneet Jumalan kärsivällisyyden rajan.
Herra haluaa osoittaa laupeutta. Muutamien harvojen todellisten
palvelijainsa tähden Hän pidättää onnettomuuksia ja pidentää
kansan rauhantilaa. Jumalan tahtoa vastustavat synnintekijät eivät
ymmärrä, että he ovat elämästään kiitollisuuden velassa niille
harvoille uskollisille, joita he ovat valmiit ivaamaan ja sortamaan." S.
t. 611.
15.10. Perjantai, aamu
Matt. 5:19
"Jumala ei ohita tänään yhtään vähemmän käskyjensä rikkomista
kuin Aadamin päivinä, lausuessaan tuomion heidän ylleen. Maailman
Vapahtaja korottaa äänensä vastalauseeseen niitä vastaan, jotka
huolettomasti ja välinpitämättömästi katselevat Hänen käskyjään.
Hän sanoo: 'Joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja

sillä tavalla opettaa ihmisiä, häntä kutsutaan pienimmäksi taivasten
valtakunnassa." Z.7.
15.10. Perjantai, ilta
Neh. 13:19.
"Herra ei vastaanota osittaista sapattikäskyn noudattamista, ja sillä
on huono vaikutus syntisten sydämiin. Se on pahempaa kuin jos et
lainkaan tunnustaisi olevasi sapatinpitäjä. He huomaavat sinun
elämäsi olevan ristiriidassa uskosi kanssa ja menettävät uskon
Kristukseen. Herra tarkoittaa, niitä Hän sanoo, ja ihminen ei voi
rankaisematta syrjäyttää Hänen käskyjään." Z. 7/4.
16.10. Sapatti, aamu
2. Kor. 13:8, 9
"Taivaassa Jumala on kaikki kaikessa. Siellä pyhyys hallitsee, eikä
mikään häiritse täydellistä sopusointua Jumalan kanssa. Jos olemme
todella matkalla sinne, asuu taivaan henki sydämissämme jo täällä.
Mutta ellei taivaallisten asiain ajatteleminen nyt tuota meille mitään
iloa, ellei meillä ole halua etsiä tietoa Jumalasta, eikä Kristuksen
luonteen katseleminen tuota meille mielihyvää, ja ellei pyhyys meitä
viehätä, silloin saamme olla varmat siitä, että toivomme taivaasta on
turha. Täydellinen mukautuminen Jumalan tahtoon on se korkea
päämäärä, jota kristityn on aina pidettävä silmäinsä edessä. Hän
puhuu mielellään Jumalasta, Jeesuksesta ja siitä autuuden ja
kirkkauden kodista, jonka Kristus on valmistanut niille, jotka Häntä
rakastavat." T. I, 81.
16.10. Sapatti, ilta
Matt. 12:21
"Jumala vaikuttaa niihin, joiden sydämet ovat avoimet Hänen
sanomalleen ja jotka haluavat Hänen johtavan heitä. Hän sanoo
ihmistyöaseilleen: 'Puhu tämän tai tuon kanssa Jeesuksen
rakkaudesta. 'Niin pian kuin Jeesuksen nimi mainitaan rakkaudessa
ja lempeästi, Jumalan enkelit lähestyvät pehmentämään sydäntä ja
tekemään sen halukkaaksi vastaanottamaan Jumalan sanaa." M. d.
Ev. 106.
17.10. Sunnuntai, aamu
Jes. 58:1
"Evankeliumia vastustetaan nyt kaikilta puolilta. Koskaan ei
pahuuden liitto ole ollut voimakkaampi kuin tänä aikana. Pahat
henget yhdistyvät inhimillisiin työaseisiin sotimaan Jumalan käskyjä
vastaan. Perinnäissäännöt ja valheet asetetaan Raamatun
yläpuolelle, järki ja tiede ilmestysten yläpuolelle, ihmiskyvyt Pyhän
Hengen opetusten yläpuolelle, muodollisuudet ja seremoniat
jumalisen elinvoiman yläpuolelle. Raskaat synnit ovat erottaneet
kansan Jumalasta. Epäusko kuuluu päiväjärjestykseen. 'Emme halua
tämän meitä hallitsevan', on tuhansien puhetta. Jumalan palvelijoiden

täytyy kohottaa torven tavoin äänensä ja osoittaa kansalle sen
rikkomukset." D. d. Ev. 131.
17.10. Sunnuntai, ilta
Ps. 119:59
"Veljet ja sisaret, katselemalla me muutumme. Ajattelemalla Jumalan
ja Vapahtajamme rakkautta, mietiskelemällä jumalallisen luonteen
täydellisyyttä ja uskon kautta vastaanottamalla Kristuksen
vanhurskauden omaksemme me muutumme saman kuvan
kaltaisiksi. Älkäämme sen vuoksi kootko muistimme kammioiden
seinille epämiellyttäviä kuvia... On, Jumalan kiitos, kirkkaampia ja
rohkaisevampia kuvia, joita Herra on meille esittänyt. Kootkaamme
yhteen Hänen rakkautensa siunatut osoitukset kalliina aarteina, joita
aina voimme katsella." T. I, 81.
18.10. Maanantai, aamu
5. Moos. 12:4-6
"Minulle on annettu hyvin selvä, määrätty sanoma kansaamme
varten. Minun tulee sanoa ihmisille, että he tekevät suuren
erehdyksen, jos käyttävät kymmenykset eri asioihin, jotka sinänsä
ovat hyviä, mutta eivät täytä sitä tarkoitusta, mihin Jumala on
kymmenykset määrännyt. Joka sillä tavalla käyttää kymmenyksiä,
kääntyy pois Jumalan asetuksesta. Jumala tulee tuomitsemaan nämä
asiat." D. d. Ev. 201.
18.10. Maanantai, ilta
Snl. 20:6
"Muutamilla naisilla, jotka väittävät olevansa hurskaita, on holtiton,
loukkaava käytöksen vapaus, joka johtaa vääryyteen ja
onnettomuuteen. Mutta niitä Jumalaa pelkääväisiä naisia, joiden
mielet ja sydämet askartelevat sellaisissa asioissa, jotka vahvistavat
elämän puhtautta, ei niin helposti johdeta pois rehellisyyden ja hyveen
polulta. Nämä ovat aseistetut saatanan kuiskauksia vastaan. He ovat
valmiit vastustamaan hänen eksytyksi ään." Herz. 60.
19.10. Tiistai, aamu
Matt. 21:44
"Keitä olettekin ja minkälaista elämänne on, voitte pelastua vain
Jumalan määräämällä tiellä. Teidän täytyy kääntyä, teidän täytyy
avuttomina langeta kallioon, Jeesukseen Kristukseen. Teidän täytyy
tuntea lääkärin tarvetta ja sellaisen, joka yksin voi parantaa syntinne,
Jeesuksen veren. Tämä apukeino voidaan saada vain katumalla
Jumalan edessä ja uskon kautta Herraamme Jeesukseen
Kristukseen." Z. 11.
19.10. Tiistai, ilta
Ps. 71:17
"Samalla kun lapset ja nuoret saavat opettajilta ja oppikirjoista tietoa
tosiasioista, heidän tulee oppia omintakeisesti tutkimaan ja
erottamaan totuus. Kun he hoitavat puutarhaa, kysykää heiltä, mitä

he oppivat kasviensa hoidosta. Kun he katselevat kaunista
maisemaa, kysykää heiltä, miksi Jumala koristi kedot ja metsät niin
ihanilla ja monilla väreillä. Miksi ei tehty kaikkea tummanruskeaksi?
Kun he keräävät kukkia, johtakaa heidät ajattelemaan, miksi Hän
säilytti meille näiden Eedenistä peräisin olevien kasvien kauneuden.
Opettakaa heitä huomaamaan, kuinka kaikkialla luonnossa on
todisteita Jumalan huolenpidosta meitä kohtaan kaiken ollessa
ihmeellisesti sovitettu tyydyttämään meidän tarpeitamme ja onnen
kaipuutamme." E. ja k. 113.
20.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 73:28
"Pysykää lähellä Jeesusta ja pyrkikää koristamaan kutsumuksenne
hyvin järjestetyllä elämällä ja jumalisella keskustelulla, niin teidän
jalkanne varjellaan astumasta kielletylle alueelle. Kun te valvotte,
jatkuvasti valvotte rukouksessa, kun te teette kaiken, ikään kuin
seisoisitte Jumalan välittömässä läheisyydessä, niin ette suostu
mihinkään kiusaukseen ja saatte toivoa pysyvänne loppuun asti
puhtaana,
pyhänä
ja
tahrattomana.
Kun
säilytätte
alkuluottamuksenne loppuun asti, niin tienne ovat perustetut
Jumalaan, ja mitä armo on aloittanut, sen kirkkaus kruunaa Jumalan
valtakunnassa." D. d. Ev.113.
20.10. Keskiviikko, ilta
Ps. 105:4
"Joka pukeutuu Jumalan täydelliseen asevarustukseen ja omistaa
joka päivä aikaa rakentumiseen, rukoukseen ja Raamatun
tutkisteluun, hän on yhdistynyt taivaaseen ja harjoittaa parantavaa,
muuttavaa vaikutusta ympäristöönsä." M. d. Ev. 881.
21.10. Torstai, aamu
Saarn. 12:14
"Erehtymättömällä tarkkuudella Ääretön tekee vielä tiliä kaikkien
kansojen kanssa. Vaikka Hänen armonsa kutsuu parannukseen, jää
kuitenkin tilinteko avoimeksi, kunnes numerot ovat saavuttaneet
määrätyn tason, jonka Jumala on asettanut, ja silloin alkaa Hänen
vihansa toiminta. Tili on päätetty. Jumalallinen kärsivällisyys lakkaa
silloin. Silloin ei mikään armonanomus hyödytä heitä." Z. 3.
21.10.Torstai, ilta
2. Sam. 22:2-4
"Maailma näkee sen ihmisluokan, jota se on halveksinut ja pilkannut
ja jonka se on halunnut perin pohjin hävittää, selviävän
vahingoittumattomana rutosta, myrskystä ja maanjäristyksestä
Jumala, joka Hänen lakinsa rikkojille on kuluttava tuli, on oman
kansansa varma turva." S. t. 632.
22.10. Perjantai, aamu
Room. 1:18

"Aika, jossa me elämme, vaatii jatkuvaa valvoneilla oloa, ja Jumalan
palvelijoiden täytyy tuoda valoa sapattikysymykseen. Heidän täytyy
ilmoittaa maan asukkaille, että Kristus tulee pian voimalla ja suurella
kirkkaudella. Viimeisen armonsanoman maailmalle tulee saada
ihmiset tuntemaan Jumalan lain tärkeyden. Totuus täytyy esittää niin
selvästi, ettei yhdelläkään sen kuulevalla rikkojalla ole puolustusta,
jos hän ei välitä kuuliaisuuden tärkeydestä Jumalan käskyjä kohtaan."
D. d. Ev. 130.
22.10. Perjantai, ilta
2. Piet. 1:19
"Saarnaajien tulisi esittää luja profeetallinen sana seitsemännen
päivän adventistien uskon perustana. Danielin ja Ilmestyskirjan
ennustuksia täytyy huolellisesti tutkia näiden sanojen yhteydessä:
'Katso, Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnit.'" D. d. Ev. 130.
23.10. Sapatti, aamu
1. Sam. 2:12, 23, 24
"Monet vanhemmat, jotka tunnustavat uskovansa tälle ajalle
kuuluvaan juhlalliseen sanomaan, eivät ole kasvattaneet lapsiaan
Herralle, He ovat antaneet heidän tehdä oman tahtonsa mukaisesti, ja
kiihtyvät, kun joku yrittää pysäyttää heitä… Monien näiden nuorten
ihmisten sallittiin rikkoa neljättä käskyä, antamalla heidän olla, miten
halusivat, Jumalan pyhänä päivänä. Heidän omatuntonsa ei nuhdellut
heitä, kun he sapattina lähtivät kaduille omiin huvituksiinsa. Monet
menevät, minne haluavat, ja tekevät, mitä tahtovat, ja vanhemmat
pelkäävät kovin, etteivät pahoittaisi heidän mieltään, niin että he
Eelin tavoin eivät aseta heille mitään kieltoja." B. A. 163.
23.10. Sapatti, ilta
Jer. 23:28
"Meidän aikakauslehtemme sisältävät siunattuja, sieluja voittavia
raamatuntotuuksia.
Monet
voivat
työskennellä
yhdessä
kirjallisuustyössä… Pyrkikäämme nyt määrätietoisella tahdonvoimalla
aikakauslehtien ja kirjojen avulla saarnaamaan sanaa, jotta maailma
ymmärtäisi Kristuksen Patmoksella Johannekselle antaman
sanoman. Jokainen Kristuksen nimen tunteva todistakoon: 'Mutta
kaikkien aikojen loppu on tullut lähelle.'
'Valmistaudu, Israel,
kohtaamaan Jumalasi.'" M. d. Ev. 137.
24.10. Sunnuntai, aamu
Jer. 17:13
"Jumalan hyvyyden epäileminen, Hänen sanansa ja arvovaltansa
hylkääminen tekivät esivanhemmistamme rikkojia, ja siten maailma
sai tiedon pahasta. Tämä avasi oven kaikenlaiselle valheelle ja
vääryydelle. Ihminen menetti kaiken, koska hän valitsi mieluummin
kuunnella pettäjää kuin Häntä, joka on Totuus ja jolla yksin on

ymmärrys. Hyvän ja pahan sekoittaminen toisiinsa hämmensi
ihmisen mieltä, ja hänen henkiset ja hengelliset kykynsä heikkenivät.
Hän ei enää voinut antaa kylliksi arvoa sille hyvälle, mitä Jumala oli
niin runsaasti suonut." E. ja k. 26.
24.10. Sunnuntai, ilta
Ps. 39:5
"Meidän on tarpeellista tutkia Jumalan tarkoitusten täyttymistä
kansojen historiassa ja tulevia tapahtumia koskevassa ilmoituksessa
voidaksemme oikein arvioida näkyviä ja näkymättömiä,
oppiaksemme tuntemaan elämän todellisen tarkoituksen ja
osataksemme asettaa iäisyyden valossa tarkastelemamme ajalliset
asiat oikeimpaan ja jaloimpaan käyttöön. Siten me, oppimalla täällä
Jumalan valtakunnan periaatteet ja tulemalla sen alamaisiksi ja
kansalaisiksi, voimme Vapahtajan saapuessa olla valmiit tulemaan
sen omistajiksi yhdessä Hänen kanssaan." E. ja k. 173.
25.10. Maanantai, aamu
Saarn. 5:22
"Luomisessa työ järjestettiin siunaukseksi. Se merkitsi kehitystä,
voimaa ja onnea. Maapallon muuttunut tila synnin kirouksen tähden
on saanut aikaan muutoksen työolosuhteissa. Mutta vaikka työhön
nyt liittyy huolta, väsymystä ja vaivaa, se on yhä onnen ja kehityksen
lähde. Se on myös suoja kiusausta vastaan. Siihen sisältyvä
kurinalaisuus ehkäisee itse hemmottelua ja edistää ahkeruutta,
puhtautta ja lujuutta. Siten se muodostaa osan sitä suunnitelmaa,
jonka Jumala on laatinut lankeemuksen tähden meidän
hyväksemme.” E. ja k. 201.
25.10. Maanantai, ilta
2. Kor. 5:15
"Sekä vanhojen että nuorten, vanhempien ja lasten tulee ilmaista
uskonsa tekojensa kautta. Seurakunnan jäsenille tulee teroittaa
välttämättömyyttä jokaisen tehdä osansa. Jokaisen täytyy tehdä
parhaansa... Jumala vaatii itsensä uhraamista. Se on ehtona sekä
taloudelliselle että hengelliselle hyvinvoinnille. Itse kieltäymys ja
itsensä uhraaminen vaikuttavat ihmeitä edistäen seurakunnan
hengellistä elämää." D. d. Ev. 375.
26.10. Tiistai, aamu
Ps. 38:5-8
"Lapset ovat sitä, mitä heidän vanhempansa tekevät heistä
opetuksella, kurilla ja esimerkillä. Siksi vanhempien uskollisuus
kasvatuksessa, kasvattaessaan nuorisoa Jumalan palvelukseen on
hyvin tärkeä. Lapsille tulisi jo aikaisin teroittaa uskonnollisten
velvollisuuksien tärkeyttä ja pyhyyttä. Se on hyvin tärkeä osa heidän
kasvatuksestaan. Velvollisuutemme Jumalaa kohtaan on täytettävä

ennen kaikkea muuta. Tarkkaa periaatteellista Jumalan lain
noudattamista tulee opettaa ja teroittaa." B. A.
2610. Tiistai, ilta
Snl. 15:31, 32
"Ettekö te ole huomanneet kasvavaa tottelemattomuutta lapsissa,
heidän kiittämättömiä ilmaisujaan ja kärsimättömyyttään heitä
ojennettaessa? Ettekö ole levottomia, kun he halveksivat vanhempien
arvovaltaa, joka tuottaa surua heidän sydämelleen ja ennenaikaisesti
tuottaa heille harmaita hiuksia?... Aikaiset avioliitot lisääntyvät. Pojat
ja
tytöt
menevät
avioliittoon
epäkypsässä
rakkaudessa,
harkitsemattomalla arvostelulla, ilman jaloja, yleviä tunteita, ja
ottavat päälleen avioliittolupauksen poika- ja tyttömäisten
intohimojen johtamina. He etsivät tietä ulos äitiensä tietämättä, jotka
ovat vartioineet heitä ja huolehtineet heistä heidän aikaisimmasta
lapsuudestaan saakka." Herzr. 8.
27.10. Keskiviikko, aamu
Kol. 1:9-11
"Äidit, katsokaa lapsiinne uskonnolliselta näkökannalta. Olette
surullisia huomatessanne lastenne olevan uupuneita ruumiillisesti ja
henkisesti, mutta eikö teille tuota paljon suurempaa surua
nähdessämme heidän olevan melkein kuolleita hengellisille asioille,
niin että he eivät välitä hyvästä, luonteen kauneudesta ja pyhistä
asioista? Salainen pahe tuhoaa korkeat aikomukset, vakavat
ponnistelut ja tahdon voiman muodostaa hyvää, uskonnollista
luonnetta. Kaikki, joilla on selvä käsitys siitä, mitä merkitsee olla
kristitty, tietää, että Kristuksen seuraajilla on velvoitus Hänen
opetuslapsinaan saattaa kaikki intohimonsa, ruumiinvoimansa ja
henkiset kykynsä täysin Hänen tahtonsa alle." Herz. r. 11 .
27.10. Keskiviikko, ilta
Jes. 28:17
"Monet vieroksuvat Raamatun totuutta, koska se on ristiriidassa
syntisen, maailmaa rakastavan sydämen halujen kanssa; ja saatana
varustaa heidät niillä erheillä, joita he rakastavat. Mutta Jumala tulee
omistamaan maan päällä kansan, joka pitää Raamattua ja yksin
Raamattua kaikkien oppien mittapuuna ja kaikkien uudistusten
pohjana… Ennen kuin hyväksymme mitään oppia tai määräystä, on
sen tueksi vaadittava selvä 'Näin sanoo Herra'." S. t. 581.
28.10. Torstai, aamu
Hebr. 6:11, 12
"Jumalan miesten täytyy olla ahkeria tutkijoita, vakavia tietojen
hankkimisessa eikä koskaan tuhlata kalliita hetkiä. Kestävällä
ponnistelulla he voivat kristittyinä, vaikutusvaltaisina miehinä
saavuttaa korkean aseman. Monet eivät kuitenkaan saavuta koskaan
korkeampaa asemaa, ei puhujalavalla eikä talouselämässä, ja tämä

heidän päättämättömyytensä ja tapojensa velttouden vuoksi, jotka he
ovat ottaneet itselleen nuoruudessa. Huolimattomuus näkyy kaikessa,
mihin he ryhtyvät. Äkkinäinen sysäys silloin tällöin ei riita
muuttamaan näitä mukavuudenhaluisia ja velttoja miehiä. Se on
työtä, joka vaatii kestävyyttä hyvän tekemisessä. " D. d. Ev. 247.
28.10. Torstai, ilta
Jer. 2:19
"Mikään kieli ei voi kuvailla tottelemattomien ja uskottomien
tuntemaa ikuisesti menettämänsä iankaikkisen elämän kaipuuta.
Henkilöt, joita maailma on jumaloinut heidän lahjakkuutensa ja
kaunopuheisuutensa tähden, näkevät nyt nämä asiat oikeassa
valossaan. He huomaavat, mitä he ovat rikkomisen kautta
kadottaneet ja he lankeavat niiden jalkojen juureen, joiden
uskollisuutta he ovat halveksineet ja ivanneet, sekä tunnustavat, että
Jumala on heitä rakastanut." S. t. 633.
29.10. Perjantai, aamu
Apt. 17:10-12
"Kirjallisuutemme on muutamiin mieliin muissa maissa vaikuttanut jo
niin, että ennakkoluulon ja taikauskon muurit on murrettu. Näin
miesten ja naisten lukevan suurella halulla kirjoituksia nykyisestä
totuudesta. Huomatessaan uusia ja ihmeellisiä todisteita he avasivat
Raamattunsa suurella uudelleen heränneellä innolla, mistä heille
ilmeni siihen asti tuntemattomia totuuksia erityisesti neljännen
käskyn sapatista, aivan uudessa valossa. Tutkiessaan Raamattua,
oliko kaikki todella niin, valaisi uusi valo heidän ymmärrystään,
Enkelit piirittivät heidän ympärilleen ja todistivat heille totuuksista,
joita he olivat lukeneet kirjoista. Näin, miten he kyynelin pitivät
kirjoituksia toisessa ja Raamattua toisessa kädessä. Kun he sitten
vastaanottivat Hänen sanansa sydämiinsä ja näkivät totuuden
sopusoinnun, niin Raamattu tuli heille uudeksi kirjaksi. Kiitollisella
ilolla he painoivat sen sydäntään vasten. Heidän kasvonsa säteilivät
onnea ja pyhää iloa." M. d. Ev. 140.
29.10. Perjantai, ilta
Room. 16:19
"Kun Jumalan lain halveksiminen tulee ilmeisemmäksi, tulee erolinja
sen noudattajien ja maailman välillä selvemmäksi. Niin kuin ensiksi
mainituilla rakkaus jumalallisiin määräyksiin lisääntyy, niin
jälkimmäisillä lisääntyy sen halveksiminen." Z. 3
30.10. Sapatti, aamu
2. Piet. 1 :10-12
"Minua on neuvottu sanomaan: Kootkaa Raamatusta todisteita, että
Jumala pyhitti seitsemännen päivän ja luettakaa ne kokouksessa.
Osoittakaa niille, jotka vielä eivät tunne totuutta, että kaikkien, jotka

eivät huomioi selvää 'Näin sanoo Herra', täytyy kärsiä seuraukset.
Kaikkina aikoina on sapatti ollut koetinkivi uskollisuudesta Jumalaa
kohtaan. 'Se on ikuinen merkki minun ja Israelin lasten välillä,' sanoo
Herra Jumala." D. d. Ev. 130.
30.10. Sapatti, ilta
Ps. 119:98, 130
"Meidän tulisi käsitellä jokaista painettua riviä nykyisestä totuudesta
pyhänä aarteena. Jopa kirjasien tai aikakauslehtien palasetkin pitäisi
pitää arvokkaina. Kuka voi mitata sitä vaikutusta, minkä revitty kirjan
sivu, sisältäen kolmannen enkelin sanoman totuutta, voi harjoittaa
jonkun totuutta etsivän sydämessä? Muistakaamme, että aina on
olemassa joku, joka olisi iloinen, jos hän saisi lukea kaikki kirjat ja
aikakauslehdet, joita me emme enää tarvitse. Jokainen sivu on
valonsäde taivaasta, joka valaisee teitä ja kujia ja heittää valoa
totuuden polulle." M. d. Ev. 142.
31.10. Sunnuntai, aamu
Saarn. 9:10
"Oikealla ajalla toimiminen puhuu paljon totuuden hyväksi.
Epäröimisellä menetetään paljon voittoja. Tulee käännekohtia; nopea
ja päättäväinen toiminta oikealla ajalla aikaansaa ihania voittoja, kun
taas epäröiminen ja velttous synnyttää suuria tappioita ja ratkaisevaa
Jumalan häpäisemistä. Nopea toiminta kriittisellä hetkellä riisuu
vihollisen usein aseista; hän on pettynyt ja yllättynyt, sillä hän odotti
saavansa aikaa tehdäkseen suunnitelmia ja vaikuttaakseen
taitokeinoilla." D. d. Ev. 118.
31.10. Sunnuntai, ilta
Snl. 10:8
"Ihminen
on
edesvastuussa
pyhien,
ikuisien
totuuksien
vastaanottamisesta tai hylkäämisestä. Jumalan Henki todistaa
jatkuvasti, ja sielut ratkaisevat joko totuuden puolesta tai sitä
vastaan. Kuinka tärkeätä onkaan siksi, erityisesti Kristuksen
lähettiläille, jotka toimivat Hänen sijassaan, tehdä vain sellaisia
tekoja, joita ei tarvitse katua!" D. d. Ev. 155.
MARRASKUU
1.11. Maanantai, aamu
Snl. 13:25
"Ottakaa viivyttelemättä asenteenne raittiuskysymykseen. Olkaa
kallionlujia. Älkää ryhtykö osallisiksi toisten synteihin." D. d. Ev. 349.
1.11. Maanantai, ilta
Snl. 16:16, 17
"Hän joka elää Raamatun periaatteiden mukaisesti, ei ole heikko
siveelliseltä voimaltaan. Pyhän Hengen jalostavassa vaikutuksessa
maku ja taipumukset puhdistuvat ja pyhittyvät. Millään ei ole niin
suurta valtaa mielenliikutuksiin, mikään ei tunkeudu niin syvälle

tekemisen sisäisimpiin vaikuttimiin, mikään ei harjoita niin mahtavaa
vaikutusta elämään ja anna luonteelle niin suurta lujuutta ja voimaa
kuin Kristuksen uskonto. Se johtaa uskovaa yhä korkeammalle,
täyttää hänet jaloilla aikomuksilla, opettaa taidollista käyttäytymistä
ja antaa jokaiselle teolle sille kuuluvan arvon." D. d. Ev. 112.
2.11. Tiistai, aamu
1. Kor. 10:31
"Millä tavalla nuori mies alistaa pahat taipumukset ja kehittää hyvää
ja jaloa luonteessaan? Noudattamalla näitä sanoja: 'Söittepä siis tai
joitte tai teittepä mitä tahansa, niin tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.'
Se on periaate, jolla jokaisen vaikuttimen, jokaisen ajatuksen ja teon
tulisi levätä. Epäpyhät intohimot täytyy ristiinnaulita. Ne kyllä vaativat
huomiota, mutta Jumala on istuttanut sydämeen pyhiä aikomuksia ja
toiveita, ja niitä ei saa alentaa. Vain silloin kun me kieltäydymme
antautumasta järjen ja omantunnon herruuteen, meidät vedetään
alas liejuun." D. d. Ev. 113.
2.11. Tiistai, ilta
Joh. 5:17
"Nuoret tulisi johtaa näkemään työn todellinen arvo. Osoitettakoon
heille, että Jumala tekee jatkuvasti työtä. Luonnossa kaikki
suorittavat määrättyjä tehtäviä. Kaikkialla luomakunnassa on
toimintaa, ja täyttääksemme oman tehtävämme meidänkin on
toimittava." E. ja k. 201.
3.11. Keskiviikko, aamu
Ef. 5:4
"Kristuksen palvelijan täytyy olla rukouksen ja hurskauden mies,
iloinen mutta ei koskaan kova, karkea, pilaa puhuva tai typerä. Pilan
tekeminen kuuluu hassuttelijalle ja näyttelijälle, mutta se on syvällä
sellaisen miehen arvon alapuolella, joka on valittu seisomaan elävien
ja kuolleitten välissä ja olemaan Jumalan suuna." D. d. Ev. 117.
3.11. Keskiviikko, ilta
Jes. 52:5
"Toiset pitävät nöyryyden merkkinä puhutella Jumalaa tavallisella
tavalla, aivan kuin keskustelisimme ihmisolennon kanssa. He
häpäisevät Jumalan nimeä toistamalla tarpeettomasti ja
epäkunnioittavasti rukouksessaan sanoja 'Kaikkivaltias Jumala' painavia, pyhiä sanoja, joita ei koskaan pitäisi päästää huulilta muuta
kuin alistuvalla äänensävyllä ja pyhän arkuuden tunteella." D. d. Ev.
157.
4.11. Torstai, aamu
Jes. 24:1-3
"Kristuksen tullessa jumalattomat hävitetään perin pohjin kaikkialta
maan päältä; Hän on surmaava heidät suunsa henkäyksellä ja
tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Kristus ottaa kansansa Jumalan

kaupunkiin, ja maa tulee asumattomaksi... Koko maa näyttää autiolta
erämaalta. Sen pinnalla on hajallaan maanjäristyksen hävittämien
kaupunkien ja kylien raunioita, juurineen ylös temmattuja puita sekä
meren esille syöksemiä ja maasta irti riistäytyneitä ryhmyisiä
kallioita, sanalla kun suunnattoman suuret onkalot osoittavat niitä
paikkoja, missä vuoret ovat temmatut perustuksiltaan." S. t. 634.
4.11. Torstai, ilta
3.Moos. 16:20-22
"Nyt tapahtuu se, minkä vertauskuvana on sovituspa! vain viimeinen
juhlallinen toimitus... Samoin asetetaan sovitustyön päätyttyä taivaan
pyhäkössä Jumalan kansan synnit Jumalan, taivaan enkelien ja
lunastettujen joukon läsnä ollessa saatanan päälle. Näin hänet
selitetään syylliseksi kaikkeen siihen pahaan, mitä hän on saanut
Jumalan lapset tekemään. Ja niin kuin syntikauris lähetettiin
asumattomaan erämaahan, niin saatanakin karkotetaan aution maan
päälle, joka silloin on asumaton ja lohduton erämaa." S. t. 635.
5.11. Perjantai, aamu
2. Kor. 3:17
"Koska rakkauden laki oli Jumalan hallituksen perustus, riippui
kaikkien luotujen olentojen onni niiden täydellisestä sopusoinnusta
sen suurten vanhurskauden periaatteiden kanssa. Jumala toivoo
kaikilta luomiltaan olennoilta rakkauden palvelusta ja Hänen
luonteensa järjellisestä käsittämisestä johtuvaa kunnioitusta. Häntä
ei miellytä väkinäinen kuuliaisuus, ja siksi Hän antaa kaikille tahdon
vapauden, jotta he voisivat palvella Häntä vapaaehtoisesti." S. t. 485.
5.11. Perjantai, ilta
Luuk. 19:41, 42
"Pyydän teitä, jotka niin kauan olette tunnustaneet uskoa, ja jotka
tuotte Kristukselle vielä ulkonaista kunnioitusta, älkää pettäkö
sielujanne; Jeesus arvostaa vain sydäntä. Vain sielun uskollisuudella
on arvoa Jumalan silmissä. Jospa sinä, juuri sinä, näinä päivinäsi
tietäisit, mitä rauhaasi kuuluu! Sinä! Juuri sinä! Kristus kääntyy tällä
hetkellä sinun puoleesi henkilökohtaisesti, alentuen alas
valtaistuimeltaan, säälivällä hellyydellä kaivaten niitä, jotka eivät
tunne vaaraansa, ja jotka eivät tunne itseään. Monilla on se nimi, että
elävät, mutta he ovat hengellisesti kuolleita… Kristus ei vuodattanut
vain kyyneleitä puolestanne, vaan myös verensä. Eikö tämän Hänen
rakkautensa ilmestyksen tulisi saada meidät syvään nöyryytykseen
Jumalan edessä? Me tarvitsemme nöyryyttä ja itsemme alentamista
saadaksemme Jumalan suosion." Zeugn. 2/15
6.11. Sapatti, aamu
Job. 23:10-12
"Minulle osoitettiin, että isät ja äidit ovat poikenneet pois

yksinkertaisuudestaan eivätkä välitä pyhän evankeliumin kutsusta.
Herra ei ole ojentanut meitä, jotta vastaanottamalla maailman tapoja
ja periaatteita annamme harhaanjohtaa itsemme, Jeesus olisi
vapaasti ja runsaasti antanut heille tutkimattomia armonsa
rikkauksia, mutta he ovat osoittautuneet arvottomiksi. Monien sielu
riippuu turhamaisuudessa. He miettivät ja haluaisivat korkeampaa
virkaa. Mutta sen sijaan että he ilmaisisivat elämässään sävyisyyttä,
nöyryyttä ja Hengen ystävällisyyttä, hyvyyttä ja rakkautta, tulee ilmi
vain oma 'minä'. Jumalan Hengen tulisi hallita luonnettamme, jotta
vaikutuksemme olisi aina siunaukseksi." Zeugn. 2/16.
6.11. Sapatti, ilta
2. Kor. 13:7
"Jos kaikki, mikä kuuluu jumalalliseen elämään, olisi sitä
todellisuudessa, jos kaikki, jotka tunnustavat esittävänsä totuutta
maailmalle, saarnaisivat totuuden hyväksi eikä sitä vastaan ja jos he
olisivat Jumalan miehiä, Hänen Henkensä johtamia - silloin voisimme
olla vähän toivorikkaampia, vallitsevan moraalisen pimeyden
keskellä." Zeugn. 2/22
7.11. Sunnuntai, aamu
Snl. 3:33
"Monet kansastamme ovat penseitä... He kuulevat Jeesuksen sanat,
mutta eivät toimi niiden mukaisesti. Jos he jäävät tähän tilaan, Hän
hylkää heidät inhoten. Monet niistä, jotka ovat saaneet suurta valoa,
monia tilaisuuksia ja kaikkia hengellisiä etuja, ylistävät Kristusta ja
maailmaa samalla hengenvedolla. He kumartavat Jumalaa ja
mammonaa. He huvittelevat maailman lasten kanssa ja vaativat
kuitenkin tulla siunatuksi Jumalan lasten mukana. He haluavat
Jeesuksen Lunastajakseen, mutta eivät halua kantaa Hänen ristiään,
eivätkä, ottaa Hänen iestään päällensä. Armahtakoon Herra teitä,
sillä jos te jatkatte tällä tiellä kulkemista, ei teille voida ennustaa
muuta kuin pahaa." Zeugn. 2/19
7.11. Sunnuntai, ilta
Joh. 8:31 o32
"Vaaditaan rohkeutta ja riippumattomuutta kohoamaan tämän päivän
kristillisen maailman uskonnollisen asenteen yläpuolelle. He eivät
seuraa Lunastajan itse kieltäymyksen esimerkkiä, he eivät tuo mitään
uhreja, he koettavat jatkuvasti välttää ristiä, josta Jeesus sanoo, että
se kuuluu todelliseen opetuslapseuteen." Zeugn. 2/21
8.11. Maanantai, aamu
1. Kun. 3:9
"Parhainta harjoitusta ja liikuntaa nuorille tarjoaa yleensä hyödyllinen
toiminta. Pienelle lapselle on leikki sekä hauskaa että kehittävää, ja
hänen leikkiensä tulisi olla paitsi fyysistä myös henkistä ja hengellistä
kasvua edistäviä. Kun ruumiin ja sielun voimat lisääntyvät, ponnistelu

jollakin hyödyllisellä alalla muodostuu parhaimmaksi virkistykseksi.
Sellainen, mikä harjoittaa kättä avuliaisuuteen ja opettaa nuoria
kantamaan osansa elämän taakoista, edistää tehokkaimmin mielen
ja luonteen kehitystä." E. ja k. 202.
8.11. Maanantai, ilta
3. Moos. 18:30
"Meillä on vain yksi varmuus, ja se on, että Jumalan kansana olemme
erillämme. Me emme saa antaa yhtään periksi tämän alas vajonneen
aikakauden tavoille ja muodeille, vaan meidän täytyy seistä
siveellisessä riippumattomuudessa eikä tehdä mitään sopimusta sen
turmeltuneiden ja epäjumalisten tapojen kanssa." Zeugn. 2/21
9.11. Tiistai, aamu
Ps. 115:13
"Leveän, syvän joen, joka tarjoaa valtaväylän kansojen liikenteelle ja
matkailulle, katsotaan hyödyttävän koko maailmaa; Mutta miten on
niiden pienten purojen laita, jotka ovat osaltaan muodostamassa tätä
uljasta virtaa? Jos niitä ei olisi, ei olisi jokeakaan. Niistä riippuu sen
olemassaolo. Samoin jonkun suuren työn johdossa olevia henkilöitä
kunnioitetaan aivan kuin yrityksen menestyminen johtuisi
yksinomaan heistä. Mutta menestys on vaatinut lukuisten
vaatimattomien työntekijöiden uskollista myötävaikutusta työntekijäin, joista maailma ei tiedä mitään. Työ, josta ei saa julkista
tunnustusta ja kiitosta, on maailman useimpien ahertajien osana. Ja
sellaiseen osaan monet ovat tyytymättömiä. Heistä tuntuu, että
elämä on mennyt hukkaan. Mutta pieni puro, joka äänettömänä virtaa
metsikön ja niityn halki tuottaen terveyttä ja hedelmällisyyttä ja
kauneutta, on juoksussaan yhtä hyödyllinen kuin leveä joki. Ja
osallistumalla joen muodostumiseen se on mukana sellaisessa, mitä
se yksinään ei koskaan olisi voinut tehdä." E. ja k. 111.
9.11. Tiistai, ilta
Snl. 12:22
"Meidän on tarpeellista oppia uskollisuutta käyttääksemme
voimiamme ja tilaisuuksiamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja
tyytyväisyyttä taivaan meille määräämään osaan." E. ja k. 111.
10.11. Keskiviikko, aamu
Apt. 12:24
"Raamatun tutkimisen henkinen arvo ei ole vain totuuskohtien
etsimisessä ja yhteensovittamisessa. Se on myös siinä
ponnistuksessa, mitä vaaditaan esitettyjen asioiden tajuamisessa.
Mieli, joka askartelee yksinomaan jokapäiväisissä asioissa, rajoittuu
ja heikkenee. Jos se ei milloinkaan ponnistele käsittääkseen suuria,
kauaskantoisia totuuksia, se ajan mittaan menettää kehittymiskyvyn.
Suojana tätä rappeutumista vastaan ja kehityksen kannustimena ei

mikään voi vetää vertoja Jumalan sanan tutkimiselle. Henkisen
kasvatuksen välikappaleena Raamattu on tehokkaampi kuin mikään
muu kirja, jopa tehokkaampi kuin kaikki muut kirjat yhteensä." E. ja
k. 118.
10.11. Keskiviikko, ilta
2. Kor. 1:20
"Olisi tehtävä hyvin selväksi, miten uskoa on harjoitettava. Jumalan
jokaiseen lupaukseen liittyy ehtoja. Jos olemme halukkaat tekemään
Hänen tahtonsa, niin kaikki Hänen voimansa on apunamme. Jokainen
Hänen lupaamansa lahja on itse lupauksessa. 'Siemen on Jumalan
sana'. Yhtä varmasti kuin tammi on tammenterhossa, yhtä varmasti
Jumalan lahja on Hänen lupauksessaan. Jos otamme vastaan
lupauksen, niin meillä on lahja." E. ja. k. 239.
11.11. Torstai, aamu
Jer. 4:23-27
"Tämä tulee olemaan saatanan ja hänen enkeliensä kotina tuhat
vuotta. Hän ei saa lähteä maan päältä eikä pääse muihin
maailmoihin viettelemään ja häiritsemään niitä, jotka eivät ole
koskaan tehneet syntiä. Tässä merkityksessä hän on sidottu. Ei ole
enää ketään, jota kohtaan hän voisi käyttää valtaansa. Häneltä on
täydellisesti riistetty mahdollisuus pettää ja turmella, mikä on ollut
hänen ainoana ilonaan niin monien vuosisatojen aikana. Tuhat vuotta
saatana kuljeskelee edestakaisin autioituneessa maassa, katsellen
Jumalan lakia vastaan suunnatun kapinansa seurauksia. Tänä aikana
hänen kärsimyksensä ovat ankarat. Lankeemuksensa jälkeen hän ei
alituisen toimintansa tähden ole voinut syventyä ajattelemaan asiain
tilaa. Mutta nyt häneltä on riistetty valta ja hänet on jätetty
miettimään sitä osaa, jota hän on esittänyt sen jälkeen, kun hän
alkoi kapinoida taivaan hallitusta vastaan. Hän joutuu myös
levottomana ajattelemaan pelottavaa tulevaisuutta, jolloin hänen
täytyy kärsiä kaiken tekemänsä pahan tähden ja jolloin häntä
rangaistaan niistä synneistä, joihin hän on muita johdattanut." S. t.
637.
11.11. Torstai, ilta
1. Kor. 6:2, 3
"Tähän aikaan 'pyhät tulevat maailman tuomitsemaan.',… Yhdessä
Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän
tekojaan lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön
asian sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt.
Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen suuruus
määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimiensä
kohdalle kuoleman kirjaan." S. t. 637.
12.11. Perjantai, aamu
Room. 6:17, 18

"Jos meidän tekomme näyttävät puolustavan syntistä hänen
rikoksissaan, jos meidän vaikutuksemme tekee helpoksi rikkoa
Jumalan käskyjä, niin te ette ole syyllisiä vain oman itsenne vuoksi,
vaan olette määrättyyn määrään edesvastuussa tästä seuraavien
toisten tekemien erehdysten johdosta. Jumala sanoo neljännen
käskyn alussa: 'Muista!' Hän tiesi, että ihminen paljojen huoliensa ja
levottomuuden alaisena olisi kiusattu puolustelemaan itseään lain
vaatimusten
täydellisestä
pitämisestä,
tai
maailmallisten
liikeasioiden paineessa helposti unohtaa sen pyhyyden ja tärkeyden."
Zeugn, 7/5.
12.11. Perjantai, ilta
Ps. 119:92, 162
"Jokainen ihminen, jolla on käytettävissään Jumalan sana, saa
haluamaansa seuraa olipa hänen asemansa elämässä mikä tahansa.
Raamatun sivuilla hän voi seurustella ihmissuvun jaloimpien ja
parhaimpien edustajien kanssa ja kuunnella iankaikkisen Jumalan
ääntä Hänen puhuessaan ihmisille... Hän voi seurata taivaallisen
opettajan askeleissa ja kuunnella Hänen sanojaan kuten ne, joita Hän
opetti vuorella, kedolla ja järven rannalla. Hän voi elää tässä
maailmassa taivaan ilmapiirissä... Se, joka Jumalan sanan välityksellä
on elänyt taivaan yhteydessä, tuntee olevansa kotona taivaallisessa
seurassa." E.ja k.,s. 121.
13.11. Sapatti, aamu
Jaak. 2:10
"Me olemme Jumalan velallisia ja meidän tulisi epäröimättä
noudattaa Hänen pienimpiäkin vaatimuksiaan. Ollaksemme Jumalan
käskyjen rikkojia, ei siihen tarvitse koko Jumalan lakia rikkoa. Yhtäkin
käskyä halveksittaessa olemme Hänen pyhän lakinsa rikkojia. Mutta
jos me olisimme Jumalan käskyjen uskollisia noudattajia, me
noudattaisimme tarkkaan jokaista vaatimusta, jonka Jumala on
tehnyt velvollisuudeksemme. Ihmisellä ei ole koskaan oikeutta
noudattaa mukavuuttaan tai toiveitaan, tässä asiassa." Zeugn.7/11.
13.11. Sapatti, ilta
Matt. 24:14
"Evankeliumisanoman suurta ja ihmeellistä työtä tulee nyt viedä
eteenpäin enemmän kuin. koskaan ennen. Maailman tulee saada
totuuden valo sanan evankeliumipalveluksen kautta kirjoistamme ja
aikakauslehdistämme. Kirjallisuutemme täytyy osoittaa, että kaikkien
asioiden loppu on lähellä. Kustannusliikkeillemme tulee minun sanoa:
'Asettakaa
päämääränne
korkealle,
asettakaa
se
vielä
korkeammalle! Julistakaa kolmen enkelin sanomaa niin, että se
kuullaan kaikkialla maailmassa! Antakaa maailman nähdä, jotta
'tässä ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon'!

Kirjallisuutemme tulee antaa sanoma kaikelle maailmalle
todistukseksi." M. d. Ev. 137.
14.11. Sunnuntai, aamu
Snl. 23:4, 5
"Miesten ja naisten velvollisuus on toimia järkevästi työssään. Heidän
ei tulisi hyödyttömästi käyttää voimiaan, sillä niin tehdessään he
virheittensä takia tuottavat pelkoa, väsymystä ja kärsimystä, ei vain
itsensä päälle, vaan heitä rakastavienkin päälle. Mikä vaatii niin
paljon työtä? Kohtuuttomuus syömisessä ja juomisessa ja
varallisuuden kaipuu on johtanut tähän liialliseen työhön. Kun
ruokahalua hillitään ja nautitaan vain terveellistä ravintoa, niin
säästetään suuresti menoissa, eivätkä miehet ja naiset ole pakotettuja työskentelemään yli voimiensa ja loukkaamaan terveyden lakeja."
Herzr. 83.
14.11. Sunnuntai, ilta
Snl. 15:16
"'Jotakin parempaa' on kasvatuksen tunnussana. Se on kaiken
todellisen elämän laki. Mistä hyvänsä Kristus kehottaa meitä
luopumaan, Hän antaa tilalle jotakin parempaa. Nuoret ovat usein
mieltyneet asioihin, jotka eivät kenties näytä pahoilta, mutta jotka
eivät voi antaa korkeinta hyvää. Ohjattakoon heidät johonkin
parempaan kuin on komeilu, kunnianhimo tai nautinnonhalu.
Saatettakoon heidät kosketukseen todellisemman kauneuden,
ylevämpien periaatteiden ja jalomman elämän kanssa. Johdettakoon
heidät katselemaan Häntä, joka on 'pelkkää suloisuutta'. Kun katse
on kerran kiintynyt Häneen, on elämä löytänyt keskipisteensä.'" E. ja
k. 279.
15.11. Maanantai, aamu
Ps. 36:8-10
"Nuorten on tarpeellista ymmärtää se syvä totuus, mikä sisältyy
Raamatun todistukseen Jumalasta: 'Sinun tykönäsi on elämän lähde'.
Hän ei ole ainoastaan kaiken alkuunpanija, vaan Hän on myös kaiken
elossa olevan elämä. Hänen elämänsä me vastaanotamme
auringonpaisteessa, puhtaassa, raittiissa ilmassa ja ruuassa, joka
rakentaa ruumistamme ja ylläpitää voimiamme. Hänen elämänsä
avulla me elämme tunnista tuntiin ja hetkestä hetkeen. Kaikki Hänen
lahjansa, lukuun ottamatta synnin turmelemia, edistävät elämää,
terveyttä ja iloa. 'Kaiken Hän on tehnyt kauniisti aikanansa'. Todellista
kauneutta ei saavuteta turmelemalla Jumalan työtä, vaan tulemalla
sopusointuun Hänen lakiensa kanssa, Hänen, joka loi kaiken ja
iloitsee luomistekojensa kauneudesta ja täydellisyydestä." E. ja k.
186.
15.11. Maanantai, ilta
Room.12:21

"Opetettakoon lapsille ja nuorille, että jokainen voitettu erehdys, virhe
ja vaikeus on astinlauta parempaan ja korkeammalle. Juuri sellaisten
kokemusten kautta kaikki, jotka ovat tehneet elämänsä elämisen
arvoiseksi, ovat saavuttaneet menestystä." E. ja k. 278.
16.11. Tiistai, aamu
1. Tess. 2:9
"Nuorten on tarpeellista oppia, että elämä merkitsee vakavaa työtä,
vastuuta ja huolenpitoa. He tarvitsevat harjoitusta, joka tekee heistä
käytännöllisiä - miehiä ja naisia, jotka pystyvät selviytymään
yllättävistä tilanteista. Heille olisi opetettava, että järjestelmällisen,
hyvin ohjatun työn antama kasvatus on tarpeellista sekä suojaksi
elämän vaihteluissa että edistämään kaikinpuolista kehitystä." E. ja k.
202.
16.11. Tiistai, ilta
Snl. 2:10-12
"Ruumiin rakennetta tutkittaessa olisi kiinnitettävä huomiota sen
ihmeelliseen tarkoituksenmukaisuuteen, eri elinten sopusointuiseen
toimintaan, ja keskinäiseen riippuvuuteen. Ensimmäisiin tavoitteisiin
tulisi kuulua hyvä ryhti sokaistuessa että seistessä. Jumala loi
ihmisen suoraksi ja toivoo, että ihminen ei omistaisi ainoastaan
ruumiillista, vaan myös henkistä ja siveellistä siunausta,
viehättävyyttä, arvokkuutta ja itsehillintää sekä rohkeutta ja
itseluottamusta, joita hyvä ryhti niin suuresti edistää. Antakoon
opettaja tässä asiassa ohjausta sekä esimerkillään että neuvoillaan.
Näyttäkää, millainen on hyvä ryhti ja vaatikaa sen säilyttämistä." E. ja
k. 186.
17.11. Keskiviikko, aamu
Luuk. 17:5
"Usko, joka tekee meidät kykeneviksi vastaanottamaan Jumalan
lahjoja, on itsekin lahja, jota jossakin määrin on annettu jokaiselle
ihmisolennolle. Se kasvaa, kun sitä harjoitetaan Jumalan sanan
vastaanottamisessa. Vahvistaaksemme uskoa meidän on usein
asetettava se kosketukseen Jumalan sanan kanssa. Raamattua
tutkittaessa oppilas olisi johdatettava näkemään Jumalan sanan
voima. Luomisessa Hän 'sanoi, ja tapahtui niin, Hän käski, ja se oli
tehty. Hän 'kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat' - sillä kun Hän
ne kutsuu, ne ovat." 240.
17.11. Keskiviikko, ilta
2. Aikak. 19:7
"Sielu pitäytyköön uskossa Jumalaan, hänen kielensä julistakoon
Hänen ylistystään. Yhteen tullessanne antakaa mielen syventyä
kunnioittavasti ikuisien todellisuuksien tutkimiseen. Sillä tavoin
autatte toisianne olemaan hengellisiä. Jos tahtonne on sopusoinnussa
jumalallisen kanssa, niin olette myös yksimielisiä keskenänne ja

Kristus seisoo vierellänne Neuvonantajana." D. d. Ev. 360.
18.11. Torstai, aamu
Ilm. 20:5
"Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin
jumalattomat herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan
eteen, ja silloin pannaan täytäntöön se 'tuomio, joka on kirjoitettu'…
Nämä tulevat esille mahtavana joukkona, lukemattomana niin kuin
meren hiekka. Mikä suuri ero onkaan tämän ja ensimmäisen
ylösnousemuksen välillä!… Kun jumalattomat nousevat haudoistaan,
heissä on sama vihamielisyys Kristusta kohtaan ja sama kapinan
henki kuin niihin joutuessaankin." S. t. 641.
18.11. Torstai, ilta
Hebr. 3:12-14
"Olkaa tarkkoja vääryyden suhteen. Varoittakaa jokaista vaarassa
olevaa sielua. Älköön kukaan pettäkö itseään. Kutsukaa syntiä
oikealla nimellään. Kertokaa, mitä Jumala on sanonut
valehtelemisesta,
sapatin
rikkomisesta,
varastamisesta,
epäjumalanpalveluksesta ja kaikesta muusta pahasta. 'Jotka niin
tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.' Jos he pysyvät synnissä, niin
taivaasta lausutaan heille Jumalan sanan osoittama tuomio. Joka
valitsee synnin, kieltää Kristuksen. Seurakunta osoittakoon, että se ei
hyväksy sellaisia asioita, tai muutoin se häpäisee Herraa. Sen täytyy
sanoa synnistä se, mitä Jumala sanoo, ja täytyy toimia siten kuin
Jumala käskee, silloin heidän tekonsa vahvistetaan taivaassa. Joka
halveksii seurakunnan arvovaltaa, halveksii myös Kristuksen
arvovaltaa." D. d. Ev. 433.
19.11. Perjantai, aamu
Ps. 50:21, 22
"'Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi' - kaikki
tavanomaiset arkipäivän työt maalliseksi hyödyksi tai iloksi. Nämä
sanat ovat selvät, niitä ei voida väärin ymmärtää. Veli K., kuinka sinä
uskallat rikkoa tätä pyhää ja tärkeätä käskyä? Onko Herra tehnyt
poikkeuksen, jolla sinut on vapautettu Hänen maailmalle antamansa
lain pitämisestä? Puolustaako Hän sinun tottelemattomuuttasi, kun
kansakunnat kootaan tuomiolle Hänen eteensä? Älä petä itseäsi
hetkeäkään ajatuksella, että syntisi eivät saisi ansaittua
rangaistustaan. Sinun rikoksesi rangaistaan vitsalla, koska sinulla oli
valo ja olet toiminut sitä vastaan." Z. 7.
19.11. Perjantai, ilta
Neh. 9:29
"Lain rikkomista on myös, kun sapattia käytetään tilapäisesti
maallisiin asioihin yhtälailla, kuin jos sitä rikottaisiin kokonaan, sillä
siten Jumalan käskyistä tulee meille mukavuusasia… Hän ei
vastaanota mitään osittaista kuuliaisuutta, ei mitään jaettua

kiinnostusta. Jumala sanoo, että isien synnit kostetaan lapsille
kolmanteen ja neljänteen polveen asti niille, jotka Häntä vihaavat, ja
että Hän osoittaa laupeutta tuhansille, jotka Häntä rakastavat ja
pitävät Hänen käskynsä." Zeugn. 7
20.11. Sapatti, aamu
Ps. 118:24. 27-29
"Jokaisen pitäisi tuntea, että hänellä on osansa suoritettavana, jotta
sapattikouluista tulisi mielenkiintoisia. Teidän ei tulisi kokoontua vain
muodon vuoksi, vaan vaihtamaan ajatuksia, kertomaan päivittäisistä
kokemuksistanne, ilmi tuomaan kiitostanne ja lausumaan vilpittömän
halunne saada jumalallista valoa, jotta tuntisitte Jumalan ja
Jeesuksen Kristuksen, jonka Hän on lähettänyt. Kristuksen ympärillä
liikkuva keskustelu vahvistaa sielua elämän koettelemuksia ja
taisteluja varten. Älkää luulko voivanne olla kristittyjä ja vetäytyä
erillenne. Jokainen on osa ihmiskunnan suuresta kudoksesta, ja
jokaisen
kokemukset
ovat
suuresti
riippuvaisia
Hänen
lähimmäistensä kokemuksista." T. I. 202.
20.11. Sapatti, ilta
Jer. 1:17
"Kristuksen opettajavirka kesti vain kolme vuotta, mutta tänä lyhyenä
aikana tehtiin suuri työ. Samoin täytyy näinä viimeisinä päivinäkin
tehdä paljon lyhyessä ajassa. Sillä aikaa kun monet eivät selviä
valmistautumistyöstä, turmeltuu toisia valon ja tiedon puutteesta." D.
d. Ev. 333.
21.11. Sunnuntai, aamu
Jaak. 5:19, 20
"Toimiessanne erehtyneiden hyväksi pitäkää katseenne Jeesukseen
suunnattuna. Jospa paimenet huolehtisivat hellästi Herran lauman
lampaista, puhuen eksyneille Vapahtajan anteeksiantavasta armosta,
rohkaisten syntisiä parannukseen, ja uskosta Häneen, joka voi antaa
anteeksi. Sanokaa heille Jumalan sanan perusteella: 'Mutta jos me
tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, antaen
synnit meille anteeksi ja puhdistaen meidät kaikesta vääryydestä.'" D.
d. Ev.433.
21.11. Sunnuntai, ilta
Ps. 126:5, 6
"Ilmestykset ovat ihania, kun pyhät vaikutelmat kalliine tuloksineen
paljastuvat. Kuinka suuri onkaan niiden sielujen kiitollisuus,
tavatessaan meidät taivaassa, kun he käsittävät, millä
myötätuntoisella, rakastavalla osanotolla heidän pelastukseensa on
otettu osaa. Kaikki kiitos, kunnia ja ylistys annetaan Jumalalle ja
Karitsamme pelastuksestamme, mutta vähentämättä Jumalan
ylistystä annetaan kiitos myös niille työaseille, joita Hän on käyttänyt
turmioon vihityn sielun pelastamiseksi." D. d. Ev. 446.

22.11. Maanantai, aamu
Snl. 28:22
"Miesten ja naisten toive kerätä omaisuutta ei ole syntiä, jos he
ponnistelussaan kohteensa saamiseksi eivät unohda Jumalaa eivätkä
riko Jehovan kuutta viimeistä käskyä, jotka määräävät ihmisen
velvollisuuden toista ihmistä kohtaan, ja elleivät he saata itseään
tilanteeseen, jossa heidän on mahdotonta kirkastaa Jumalaa
ruumiissaan ja hengessään, jotka ovat Hänen. Jos he yrittävät liikaa
pyrkiessään rikkaaksi, ja rikkovat olemassaolonsa lakeja, niin he
saattavat itsensä tilaan, jossa eivät voi suorittaa Jumalalle täydellistä
palvelusta ja kulkevat synnin polkua. Omaisuus on täten hankittu vain
suunnattomalla uhrilla." Herzr. 83.
22.11. Maanantai, ilta
Tiit. 3:14
"Kristuksen palvelijan vaimo voi, jos haluaa, tehdä paljon. Jos hänellä
on itsensäuhraava henki ja rakkaus sieluihin, niin hän voi miehensä
kanssa tehdä yhtä paljon hyvää kuin hänkin. Totuuden asian
palvelijana hän voi paremmin ymmärtää ja käsittää monia asioita,
varsinkin naisjäsenten keskuudessa, kuin hänen puolisonsa." D. d. Ev.
179.
23.11. Tiistai, aamu
Tiit. 2:1, 3-5
"Jos vaimo seuraa miestään matkalle, niin sen ei pitäisi tapahtua
omaksi tyydytykseksi, jotta hän saisi tehdä vierailuja ja tulla
palvelluksi, vaan työskennelläkseen yhdessä miehensä kanssa.
Hänen osanottonsa tulisi vaikuttaa yhteiseksi hyväksi. Jos kotiasiat
eivät estä häntä, hänen tulisi olla halukas seuraamaan miestään ja
tukea hänen ponnistelujaan pelastaa sieluja. Sävyisänä ja nöyränä,
kuitenkin jalossa itseluottamuksessa hänen tulisi harjoittaa johtavaa
vaikutusta toisiin, suorittamaan osuutensa ristin ja taakan
kantamisessa kokouksissa, perhealttarilla ja kotikeskusteluissa.
Ihmiset odottavat sitä oikeudella. Jos nämä odotukset eivät toteudu,
niin hänen puolisonsa menettää yli puolet vaikutuksestaan." D. d. Ev.
178.
23.11. Tiistai, ilta
Jaak. 2:17
"Kaikkina aikoina on ollut miehiä ja naisia, jotka tunnustivat totuuden,
mutta eivät saattaneet elämäänsä sopusointuun sen pyhien
vaikutusten kanssa; uskottomia sieluja, jotka vain pettävät itseään,
rohkaisten ja vahvistaen itseään synnissä. Heidän elämässään ja
luonteessaan nähdään epäuskoa, ja tänä kauhea paha vaikuttaa kuin
syöpäpaise." B. A. 248.
24.11. Keskiviikko, aamu
Jaak. 2:15, 16
"Kiitämme sinua hyvistä sanoistasi, mutta köyhiä ei elätetä hyvillä

toiveilla. He tarvitsevat ruokaa ja vaatetta sinulta. Jumalan tarkoitus
ei ole, että jonkun Hänen seuraajistaan täytyy kerjätä leipää. Hän on
antanut sinulle kylliksi, jotta sinä auttaisit heitä heidän tarpeissaan,
joita he ahkeruudestaan ja säästäväisyydestään huolimatta eivät
pysty saamaan. Älä odota, että he kiinnittäisivät huomiosi hätäänsä.
Toimi kuten Jobkin. Mitä hän ei tiennyt, sen hän otti selville. Katsele
ympärillesi ja huomaa, missä on tarvetta, ja miten parhaiten sitä
tarvetta voidaan auttaa." B. A. 225.
24.11. Keskiviikko, ilta
Fil. 2:1-3
"Jos koetuksia tulee seurakuntaan, niin jokaisen tulisi tutkia omaa
sydäntään, ettei siellä vain olisi syytä eripuraisuuteen. Hengellinen
ylpeys, hallitsemishalu, kunnianhimoinen pyrkimys asemaan tai
kunniaan, itsehillinnän puute, intohimojen tai ennakkoluulojen
tyydyttäminen, horjuvaisuus tai terveen arvostelukyvyn puutu häiritsee
seurakuntaa ja hävittää sen rauhan." B. A. 257.
25.11. Torstai, aamu
Juud. 14, 15
"Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle.
Pelastettujen joukko ja enkelisaattue seuraavat Häntä. Astuessaan
alas pelottavassa majesteettiudessaan Hän herättää jumalattomina
kuolleet vastaanottamaan rangaistuksensa… Jokainen silmä tuossa
suunnattoman suuressa joukossa on kääntynyt katsomaan Jumalan
Pojan kirkkautta. Yhteen ääneen jumalattomien joukko huudahtaa:
'Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen!' Nämä sanat eivät
johdu rakkaudesta Jeesukseen. Totuuden vakuuttava voima pakottaa
ne esille heidän vastahakoisilta huuliltaan." S. t. 641.
25.11. Torstai, ilta
Sak. 14:4; Ilm. 21:2
"Kristus astuu alas Öljymäelle, mistä Hän kuolleista nousemisensa
jälkeen nousi ylös ja missä enkelit uudistivat lupauksen Hänen
takaisintulostaan. Profeetta sanoo: 'Herra, minun Jumalani, tulee;
kaikki pyhät sinun kanssasi.' 'Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä
Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja öljymäki
halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi.' 'Herra on
oleva koko maan Kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja Hänen
nimensä yksi.' Kun uusi Jerusalem häikäisevässä kirkkaudessaan
tulee alas taivaasta, se asettuu sitä varten puhdistetulle ja
valmistetulle paikalle; ja Kristus ynnä Hänen kansansa ja enkelit
käyvät sisälle pyhään kaupunkiin." S. t. 642.
26.11. Perjantai, aamu
Jer. 8:7-8
"Ei ole mikään vähäinen asia ryöstää lähimmäiseltään, sellaiseen
tekoon syyllistyneen häpeä on suuri. Kuitenkin joka ei uskaltaisi

pettää lähimmäistään, voi ryöstää taivaalliselta Isältään häpeämättä
Hänen siunaamaansa ja erikoiseen tarkoitukseen erottamaansa
aikaa. Rakkaat veljeni, tekonne ovat ristiriidassa uskonne kanssa, jota
tunnustatte, ja ainoa puolustuksenne on joutava mukavuutenne."
Zeugn. 7.
26.11. Perjantai, ilta
Mark. 3:35
"Tahtomme täytyy täydellisesti alistua Jumalan tahtoon, tunteemme,
toiveemme ja kiinnostuksemme ja kunniamme täytyy olla
sopusoinnussa Kristuksen valtakunnan kehityksen ja Hänen työnsä
kunnian kanssa. Me saamme jatkuvasti armoa Häneltä, ja Hän
odottaa meidän olevan kiitollisia siitä." Zeugn. 11.
27.11. Sapatti, aamu
Ef. 3:14-17
"Tässä ilmoitetaan, mihin korkeisiin saavutuksiin voimme päästä,
uskomalla taivaallisen Isämme lupauksiin, kun täytämme Hänen
vaatimuksensa. Kristuksen ansion kautta meillä on pääsy
Kaikkivaltiaan valtaistuimen luo… Isä antoi Henkeään rajattomasti
Pojallensa, ja mekin voimme osallistua sen täyteydestä.'" S. t. 470.
27.11. Sapatti, ilta
1. Kor. 13:1-3
"Tuomiolla tutkitaan, miten on käytetty kutakin saatua kykyä. Miten
olemme käyttäneet taivaan meille lainaamaa pääomaa?…
Olemmeko käyttäneet meille uskottuja käden, sydämen ja aivojen
voimia Jumalan kunniaksi ja maailman siunaukseksi? Miten olemme
käyttäneet aikaamme, kynäämme, kieltämme, rahojamme ja
vaikutusvaltaamme? Mitä olemme tehneet Kristukselle, kun olemme
kohdanneet Hänet köyhien, sairaiden, orpojen ja leskien hahmossa?
Jumala on uskonut meille pyhän sanansa. Mitä olemme tehneet sillä
valolla ja totuudella, joka meille täten on annettu, voidaksemme
tehdä ihmisiä viisaiksi pelastukseen? Pelkälle tunnustukselle uskosta
Kristukseen ei anneta mitään arvoa. Vain teoissa ilmenevää rakkautta
pidetään todellisena. Rakkaus yksin antaa teoille arvoa Jumalan
edessä. Kaikki, mitä tehdään rakkaudesta, miten vähäpätöiseltä se
ihmisten silmissä näyttäneekin, on Jumalalle otollista, ja Hän on sen
palkitseva." S. t. 480.
28.11. Sunnuntai, aamu
Room. 8:37-39
"Pahan valta on niin liittynyt ihmisluontoon, että kukaan ei voi voittaa
muutoin kuin Kristuksen yhteydessä. Tässä yhteydestä me saamme
henkistä ja siveellistä voimaa. Jos meillä on Kristuksen Henki, niin me
tuotamme vanhurskauden hedelmiä. Hedelmiä, jotka ovat ihmisille
kunniaksi ja siunaukseksi ja kirkastavat Jumalaa." Zeugn. 11.

28.11. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 2:11
"Saatana houkuttelee monet uskomaan, että Jumala jättää huomioon
ottamatta heidän uskottomuutensa elämän pienissä asioissa; mutta
menettelytavassaan Jaakobin suhteen Herra osoittaa, ettei Hän
missään tapauksessa hyväksy tai suvaitse pahaa. Kaikki, jotka
koettavat
puolustaa
tai
salata
syntejään,
jättäen
ne
tunnustamattomina ja anteeksiantamattomina taivaan kirjoihin,
voittaa saatana. Ne, jotka eivät valmistaudu Jumalan päivää varten
ennen ahdistuksen, aikaa, eivät voi tehdä sitä tuona aikana eivätkä
myöhemminkään. Kaikkien sellaisten tila on toivoton." S. t. 602.
29.11. Maanantai, aamu
1. Joh. 3:4, 6
"Älköön kukaan pettäkö itseään sillä ajatuksella, että ihminen voi
tulla pyhäksi, rikkoessaan tahallisesti yhdenkin Jumalan käskyistä.
Tahallinen synti saattaa Hengen todistuksen vaikenemaan ja erottaa
sielun Jumalasta. 'Synti on lain rikkomus'. 'Kuka ikinä syntiä tekee, ei
ole Häntä nähnyt eikä tuntenut'." S. t. 466.
29.11. Maanantai, ilta
Ilm. 3:17
"Se, joka väittää olevansa synnitön, todistaa juuri tällä väitteellänsä
olevansa kaukana pyhyydestä. Sellaisella ihmisellä ei ole oikeaa
käsitystä Jumalan täydellisestä pyhyydestä ja puhtaudesta eikä siitä,
millaiseksi ihmisen on tultava, voidakseen olla sopusoinnussa Hänen
luonteensa kanssa. Koska tuolla ihmisellä ei ole oikeaa käsitystä
Jeesuksen puhtaudesta ja ylevästä rakastettavuudesta eikä synnin
pahasta ja turmiollisesta luonteesta, hän voi pitää itseään pyhänä.
Mitä kauempana ihminen on Kristuksesta ja mitä puutteellisempi
käsitys hänellä on Jumalan luonteesta ja vaatimuksista, sitä
hurskaammalta hän näyttää omissa silmissään." S. t. 467.
30.11. Tiistai, aamu
Ps. 40:17, 18
"Kuten jokaisella ihmisolennolla on elämä Kristuksen kautta, samoin
Hänen kauttaan jokainen sielu saa vastaanottaa jumalallista valoa.
Jokaisessa sydämessä on olemassa älyllistä ja hengellistä voimaa,
käsitys oikeasta ja halu hyvyyteen. Mutta näitä periaatteita vastaan
taistelee vastakkainen voima. Jokaisen ihmisen kokemuksessa on
nähtävissä hyvän- ja pahantiedon puusta syömisen seurauksia.
Ihmisen luonnossa ilmenee taipumus pahaan, voima, jota hän ei
ilman apua voi vastustaa. Tuon voiman torjumiseen ja sen ihanteen
saavuttamiseen, jota hän sisimmässään pitää ainoana arvokkaana,
hän voi saada apua vain yhdeltä voimalta. Tuo voima on Kristus." E. ja
k.

30.11. Tiistai, ilta
2. Kor. 7:10
"Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet
parannuksen sekä uskossa turvautuneet Kristuksen vereen
sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimensä kohdalle taivaan kirjoihin
merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen
vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan
sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja
heidät katsotaan arvollisiksi iankaikkiseen elämään. Herra sanoo
profeetta Jesajan kautta: Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi
itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." S. t. 476.
JOULUKUU
1.12. Keskiviikko, aamu
Ilm. 3:5
"Vakavia ovat sovitustyön päättämiseen liittyvät tapahtumat. Tärkeät
edut ovat siinä kysymyksessä. Tuomitseminen on nyt parhaillaan
käynnissä taivaan pyhäkössä. Tämä työ on kestänyt jo monta vuotta.
Pian - kukaan ei tiedä, kuinka pian - se tapahtuu elossa oleviin
nähden. Suuren Jumalan läsnä ollessa tarkastetaan meidän
elämämme. Enemmän kuin koskaan ennen on tänä aikana jokaisen
tarpeellista ottaa huomioon Vapahtajan kehotus: 'Valvokaa ja
rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.' 'Jos et valvo, niin minä
tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, minä hetkenä minä sinun päällesi
tulen.'" S. t. 482.
1.12. Keskiviikko, ilta
Job. 2:6
"Saatanan syyttäessä Jumalan lapsia heidän syntiensä tähden, Herra
sallii heitä koetella äärimmilleen. Heidän luottamuksensa Jumalaan,
heidän uskonsa ja kestävyytensä parinaan vaikeaan koetukseen. Kun
he katsovat mennyttä elämäänsä, heidän toivonsa vaipuu; sillä he
eivät näe tehneensä juuri ollenkaan hyvää. He ovat täysin tietoisia
heikkoudestaan ja arvottomuudestaan. Saatana koettaa pelottaa
heitä sillä ajatuksella, että heidän tilansa on toivoton, ettei heidän
syntisyytensä tahroja voida koskaan poistaa. Hän toivoo siten
saavansa heidän uskonsa raukeamaan, niin että he myöntyisivät
hänen kiusauksiinsa ja lakkaisivat olemasta Jumalalle kuuliaisia." S.
t. 600.
2.12. Torstai, aamu
Dan. 12:10
"Jumala rakastaa lapsiaan heidän vaikeimpien koetustensa aikana
yhtä voimallisesti ja hellästi kuin heidän valoisimpina menestyksen
päivinäänkin. Mutta heidän täytyy välttämättä joutua puhdistavaan
tuleen. Heidän maailmallisuutensa on saatava kulutetuksi pois, jotta
Kristuksen kuva heijastuisi heistä täydellisenä." S. t. 602.

2.12. Torstai, ilta
2. Tess. 2:16, 17
"Raamatussa ilmoitetuista totuuksista on vakavimpia ja samalla
ihanimpia se sanoma, että Kristus tulee toisen kerran, täyttääkseen
suuren lunastustyön. Jumalan kansalle, joka niin kauan on joutunut
vaeltamaan muukalaisena 'kuoleman varjon maassa', on annettu
kallis toivo siinä ilosanomassa, että Hän, joka on 'ylösnousemus ja
elämä', on ilmestyvä noutamaan kotiin vieraassa maassa olevat
lunastettunsa. Kristuksen toisen tulemisen oppi on Pyhän Raamatun
perussävel.
Siitä
päivästä
lähtien,
jolloin
ensimmäiset
esivanhempamme surren jättivät Eedenin, uskon lapset ovat
odottaneet luvatun Vapahtajan saapumista murskaamaan hävittäjän
vallan ja viemään heidät taivaisin kadotettuun paratiisiin." S. t.
3.12. Perjantai, aamu
Jaak. 2:20
"Menneinä aikoina Jumalan palvelijat oli kutsuttu antamaan
henkensä uskoaan puolustaessaan. Sinun tiesi ei sovi yhteen
kristillisten marttyyrien tien kanssa, jotka mieluummin kärsivät
nälkää ja janoa, kidutusta ja kuolemaa, kuin jättivät uskontonsa tai
hylkäsivät totuuden, periaatteet. Joka kerta kun sinä teet käsilläsi
työtä sapattina, kiellät sinä vaikuttavalla tavalla uskosi. Raamattu
opettaa meille, että usko ilman tekoja on kuollut ja että elämän
todistus ilmoittaa jokaiselle maailmassa, onko hän uskollinen
tunnustamalleen uskolle vai ei." Zeugn. 7
3.12. Perjantai, ilta
Jes. 44:21, 22
"Katselemalla me muutumme. Kun on syrjäytetty ne pyhät käskyt,
joissa Jumala on ilmaissut ihmisille oman luonteensa täydellisyyden
ja pyhyyden ja kansan mieli on kiinnitetty ihmisten oppeihin ja
teorioihin, niin ei tarvitse ihmetellä, että seurauksena on ollut elävän
hurskauden väheneminen seurakunnissa.. Vasta sitten, kun Jumalan
laki on asetettu oikeudenmukaiseen paikkaansa, voi alkuperäinen
usko ja jumalisuus elpyä Jumalan palvelijoiksi tunnustautuvien
keskuudessa." S. t. 471.
4.12. Sapatti, aamu
Ps. 118:19, 25
"Kun Jumalan palvelijat tullaan erikoisesti tuntemaan heidän neljättä
käskyä kohtaan osoittamansa kunnioituksen perusteella - sillä tämä
on Hänen luovan voimansa merkki ja todistus Hänen oikeudestaan
vaatia ihmisiltä kunnioitusta ja uskollisuutta - tullaan pedon palvelijat
tuntemaan heidän pyrkimyksestään halventaa Luojan muistomerkkiä
ja korottaa Rooman säädöstä." S. t. 444.
4.12. Sapatti, ilta
Ps. 20:3

"Jeesus ja pyhät enkelit eivät jätä ymmärtäväisten, Jumalaa
pelkääväisten ihmisten ponnisteluja, kun nämä tekevät kaiken, mitä
heidän vallassaan on, pelastaa sieluja. Levollisina ja vaatimattomina
ja sydän täynnä rakkautta he saavat toiset tutkimaan Jumalan sanaa.
Jos mahdollista, he lukevat heille myös Raamattua. Siten he kylvävät
siemenensä kaikkien vetten varsille ja julistavat Sen hyveitä, joka on
kutsunut heidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Joka
kokosydämisesti täyttää tämän tehtävän, hän tekee tärkeätä työtä
Herran palveluksessa." M. d. Ev.
5.12. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 3:17
"Saatana tunkee jatkuvasti ihmisille periaatteitaan ja koettaa siten
vastustaa Jumalan työtä. Hän esittää aina Jumalan valittua kansaa
petettynä kansana. Hän on veljien syyttäjä ja käyttää syyttävää
voimaansa jatkuvasti niitä vastaan, jotka toimivat oikein. Herra
haluaa kansansa kautta osoittaa vääräksi saatanan syytökset
osoittamalla kuuliaisuuden seuraukset oikeita periaatteita kohtaan. Z.
I, 114.
5.12. Sunnuntai, ilta
2. Kor. 6:14
"Meillä tulisi aina olla pyhittävä vaikutus ympärillä oleviin. Tämä
pelastava, jalostava vaikutus on ollut hyvin heikkoa N:sää. Monet ovat
liittyneet maailmaan ja osallistuneet sen hengestä ja vaikutuksesta,
ja sen ystävyys on erottanut heidät Jumalasta. Jeesus on kulkenut
päivän matkan edelle heistä. He eivät voi enää kuulla Hänen neuvon
ja varoituksen sanojaan, vaan he seuraavat omaa viisauttaan ja
arvostelukykyään. He kulkevat tietä, joka näyttää oikealta heidän
omissa silmissään, mutta joka jälkeenpäin osoittautuu vääräksi." T. I,
250.
6.12. Maanantai, aamu
Dan. 5:1, 4-6, 30
"Kansan hyvinvointi riippuu sen asukkaiden hyveistä ja järjestä.
Näiden siunausten saamiseksi tarvitaan ankaraa kohtuullisuutta.
Muinaisen valtakunnan historia antaa meille runsaasti varoituksia.
Ylellisyys, itsensä tyydyttäminen ja kohtuuttomuus valmistavat
kukistumista." D. d. Ev. 343.
6.12. Maanantai, ilta
Hagg. 2:9
"Jumalan itselleen pidättämiä varoja ei saa käyttää mielivaltaisesti.
Kymmenykset ovat Herran, ja jotka käyttävät ne muihin tarkoituksiin,
tulevat saamaan rangaistuksensa menettämällä taivaallisen
aarteensa, elleivät he kadu sitä. Älkää antako työn enää estyä, kun
kymmenyksiä käytetään muuhun kuin Jumalan määräämään
tarkoitukseen. Muista työn haaroista tulee huolehtia, niitä tulee

ylläpitää, mutta ei kymmenyksillä. Jumala ei ole muuttunut.
Kymmenykset tulee yhä käyttää Kristuksen palvelijoiden ylläpitoon.
Uudet kentät vaativat lisää saarnaajia, kuin mitä meillä nyt on, siksi
aarrekammiossa täytyy olla varoja." D. d. Ev. 202.
7.12. Tiistai, aamu
1. Kor. 8:2
"Lapset tarvitsevat tunnustusta, myötätuntoa ja rohkaisua, mutta
tulee varoa kasvattamasta heissä rakkautta kiitokseen. Ei ole viisasta
osoittaa heille erityistä huomiota tai toistaa heidän kuullen heidän
älykkäitä lausuntojaan. Vanhempi tai opettaja, joka pitää silmällä,
luontuen tosi ihanteita ja työnsä mahdollisuuksia, ei voi suosia tai
rohkaista omahyväisyyttä. Hän ei voi rohkaista nuorisossa halua tai
pyrkimystä komeilla kyvykkyydellään tai tiedoillaan. Se, joka katsoo
itseään korkeammalle, on nöyrä. Kuitenkin hänellä on arvokkuutta,
joka ulkonainen komeilu tai inhimillinen suuruus ei hämmästytä tai
tee levottomaksi." E. ja .k. 224.
7.12. Tiistai, ilta
Ruut. 1:16, 17
"Eräs niistä piirteistä, joita tulisi erityisesti vaalia ja kehittää
jokaisessa lapsessa, on itsehillintä. Se antaa elämälle sen
tiedostamattoman
viehättävyyden.
Kaikista
hyvistä
luonteenominaisuuksista tämä on kauneimpia, ja se on jokaisen
todellisen elämäntyön tärkeimpiä edellytyksiä." s. 223.
8.12. Keskiviikko, aamu
Hebr. 11:5, 7, 29
"Kuinka usein ne, jotka luottivat Jumalan sanaan, vaikka itsessään
olivat täysin avuttomia, ovatkaan, vastustaneet koko maailman
voimaa. Sydämeltään puhdas, pyhää elämää elävä Eenok vastusti
turmeltunutta ja pilkkaavaa sukupolvea pitäen kiinni uskostaan
vanhurskauden lopulliseen voittoon. Nooa ja hänen perheensä
vastustivat oman aikansa ihmisiä, joilla oli mitä suurin fyysinen ja
henkinen voima ja mitä alhaisin moraali. Israelin kansa, avuton,
pelästynyt orjajoukko, vastusti Punaisen Meren luona voitollisesti
maapallon mahtavimman kansakunnan voimakkainta armeijaa." E. ja
k. 2.
8.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 37:5
"Nykyajan nuoria kehotetaan ottamaan paikkansa näiden jalojen
rivissä. Uskoa tarvitaan elämän pienissä asioissa yhtä hyvin kuin
suurissakin. Kaikissa jokapäiväisissä harrastuksissamme ja
toimissamme Jumalan ylläpitävä voima tulee meille todelliseksi
kestävän luottamuksen kautta." E. ja k.
9.12. Torstai, aamu
Ilm. 20:8,alku osa

"Nyt saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun
ylivallasta… Viimein annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko
lähtee liikkeelle - sellainen armeija, jonka vertaista maalliset
valloittajat eivät koskaan ole koonneet ja johon ei voi verrata kaikkien
menneiden aikojen yhdistyneitä sotavoimia, aina siitä lähtien, kun
maan päällä alettiin sotia. Saatana, mahtavin sotureista, johtaa
etujoukkoa, ja siihen liittyvät hänen enkeliensä johtamat joukkoosastot tässä viimeisessä kamppailussa. Jeesuksen käskystä
suljetaan uuden Jerusalemin portit, samalla kun saatanan armeijat
piirittävät kaupungin ja valmistautuvat hyökkäämään sitä vastaan." S.
t. 643.
9.12. Torstai, ilta
2. Tess. 1:10
"Nyt Kristus näyttäytyy jälleen vihollisilleen. Korkealla kaupungin
yläpuolella on loistavasta kullasta tehdyllä perustuksella korkea ja
ylhäinen valtaistuin. Tällä istuimella istuu Jumalan Poika, ja Hänen
ympärillään ovat Hänen valtakuntansa alamaiset. Kristuksen voimaa
ja ylevyyttä ei mikään kieli voi esittää eikä mikään kynä kuvata.
Iankaikkisen Isän kirkkaus ympäröi Hänen Poikaansa, Hänen
läsnäolonsa loisto täyttää pyhän kaupungin ja tulvii porttien
ulkopuolelle, valaisten hohteellaan koko maan. Lähinnä valtaistuinta
ovat ne, jotka kerran intoilivat saatanan asian puolesta, mutta tulivat
temmatuiksi kuin kekäleet tulesta ja sen jälkeen ovat syvällä
antaumuksella ja pyhällä innolla seuranneet Vapahtajaansa… Ja
näistä eteenpäin on lukematon joukko… Heidän taistelunsa on
päättynyt, ja he ovat voittaneet." S. t.644.
10.12. Perjantai, aamu
Jes. 5:20, 21
"Sinun käytöksesi vähentää maallisten ystäviesi kunnioitusta Jumalan
lakia kohtaan. Se sanoo heille: sinä voit joko totella Jumalan käskyjä
tai et. Uskon jollain tavalla Jumalan lain olevan sitova ihmiselle, mutta
Herra ei ole niin tarkka määräystensä noudattamisesta, ja niiden
tilapäinen rikkominen ei ole niin ankarasti rangaistavaa. Monet
puolustautuvat rikkoessaan sapattia, viitaten sinun esimerkkiisi. He
olettavat, että kun mies, joka uskoo, että seitsemäs päivä on sapatti,
voi kuitenkin suostua maailmallisiin asioihin, kun olosuhteet
näyttävät sitä vaativan, niin he voivat tehdä samoin ilman että
tulisivat tuomituiksi." Z. 7
10.12. Perjantai, ilta
Ps. 119:36, 41, 43, 44
"Monet sielut seisovat tuomiolla sinua vastassa ja esittävät
puolustuksekseen sinun vaikutuksesi, koska olivat tottelemattomia

Jumalan käskyille. Vaikka se ei puolusta heidän syntejään, niin on
kuitenkin kauheata puhua sinua vastaan. Jumala on puhunut, ja Hän
vaatii, että ihmiset tottelevat. Hän ei kysy, oliko heistä mukavaa tehdä
niin. Jeesus ei kuollut lunastaakseen ihmiset heidän synneissään,
vaan synneistään." Zeugn. 7
11.12. Sapatti, aamu
5. Moos.8:19, 20
"Synti on Jumalan lain rikkomista. Kun Aadamin synti toi mukanaan
niin sanomattoman kurjuuden, että se vaati kalliin Jumalan Pojan
uhrin, mikä onkaan niiden rangaistus, jotka näkevät totuuden valon ja
kuitenkaan eivät välitä Herran neljännestä käskystä? Olosuhteet eivät
puolusta ketään, että hänen on maallisen voiton tähden
työskenneltävä sapattina. Jos Jumala puolustaisi yhtä uhreista, voisi
Hän puolustaa kaikkia." Zeug. 7
11.12. Sapatti, ilta
Jaak. 3:13
"Jos me tunnustamme omaavamme enemmän valoa kuin joku muu
kansa maan päällä, niin tulisi myös elämämme ja luonteemme olla
sopusoinnussa sellaisen uskon kanssa. Se päivä on aivan
edessämme, jolloin vanhurskaat sidotaan kalliiksi viljalyhteiksi, kun
taas jumalattomat kootaan rikkaruohoina viimeisen suuren päivän
tuleen." B. A. 324.
12.12. Sunnuntai, aamu
Tiit. 3:8
"Ihmisen on jätettävä väärä tiensä ja seurattava Jeesuksen
esimerkkiä, otettava ristinsä, seurattava Häntä, kiellettävä itsensä ja
totella Jumalaa kaikessa… Jos totuuden tunnustajat eivät osoita
uskoaan näinä suhteellisen rauhallisina päivinä, niin mikä pitää heitä
pystyssä suuren koetuksen tullessa?… Tämä vakava aika ei ole enää
kaukana. Sen sijaan että olisi pehmeä ja päättämätön, tulisi Jumalan
kansan kerätä voimaa ja rohkeutta ahdistuksen ajalle." Zeugn. 7.
12.12. Sunnuntai, ilta
5. Moos.7:3, 4
"Jumala kielsi muinoin mitä ankarammin avioliiton Hänen kansansa
ja muiden kansakuntien välillä. Nykyään tuodaan verukkeita, että tuo
kielto
annettiin
estämään
heprealaisia
naimaan
epäjumalanpalvelijoita, ja yhdistymään pakanallisiin perheisiin. Mutta
pakanat olivat määrätyssä suhteessa parempia kuin tämän ajan
katumattomat, koska viimeksi mainituilla on totuuden valo ja
kuitenkin kieltäytyvät itsepintaisesti vastaanottamasta sitä. Tämän
päivän syntiset ovat paljon syyllisempiä kuin pakanat, sillä
evankeliumin valo valaisee kaikkialla heidän ympärillään. Hän
loukkaa omaatuntoa ja on ilman muuta Jumalan vihollinen." B. A.

192.
13.12. Maanantai, aamu
Matt. 7:12
"Vapahtajamme koetti teroittaa kuulijoilleen, että ihminen, joka
haluaa hyötyä pettämällä lähimmäistään pienimmässäkin asiassa,
tulisi suotuisan tilaisuuden sattuessa olemaan petollinen suurissakin
asioissa. Pieninkin poikkeaminen ankaran rehellisyyden tieltä murtaa
esteet ja valmistaa sydäntä tekemään suurempia rikoksia. Kristus
opetti sekä puheellaan että esimerkillään, että mitä ankarimman
rehellisyyden tulisi ohjata toimintaamme lähimmäisiämme kohtaan."
T. I, 229.
13.12. Maanantai, ilta
Ef. 5:1, 2
"Miettikää vähemmän muotiasioita, mutta ahkeroikaa sitä enemmän
tuntemaan Kristuksen luonnetta. Suurin ja pyhin ihminen oli samalla
sävyisin. Hänen luonteessaan yhdistyi ylevyys alennukseen
sopusuhtaisesti. Hän saattoi kutsua kokoon taivaan sotajoukot;
alkuaineet tottelivat Hänen käskykin, mutta Hän tuli meidän
tähtemme köyhäksi, jotta me rikastuisimme Hänen köyhyydestään.
Tämän maailman iloilla, sen ihanuudella ja loistolla ei ollut mitään
vetovoimaa Häneen. Kristillisissä hyveissä Hän antoi suurimman
arvon sävyisyydelle ja nöyryydelle. Kristus tiesi hyvin, kuinka kovin
ihmissydän riippuu vaatteissa, ja siksi Hän kehottaa seuraajiaan, Hän
jopa käskee heitä, etteivät ajattele niitä niin paljoa." Weg z. Ges. 97.
14.12. Tiistai, aamu
5. Moos . 21:18-21
"Jumalan hallinto järjestys ei tunne mitään sovitteluratkaisua pahan
kanssa, tämä on tehtävä selväksi. Tottelemattomuutta ei saa suvaita
kotona eikä koulussa. Ei vanhempi eikä opettaja, jonka sydämellä on
hoidossaan olevien menestys, halua sovitella taipumattoman
itsepäisyyden kanssa, joka uhmaa arvovaltaa tai turvautuu
verukkeisiin tai kiertelemiseen päästäkseen tottelemasta. Ei rakkaus
vaan hempeämielisyys käsittelee rikosta keveästi, koettaa
suostuttelulla tai houkutuksilla saada myöntymään ja viimein
hyväksyy vaaditun asian sijaan jonkin korvikkeen." E. ja k. 274.
14.12. Tiistai, ilta
Ps. 119:45, 24
"Nuorilla on synnynnäinen vapaudenrakkaus. He kaipaavat
riippumattomuutta ja heidän on tarpeellista ymmärtää, että näistä
arvaamattoman kalliista siunauksista voi nauttia vain tottelemalla
Jumalan lakia. Tämä laki on todellisen vapauden ja
riippumattomuuden suojelija. Se ilmaisee ja kieltää sellaiset asiat,
jotka alentavat ja orjuuttavat. Siten se suojelee kuuliaista pahan
vallalta." E. ja k. 274.

15.12. Keskiviikko, aamu
2. Tim. 3:14
"Timoteus tunsi kirjoitukset jo lapsuudestaan asti, ja tämä tieto varjeli
häntä ympäröivältä pahalta vaikutukselta ja kiusaukselta valita
nautinnot ja itsensä tyydyttäminen ennen velvollisuutta. Tällaista
varjelijaa kaikki lapsemme tarvitsevat, ja vanhempien ja Kristuksen
lähettiläiden tehtäväala tulisi olla huolehtia siitä, että lapsille oikealla
tavalla opetetaan Jumalan sana." T. I, 126.
15.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 34:4, 10
"Kristuksen uhri syntien sovitukseksi on suuri totuus, jossa kaikki
muut totuudet riippuvat. Tullakseen oikein ymmärretyksi ja
arvostetuksi, täytyy jokaista Jumalan sanan totuutta, Mooseksen
ensimmäisestä kirjasta Ilmestyskirjaan saakka, tutkia Golgatan
rististä virtaavassa valossa. Esitän teille ylevää, suuremmoistä armon
muistomerkkiä ja uudestisyntymistä, lunastusta ja pelastusta - ristille
korotettua Jumalan Poikaa. Sen tulee olla jokaisen saarnaajiemme
pitämien puheitten perustuksena." D. d. Ev. 280.
16.12. Torstai, aamu
1. Aikak. 29:11
"Nähtyään saatanan voiman ja häijyyden pelastetut ymmärtävät
paremmin kuin koskaan ennen, että vain Kristuksen voima saattoi
tehdä heistä pelastettuja. Koko loistavassa joukossa ei ole
ainoatakaan, joka pitäisi pelastusta omana ansionaan, luullen
voittaneensa omalla voimallaan ja hyvyydellään. Kukaan ei sano
mitään omista teoistaan tai kärsimyksistään, vaan jokaisen laulun
sisällyksenä, jokaisen ylistysvirren perusajatuksena on: 'Pelastus tulee
meidän Jumalaltamme ja Karitsalta.'" S. t. 644.
16.12. Torstai, ilta
Ilm. 19:11, 12, 16
"Jumalan Pojan lopullinen kruunaus tapahtuu taivaan ja maan
kokoontuneiden asukkaiden läsnä ollessa." "Kuin hurmaantuneina
jumalattomat ovat katselleen Jumalan Pojan kruunausta. He näkevät
Hänen käsissään Jumalan lain taulut, käskyt, joita he ovat
halveksineet ja rikkoneet. He näkevät ja kuulevat pelastettujen
ihmettelyn, ihailun ja syvän kunnioituksen ilmaisut; ja kun sointuvien
sävelten aallot vyöryvät kaupungin ulkopuolella olevien joukkojen yli,
niin kaikki huudahtavat yhteen ääneen: 'Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat
sinun tiesi, aina kansojen kuningas'; ja heittäytyen kasvoilleen
maahan he palvovat elämän Ruhtinasta." S. t. 647.
17.12. Perjantai, aamu
Ilm. 20:11, 12
"Ja nyt korkeimmalla majesteettisuudella ja vallalla varustettuna
kuningasten Kuningas julistaa tuomion Hänen hallitustaan vastaan

kapinoiville ja panee toimeen oikeuden niitä kohtaan, jotka ovat
rikkoneet Hänen lakinsa ja sortaneet Hänen kansaansa… Kun
asiakirjat avataan ja Jeesus katselee jumalattomia, nämä muistavat
jokaisen synnin, minkä ovat tehneet. He näkevät, missä heidän
jalkansa poikkesivat pois puhtauden ja pyhyyden polulta ja miten
pitkälle ylpeys ja vastahakoisuus ovat vieneet heidät Jumalan lain
rikkomisessa… Kaikki on heidän edessään kuin tulikirjaimin
kirjoitettuna. Valtaistuimen yläpuolella näkyy risti; ja kuin
panoraamana näkyy Aadamin kiusaus ja lankeemus sekä suuren
pelastussuunnitelman toisiaan seuraavat tapahtumat." S. t. 645.
17.12. Perjantai, ilta
Jes. 57:13, 14
"Totuuden tunnustajien harjoittama vääryys tuo suurta heikkoutta
seurakuntaan. Se on loukkauskivi syntisten tiellä ja estää heitä
tulemasta valoon. Veli! Herra kutsuu sinua astumaan täysin Hänen
puolelleen, jotta tekosi osoittavat, että tunnet Hänen säädöksensä.
Älä enempää häpäise sapattia. Hän käskee sinua heräämään
velvollisuuteesi ja kantamaan uskollisesti edesvastuusi, jonka Hän on
sinulle antanut." Zeugn. 7
18.12. Sapatti, aamu
1. Tim. 6:12-14
"Jumala kostaa tuomiollaan niille, jotka tunnustavat palvelevansa
Häntä, mutta todellisuudessa kuitenkin palvelevat mammonaa. Jotka
etujensa vuoksi halveksivat Herran nimenomaisia käskyjä, kasaavat
päälleen tulevaista kärsimystä. Eivätkö monet kansastamme ole
langennut syntiin, uhraten uskontonsa maallisen voiton tähden?
Hurskauden muotoa vielä säilytetään, mutta koko heidän ajattelunsa
keskittyy heidän maallisiin asioihinsa. Jumalan laki täytyy pitää ennen
kaikkea ja totella sitä hengessä ja kirjaimessa. Kun Jumalan sanaa,
joka kauhealla juhlallisuudella julistettiin pyhältä vuorelta, pidetään
niin vähän arvossa, niin kuinka Hänen Henkensä Todistukset otetaan
vastaan?" Zeugn. 7/10
18.12. Sapatti, ilta
Ef. 6:14, 15
"Joka tuntee tämän ajan, jossa me elämme, hän työskentelee myös
niin, kuin seisoisi taivaan valossa… Jos hänen oma elämänsä on
tunnustetun totuuden ilmaisua, silloin hän voi mennä eteenpäin ja
viedä toisille sitä totuutta, jonka palveluksessa hän on. Jumalan
Hengen täyttämänä hän saa syvän, rikkaan kokemuksen, ja Jumalan
enkelit auttavat hänen työtään menestymään." M. d. Ev. 107.
19.12. Sunnuntai, aamu
Miikan 7:18, 19
"Samalla kun Kristus avaa ihmiselle taivaan, Hänen lahjoittamansa
elämä avaa ihmissydämen taivaalle. Synti ei ainoastaan erota meitä

Jumalan yhteydestä, vaan se hävittää ihmissielusta sekä halun että
kyvyn Jumalan tuntemiseen. Kristuksen tehtävänä on tehdä
mitättömäksi kaikki tämä paholaisen työ. Hänellä on valta elvyttää ja
ennallistaa synnin lamaannuttamat sielun kyvyt, pimentyneen mielen
ja vääristyneen tahdon. Hän avaa meille maailmankaikkeuden
rikkaudet, ja Häneltä saamme myös kyvyn ymmärtää ja käyttää näitä
aarteita." E. ja k. 29.
19.12. Sunnuntai, ilta
Valit. V. 3:40
"Suurta lunastussuunnitelmaa, sellaisena kuin se on ilmaistu näiden
viimeisten päivien päättävässä työssä, tulisi tutkia hyvin huolellisesti.
Taivaallisen pyhäkön tapahtumien tulisi tehdä sellainen vaikutus
ihmisten mieleen, että he puolestaan voisivat vaikuttaa toisiin.
Jokaisen tulisi paremmin käsittää se sovitustyö, jota suoritetaan
taivaallisessa pyhäkössä. Ne, jotka käsittävät ja omaksuvat tämän
suuren totuuden, ryhtyvät työhön yhdessä Kristuksen kanssa
valmistaakseen kansaa kestämään Jumalan suurena päivänä, ja
heidän ponnistuksensa menestyvät." T. I, 25.
20. 12. Maanantai, aamu
Ef. 2:10
"Jumalan sana on punottava niiden luonteeseen ja elämään, jotka
uskovat sen. Ainoa elävä usko on uskoa, joka ottaa totuuden vastaan
ja sulattaa sen, kunnes se tulee osaksi olemuksesta ja elämän
toiminnan vaikuttavaksi voimaksi. Jeesusta sanotaan Jumalan
sanaksi. Hän otti vastaan Isänsä lain, toteutti sen periaatteita
elämässään, ilmaisi sen henkeä ja osoitti sen siunauksellisen voiman
sydämeen... Kristuksen seuraajien täytyy osallistua Hänen
kokemuksistaan. Heidän täytyy sulattaa Jumalan sana. Heidän on
Kristuksen voimasta muututtava sen kaltaisiksi ja heijastettava
Jumalan ominaisuuksia. Heidän täytyy syödä Jumalan Pojan lihaa ja
juoda Hänen vertansa, muuten heissä ei ole elämää. Kristuksen
elämän ja työn täytyy tulla Hänen opetuslastensa elämäksi ja työksi."
T. I, 26.
20.12. Maanantai, ilta
Ps. 111:2, 3
"Vain se, joka näkee luonnossa Isänsä kätten työtä ja lukee maan
rikkaudessa ja kauneudessa Hänen käsikirjoitustaan, saa luonnossa
sen syvimmän opetuksen ja ottaa vastaan sen korkeimman
palvelukselle Kukkulan ja laakson, joen ja meren merkityksen voi
täysin ymmärtää vain se, joka katselee niitä Jumalan ajatusten
ilmentyminä, Luojan ilmoituksena." E. ja k. 113.
21. 12. Tiistai, aamu
Ps. 128:1, 2

"Tämä perhepiiriin keskittyvä kasvatus oli vallitsevana patriarkkojen
päivinä. Näin perustetuille kouluille Jumala järjesti mitä suotuisimmat
olosuhteet luonteen kehitykselle. Hänen johdossaan olevat ihmiset
noudattivat yhä elämässään sitä suunnitelmaa, jonka Hän oli alussa
antanut. Ne jotka erosivat Jumalasta, rakensivat itselleen kaupunkeja.
He kokoontuivat niihin pitämään iloa ylellisyydessä, nautinnoissa ja
paheissa, jotka tekevät nykyajan kaupungit maailman ylpeydeksi ja
kiroukseksi. Mutta ne, jotka pitivät kiinni Jumalan säätämistä elämän
periaatteista, asuivat kedoilla ja kukkuloilla. He olivat maanviljelijöitä
ja karjanhoitajia. Tällainen vapaa, riippumaton elämä tarjosi
mahdollisuuksia työhön, opiskeluun ja mietiskelyyn. He oppivat
tuntemaan Jumalaa ja opettivat lapsilleen Hänen tekojaan ja teitään."
E. ja k. 33.
21.12. Tiistai, ilta
1. Piet. 4:14, 16
"Kaikki, jotka tässä maailmassa suorittavat todellista palvelusta
Jumalalle tai ihmisille, valmistuvat siihen kärsimyksen koulussa. Mitä
tärkeämpi on luottamustoimi ja mitä korkeampi palvelustehtävä, sitä
tiukempi on koe ja sitä ankarampi harjoitus." E. ja k. 145.
22.12. Keskiviikko, aamu
Ps. 145:1-7
"Lapsia olisi kehotettava tutkimaan niitä kohteita luonnossa, jotka
valaisevat Raamatun opetuksia, ja niitä Raamatun vertauksia, jotka
on otettu luonnosta. Heidän olisi tutkittava sekä luonnosta että
Pyhästä Kirjasta kaikkea sitä, mikä kuvaa Kristusta ja niitä asioita,
joita Hän käytti valaisemaan totuutta. Siten he voivat oppia
näkemään Hänet katsellessaan puuta ja viiniköynnöstä, liljaa ja
ruusua, aurinkoa ja tähtiä. He voivat oppia kuulemaan Hänen
äänensä lintujen laulussa, metsän huokailussa, ukkosenjylinässä ja
meren soitannossa. Silloin kaikki luonnossa toistaa heille Hänen
kallisarvoisia opetuksiaan. Niille, jotka siten tutustuvat Kristukseen,
maa ei milloinkaan enää ole yksinäinen ja hyljätty pailla. Se on
heidän Isänsä huone ja sen Olennon läsnäolon täyttämä, joka kerran
asui ihmisten keskellä." E. ja k. 113.
22.12. Keskiviikko, ilta
Snl. 3:3,4
"Ainoastaan Jumalan sanassa tämä on selvästi esitetty. Siinä on
näytetty, ettei kansojen enempää kuin yksilöidenkään voima ole
niissä mahdollisuuksissa ja eduissa, jotka näyttävät tekevän ne
voittamattomiksi, ei niiden kerskatussa suuruudessa. Niiden voiman
määrää se uskollisuus, millä ne täyttävät Jumalan tarkoitusta." E. ja
k. 166.
23.12. Torstai, aamu
Välit.v. 3:39

"Saatana näyttää lamautuneelta, kun hän katselee Kristuksen
kunniaa ja ylevyyttä. Hän joka kerran oli suojaava kerubi, muistaa,
mistä hän on langennut. Loistava serafi, ’aamuruskon poika’; kuinka
muuttunut, miten alentunut! Hänet on iäksi suljettu siitä neuvostosta,
missä häntä kerran kunnioitettiin. Hän näkee nyt toisten seisovan
lähellä Isää ja verhoavan Hänen kirkkauttaan. Hän on nähnyt
kookkaan, ulkomuodoltaan majesteettisen enkelin asettavan kruunun
Kristuksen päähän ja hän tietää, että, tämän enkelin korkea asema
olisi voinut olla hänellä. Hän muistaa viattomuutensa ja puhtautensa
kodin sekä sen rauhan ja tyytyväisyyden, mikä hänellä oli, kunnes hän
alkoi napista Jumalaa vastaan ja kadehtia Kristusta." S. t. 647.
23.12. Torstai, ilta
Joel. 4:22
"Jeesus sanoo majesteettiudella: 'Katsokaa, syntiset, vanhurskasten
palkkaa! Ja te, minun lunastettuni, katsokaa jumalattomien kostoa!'
Tuo ääretön kansanpaljous katselee loistavaa joukkoa kaupungin
muureilla. Ja katsellessaan heidän kimmeltävien kruunujensa loistoa
ja nähdessään heidän kasvojensa säteilevän kirkkautta ja heijastavan
Jeesuksen kuvaa ja katsellessaan vielä kuningasten Kuninkaan ja
herrojen Herran voittamatonta kirkkauskohdetta ja majesteettiutta,
heidän rohkeutensa katoaa kokonaan. He huomaavat, minkä aarteen
ja kirkkauden he menettävät, ja he käsittävät, että synnin palkka on
kuolema," H. k. 325.
24.12. Perjantai, aamu
Gal. 6:7
"Veljeni, sinun sielusi täytyy elävöityä ja uskosi kehittyä. Sinä olet
puolustellut tottelemattomuuttasi yhdellä ja toisella verukkeella, niin
että omatuntosi on rauhassa nukahtanut ja lakannut muistuttamasta
sinua erehdyksistäsi. Sinä olet sapatin pitämisessä seurannut niin
kauan omaa mukavuuttasi, että mielesi on kokonaan tullut
tunteettomaksi sille. Sinun tiesi on tottelemattomuuden tietä, mutta
sinä olet itse siitä edesvastuussa, sillä sinä olet itse saattanut itsesi
tähän tilanteeseen." Zeugnh.7/13
24.12. Perjantai, ilta
Jes. 56:1, 2
"Vapahtaja piti sapattia ja opetti opetuslapsiaankin sitä
noudattamaan. Hän tiesi, miten sitä tuli viettää, sillä Hän itse oli
tehnyt sen pyhäksi päiväksi." "Niin kuin Jumala päätti luomistyönsä ja
lepäsi sapattina, niin tulee meidänkin levätä. Hän käskee meitä
panemaan syrjään päivittäiset askareemme sekä omistamaan pyhät
hetket terveelle levolle, jumalanpalvelukselle ja hyville teoille." Chr. u.
H. 70.
25.12. Sapatti, aamu
Ps. 16:8, 11

"Vain Jumalan alttarilla voimme sytyttää kynttilämme pyhällä tulella.
Vain tämä valo ilmaisee meille inhimillisen kyvyn pienuuden ja
epätäydellisyyden ja antaa meille selvän käsityksen Kristuksen
täydellisyydestä ja puhtaudesta. Vain katselemalla Jeesusta,
toivomalla olevamme Hänen kaltaisensa, tuntemalla Hänen
vanhurskautensa, isoamme ja janoamme me sen omistamista, ja
vain vakavasti rukoilemalla Jumala antaa meille sen, mitä
sydämemme toivoo." D. d. Ev. 227.
25.12. Sapatti, ilta
2. Tim. 2:1, 2
"Pyhien ja marttyyrien antama tunnustus uskostaan on kirjoitettu
muistiin jälkipolvien hyödyksi. Nuo pyhyyden ja järkkymättömän
rehellisyyden elävät esimerkit ovat säilyneet meidän aikaamme
saakka herättämään niiden rohkeutta, jotka nyt ovat kutsutut
olemaan Jumalan todistajina. He vastaanottivat armon ja totuuden, ei
vain itsensä hyväksi, vaan myös sitä varten, että Jumalan tuntemus
heidän kauttaan valaisisi maailman. Jos Jumala on tämän sukupolven
aikana antanut palvelijoilleen valoa, silloin heidän tulee antaa sen
loistaa maailmalle." S. t. 455.
26.12. Sunnuntai, aamu
Hebr. 10:22, 23
"Varoituksia ja kehotuksia ei anneta erehtyneille seitsemännen
päivän adventistien keskuudessa sen vuoksi, että heidän elämänsä
olisi moitittavampaa kuin yleisten kirkkojen kristittyjen, eikä siksi että
heidän esimerkkinsä ja toimintansa olisi huonompaa kuin niiden
adventistien, jotka eivät tottele lainkaan Jumalan lain vaatimuksia,
vaan koska heillä on suuri valo ja koska he tunnustuksensa kautta
ovat ottaneet asemansa Jumalan erikoisena kansana, jonka sydämiin
on Jumalan laki kirjoitettuna." Zeugn.13.
26,12. Sunnuntai, ilta
Luuk. 4:15, 22
"Vain Kristuksen veri voi puhdistaa synnistä. Vain Hänen voimansa voi
varjella ihmiset synnistä. Ihanassa vuorisaarnassaan Hän selitti, mikä
Jumalan silmissä on arvokkainta ja mikä todella tekee onnelliseksi.
Vapahtajan opetuslapset olivat rabbiinien opetusten vaikuttamia, ja
näille opetuslapsille Jeesuksen opetukset ensiksi kuuluivat. Mitä Hän
heille opetti, se on sanottu myös meille. Meidän täytyy oppia samat
asiat." Chr. u.H. 55.
27.12. Maanantai, aamu
Ilm. 20:10
"Vaikka
saatanan
on
ollut
pakko
tunnustaa
Jumalan
oikeudenmukaisuus ja kumartua Kristuksen ylivallan edessä, hänen
luonteensa on kuitenkin muuttumaton. Kapinahenki puhkeaa jälleen
esiin niin kuin mahtava tulva. Täynnä raivoa hän päättää jatkaa

suurta taistelua. On tullut aika ryhtyä viimeiseen epätoivoiseen
kamppailuun taivaan Kuningasta vastaan. Hän syöksyy alamaistensa
keskelle ja, koettaen saada heidätkin raivon valtaan, yllyttää heitä
äkilliseen hyökkäykseen. Mutta kaikista niistä lukemattomista
ihmisistä, jotka hän on houkutellut kapinaan, ei nyt ainoakaan
tunnusta hänen valta-asemaansa. Hänen valtansa on loppunut…
Jumalan, tuli lankeaa taivaasta. Maa aukenee. Sen syvyyksiin kätketyt
aseet vedetään esiin. Kuluttavat liekit leimahtavat esiin jokaisesta
avautuneesta halkeamasta. Kalliotkin ovat ilmitulessa… Se on
jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä." S. t. 650.
27.12. Maanantai, ilta
Habak. 3:3, 4
"Jää vain yksi muistuttaja: meidän Lunastajamme tulee aina
kantamaan ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen haavoitetussa
päässään, Hänen kyljessään sekä Hänen käsissään ja jaloissaan ovat
ne ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin julmasta työstä... Hän,
joka on ' 'voimallinen auttamaan' lunastus työn uhrin kautta, oli myös
voimallinen harjoittamaan oikeutta Jumalan armon hylkääjiä
kohtaan. Hänen alennuksensa merkit ovat Hänen korkein kunniansa.
Golgatalla saadut haavat tulevat kautta ikuisten aikojen julistamaan
Hänen kiitostaan ja todistamaan Hänen voimastaan." S. t. 652.
28.12. Tiistai, aamu
2. Aikak.30:1, 13, 27
"Israelin juhlilla oli tärkeä asema kasvatuskeinona. Jokapäiväisessä
elämässä koti toimi sekä kouluna että kirkkona. Vanhemmat olivat
opettajina niin maallisissa kuin hengellisissäkin asioissa, mutta
kolme kertaa vuodessa oli määrätty aika keskinäiseen
kanssakäymiseen
ja
jumalanpalvelukseen.
Aluksi
nämä
kokoontumiset tapahtuivat Siilossa, myöhemmin Jerusalemissa. Vain
isiä ja poikia vaadittiin olemaan saapuvilla, mutta kukaan ei halunnut
jäädä osattomaksi juhlien tarjoamista tilaisuuksista. Mikäli
mahdollista koko perhekunta saapui juhlille, ja perheen
vieraanvaraisuudesta olivat osallisina myös muukalaiset, leeviläiset ja
köyhät." E. ja k. 41.
28.12. Tiistai, ilta
Ps. 132:7
"Matka Jerusalemiin tuon ajan tapaan tehtynä - kevään ihanuuden,
keskikesän loiston tai syksyn kypsyneen kauneuden keskellä - oli
nautinto. Kiitosuhrein he tulivat, valkotukkaisesta vanhuksesta aina
pienokaiseen saakka, kohtaamaan Jumalaa Hänen pyhässä
asumuksessaan. Matkalla heprealaiset kertoivat menneen ajan
kokemuksia, kertomuksia, joista sekä vanhat että nuoret yhä pitävät
paljon. He lauloivat samoja lauluja, jotka olivat olleet rohkaisuna

korpivaelluksen aikana. Jumalan käskyjä esitettiin laulaen, ja kun ne
liittyivät luonnon ja ystävällisen seurustelun siunattuun vaikutukseen,
ne painuivat lähtemättömästi monen lapsen ja nuoren mieleen." E. ja
k. 41.
29.12. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:27
"Seurustellessaan Jumalan kanssa ja onnellisesti tutkien taivaallisia
asioita, sielu valmistuu taivasta varten ja kokoaa toisia sieluja
Kristuksen laumaan. Lunastajamme on halukas ja voimakas
tekemään enemmän hyväksemme kuin osaamme kysyä tai
ajatellakaan." Zeugn. 10.
29.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 145:18, 19
"On ihmeellistä, että voimme rukoilla vaikuttavasti, että arvottomalla,
kuolevaisella on valta esittää pyyntönsä Jumalalle. Voiko ihminen
toivoa korkeampaa valtaa kuin olla liittynyt iankaikkiseen Jumalaan?
Heikkona ja syntisenä hänellä on etuoikeus puhutella Luojaansa!
Saamme lausua sanoja, jotka saavuttavat maailmankaikkeuden
Hallitsijan valtaistuimen, saamme seurustella Jeesuksen kanssa tietä
kulkiessamme, ja Hän sanoo olevansa oikealla puolellamme." D. d.
Ev. 229.
30.12. Torstai, aamu
Jes. 65:17-19
"Siellä meidän näköämme himmentävä verho on poistettu ja
silmämme näkevät sen kauneuden maailman, josta nyt näemme
välähdyksiä mikroskoopin avulla. Katselemme taivaitten ihanuuksia,
joita nyt kaukaa tarkastellaan kaukoputken välityksellä, Synnin sumu
on poistunut ja koko maa esiintyy 'Herran meidän Jumalamme
ihanuudessa.' Mikä alue avautuukaan tutkittavaksemme!" E. ja k.
286.
30.12. Torstai, ilta
Ilm. 21:5
"Kristuksen takaisintulon päivä on vain pahoille turmion päivä.
Jumalan kansalle sekä koko maalle se merkitsee vapautuksen
päivää. Kaikki kunnioittavat Jumalan pyhää lakia auringon alla.
Kaikki, jotka ovat olleet uskollisia Jumalan käskyille asuvat Hänen
luonaan. Jumalan kaupungissa ei ole yötä. Auringonvalo on
kirkkaampi eikä häikäise tuskallisesti ja on kuitenkin paljon
kirkkaampi kuin meidän keskipäivämme kirkkaus. Jumalan ja
Karitsan kirkkaus valaisee pyhää kaupunkia himmentymättömällä
valolla. Lunastetut vaeltavat jatkuvan päivän
auringottomassa
kirkkaudessa." Chr. u. H. 184.
31.12. Perjantai, aamu
Jes. 45:24, 25
"Ala totella jumalallisia käskyjä ja luota Jumalaan. Älä uhmaa Hänen

vihaansa, kunnes Hän maksaa sinulle kauhealla rangaistuksella. Hän
antaa armoaan runsaasti ja ylitsevuotavasti; Hän tahtoo antaa sinulle
rauhansa, kun nöyrässä uskossa tulet Hänen luokseen." Z. 7
31.12. Perjantai, ilta
Ilm. 21:5, 7
"Koska Jumala on näyttänyt minulle adventtikansan vaelluksen
pyhään kaupunkiin ja sen suuren palkan, mikä annetaan niille, jotka
odottavat Herraansa, kun Hän palaa häistä, saattaa velvollisuuteni
olla kertoa teille lyhyin piirtein, mitä Jumala on minulle ilmaissut.
Näimme elämänpuun ja Jumalan istuimen… Näin elämänpuun
hedelmiä… Pyysin Jeesukselta saada maistaa noita hedelmiä Hän
sanoi: 'Ei nyt… Mutta pienen ajan kuluttua, jos pysyt uskollisena, saat
syödä elämänpuun hedelmiä ja juoda elämänlähteen vettä.'…
Toisinaan minusta tuntuu, etten voi viipyä täällä enää kauemmin, sillä
kaikki maan päällä näyttää niin synkältä. Tunnen itseni hyvin
yksinäiseksi täällä, sillä olen saanut nähdä paremman maan. Oi,
jospa minulla olisi kyyhkyn siivet, niin lentäisin pois ja olisin levossa.
H. k. 16, 23.
*****
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