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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.
Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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LOKAKUU
1.10. Torstai, aamu
Ps. 119:11
”Jos haluamme välttyä eksymästä vääryyteen ja valheeseen, meidän on
syvennyttävä mietiskelemään totuutta. Jumalan Sana varustaa mielen
jumalallisen voiman aseilla, joilla vihollinen voidaan voittaa. Onnellinen on se,
joka kiusattuna havaitsee olevansa hyvin perehtynyt Raamattuun ja joka voi
turvautua Jumalan lupauksiin. »Minä kätken sinun sanasi sydämeeni», sanoo
psalmista, »etten tekisi syntiä sinua vastaan.» Signs 1.6.1882
”Sanan tulee alati olla mielessämme ja huulillamme. Olkoon ankkurinamme
»kirjoitettu on». Ne, jotka etsivät neuvoa Jumalan Sanasta, havaitsevat
ihmissydämen heikoksi ja Jumalan armon voimalliseksi alistamaan jokaisen
pyhittymättömän, epäpyhän mielijohteen. Heidän sydämessään on alati
rukouksen henki, ja pyhät enkelit suojaavat heitä. Kun vihollinen hyökkää
heidän kimppuunsa, Jumalan Henki kohottaa heidän puolestaan lipun häntä
vastaan. Mieli on levollinen, sillä se on totuuden voimallisten vaikutusten
vallassa.” 6T 160
1.10. Torstai, ilta
Matt. 13:44
”Jumalan sanan avulla pysytään yhteydessä elävään Jumalaan. Joka ravitsee
itseään Sanalla, tulee kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantavaksi. Hän — on
löytävä totuuden kultakaivoksia, joista hänen on kaivettava esiin kätkettyä
aarretta. [Hänen ollessaan] kiusausten ympäröimänä, Pyhä Henki on palauttava
hänen mieleensä juuri sillä hetkellä eniten tarvittavia sanoja, joita hän sitten voi
käyttää tehokkaasti.” Signs 5.9.1895.
”Meidän on paremmin perehdyttävä Raamattuumme. Pystyisimme torjumaan
monia kiusauksia, jos painaisimme mieleemme raamatunkohtia. Torjukaamme
sielunvihollisen kiusaukset sanomalla: »Kirjoitettu on.» Joudumme kyllä
uskoamme ja rohkeuttamme koetteleviin taisteluihin, mutta ne vain vahvistavat
meitä, jos voitamme ne Jeesuksen tarjoaman armon avulla. Mutta meidän
täytyy uskoa; meidän on vähääkään epäilemättä tartuttava lupauksiin.” RH
13.5.1884.
2.10. Perjantai, aamu
2 Kor. 1: 20
”Verraton Raamattu on Jumalan puutarha, ja hänen lupauksensa ovat sen
liljoja, ruusuja ja neilikoita.” RH 19.3.1889
”Miten toivonkaan että me kaikki uskoisimme Jumalan lupauksiin. -- Emme
saa tavoitella mitään iloista tunneliikutusta todistukseksi siitä, että taivas on
hyväksynyt meidät, vaan meidän on tartuttava Jumalan lupauksiin ja sanottava:
»Ne ovat minun. Herra antaa Pyhän Henkensä vaikuttaa minussa. Saan häneltä
valoa, sillä hän on luvannut: 'Mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne,
niin se on teille tuleva.' Uskossa kurottaudun esiripun sisäpuolelle ja tartun
Kristukseen, voimaani. Kiitän Jumalaa siitä, että minulla on Vapahtaja.» Signs
25.3.1889
2.10. Perjantai, ilta
Mark. 10:49-52
”Pyhä Raamattu ei ole vain vastaan otettava pelkästään meille kirjoitettuna
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Jumalan sanana, vaan Jumalan itsensä puhumana. Kun ahdistetut sielut tulivat
Kristuksen luo, ei hän nähnyt edessään ainoastaan niitä, jotka silloin pyysivät
häneltä apua, vaan kaikki nekin, jotka kautta kaikkien aikojen tulisivat hänen
luokseen samanlaisessa hädässä ja yhtä lujasti uskoen. Sanoessaan
halvaantuneelle: »Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan
sinulle anteeksi», sanoessaan Kapernaumin naiselle: »Tyttäreni, uskosi on sinut
pelastanut; mene rauhaan», hän puhui samalla niille ahdistetuille, synnin
raskauttamille sieluraukoille, jotka vastaisuudessa etsisivät häneltä apua.
Samaa voidaan sanoa kaikista Jumalan sanan lupauksista. Niissä hän puhuu
meille jokaiselle henkilökohtaisesti, puhuu yhtä välittömästi, aivan kuin
kuulisimme hänen äänensä. Näissä lupauksissa Kristus ilmoittaa meille
armonsa ja voimansa. Ne ovat noita elämän puun lehtiä, jotka ovat 'kansojen
tervehtymiseksi'. Kun me otamme ne vastaan ja omistamme itsellemme,
vahvistavat ne luonnettamme ja virvoittavat ja ylläpitävät elämäämme.” KSL 98
”Tarttukoot nuoret äärettömän voiman käteen. Usko kasvaa, kun sitä
harjoitetaan. Ravitse itseäsi lupauksilla; turvaa sydämesi halusta Jumalan
Sanan yksinkertaiseen lupaukseen.”YI 23.3.1893
Säilytä muistin kätköihin Kristuksen arvokkaat sanat. Niitä tulee pitää hopeaa
tai kultaakin paljon arvokkaampina.” 6T 81
3.10. Sapatti, aamu
2 Piet. 1:21
”Jumala uskoi innoittamansa Sanan rajallisen ihmisen valmistettavaksi. Tämä
Sana, järjestettynä Vanhan ja Uuden testamentin kirjoiksi, on jätetty opaskirjana
perinnöksi langenneen maailman asukkaille, jottei yksikään, joka tutkistelee ja
noudattaa sen ohjeita, eksyisi tieltä matkallaan taivaaseen.” 1SM 16
”Raamattu esittää tekijäkseen Jumalan; kuitenkin ihmiskädet ovat sen
kirjoittaneet, ja sen eri osien toisistaan poikkeavissa kirjoitustavoissa voimme
nähdä kullekin kirjoittajalle luonteenomaisia piirteitä. Kaikki sen ilmoittamat
totuudet ovat 'syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta' (2 Tim. 3:16); kuitenkin
ne on ilmaistu ihmiskielellä. Pyhän Henkensä kautta iankaikkinen Jumala on
antanut valonsa loistaa palvelijoittensa mieliin ja sydämiin. Unien, näkyjen ja
vertauskuvien välityksellä hän on ilmaissut heille totuuksiaan, ja he itse ovat
pukeneet vastaanottamansa ilmoituksen ihmiskielelle.” ST 13
3.10. Sapatti, ilta
Sananl. 30:5
”Puhuessaan ihmisille Herra käyttää epätäydellistä puhetapaa, jotta maisten
olentojen turmeltuneet aistit ja turtunut, maallinen käsityskyky voisivat käsittää
hänen sanojaan. Näin Jumala osoittaa armollisuuttaan. Hän alentuu
kohtaamaan ihmiset siellä missä he ovat. Raamattu, niin täydellinen kuin se
onkin yksinkertaisuudessaan, ei vastaa Jumalan suuria aatteita, sillä koska ne
ovat äärettömiä, niitä ei voida täydellisesti ilmaista rajallisin ajatusrakennelmin.
Sen sijaan että Raamatun ilmaisut olisivat liioittelevia, kuten monet otaksuvat,
kilpistyvät väkevätkin ilmaisut ajatuksen suurenmoisuuteen, vaikka kirjoittaja
koettaisi kaikkein ilmeikkäimmällä kielenkäytöllään välittää lukijalle
korkeamman kasvatuksen totuuksia.” 15M 22
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”Jumala on tarkoittanut Raamatun koko ihmissuvun oppikirjaksi: lasten,
nuorten ja täysi-ikäisten tutkittavaksi kaikkina aikoina. Hän antoi sanansa
ihmisille oman itsensä ilmaisijaksi. Se on yhteyden välittäjä Jumalan ja ihmisten
välillä.” ST 76
4.10. Sunnuntai, aamu
2 Kor. 4:7
”Jumala on armollisesti nähnyt hyväksi ilmaista maailmalle totuutensa
inhimillisten välikappaleiden kautta, ja hän itse, Pyhän Henkensä kautta, teki
heidät kykeneviksi tähän työhön. Hän johti heidän mieltään valitsemaan mitä
oli puhuttava ja mitä kirjoitettava. Aarre uskottiin saviastioihin, mutta siitä
huolimatta se on peräisin taivaasta. — kuuliainen uskova Jumalan lapsi näkee
siinä [Jumalan todistuksessa] jumalallisen voiman kirkkauden, joka on täynnä
armoa ja totuutta.” ST 14
”Raamatun kirjoittajat ovat ajatuksiaan ilmaistessaan turvautuneet
inhimilliseen kielenkäyttöön. Se on inhimillisten miesten kirjoittama. Pyhä
Henki innoitti nämä miehet. Mutta kielen inhimillisen ymmärtämisen
puutteellisuudesta tai ihmismielen turmeltuneisuudesta johtuen monet,
kekseliäästi totuutta vältellen, lukevat ja ymmärtävät Raamattua miten
haluavat. Ei vaikeus ole Raamatussa.” 1SM 19
4.10. Sunnuntai, ilta
Joh. 5:39
”Ei Kirjoituksia annettu ihmisille keskeytymättömien tiedotusten jatkuvana
ketjuna, vaan pala palalta toisiaan seuraavien sukupolvien aikana sitä mukaa,
kuin Jumala näki kaitselmuksessaan tilaisuuden olevan sopivan vaikuttaakseen
ihmiseen eri aikoina ja eri paikoissa. Ihmiset kirjoittivat Pyhän Hengen
johtamina. Kirjoituksissa ei aina ole täydellistä järjestystä tai ilmeistä
yhtenäisyyttä. Raamatun totuudet ovat kätkettyjen helmien kaltaisia. Niitä on
etsittävä ja kaivettava esiin vaivalloisin ponnisteluin. Ne, jotka silmäilevät
Kirjoituksia vain ylimalkaisesti ja omaavat vain pinnallista tietoa, jota he pitävät
hyvin syvällisenä, puhuvat Raamatun vastakohtaisuuksista ja epäilevät
Kirjoitusten luotettavuutta. Mutta ne, jotka ovat valmiita noudattamaan totuutta
ja tekemään velvollisuutensa, tutkivat Kirjoituksia saadakseen jumalallisia
vaikutteita. Valistunut sielu havaitsee yhtenäisyyden, kaiken läpi juoksevan
loistavan kultaisen langan. Mutta tuon kallisarvoisen kultaisen langan
havaitseminen vaatii kärsivällisyyttä, mietiskelyä ja rukousta.” 1SM 20
5.10. Maanantai, aamu
2 Tim. 3:16
”Jumalan sana sisältää Vanhan testamentin yhtä hyvin kuin Uuden
testamentinkin. Kumpikaan ei ole täydellinen ilman toista.” KV. 87
”Huomiota pitäisi kiinnittää Vanhaan testamenttiin yhtä paljon kuin Uuteenkin.
Kun tutkimme Vanhaa testamenttia, huomaamme pulppuavien lähteiden
kumpuilevan esiin sieltäkin, missä huolimaton lukija näkee pelkkää erämaata.”
CT 462.
”Vanhan ja Uuden testamentin välillä ei ole mitään ristiriitaa. Vanhassa
testamentissa tapaamme evankeliumin tulevasta Vapahtajasta; Uudessa
testamentissa meillä on evankeliumi Vapahtajasta profeettain ennustusten
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täyttymyksenä. Vanha testamentti viittaa alati eteenpäin todelliseen uhriin, ja
Uusi testamentti osoittaa sen Vapahtajan tulleeksi, johon vertauskuvalliset uhrit
viittasivat. Juutalaiskauden himmeää kirkkautta on seurannut selvempi ja
säteilevämpi kristillisen kauden kirkkaus.” 6BC 1095
5.10. Maanantai, ilta
Ps. 119:105
”Patriarkkojen ilmentämänä, vertauskuvallisen uhripalveluksen ja lain
kuvaamana sekä profeettain ilmoittamana Kristus on Vanhan testamentin
rikkaus. Elämässään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan sekä Pyhän
Hengen ilmaisemana Kristus on Uuden testamentin aarre. Vapahtajamme, Isän
kirkkauden säteily, on sekä vanha että uusi. — Vanha testamentti luo valoaan
uuteen ja uusi vanhaan. Kumpikin on Jumalan kirkkauden ilmennys
Kristuksessa. Kumpikin esittää totuuksia, jotka jatkuvasti ilmaisevat uusia
merkityksen syvyyksiä hartaalle etsijälle.” KV 88, 89
”Jeesus sanoi Vanhan testamentin kirjoituksista - ja kuinka paljon enemmän
nuo hänen sanansa pätevätkään Uuteen testamenttiin - »Ne juuri todistavat
minusta» (Joh. 5:39), Lunastajasta, hänestä, johon iankaikkisen elämän
toivomme on keskittynyt. Niin, koko Raamattu puhuu Kristuksesta.
Luomiskertomuksen ensimmäisistä sanoista - sillä »ilman häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on» (Joh. 1: 3) - aina viimeiseen lupaukseen asti: »Katso,
minä tulen pian» (Ilm. 22:12) luemme hänen teoistaan ja kuuntelemme hänen
ääntään. Jos haluat tulla tuntemaan Vapahtajan, niin lue pyhiä kirjoituksia.” TKL
76
6.10. Tiistai, aamu
Ps. 12: 7
”Sanassaan Jumala on antanut ihmisille pelastuksen välttämättömän tiedon.
Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja
erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien
ilmaisijan, kokemusten koetinkiven.” ST 14
”Hengellinen pimeys on peittänyt maan ja synkeys kansat. - - Monet, sangen
monet epäilevät Kirjoitusten todenperäisyyttä ja totuutta. Ihmisjärki ja
ihmismielen kuvitelmat jäytävät Jumalan Sanan innoitusta, ja sellainen, mikä
pitäisi ilman muuta hyväksyä varmana, peitetään mystiikan verhoon. Mikään ei
enää ole selvää ja täsmällistä, kalliopohjalle perustuvaa. Tämä on eräs lopun
ajan huomattavia merkkejä. On niitä, jotka pyrkivät olemaan omintakeisia ja
pitävät itseään Kirjoituksia viisaampina; siksi heidän viisautensa on hulluutta.
Koettaessaan selvittää tai ratkoa salaisuuksia, jotka kautta aikojen on pidetty
salassa kuolevaisilta, he muistuttavat miestä, joka rämpii mudassa pystymättä
irrottautumaan siitä, mutta joka kuitenkin selittää toisille, miten selvitään
mutajärvestä johon he ovat joutuneet. Tämä kuvaa sattuvasti niitä, jotka
ryhtyvät oikomaan Raamatun virheitä. Kukaan ei voi parannella Raamattua
ehdottamalla, mitä Herran oli tarkoitus sanoa tai olisi pitänyt sanoa. Hyväksyn
Raamatun juuri sellaisena kuin se on, innoitettuna Sanana. Uskon kauttaaltaan
Raamatun lausuntoihin.” 1SM 15-17
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6.10. Tiistai, ilta
Matt. 11:25
”Tämä pyhä Kirja on kestänyt ne hyökkäykset, joilla sielunvihollinen on yrittänyt
yhdessä pahojen ihmisten kanssa kätkeä kaiken jumalallista luontoa olevan
pilvien ja pimeyden peittoon. Mutta Herra on säilyttänyt tämän pyhän Kirjan
omalla ihmeellisellä voimallaan nykyisessä muodossaan - ihmisperheen
karttana tai opaskirjana, joka osoittaa sille tietä taivaaseen. Kiitämme Jumalaa
siitä, että Raamattu on tehty soveltuvaksi niin köyhälle kuin oppineellekin. Se
soveltuu kaikille aikakausille ja kaikille ihmisluokille.” 1SM 15-18
7.10. Keskiviikko, aamu
Room. 11:33
”Jumalan sanassa, kuten sen jumalallisen Antajan luonteessakin, piilee
arvoituksia, joita rajalliset olennot eivät kykene milloinkaan täydellisesti
käsittämään. Jos luotujen olisi mahdollista oppia täydellisesti tajuamaan
Jumala ja hänen tekonsa, heillä ei enää tämän jälkeen olisi mahdollisuutta
löytää lisää totuutta, kasvaa tiedossa, kehittää järkeään tai tunteitaan.
Jumala ei enää olisi ylinnä; ja ihminen, saavutettuaan tiedon ja taidon
rajat, lakkaisi edistymästä. Kiittäkäämme Jumalaa, ettei näin ole. Jumala
on ääretön; hänessä »kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä»
(Koi. 2:3). Ja läpi iankaikkisuuden ihmiset voivat alati tutkia, alati oppia,
eivätkä silti milloinkaan ammenna tyhjiin hänen viisautensa, hyvyytensä ja
voimansa rikkauksia.” TKL 93, 96.
7.10. Keskiviikko, ilta
Dan. 2:19
”Aineellisessa maailmassa meitä ympäröivät alati arvoitukset, joita emme
kykene käsittämään. Voimmeko siis olla yllättyneitä todetessamme, että
hengellisessäkin maailmassa on arvoituksia, joita emme kykene
käsittämään?” TKL 93
”Raamatun salaisuudet ovat voimakkaimpia todisteita sen jumalallisesta
innoituksesta. Jos siinä ei olisi muuta esitystä Jumalasta kuin se, minkä
me voimme käsittää, jos rajalliset mielet voisivat tajuta sen suuruuden ja
majesteettiuden, silloin siinä ei olisi jumalallisuuden pettämättömiä
tunnusmerkkejä, niin kuin siinä nyt on. Mitä enemmän me tutkimme
Raamattua, sitä syvemmin vakuutumme siitä, että se on elävän Jumalan
sanaa, ja ihmisjärki kumartuu jumalallisen ilmoituksen majesteettiuden
edessä.”EK 162
”Kristus johdattaa lunastetut elämän virran varsille ja selittää heille sen,
mitä he tässä maailmassa eivät voineet ymmärtää.” 5 BC 1124
”Valtaistuimelta loistavassa valossa salaisuudet häviävät, ja sielu joutuu
hämmästelemään niiden asioiden yksinkertaisuutta, joita ei koskaan
aikaisemmin käsitetty.” 8T 328
8.10. Torstai, aamu
Matt. 24:35
”Viitatessaan Kirjoituksiin hän [Kristus] tähdensi niiden ehdotonta arvovaltaa, ja
niin meidänkin pitäisi tehdä. Raamattu on esitettävä Äärettömän Jumalan
sanana, kaiken kiistan ratkaisijana ja kaiken uskon perustuksena.” KV 20
”Epäuskoinen Voltaire sanoi kerran kerskailevasti: »Minä olen kyllästynyt
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kuulemaan ihmisten alituiseen toistavan, että kaksitoista miestä on perustanut
kristillisen uskonnon. Minä olen näyttävä, että yksi mies on kylliksi hävittämään
sen.» Vuosisata on kulunut hänen kuolemastaan [Voltaire kuoli v. 1778].
Miljoonat ovat liittyneet Raamattua vastaan sotiviin joukkoihin. Mutta niin
kaukana ollaan sen häviöstä, että siellä, missä Voltairen aikana oli tätä kirjaa
sata kappaletta, on nyt kymmenen tuhatta, vieläpä sata tuhatta kappaletta.
Raamatusta voi sanoa niin kuin eräs varhaisista uskonpuhdistajista sanoi
kristillisestä kirkosta: »Se on alasin, jonka päällä on kulutettu monta vasaraa.»
Herra sanoo: »Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton;
ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat
vääräksi.» Jes. 54: 17.” ST 278, 279
8.10. Torstai, ilta
Matt. 24:38, 39
”Tänä aikana, jolloin edessämme on suuri lopullinen kriisi ja ahdinko, ihmiset
ovat vajonneet huvituksiin ja aistillisten nautintojen etsintään samalla tavalla
kuin maailman ensimmäisenkin hävityksen edellä. Näkyvien ja katoavaisten
asioiden valtaamina he ovat unohtaneet näkymättömän ja ikuisen. Käytössä
häviävien tavarain tähden he uhraavat katoamattomat rikkaudet. Pyhän
Raamatun sivuilla esitetystä kansojen noususta ja kukistumisesta ihmisten
tulisi oppia, miten arvoton on pelkkä ulkonainen ja maallinen loisto.” EK 173
”Jumalan sana on ainoa järkkymätön tässä maailmassa. Se on varma perustus.
»Taivas ja maa katoavat», sanoo Jeesus, »mutta minun sanani eivät koskaan
katoa.»” Vs 211
”»Meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.» »Luotettavat ovat kaikki
hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti; ne ovat
tehdyt totuudessa ja oikeudessa.» Jes. 40:8; Ps. 111:7, 8. Kaikki, mikä
rakennetaan ihmisten mielipiteille, on sortuva; mutta se, minkä perustuksena
on Jumalan muuttumattoman sanan kallio, kestää ikuisesti.” ST 279
9.10. Perjantai, aamu
Ps. 34:9
”On muuan todistus, joka on tarjolla kaikille, niin oppineimmille kuin
oppimattomimmillekin: kokemuksen todistus. Jumala kehottaa meitä
omakohtaisesti kokeilemaan hänen sanansa paikkansapitävyyttä, hänen
lupaustensa luotettavuutta. Hän käskee meitä: »Maistakaa ja katsokaa, kuinka
Herra on hyvä» (Ps. 34:9). Sen sijaan että luottaisimme jonkun toisen sanaan,
meidän tulee maistaa itse. Ja kun me lähestymme Jeesusta ja iloitsemme
hänen rakkautensa täyteydestä, niin meitä ympäröivä epäilys ja pimeys katoaa
hänen läsnäolonsa valossa.” TKL 98
”Kristitty tietää, keneen hän on uskonut. Hän ei ainoastaan lue Raamattua vaan
myös kokee sen opetuksen voiman. Hän ei ole vain kuullut Kristuksen
vanhurskaudesta, vaan on myös avannut sielunsa akkunat Vanhurskauden
Auringon valolle.” YI 4.12.1902
9.10. Perjantai, ilta
1. Joh. 5:12
”Jokainen, joka on siirtynyt kuolemasta elämään, voi »sinetillä vahvistaa, että
Jumala on totinen» (Joh. 3:33). Hän voi todistaa: »Tarvitsin apua, ja sain sen
Hartauskalenteri

8

Loka-Joulukuu 2015

Jeesuksessa. Kaikki tarpeeni tulivat tyydytetyiksi, sieluni nälkä hävisi; nyt
Raamattu on minulle Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Kysyttekö, miksi uskon
Jeesukseen? Siksi, että hän on minulle jumalallinen Vapahtaja. Miksi uskon
Raamattuun? Siksi, että olen todennut sen olevan Jumalan ääni sielulleni.»
Meillä voi olla sisimmässämme todistus siitä, että Raamattu on totta, että
Kristus on Jumalan Poika. Me tiedämme, ettemme seuraa viekkaasti
sommiteltuja taruja.” TKL 99
”Ottakoot nuoret Jumalan Sanan mielensä ja sielunsa ravinnoksi. Näin he uskon
kautta tulevat tuntemaan Jumalan kokemukseen pohjautuvan tiedon
perusteella. He ovat itse koetelleet ja todenneet hänen Sanansa totuudelliseksi
ja hänen lupauksensa tosiksi. He ovat maistaneet ja tietävät, että Herra on hyvä.
Etuoikeutemme on päästä yhä korkeammalle saamaan selvempiä ilmauksia
Jumalan luonteesta. Hänen valkeudessaan me näemme valkeuden, kunnes
mieli ja sydän ja sielu muuttuvat kuvastamaan hänen pyhyyttään.” YI 4.12.1902
10.10. Sapatti, aamu
Joh. 1:14
”Jeesusta sanotaan Jumalan Sanaksi. Hän vastaanotti Isänsä lain, seurasi
tarkoin sen periaatteita omassa elämässään ilmaisten sen henkeä ja
siunauksellista vaikutusta sydämeen. Johannes kirjoittaa: »Sana tuli lihaksi ja
asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä
armoa ja totuutta.»” 2Ta 221, 222
”Kaikki se mitä ihminen tarvitsee tai mitä hän voi tietää Jumalasta, on ilmaistu
hänen Poikansa elämässä ja luonteessa. Pukeutumalla ihmisyyteen Kristus tuli
ollakseen yhtä ihmiskunnan kanssa ja samalla ilmaistakseen taivaallisen
Isämme syntisille ihmisille. Hänet tehtiin kaikessa veljiensä kaltaiseksi. Hän tuli
lihaksi aivan meidän tavallamme. Hän tunsi nälkää, janoa ja uupumusta. Hän
tarvitsi ruokaa ylläpidokseen ja unta virkistyäkseen. Hän omaksui ihmisen osan
mutta oli kuitenkin nuhteeton Jumalan Poika. Hellänä, sääliväisenä,
myötätuntoisena ja toisia kohtaan aina huomaavaisena hän edusti Jumalan
luonnetta ja oli alati palvelemassa Jumalaa ja ihmistä.” BT 286
10.10. Sapatti, ilta
Ef. 5:1, 2
”Kristuksen seuraajien täytyy osallistua hänen kokemuksistaan. Heidän täytyy
uskossa sulattaa Jumalan sana. Kristuksen voiman avulla heidän täytyy
muuttua sen kaltaiseksi ja heijastaa Jumalan ominaisuuksia. Kristuksen
voiman ja työn täytyy tulla myös hänen opetuslastensa voimaksi ja työksi.” 2Ta
222
”Tutkistelemalla Raamattua kääntynyt sielu syö Jumalan Pojan lihaa ja juo
hänen vertaan, minkä hän itse selittää henkeä ja elämää olevien sanojensa
hyväksymiseksi ja noudattamiseksi. Sana tulee lihaksi ja asuu meidän
keskellämme, niissä jotka omaksuvat Jumalan Sanan pyhät käskyt. Maailman
Vapahtaja on jättänyt kaikille ihmisille pyhän ja puhtaan esimerkin. Se valistaa,
jalostaa ja tuo kuolemattomuuden kaikille, jotka noudattavat jumalallisia
vaatimuksia.”FE 378
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11.10. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:9
”On eri asia käsitellä Raamattua kirjana, jossa on hyviä siveysohjeita huomioon
otettavaksi niin pitkälle kuin ne soveltuvat ajan henkeen ja meidän
asemaamme maailmassa, ja eri asia pitää sitä, niin kuin se todellisuudessa on,
elävän Jumalan sanana - sanana, joka on meidän elämämme, sanana, jonka
tulee saada muodostaa meidän tekomme, sanamme ja ajatuksemme. Jumalan
sanan arvioiminen tätä vähemmäksi on sen hylkäämistä.” EK 244
”Jumalan Sana on luonteen paljastaja ja vaikuttimien tutkija. Meidän tulee
lukea tätä Sanaa sydän ja mieli avoimena vastaanottamaan Jumalalta tulevia
vaikutteita. Emme saa luulla, että Sanan lukeminen voi aikaansaada sen,
minkä voi suorittaa vain se Olento, jonka Sana ilmaisee ja joka seisoo Sanan
takana. Monet päättelevät liian kärkkäästi, että koska he noudattavat tarkoin
totuuden oppeja, he itse asiassa omaavat myös ne siunaukset, joita totuuden
vastaanottaja saa näiden oppien julistusten mukaan. Monet pitävät totuutta
ulkoisessa esipihassa. Sen pyhät periaatteet eivät pääse vaikutuksellaan
valvomaan sanoja, ajatuksia ja tekoja.” RH 1.10.1901
11.10. Sunnuntai, ilta
2. Tim. 3:1
”Tänä vaarallisen pahan aikana, jolloin paheiden ja turmeluksen houkutuksia
on joka taholla, kohottakoot nuoret taivaan puoleen hartaan, sydämestä
lähtevän huutonsa: »Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana?» Ja
avatkoon kukin heistä korvansa kuulemaan ja valmistakoon sydämensä
toteuttamaan vastaukseen liittyvää opetusta: »Siten, että hän noudattaa sinun
sanaasi.» Nuorten ainoana turvana tänä saastumisen aikakautena on panna
luottamuksensa Jumalaan. Ilman jumalallista apua he eivät pysty hallitsemaan
intohimojaan ja halujaan. Kristus on se apu, jota he nimenomaan tarvitsevat.”
2T 409
”Totuuden on päästävä sielun syvimpiin sopukoihin poistamaan sieltä kaikki
Kristuksen hengestä poikkeava, ja tyhjiö on sitten täytettävä hänen
luonteenominaisuuksillaan, joka oli pyhä, viaton ja tahraton, jotta kaikki
sydämen lähteet olisivat kuin kukkia, jotka levittäisivät ihanaa tuoksua,
sellaista tuoksua, joka olisi elämän tuoksu elämäksi.” Kk 109, 1897
12.10. Maanantai, aamu
1 Piet. 1:23
”Sitä mielenmuutosta, joka tekee meistä Jumalan lapsia, sanotaan
Raamatussa syntymäksi. Sitä verrataan myös maamiehen kylvämän hyvän
siemenen itämiseen. Täten on otettu kuvauksia luonnosta, jotta paremmin
ymmärtäisimme hengellisen elämän salaperäiset totuudet. Ihmisen kaikki
viisaus ja taito eivät kykene synnyttämään elämää pienimmässäkään
luontokappaleessa. Niin kasvit kuin eläimetkin saavat elämänsä vain siitä
elämästä, jonka Jumala itse on antanut. Samoin hengellinenkin elämä syntyy
ihmissydämissä ainoastaan siitä elämästä, joka tulee Jumalalta.” TKL 57
12.10. Maanantai, ilta
Joh. 3:5
”Kun totuudesta tulee pysyväinen periaate ihmisen elämässä, hänen sielunsa
uudestisyntyy, ei »katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan
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elävän ja pysyvän sanan kautta». Tämän uudestisyntymän ihminen kokee
vastaanotettuaan Kristuksen Jumalan Sanana. Kun jumalalliset totuudet Pyhän
Hengen vaikutuksesta juurtuvat sydämeen, esille tulee uusia näkemyksiä ja
tähän asti käyttämättöminä olleet voimat havahtuvat yhteistyöhön Jumalan
kanssa. Kristus oli maailmalle totuuden ilmoittaja. Hän oli kylvänyt
katoamattoman siemenen - Jumalan sanan - ihmisten sydämeen.” ApT 398,
399
”Sana kuolettaa luonnollisen, maallisen luonnon ja antaa uuden elämän
Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä Henki tulee sieluun Lohduttajana. Jumalan
armon muuttavan voiman avulla Jumalan kuva palautuu hänen
opetuslapseensa, ja hänestä tulee uusi luomus. Rakkaus tulee vihan tilalle, ja
sydän osallistuu Jumalan kaltaisuudesta.” AT 369
”Tästedes sinä et ole itsesi oma. Sinä olet kalliisti ostettu. Ette »ole millään
katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla
verellä,» (1 Piet. 1:18, 19). Kun yksinkertaisesti uskot Jumalaan, Pyhä Henki on
synnyttänyt uuden elämän sydämessäsi. Sinä olet kuin Jumalan perheeseen
syntynyt lapsi, ja hän rakastaa sinua niin kuin hän rakastaa Poikaansa.TKL 44
13.10. Tiistai, aamu
Matt. 4:4
”»Jumalan Sanan tulee olla hengellistä ruokaamme.” RH 29.3.1906
”Kristuksen elämä, joka antaa elämän maailmalle, on hänen sanassaan.
Sanansa avulla Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia; sanallaan hän
tyynnytti meren ja herätti kuolleita. Kuten ruoka ylläpitää fyysistä elämäämme,
samoin Jumalan sana ylläpitää hengellistä elämää. Ja jokaisen sielun on
saatava itselleen elämää Jumalan sanasta. Kuten meidän on omakohtaisesti
syötävä saadaksemme ravintoa, samoin meidän on omakohtaisesti otettava
vastaan. Lupauksillaan ja varoituksillaan Jeesus tarkoittaa juuri minua. Jumalan
sanassa kerrottujen kokemusten on tultava minun kokemuksikseni. Rukoukset
ja lupaukset, ohjeet ja varoitukset kuuluvat minulle.” AT 368, 369
13.10. Tiistai, ilta
2. Kor. 5:17
”Se luova voima, joka toi esille maailmat, on Jumalan sanassa. Tämä sana
antaa voimaa ja synnyttää elämää. Jokainen käsky on lupaus. Kun tahto
myöntyy siihen ja se vastaanotetaan sydämeen, se tuo mukanaan Jumalan
elämän. Näin saatua elämää ylläpidetään samalla tavalla. Ihminen »elää
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee» (Matt. 4: 4). Mieli rakentuu
siitä, millä sitä ravitaan, ja meidän vallassamme on päättää, mitä ravintoa sille
annetaan. Jokaisella on valta valita ne aiheet, jotka valtaavat ajatukset ja
muodostavat luonteen.” EK 120, 121
”Nuori, Jeesuksen nimessä vetoan sinuun, jonka olen pian kohtaava Jumalan
valtaistuimen luona: Tutki Raamattuasi. Se on osoittautuva sinulle paitsi
pilvenpatsaaksi päivisin myös tulenpatsaaksi öisin. Se valaisee sinulle ylöspäin,
yhä ylemmäksi johtavan polun ja kehottaa sinua käymään eteenpäin. Et tiedä
Raamatun arvoa! Se kirja on mieltä, sydäntä, omaatuntoa, tahtoa ja elämää
varten. Se on Jumalan sanoma sinulle, niin yksinkertaiseen tapaan esitettynä,
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että pieni lapsikin käsittää sen. Raamattu - verraton Kirja!” Kk 4, 1880
14.10. Keskiviikko, aamu
Joh. 6:63
”Jokaisella siemenellä on itsessään itämisen periaate. Siihen kytkeytyy kasvin
elämä. Samoin Jumalan sanassa on elämää. Kristus sanoo: »Ne sanat, jotka
minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.» Jokaisessa Jumalan sanan
käskyssä ja lupauksessa on voima, Jumalan oma elämä, joka voi täyttää
käskyn ja toteuttaa lupauksen. Joka uskossa vastaanottaa sanan, vastaanottaa
Jumalan oman elämän ja luonteen.” KV 19
”Osallistumalla tästä Sanasta me vahvistumme hengellisesti, kasvamme
armossa ja totuuden tuntemuksessa. Me harjaannumme yhä paremmin
hillitsemään itseämme. Lapsuuden heikkoudet - ärtyisyys, omapäisyys, pikaiset
sanat ja kiivaat teot - häviävät, ja niiden tilalle kehittyvät kristillisen miehuuden
ja naisellisuuden hyveet.”CT 207
14.10. Keskiviikko, ilta
Hebr. 12:2
”Sen voimassa miehet ja naiset ovat murtaneet synnillisten tottumusten
kahleet. He ovat hyljänneet itsekkyyden. Pyhyyttä rienaavasta on tullut sitä
kunnioittava, juomarista raitis, irstailijasta puhdas. Sieluihin, joissa on ollut
saatanan kuva, on sen tilalle tullut Jumalan kuva.” EK 163
”Tahtoisitko mukautua jumalallisen kuvan kaltaiseksi? Haluaisitko juoda
Kristukselta saatavaa vettä, joka tulee sinussa sen veden lähteeksi, joka
kumpuaa iankaikkiseen elämään? Tahtoisitko tuottaa hedelmää Jumalan
kunniaksi? Haluaisitko virvoittaa muita? Tutki silloin Kirjoituksia sydämestäsi
isoten elämän leipää, Jumalan Sanaa, ja elä jokaisesta sanasta joka Jumalan
suusta lähtee. Sielusi pyhitys ja vanhurskaus ovat seurausta uskosta Jumalan
Sanaan, mikä johtaa noudattamaan sen käskyjä. Olkoon Jumalan Sana sinulle
Jumalan opettavana äänenä joka sanoo: »Tässä on tie, sitä käykää» Jes. 30:21.
Kristus rukoili: »Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus» Joh. 17:17.”
Signs5.9.1895
15.10. Torstai, aamu
Joh. 6:54, 55
”Iankaikkinen elämä on Kirjoitusten elävien perusainesten omaksumista ja
Jumalan tahdon tekemistä. Tätä tarkoitetaan Jumalan Pojan lihan syömisellä ja
hänen verensä juomisella. Kaikkien etuoikeutena on Jumalan Sanaa tutkimalla
osallistua taivaan leivästä ja kehittyä siten hengellisesti jänteväksi ja
voimakkaaksi.” RH 1.10.1901
”Jokaisen täytyy omaksua siunaukset omalle sielulleen, tai muutoin hän ei tule
ruokituksi. Tiedäthän, ettet tule ravituksi runsaasti katetun pöydän näkemisellä
etkä sillä, että toiset syövät. Me näkisimme nälkää, ellemme saisi fyysistä
ravintoa, ja samoin menetämme hengellisen voimamme ja eloisuutemme,
ellemme nauti ravinnoksemme hengellistä leipää.” Signs 25.3.1889
15.10. Torstai, ilta
Matt 22:10
”Pöytä on katettu, ja Kristus kutsuu sinut juhlaan. Pysyttelemmekö loitolla
kieltäytyen hänen runsaista antimistaan ja sanoen: »Ei hän tällä minua
tarkoita»? Meillä oli tapana laulaa erästä hymniä, joka kuvaili onnellisen
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kotiväen kokoontumista juhlaan ystävällisen isän kutsusta ja nauttimaan
pöydän runsaita antimia. Lasten kerääntyessä iloisina pöydän ääreen seisoi
nälkäinen kerjäläistyttö oven kynnyksellä. Häntä pyydettiin sisään, mutta
surullisena hän kääntyi poispäin ja huudahti lähtiessään: »Ei minulla ole täällä
isää!» Otatko sinä tämän asenteen, kun Jeesus kutsuu sinua sisälle? Oi, jos
sinulla on Isä taivaan kartanoissa, niin kehotan sinua ilmaisemaan sen. Hän
tahtoo sinun osallistuvan hänen runsaista antimistaan ja siunauksistaan.
Kaikki, jotka tulevat tuntien pikku lapsen luottavaista rakkautta, löytävät kyllä
Isän.” Signs 25.3.1889
”Tule elämän veden partaalle ja juo. Älä pysyttele poissa janoasi valitellen.
Elämän vettä on ilmaiseksi tarjona kaikille.” AUCR 1.10.1903
”Ne, jotka syövät ja käyttävät ravinnokseen tätä Sanaa, niin että se sulautuu
kaikkeen toimintaan ja jokaiseen luonteenpiirteeseen, vahvistuvat Jumalan
voimassa. Se antaa sielulle kuolematonta elinvoimaa, täydellistää kokemuksen
ja tuottaa iäti pysyvää iloa.” RH 11.6.1908
16.10. Perjantai, aamu
2 Piet. 1:4
”Vapahtaja otti päällensä ihmiskunnan heikkoudet ja eli synnitöntä elämää,
jottei ihmisten tarvitsisi pelätä, etteivät he ihmisluonnon heikkouden tähden
selviytyisi voittajina.”KSL 161
”Jeesus sanoi vielä: »Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään»
(Joh. 14:30). Hänessä ei ollut mitään, mihin saatanan viisastelut olisivat
tehonneet. Hän ei suostunut syntiin. Ei hän ajatuksissaankaan langennut
kiusaukseen. Näin voi olla meidänkin laitamme. Kristuksen inhimillisyys liittyi
hänen jumalallisuuteensa. Hänessä asuva Pyhä Henki teki hänet kelvolliseksi
taisteluun. Ja hän tuli tehdäkseen meidät jumalallisesta luonnosta osallisiksi.
Niin kauan kuin uskon kautta olemme liittyneet häneen, ei synnillä ole valtaa
meihin.” AT 104
16.10. Perjantai, ilta
Room. 12:21
”Meidän ei tarvitse pysyttää sisällämme yhtään synnillistä taipumusta.
Osallistuessamme jumalallisesta luonnosta erotetaan luonteestamme perityt ja
hankitut taipumukset pahaan, ja meidät tehdään eläväksi voimaksi hyvän
palvelukseen. Alati oppimalla jumalalliselta Opettajalta ja osallistumalla
päivittäin hänen luonnostaan voitamme yhteistyössä Jumalan kanssa saatanan
kiusaukset.” 7BC 943
”Kristus on näyttänyt meille, miten tämä tapahtuu. Millä keinoin hän voitti
taistelun saatanaa vastaan? Jumalan sanan avulla. Vain sanan avulla hän
saattoi vastustaa kiusausta. Hän sanoi: »On kirjoitettu.» Ja meille on annettu
»kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta
luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa
himojen tähden vallitsee». Jokainen Jumalan sanan lupaus kuuluu meille. Kun
joudut kiusausten ahdistamaksi, älä katso olosuhteita tai omaa heikkouttasi
vaan sanan voimaa. Sen koko voima on sinun.” AT 104, 105
”Pidä kiinni hänen lupauksistaan kuin elämän puun lehdistä: »Ja sitä, joka
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minun tyköni tulee, minä en heitä ulos» (Joh. 6: 37). Kun tulet hänen luokseen,
usko, että hän ottaa sinut vastaan, koska hän on niin luvannut. Kun näin teet, et
ole koskaan hukkuva - et koskaan.” KSL 47
17.10. Sapatti, aamu
Hebr. 11:3
”Ainoastaan Jumalan Sana antaa meille luotettavan selostuksen
maailmamme luomisesta.” CT 13
”Perusteeton on se teoria, jonka mukaan Jumala ei luonut ainetta
saattaessaan maailman olemaan. Muodostaessaan maailmamme Jumalan
ei tarvinnut nojautua aikaisemmin olemassa olleeseen aineeseen.
Päinvastoin Herra sai äänellään kaiken, niin aineellisen kuin hengellisenkin
syntymään eteensä ja luoduiksi hänen omaa tarkoitustaan varten. Taivaat
ja kaikki niiden joukot, samoin kuin maa ja kaikki, mitä siinä on, eivät ole
ainoastaan hänen kättensä työtä, vaan ne tulivat olemaan hänen suunsa
henkäyksellä.” 8T 258, 259
”Vaikka luonnossa onkin yksilöllisyyttä ja vaihtelua, on tuossa
erilaisuudessakin yhtenäisyyttä, sillä kaikki saa käyttökelpoisuutensa ja
kauneutensa samasta alkulähteestä. Suuri Mestaritaiteilija kirjoittaa
nimensä kaikkiin luomuksiinsa, Libanonin korkeimmasta setristä
seinänvierustan varpukasviin asti. Ne kaikki julistavat hänen kättensä
tekoja, mahtavista vuorista ja aavoista valtameristä merenrannan
pienimpään simpukkaan asti.” The Watchman 17.12.1907
17.10. Sapatti, ilta
1. Moos. 1:3
”Hän teki yön ja sijoitti paikoilleen loistavat tähdet taivaan- vahvuuteen.
Hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, ja
taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja osoittaen ihmiselle, että
tämä pieni maailma on vain hiukkanen Jumalan luomakunnassa.” 3BC
1154
”Luonnontieteiden syvällisimpien tutkijoiden on pakko tunnustaa, että
luonnossa on vaikuttamassa ääretön voima. Mutta pelkälle ihmisjärjelle
luonnon opetus ei voi olla aiheuttamatta ristiriitoja ja pettymyksiä. Vain
Jumalan ilmoituksen valossa se voidaan käsittää oikein. »Uskon kautta me
ymmärrämme» (Hebr. 11:3). »Alussa loi Jumala» (1 Moos. 1:1). Tässä yksin
voi innokkaasti kyselevä mieli löytää levon. Tähän se voi paeta niin kuin
kyyhkynen arkkiin. Ylhäällä, alhaalla, kaikkialla vallitsee ääretön Rakkaus,
joka saattaa kaiken toteuttamaan hänen hyviä tarkoituksiaan.”EK 128
18.10. Sunnuntai, aamu
Luuk. 12:27
”Alkuperäisessä täydellisyydessään koko luomakunta oli Jumalan ajatuksen
ilmaus. Aadamille ja Eevalle heidän Eeden- kodissaan luonto oli täynnä Jumalan
tuntemusta ja sisälsi runsaasti jumalallista opetusta. Katse tavoitti viisauden
puheen ja sydän vastaanotti sen, sillä Jumalan luomistekojen välityksellä he
olivat ajatuksenvaihdossa hänen kanssaan. Maa on nyt synnin turmelema ja
tahraama. Mutta turmeltuneessa tilassakin siinä on jäljellä paljon kaunista.” KV
9, 10
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”Miksei taivaallinen Isämme levittänyt maan ylle ruskeaa tai harmaata mattoa?
Hän valitsi kaikkein levollisimman värin, joka on aisteille sopivin. Miten sydän
ilahtuukaan ja uupunut mieli virkistyy, kun katselemme vehmaaseen vihreään
puettua maata! Jokainen ruohonkorsi, jokainen avautuva nuppu ja täyteen
kukintaansa puhjennut kukka julistavat Jumalan rakkautta, ja meidän pitäisi
niistä oppia uskomaan ja luottamaan häneen.” 5BC 1087
18.10. Sunnuntai, ilta
Ps. 8:4
”Luonnon kauneus puhuttelee meitä alati omalla kielellään. Avoin mieli voi
saada vaikutelman Jumalan rakkaudesta ja kirkkaudesta tarkkailemalla hänen
kättensä tekoja. Kuunteleva korva voi vastaanottaa ja ymmärtää luonnon
välittämiä Jumalan tiedotuksia. Oma opetuksensa on auringonsäteellä ja eri
näkymillä, joita Jumala on luonnossa antanut katseltaviksemme. Vihannoivat
kedot, ylevät puut, ummut ja kukat, ohikiitävät pilvet, maahan lankeava sade,
soliseva puro, aurinko, kuu ja taivaan tähdet - kaikki antavat meille tarkkailun ja
mietiskelyn aihetta.” YI 24.3.1898
”Sinä, joka kaipaat keinotekoista loistoa, jota saadaan vain suurella rahalla,
kalliita tauluja, huonekaluja ja vaatteita, kuuntele jumalallisen Opettajan ääntä.
Hän kehottaa sinua katsomaan kedon kukkia, niiden yksinkertaista kauneutta,
mitä jäljittelemään ihmisen taidot eivät yllä.” 5BC 1087
”Hän rakastaa kaikkea kaunista, mutta enemmän kuin mitään ulkonaisesti
viehättävää hän rakastaa luonteen kauneutta. Hän haluaisi meidän vaalivan
puhtautta ja yksinkertaisuutta, kukkien hiljaista viehättävyyttä.” TKL 73
19.10. Maanantai, aamu
Jes. 40:26
”Jumalan suuri luonnon kirja on avoinna tutkittavaksemme, ja sen avulla
meidän tulee saada yhä parempi käsitys hänen suuruudestaan ja verrattomasta
rakkaudestaan ja kirkkaudestaan. Hän toivoisi lastensa arvostavan hänen
tekojaan ja nauttivan siitä vaatimattomasta ja hiljaisesta kauneudesta, jolla hän
on koristanut heidän maisen kotinsa.” 5BC 1087
”Jumala kehottaa luotujaan irrottamaan katseensa ympärillään vallitsevasta
hämmennyksestä ja sekaannuksesta ja ihailemaan hänen kättensä tekoja.
Taivaankappaleet ovat mietiskelyn arvoisia. Jumala on luonut ne ihmisen
hyödyksi, ja kun tutkimme hänen tekojaan, ovat Jumalan enkelit vierellämme
valistamassa meitä ja varjelemassa mieltämme saatanalliselta eksytykseltä.”
4BC 1145
19.10. Maanantai, ilta
Ps. 8:10
”Rakas nuori, lähde ulos illalla ja katsele taivaankannen ihanuuksia. Katsele
tähtien kirjomaa taivasta, joka säihkyy kuin kultakoruin kaunistettuna, vaikka
miljoonat ihmiset ovatkin mieleltään niin sumentuneita, etteivät osaa arvostaa
tätä aarretta. Se on kuin pieni näyte taivaasta, joka on levitetty aistiemme
havaittavaksi todistamaan sen verrattomista ihanuuksista.” Kirje 41.1877
”Meidän ei tule vain silmäillä taivaalle, vaan todella tarkkailla Jumalan tekoja.
Hän toivoisi meidän tutkivan äärettömyyden tekoja ja oppivan tämän tutkistelun
perusteella rakastamaan, kunnioittamaan ja tottelemaan häntä.” 4BC 1145
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”Jokainen loistava tähti, jonka Jumala on asettanut taivaalle, on hänen
hallinnassaan ja kaunistaa öistä taivasta omalla valollaan. Samoin loistakoon
jokainen kääntynyt sielu hänelle uskottua valon määrää, ja loistaessaan tämä
valo vain lisääntyy ja kirkastuu. Anna valosi loistaa, heijasta säteilläsi taivaan
valoa. Oi tytär Siion, »nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran
kunnia koittaa sinun ylitsesi». Jes. 60:1.” 4BC 1153
20.10. Tiistai, aamu
Ps. 33:6
”Koska luonnon kirjassa ja jumalallisen ilmoituksen kirjassa on saman
mestariajattelijan leima, ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Luonnossa
havaituista tosiasioista vedetyt erheelliset johtopäätökset ovat kuitenkin
johtaneet kuviteltuun ristiriitaan tieteen ja ilmoituksen välillä. On esitetty
väitteitä, joiden mukaan on tarvittu miljoonia vuosia maan kehittymiseen
kaaoksesta. Jotta saataisiin Raamattu sopusointuun tämän tieteen oletetun
paljastuksen kanssa, on otaksuttu luomispäivien olleen pitkiä, rajoittamattomia
aikakausia. Sellainen johtopäätös on täysin aiheeton.” EK 122
”Jokaisen luomispäivän pyhä Raamattu selittää syntyneen niin, että »tuli ehtoo,
ja tuli aamu» samaan tapaan kuin kaikkina seuraavinakin päivinä.” PP 92
20.10. Tiistai, ilta
Hebr. 12:1
”Luomistyön suoritustavasta on jumalallinen todistus: »Hän sanoi, ja tapahtui
niin, hän käski, ja se oli tehty» (Ps. 33:9). Paljonko hän, joka näin kykeni
kutsumaan lukemattomat maailmat olemassa oleviksi, tarvitsi aikaa
maapallon kehittämiseksi kaaoksesta? On totta, että maasta löydetyt
jäännökset todistavat sellaisten ihmisten, eläinten ja kasvien olemassaolosta,
jotka ovat olleet paljon suurempia kuin nykyään tunnetut. Mutta näistä asioista
Raamatun historia antaa perusteellisen selityksen. Ennen vedenpaisumusta
kasvien ja eläinten kehittyminen oli verrattomasti voimakkaampaa kuin sen
jälkeen tunnettu kehitys. Vedenpaisumuksessa maan pinta murtui, tapahtui
huomattavia muutoksia ja maan kuoren uudelleen muodostuessa säilyi monia
todisteita aikaisemmin olleesta elämästä. Kun nämä asiat otetaan huomioon,
on meillä joukko todistajia, jotka äänettömästi vakuuttavat Jumalan sanan
luotettavuudesta.” EK 124
”Jumala ei koskaan ole tarkoin ilmoittanut ihmiselle sitä, millä tavoin hän
suoritti luomistyönsä, eikä inhimillinen tiede pysty saamaan selville
Korkeimman salaisuuksia. Hänen luomisvoimansa on yhtä käsittämätöntä kuin
hänen olemassaolonsakin.” PP 93
21.10. Keskiviikko, aamu
Kol. 1:17
”Tämän maan osalta Raamattu selittää luomistyön päättyneeksi. »Hänen
tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti» (Hebr. 4:3). Mutta
Jumala käyttää yhä voimaansa luomiensa olentojen ylläpitämiseen. Jokainen
henkäys ja jokainen sydämen lyönti on todistus Jumalan huolenpidosta, hänen
jossa me elämme, liikumme ja olemme.” EK 125
”Maa ei omalla luontaisella voimallaan tuota runsaita lahjojaan tai vuodesta
vuoteen jatka kiertokulkuaan auringon ympäri. Näkymätön käsi ohjaa
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planeettoja niiden kiertäessä taivaita.” EK 92
”Taivaan Jumala tekee alati työtään. Juuri hänen voimastaan kasvit vihannoivat,
lehdet puhkeavat ja kukat kukkivat. Jokainen sadepisara tai lumihiutale,
jokainen ruohonkorsi, jokainen lehti ja kukka ja pensas todistaa Jumalasta.
Nämä vähäiset seikat, jotka ovat niin kovin tavallisia ympäristössämme,
opettavat sen, ettei mikään jää äärettömältä Jumalalta huomaamatta, ettei
mikään ole niin vähäpätöistä, ettei hän siitä huolehtisi.” 3Ta 251, 252
21.10. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 1:31
”Monet opettavat, että aineessa on elinvoimaa ja että luonnon toimintoja
ohjaavat pysyvät lait, joihin Jumala itsekään ei voi kajota. Tämä on väärää
tiedettä, joka ei ole Jumalan sanan mukaista. Luonto on Luojansa palvelija.
Jumala ei kumoa lakejaan eikä toimi niiden vastaisesti, vaan käyttää niitä
jatkuvasti välikappaleinaan.”PP 96
”Jumalan kätten työ luonnossa ei ole itse Jumala luonnossa. Niinpä vaikka
luonto on Jumalan ajattelun ilmaus, kunniaa ei pidä antaa luonnolle vaan
luonnon Jumalalle.” 3Ta 254
”Isä ja Poika toimivat jatkuvasti luonnossa. Kristus sanookin: »Minun Isäni tekee
yhäti työtä, ja minä myös teen työtä» (Joh. 5:17).” PP 95
”Käsi, joka ylläpitää maailmoja avaruudessa, käsi, joka Jumalan koko
maailmankaikkeudessa pitää kaikkea säännöllisessä järjestyksessä ja
jatkuvassa toiminnassa, on sama käsi, joka naulittiin ristille meidän
tähtemme.” EK 126, 127
22.10. Torstai, aamu
1 Moos. 1:27
”Tässä selitetään selvästi ihmissuvun alkuperä. Jumalallinen ilmoitus on niin
selväsanainen, ettei se jätä sijaa väärille johtopäätöksille.” PP 24
”Kun maa runsaine eläimistöineen ja kasvillisuuksineen oli luotu, Jumala loi
tapahtumain näyttämölle kruunaavan luomistekonsa, ihmisen, jota varten
kaunis maa oli kunnostettu. Lähtiessään Luojansa kädestä ihminen oli kookas
ja täysin sopusuhtainen. Terve punerrus hänen kasvoillaan korosti niiden
säteilemää valoisaa elämäniloa. Aadam oli paljon pitempi maailmassa nykyään
eläviä miehiä. Eeva oli jonkin verran lyhyempi mutta silti jalomuotoinen ja joka
kohdastaan kaunis.” PP 23,24
”Tässä ei ole mitään salaperäistä eikä liioin mitään perustetta sille otaksumalle,
että ihminen olisi vaiheittain hitaasti kehittynyt eläin- tai kasvikunnan
alemmista muodoista. Jumala asetti tähtimaailmat korkeuteen ja väritti kedon
kukkaset hienovaraisen taidokkaasti. Hän täytti maan ja taivaat valtansa
ihmeillä. Ja kun hän sitten halusi kruunata suurenmoiset luomistekonsa ja
asettaa kauniin maan keskelle sen hoitajan ja hallitsijan, ei hän voinut olla
luomatta olentoa, joka oli hänelle elämän antaneen käden arvoinen. Innoitettu
sukuluettelomme johtaa ihmiskunnan alkuperän suureen Luojaan eikä
mihinkään alkioiden, nilviäisten ja nelijalkaisten kehitysketjuun. Maan tomusta
tehtynäkin Aadam oli »Jumalan poika».” PP 24
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22.10. Torstai, ilta
Ps. 139:14
”Enkeleiden jälkeen ovat »Jumalan kuvaksi luodut ihmisperheen jäsenet hänen
jaloimpia luomistekojaan.” YI 16.4.1907
”Lähtiessään Luojansa kädestä Aadam oli ruumiilliselta, henkiseltä ja
hengelliseltä olemukseltaan Tekijänsä kaltainen. Hänen tarkoituksensa oli, että
mitä kauemmin ihminen eläisi, sitä täydellisemmin hänessä näkyisi tämä kuva
ja sitä täydellisemmin hän heijastaisi Luojansa kirkkautta.” EK 14
23.10. Perjantai, aamu
Luuk. 12:23
”Olemme saaneet elämämme Jumalalta, ja se on yhtä riippuvainen hänestä
kuin lehden elämä on riippuvainen oksasta.” IY 21.61894
”Elämä on Jumalan rakkauden ilmennystä. Se on talentti, jonka Jumala on
uskonut hoitoomme, ja Jumalan Pojan uhrin huomioon ottaen se on sangen
arvokas talentti. Se on Jumalan omistusoikeuden ilmaus. Olemme hänen
luomisen perusteella ja kaksin verroin hänen lunastuksen perusteella. Saamme
elämämme häneltä. Hän on kaiken elämän Luoja ja alkulähde. Hän on sen
korkeamman elämän aikaansaaja, jonka hän toivoo kuvakseen luomillaan
olennoilla olevan.” Kirje 164, 1900
23.10. Perjantai, ilta
Neh.9:6
”Jokaisen pitäisi pohtia vakavaa kysymystä: Mitä on elämäni suhteessani
Jumalaan ja toisiin ihmisiin? Kukaan ei elä itselleen. Kenenkään elämä ei voi
olla vaikuttamatta toisiin. Jokainen ihminen on velvollinen elämään kristillisesti.
Yksilöllisyytemme, taipumuksemme, aikamme, vaikutuksemme ja kykymme,
jotka kaikki olemme saaneet Jumalalta, tulee luovuttaa takaisin hänelle auliina
palveluksena. Elämän tavoite ja tarkoitus ei ole ajallisten etujen saaminen vaan
iankaikkisten etujen varmistaminen. Jumala vaatii sieluasi, ruumistasi ja
kykyjäsi, sillä hän on ostanut ne omalla kalliilla verellään, ja ne kaikki kuuluvat
hänelle. Kieltäytymällä luovuttamasta itseäsi Jumalalle riistät häneltä. Meille
tärkeä kysymys kuuluu: Onko elämäni punoutunut Jeesuksen elämän
yhteyteen?” YI 21.6.1894
”Mitä on kristillinen elämä? Se on pelastettua elämää, synnin maailmasta
irrotettua elämää, joka on kytketty Kristuksen elämän yhteyteen.” YI 21.6.1894
”Jos elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, niin Kristuksen
ilmestyessä mekin ilmestymme hänen kanssaan kirkkaudessa. Ja ollessamme
tässä maailmassa tahdomme luovuttaa hänelle pyhittyneenä palveluksena
kaikki kyvyt jotka hän on antanut meille.” MM 7
”Mitä elämäsi on? Joskus joudut kohtaamaan tämän kysymyksen ja
vastaamaan siihen.” YI 21.6.1894
24.10. Sapatti, aamu
1 Moos. 2:2, 3
”Suuri Jumala oli laskenut maan perustukset. Hän oli verhonnut koko maailman
kauneudella ja täyttänyt sen sellaisella, joka oli hyödyllistä ihmiselle. Hän oli
luonut kaikki maan ja meren ihmeet. Kuudessa päivässä suuri luomistyö oli
suoritettu loppuun. Ja Jumala »lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta
työstänsä, jonka hän oli tehnyt.» Jumala katseli tyytyväisenä kättensä tekoja.
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Kaikki oli täydellistä, jumalallisen Tekijänsä arvoista, ja hän lepäsi, ei
uupuneena vaan hyvillään viisautensa ja hyvyytensä aikaansaannoksista ja
kirkkautensa ilmauksista. Levättyään seitsemäntenä päivänä Jumala pyhitti eli
erotti sen lepopäiväksi ihmiselle. Luojan esimerkin mukaan ihmisen tuli levätä
tänä pyhänä päivänä, jotta hän katsellessaan taivaita ja maata voisi mietiskellä
Jumalan suuria luomistekoja ja jotta hän nähdessään todisteita Jumalan
viisaudesta ja hyvyydestä voisi koko sydämestään rakastaa ja kunnioittaa
Luojaansa.” PP. 26, 27
24.10. Sapatti, ilta
2 Moos. 31:16, 17
”Jumala näki ihmisen välttämättä tarvitsevan sapattia, jo paratiisissakin. Hänen
oli tarpeen panna sivuun omat harrasteensa ja pyrintönsä joka seitsemänneksi
päiväksi voidakseen vapaammin ajatella Jumalan tekoja ja mietiskellä hänen
voimaansa ja hyvyyttään. Hän tarvitsi sapattia muistuttamaan häntä tavallista
voimakkaammin Jumalasta ja herättämään hänen kiitollisuuttaan, koska kaikki
mikä oli hänen nautittavanaan ja omistuksessaan tuli Luojan hyvää tekevästä
kädestä.” PP. 27
”Kun maan perustukset laskettiin, silloin laskettiin sapatinkin perustus. Tällä
säädöksellä on täysi oikeus vaatia meidän kunnioitustamme. Sitä ei ole antanut
inhimillinen valta, eikä se perustu ihmisten perimätietoon. Sen on vahvistanut
Vanhaikäinen, ja hänen ikuinen sanansa käskee sitä noudattamaan.” ST 451
25.10. Sunnuntai, aamu
Ps. 111:4
”Eedenissä Jumala pystytti luomistyönsä muistomerkin antamalla siunauksensa
seitsemännelle päivälle. Sapatti annettiin Aadamille, koko ihmisperheen isälle
ja edustajalle. Pyhittämällä sen tuli maan kaikkien asukkaiden kiitollisina
tunnustaa, että Jumala oli heidän Luojansa ja oikeutettu Valtiaansa ja että he
olivat hänen kättensä tekoa ja alamaisiaan. Se oli siis kokonaan muistoasetus
ja annettu koko ihmiskunnalle. Siinä ei ollut mitään verhottua eikä millekään
kansalle erikoisesti sovellettua." PP 27
”Kaikki luotiin Jumalan Pojan kautta. »Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole
syntynyt mitään, mikä syntynyt on.» Joh. 1:1-3. Ja koska sapatti on luomistyön
muisto, se on merkki Kristuksen rakkaudesta ja voimasta. Sapatti johtaa
ajatuksemme luontoon ja saattaa meidät Luojan yhteyteen. Lintujen laulussa,
puiden huminassa ja meren pauhussa voimme vielä kuulla hänen äänensä,
joka puhui Aadamin kanssa Eedenissä illan viileydessä. Ja nähdessämme
hänen voimansa luonnossa saamme siitä lohdutusta, sillä se sana, joka loi
kaiken, puhuu elämää sielulle.” AT 259, 260
25.10. Sunnuntai, ilta
2 Moos. 31:18
”Jumala — on antanut ihmiselle kuusi päivää työn tekoon. Mutta hän pyhitti sen
päivän, jolloin hän lepäsi, ja antoi sen ihmiselle pidettäväksi erossa kaikesta
maallisesta työstä. Asettamalla sapatin näin erilleen Jumala antoi maailmalle
muistomerkin. Ei hän erottanut seitsemästä päivästä erilleen mitä tahansa
päivää, vaan määrätyn päivän eli seitsemännen päivän. Ja viettämällä sapattia
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me osoitamme, että tunnustamme Jumalan eläväksi Jumalaksi, taivaan ja
maan Luojaksi.” TM 136
”Jos sapattia olisi aina pidetty pyhänä, ei koskaan olisi voinut olla yhtään
jumalankieltäjää eikä epäjumalanpalvelijaa." PP 316
26.10. Maanantai, aamu
Hes. 20:12
”Kuten sapatti oli merkki, joka oli Israelin tunnuksena sen tultua Egyptistä ja
matkatessa maalliseen Kanaaniin, se on samoin merkki, joka on nyt Jumalan
kansan tunnuksena sen tullessa maailmasta ja matkatessa taivaalliseen
lepoon." 3Ta 12
”Sapatin viettäminen on Jumalan säätämä keino ylläpitää hänen tuntemustaan.
Se erottaa hänen uskolliset alamaisensa hänen lakinsa rikkojista." BT 198
”Se [sapatti] kuuluu Kristukselle. Koska hän on tehnyt kaiken, hän on tehnyt siis
sapatinkin. Hän erotti sen luomistyön muistomerkiksi. Se viittaa häneen sekä
Luojana että Pyhittäjänä. Se julistaa, että hän, joka loi kaiken taivaassa ja
maan päällä ja jonka kautta kaikki pysyy voimassa, on seurakunnan pää, ja
hänen voimastaan me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Sillä puhuessaan
Israelista hän sanoi: »Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä
minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka
pyhitän heidät.» Hes. 20:12. Sapatti on siis merkkinä Kristuksen voimasta tehdä
meidät pyhiksi. Ja se on annettu kaikille, jotka Kristus tekee pyhiksi. Merkkinä
hänen pyhittävästä voimastaan sapatti on annettu kaikille, jotka Kristuksen
kautta liittyvät Jumalan Israeliin.” AT 266
26.10. Maanantai, ilta
2 Moos. 31:13
”Kaikille, jotka vastaanottavat sapatin merkkinä Kristuksen luovasta ja
lunastavasta voimasta, se on oleva ilon päivä. Nähdessään siinä Kristuksen he
iloitsevat hänessä. Sapatti viittaa luomistyöhön todistuksena hänen suuresta
voimastaan myös lunastustyössä. Samalla kun se muistuttaa Eedenin
kadotetusta rauhasta, se kertoo Kristuksen palauttamasta rauhasta. Ja kaikki,
mitä luonnossa on, toistaa hänen kutsuaan: »Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.» Matt. 11: 28.” AT
266
”Sapatti on kultainen side, joka yhdistää toisiinsa Jumalan ja hänen kansansa."
3Ta 14
27.10. Tiistai, aamu
2 Moos. 20:8
”Aivan neljännen käskyn alussa Herra sanoi: »Muista.» Hän tiesi, että
moninaisten huoliensa ja pulmiensa keskellä ihminen tuntisi kiusausta tinkiä
tämän lain täydellisestä noudattamisesta tai unohtaisi sen pyhän merkityksen.
Sen tähden hän sanoi: »Muista pyhittää lepopäivä.» Meidän tulee koko viikon
pitää sapatti mielessämme ja valmistautua viettämään sitä käskyn mukaisesti.
Kun sapatti näin muistetaan, ajallinen ei pääse haittaamaan hengellistä.
Yksikään kuuteen työpäivään liittyvä askare ei lykkäydy sapatiksi. Voimamme
eivät viikon varrella hupene ajalliseen uurastukseen niin tarkkaan, että
olisimme päivänä, jolloin Herra lepäsi ja virkistäytyi, liian väsyneitä ollaksemme
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mukana häntä palvelemassa.” 3Ta 16
27.10. Tiistai, ilta
Jes. 58:13, 14
”Kaikki sapatinvalmistelut saatettakoon päätökseen jo perjantaina. Huolehtikaa
siitä, että kaikki vaatteet ovat käyttövalmiina ja että kaikki ruuanlaittoaskareet
on tehty. Sapattia ei pidä käyttää vaatteiden kunnostamiseen, ruuan
valmistamiseen, huvitteluun eikä muihinkaan maallisiin toimiin. Ennen
auringonlaskua kaikki maallinen työ pantakoon sivuun ja kaikki maalliset
lehdet pantakoon pois näkyvistä. Vanhemmat, selvittäkää työnne ja sen
tarkoitus lapsillenne ja antakaa heidän valmistautua kanssanne pitämään
sapattia käskyn mukaisesti." 3Ta 18
”On vielä muun tehtävä, johon tulisi kiinnittää huomiota valmistuspäivänä. Sinä
päivänä kaikki erimielisyydet veljien kesken niin perheessä kuin
seurakunnassakin olisi poistettava. Kaikki katkeruus, viha ja pahansuopuus
karkotettakoon sielusta. Tunnustakaa nöyryyden hengessä »toisillenne syntinne
ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte». Perheenjäsenet
kokoontukoot ennen auringon laskua lukemaan Jumalan sanaa, laulamaan ja
rukoilemaan.” 3Ta 18, 19
”Meidän tulisi tarkoin varjella sapatti lyhentämättömänä. Muistakaa, että sen
jokainen hetki on pyhitettyä, loukkaamattomana pidettävää aikaa.” 3Ta 18
28.10. Keskiviikko, aamu
Ps. 122:1
”Jumala on antanut meille kokonaista kuusi päivää työmme tekemiseen, ja on
varannut vain yhden itselleen. Tämän tulisi olla meille siunauksen päivä, jolloin
meidän tulisi panna sivuun kaikki maalliset asiamme ja keskittyä ajattelemaan
Jumalaa ja taivasta.” CG 529
”Koko taivas pitää sapattia mutta ei veltolla, toimettomalla tavalla. Tuona
päivänä tulisi sielumme kaiken tarmon olla liikkeellä, sillä eikö meidän ole
määrä kohdata Jumala ja Kristus, Vapahtajamme? Saamme katsella häntä
uskon silmin. Hän halajaa virvoittaa ja siunata jokaista.” 3Ta 23, 24
”Perheen tulisi olla sapattiaamuna jalkeilla jo varhain. Myöhäinen ylösnousu
aiheuttaa
hämminkiä
ja
hälinää
aamiaiselle
ja
sapattikouluun
valmistauduttaessa. Hätäillään, tuupitaan ja ollaan kärsimättömiä. Epäpyhät
tunteet saavat tällä tavoin sijaa kodissa. Täten häpäistynä sapatista tulee riesa,
jonka saapumista ennemminkin pelätään kuin kaivataan.” 3Ta 19
28.10. Keskiviikko, ilta
3 Moos. 23:3
”Sapatti on Jumalan aikaa. Hän pyhitti seitsemännen päivän. Hän erotti sen
ihmistä varten pidettäväksi jumalanpalveluksen päivänä.” Kk 34, 1897
”Meidän tulee vaalia ja kehittää tosi jumalanpalveluksen henkeä, halua
Jumalalle omistautumiseen Herran siunaamana pyhänä päivänä. Meidän pitäisi
kokoontua yhteen uskoen saavamme toivoa, valoa ja rauhaa Jeesukselta
Kristukselta.” Kk 32a, 1894
”Minulle näytettiin, miten koko taivas katseli ja tarkkaili sapattina niitä, jotka
tunnustavat neljännen käskyn velvoituksen ja noudattavat sapattia. Enkelit
merkitsivät muistiin heidän harrastuksensa ja syvän kunnioituksensa tätä
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jumalallista säädöstä kohtaan. Niitä, jotka pyhittivät Herran Jumalan
sydämessään säilyttämällä tinkimättömästi hartaan mielen, ja jotka koettivat
käyttää hyväkseen pyhät hetket pitämällä sapatin parhaan kykynsä mukaan ja
jotka kunnioittavat Jumalaa sanomalla sapattia ilonpäiväksi - niitä enkelit
erikoisesti siunasivat antamalla heille valoa ja terveyttä. Erikoinen voima
annettiin heille.” 1Ta 273
29.10. Torstai, aamu
Jes. 58:13, 14
”Jumalan rakkaus on asettanut rajan työn vaatimuksille. Sapatin ylle hän
asettaa armollisen kätensä. Omana päivänään hän turvaa perheen jäsenille
tilaisuuden seurustella hänen kanssaan, luonnon ja toistensa kanssa.” EK 236
”Sekä sapatti että perhe perustettiin Eedenissä, ja Jumalan tarkoituksena on
niiden liittyminen erottamattomasti yhteen. Tuona päivänä meidän on
mahdollista enemmän kuin minään muuna päivänä elää Eedenin elämää.
Jumalan suunnitelma oli, että perheen jäsenet olisivat toistensa kanssa työssä
ja tutkimisessa, Jumalan palvelemisessa ja virkistyksen nauttimisessa.” EK 235
”Jumalan pyhä lepopäivä tehtiin ihmistä varten, ja laupeudenteot ovat täysin
sopusoinnussa sen tarkoituksen kanssa.” AT 186
”Ahdistetun auttaminen ja surevan lohduttaminen on sellaista rakkauden työtä,
joka tuottaa kunniaa Jumalan pyhälle päivälle.” Redemption 46
29.10. Torstai, ilta
2 Moos. 16:29, 30
”Koska sapatti on luomisvoiman muistomerkki, se on päivä, jolloin meidän tulisi
enemmän kuin muulloin oppia tuntemaan Jumalaa hänen tekojensa kautta.”
EK 236
”Jokaisella tulee olla tilaisuus viettää osa tuosta päivästä ulkona. Miten lapset
muutoin tulisivat tuntemaan Jumalaa oikealla tavalla, ja mikä voisi paremmin
vaikuttaa heidän mieleensä kuin ulkoilu. Ei sen silti tarvitse muodostua leikiksi,
vaan seurusteluksi heidän vanhempiensa kanssa. Antakaa heidän nuoren
sielunsa seurustella Jumalan kanssa luonnon kauniissa temppelissä. Kun he
näkevät kauniin luomakunnan, jonka hän on tehnyt ihmisten onneksi, niin se
saa heidät pitämään häntä hellänä ja rakastavana Isänä. Nähdessään Jumalan
luonteen pukeutuneena rakkauteen, hyväntahtoisuuteen, kauneuteen ja
viehättävään voimaan, he alkavat rakastaa häntä.” 1Ta 262
”Sapatti - oi! - tehkää siitä koko viikon suloisin ja siunatuin päivä.” CG 532
30.10. Perjantai, aamu
Jes. 66: 23
”Miten kaunis olikaan maa Luojan kädestä lähteneenä! Jumala esitteli
kaikkeudelle maailman, jossa hänen kaikkinäkevä silmänsäkään ei voinut
havaita yhtään virhettä tai tahraa. Luomakunnan jokainen osa oli oikealla
kohdallaan ja vastasi sitä tarkoitusta, jota varten se luotiin. Maassa vallitsi
rauha ja pyhä ilo. Siellä ei ollut mitään epäjärjestystä eikä ristiriitaa. Ei mikään
sairaus ahdistanut ihmistä eikä eläintä, eikä kasvikunnassa ollut vähintäkään
saastuneisuutta tai turmelusta. Jumala katseli Kristuksen toteuttamia kättensä
tekoja ja julisti kaiken olevan »sangen hyvää».” RH 12.7.1904
”Sapatti pyhitettiin luomisessa. Koska se oli säädetty ihmistä varten, se sai
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alkunsa silloin, »kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat
riemuitsivat». Job 38:7. Sapattia ei annettu vain Israelille vaan koko maailmalle.
Se oli tehty ihmiselle tiettäväksi Eedenissä, ja kuten muutkin kymmenet
käskyt, se on iankaikkisesti voimassa. Tästä laista, johon sisältyy neljäs
käskykin, sanoo Kristus: »Kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa
pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto» (Matt. 5:18). Niin kauan kuin taivas ja
maa kestävät, sapatti on oleva jatkuvana merkkinä Luojan voimasta. Ja kun
Eeden kerran jälleen kukoistaa maan päällä, kunnioittavat kaikki auringon alla
Jumalan pyhää lepopäivää. »Joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen
rukoilemaan minua, sanoo Herra.»” AT 259, 261
30.10. Perjantai, ilta
Hebr. 10:25
”Jumala opettaa, että meidän tulisi kokoontua hänen huoneeseensa
kehittääksemme täydelliseen rakkauteen kuuluvia ominaisuuksia. Tämä tekee
maan asujaimet kelvollisiksi niille asuinsijoille, joita Kristus on mennyt
valmistamaan kaikille häntä rakastaville. Siellä he kokoontuvat pyhäkössä
sapatista toiseen ja kuukausittain uudenkuun päivänä, virittääkseen yhdessä
kiitos- ja ylistyslaulun hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalle,
iankaikkisesta iankaikkiseen.” 3Ta 30
31.10. Sapatti, aamu
1 Kor. 8:6
”Jumala on hellä, säälivä Isämme joka huolehtii erityisesti jokaisesta uskovasta
lapsestaan.” Kk 153, 1903
”Hän [Jeesus] kohdisti huomion maailmankaikkeuden hallitsijaan, käyttäen
hänestä uutta nimitystä: »meidän Isämme».” Vs 109
”Lausuttuna hänelle ja hänestä tämä nimi ilmaisee, että rakastamme häntä ja
luotamme häneen, ja toisaalta se takaa, että hän ottaa meidät huomioon ja on
suhteessa meihin. Ja lausuttuna silloin, kun pyydämme häneltä siunausta tai
jotakin muuta apua, se kaikuu hänen korvissaan kuin musiikki. Hän kehottaa
meitä luottamaan häneen syvemmin ja vahvemmin kuin lapsi maalliseen
isäänsä. Vanhemmat kyllä rakastavat lapsiaan, mutta Jumalan rakkaus on
suurempi, avarampi ja syvempi kuin inhimillinen rakkaus koskaan voi olla. Se
on mittaamaton.” KV 96
31.10. Sapatti, ilta
Room. 8:39
”Raamatun uskonto on ainoa, joka milloinkaan on antanut maailmalle
sellaisen käsityksen Jumalasta. Pakanuus opettaa ihmisiä pitämään korkeinta
olentoa pikemminkin pelon kuin rakkauden kohteena - pahansuopana
jumaluutena, jota on lepytettävä uhreilla, eikä Isänä, joka tarjoaa lapsilleen
rakkautensa lahjan. Ei maallinen asema, ei syntyperä, ei kansallisuus eivätkä
uskonnolliset etuudet todista meidän olevan Jumalan perheen jäseniä, vaan
ainoastaan rakkaus - rakkaus, mikä sulkee piiriinsä koko ihmiskunnan. Se, että
joku on hyvä kiittämättömille ja pahoille, että hän tekee hyvää toivomatta
saavansa mitään takaisin, on taivaan kuninkuuden merkki hänessä, varma
todiste siitä, että hän kuuluu Korkeimman lasten ylhäiseen säätyyn.” Vs 110,
111
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MARRASKUU
1.11. Sunnuntai, aamu
1 Aikak. 29:11
”Jumala on meidän Isämme, joka rakastaa meitä ja pitää meistä huolta, koska
olemme hänen lapsiaan. Hän on myös maailmankaikkeuden suuri kuningas.”
Vs 158
”Jumalaa ei voi verrata hänen kättensä tekoihin. Nämä ovat vain maallisia,
jotka ihmisen syntien tähden kärsivät Jumalan kirouksen alaisina. Maallisilla
asioilla ei voida kuvailla Isää. Isä on jumaluuden kaiken täyteyden olennoituma
ja kuolevaisen katseelle näkymätön.” Ev. 614
”Emme saa yrittää julkeasti kohottaa verhoa, jolla hän kätkee
majesteettiutensa. Apostoli huudahtaa: »Kuinka tutkimattomat ovat hänen
tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!» Room. 11:33. Se, että hän
peittää voimansa ja kätkeytyy kunnioitusta herättävään salaperäisyyden ja
pimeyden verhoon, on vain hänen armoaan, sillä sen verhon kohottaminen,
joka salaa Jumalan läsnäolon, merkitsee kuolemaa. Ei yksikään kuolevainen
ajatus pysty tunkeutumaan siihen salaperäisyyteen, jossa Väkevä asuu ja
toimii. Siitä, miten hän menettelee kanssamme ja mistä vaikuttimista hän
toimii, emme voi käsittää enempää kuin minkä hän näkee hyväksi ilmaista.
Hän säätää kaiken vanhurskaasti, emmekä me saa olla tyytymättömiä ja
epäluuloisia, vaan meidän tulee taipua alistuvan kunnioittavasti. Hän ilmaisee
meille aikomuksiaan sikäli kuin niiden tietäminen on meille hyväksi, ja muilta
osin meidän on luotettava hänen kaikkivaltiaaseen käteensä ja rakkautta
uhkuvaan sydämeensä.” ST 301, 302
1.11. Sunnuntai, ilta
Sanal. 18:4
”Herra on kaiken viisauden, totuuden ja tiedon lähde. Ihminen voi nyt vain
pysytellä tuon valtavan avaruuden äärellä ja siivittää ajatuksensa. Rajallinen
ihminen ei voi käsittää Jumalan syvällisiä asioita.” 6BC 1079
”Jumalan äärettömän suuruuden ja hänen läsnäolonsa tajuaminen herättää
tosi kunnioitusta häntä kohtaan. Jokaisen tulisi sydämessään päästä tähän
Näkymättömän tajuamisen syvälliseen vaikutelmaan.” GW 178
2.11. Maanantai, aamu
Hebr. 1:1-3
”Jumala on Henki, mutta hän on myös persoonallinen Olento; sillä sellaisena
hän on ilmaissut itsensä.” KSL 384
”Jumala on Pojassaan ilmaissut itsensä persoonallisena olentona. Jeesus tuli
maailmaan persoonallisena Vapahtajana, Isänsä kirkkauden säteilynä ja
»hänen olemuksensa kuvana». Persoonallisena Vapahtajana hän esiintyy
taivaan asunnoissa.” KSL 390
”Näin valtaistuimen jolla istuivat Isä ja Poika. Katselin Jeesuksen kasvoja ja
ihailin hänen rakastettavaa persoonaansa. Isän persoonaa en voinut katsella,
sillä kirkas valopilvi peitti hänet. Kysyin Jeesukselta, oliko hänen Isällään
sellainen muoto kuin hänelläkin. Hän sanoi että hänellä oli, mutta etten voinut
katsella sitä, sillä hän sanoi: »Jos kerrankin katsoisit hänen persoonansa
kirkkautta, lakkaisit olemasta.»” EW 54
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2.11. Maanantai, ilta
2 Kor. 3:17
”Sellaisen opin, että Jumala on koko luonnon kyllästävä perusolemus, ovat
omaksuneet monet, jotka tunnustavat uskovansa Raamattuun. Vaikka tämä
oppi onkin verhottu kauniiseen muotoon, se on mitä vaarallisin harhakuva. Jos
Jumala on koko luonnon kyllästävä sisin olemus, silloin hän asuu kaikissa
ihmisissä, ja saavuttaakseen pyhyyden ihmisten tarvitsee ainoastaan kehittää
itsessään tuota voimaa. Kun tällaisista opeista vedetään johdonmukainen
johtopäätös, ne tekevät sovituksen tarpeettomaksi ja ihmisestä oman
vapahtajansa. Henkilöt, jotka omaksuvat ne, ovat suuressa vaarassa eksyä
lopulta pitämään koko Raamattua taruna. Me saamme tutkia sitä ilmestystä,
jonka Jumala on antanut meille itsestään Sanassaan, ja sitä me voimme
koettaa ymmärtää. Mutta kauemmaksi meidän ei ole lupa tunkeutua. — Älköön
kukaan ryhtykö rakentelemaan teorioja hänen luonteestaan. Tässä asiassa on
vaitiolo kaunopuheisuutta. Kaikkitietävä on kaiken väittelyn yläpuolella.” KSL
399-401
3.11. Tiistai, aamu
Ps. 111:9
”Meidän ei ole koskaan mainittava mitään jumaluudesta käytettyä nimitystä tai
sanontaa vähänkään kevyessä sävyssä. Enkelit peittävät kasvonsa hänen
läheisyydessään. Kerubit ja loistavat, pyhät serafit lähestyvät hänen
valtaistuintaan mitä arvokkaimmin ja kunnioittavimmin. Miten paljon
suuremmalla syyllä onkaan meidän, kuolevaisten, synnillisten olentojen,
esiinnyttävä kunnioittavasti Herran, meidän tekijämme, edessä!” Vs. 156
”Näin että Jumalan pyhää nimeä tulisi käyttää pelonsekaisen kunnioittavasti.”
EW 122
”Muutamat pitävät Jumalan rukoilemista arkipäiväisellä tavalla nöyryyden
merkkinä. ”He häpäisevät hänen nimensä käyttämällä rukouksissaan
tarpeettomasti ja epäkunnioittavasti sanoja »kaikkivaltias Jumala» - noita
pelättäviä pyhiä sanoja, joita ei pitäisi koskaan lausua muutoin kuin hillitysti ja
syvän kunnioittavasti.” GW 176
3.11. Tiistai, ilta
Ps. 48:2
”Ne, jotka tajuavat Jumalan suuruuden ja ylevyyden, lausuvat hänen nimensä
pyhällä pelolla. Hän asuu valossa, jota ei voida lähestyä; kukaan ihminen ei voi
nähdä häntä ja jäädä eloon.” EW 122
”Jos Kristus nyt olisi maan päällä ja näkisi ympärillään niitä, jotka käyttävät
arvonimeä »kunnianarvoinen», eikö hän jälleen sanoisi: »Älkää antako kutsua
itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.» Raamattu sanoo
Jumalasta: »Pyhä ja peljättävä on hänen nimensä.» Ps. 111:9 Kenelle
ihmisolennolle sopii tällainen arvonimi? Miten vähän onkaan ihmisellä sellaista
viisautta ja vanhurskautta, jota se ilmaisee! Kuinka monet niistä, jotka sen
ottavat itselleen, tulkitsevatkaan väärin Jumalan nimeä ja luonnetta. Voi, miten
usein kätkeytyykään maallista kunnianhimoa, itsevaltiutta ja mitä kauheimpia
syntejä korkean ja pyhän viran kirjaillun kaavun alle!” AT 587
”Herran nimenä on »laupias ja armahtavainen — pitkämielinen ja suuri armossa
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ja uskollisuudessa, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit». 2 Moos.
34: 5-7. Kristuksen seurakunnasta on kirjoitettu: »Tämä on se nimi, jolla sitä
kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme'.» Jer. 33:16. Tämä nimi
annetaan jokaiselle Kristuksen seuraajalle.” Vs 157
4.11. Keskiviikko, aamu
Mal. 3:6
”Aihe, johon emme tohdi kajota, koskee Jumalan persoonallisuutta ja
etuoikeuksia, sitä missä hän on ja mitä hän on. Joka päivittäin on hyvin
läheisessä yhteydessä Jumalaan ja tuntee hänet erittäin syvällisesti, tajuaa
myös tavattoman syvästi miten täysin kykenemättömiä ihmiset ovat
selittämään Luojaa. Jumala on aina ollut olemassa. Hän on suuri MINÄ OLEN.
Psalmista julistaa: »Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin,
iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala» Ps. 90:2. Hän on Korkea ja
Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen. »Sillä minä, Herra, en muutu», hän
julistaa. Hänen tykönään ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Hän »on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti» Hebr. 13:8. Hän on ääretön ja kaikkialla läsnä
oleva. Mitkään sanamme eivät pysty kuvailemaan hänen suuruuttaan ja
majesteettiuttaan.” MM 92
4.11. Keskiviikko, ilta
Hab. 2:20
”Hän istuu valtaistuimellaan maan levottomuuksien yläpuolella. Kaikki on
avoinna hänen jumalalliselle katseelleen. Ja suuresta ja rauhallisesta
iankaikkisuudestansa hän säätää sen, minkä hän kaitselmuksessaan katsoo
parhaaksi.” KSL 388
”Jumala ei suostu vaadittavaksi tilille siitä, miten hän menettelee ja mitä hän
tekee. Hänen kunniansa vaatii häntä nyt salaamaan aikomuksensa, mutta
ennen pitkää ne ilmaistaan oikeassa merkityksessään ja tärkeydessään. Mutta
hän ei ole salannut suurta rakkauttaan, jolla hän pohjimmaltaan aina kohtelee
lapsiaan.” Redemption 101
”Valtaistuimen ylitse kaareutuva sateenkaari on vakuutena siitä, että Jumala on
uskollinen. Olemme tehneet syntiä häntä vastaan emmekä ansaitse hänen
suosiotaan, ja kuitenkin hän itse on pannut huulillemme anomuksista
ihanimman: »Älä hylkää, nimesi tähden! Älä anna kunniasi valtaistuinta
häväistäväksi; muista, älä riko, liittoasi meidän kanssamme» (Jer. 14:21). Hän
on lupautunut ottamaan vaarin anomuksestamme, kun tulemme hänen
eteensä tunnustaen kelvottomuutemme ja syntimme. Hänen valtaistuimensa
kunnia on hänen meille antamansa sanan panttina.” 3Ta 206
5.11. Torstai, aamu
1 Joh. 3:1
”Rakkaus on Jumalan taivaallisen ja maanpäällisen hallituksen perusperiaate,
ja tämän rakkauden on punouduttava kristityn elämään. Tämän pyhän
periaatteen vaikuttama sydän kohoaa kaiken itsekkään luonnon yläpuolelle.” YI
10.6.1897
”Kun tapailemme sopivia ilmaisuja kuvaillaksemme Jumalan rakkautta,
havaitsemme sanat liian laimeiksi, liian heikoiksi, itse asiassa aivan
alamittaisiksi, ja niin laskemme kynän kädestämme ja sanomme: »Ei, sitä ei
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voida kuvailla.» Voimme rakastetun opetuslapsen tavoin vain sanoa: »Katsokaa,
minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi» 1 Joh. 3:1. Koettaessamme vähänkin kuvailla tätä rakkautta
tunnemme itsemme aivan lasten kaltaisiksi, jotka sopertelevat ensi sanojaan.
Ääneti voimme palvoa, sillä vaiteliaisuus on tässä yhteydessä ainoaa
kaunopuheisuutta.
Tämä
rakkaus
on
kaiken
kuvailevan
kielen
tavoittamattomissa.” FE 179,180
5.11. Torstai, ilta
1. Kor. 13:13
”Kaikki se isällinen rakkaus, joka sukupolvesta toiseen on tulvinut
ihmissydämestä, kaikki hellyyden lähteet, jotka ovat puhjenneet ihmissielussa,
ovat vain kuin pieni puro äärettömän valtameren rinnalla verrattuina Jumalan
rajattomaan, tyhjentymättömään rakkauteen. Kieli ei pysty sitä kertomaan eikä
kynä kuvailemaan. Voitte miettiä sitä elämänne jokaisena päivänä, voitte tutkia
ahkerasti Raamattua käsittääksenne sitä, voitte koota kaikki Jumalan teille
antamat lahjat ja kyvyt ymmärtääksenne Isän rakkauden ja sääliväisyyden, ja
kuitenkin teiltä jää vielä äärettömyys tutkimatta. Voitte tutkia tuota rakkautta
kauan aikaa, ettekä kuitenkaan voi milloinkaan täysin käsittää Jumalan
rakkauden pituutta ja leveyttä ja korkeutta ja syvyyttä hänen antaessaan
Poikansa kuolemaan maailman puolesta. Iankaikkisuuskaan ei voi sitä
milloinkaan täysin paljastaa. Mutta tutkiessamme Raamattua ja
ajatellessamme Kristuksen elämää ja lunastussuunnitelmaa nämä suuret
aiheet avautuvat ymmärryksellemme yhä enemmän ja enemmän.” 2Ta 335,
336
6.11. Perjantai, aamu
Matt. 5:48
”Jumalan työ on täydellistä kokonaisuutena, koska se on täydellistä jokaiselta
osaltaan, olipa se miten pieni tahansa. Hän muodostaa hennon ruohonkorren
yhtä huolellisesti kuin jos hän loisi maailman. Jos haluamme olla täydellisiä,
kuten taivaallinen Isämmekin on täydellinen, meidän on oltava uskollisia
pikkuasioissa. Mikä yleensä kannattaa tehdä, kannattaa tehdä hyvin.” SN 138
”Jumalan ihanne lapsistaan on korkeampi, kuin korkeinkaan ihmisajatus voi
käsittää. »Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on.» Tähän kehotukseen sisältyy lupaus. Lunastussuunnitelma
käsittää täydellisen vapautuksemme saatanan vallasta. Kristus erottaa aina
katuvan sielun synnistä. Hän tuli tekemään tyhjäksi saatanan teot, ja hän on
huolehtinut siitä, että Pyhä Henki annetaan jokaiselle katuvalle sielulle
estämään häntä synnistä.” AT 288
6.11. Perjantai, ilta
Fil. 4:13
”Kiusaajan voimaa ei saa pitää yhdenkään väärän teon puolustuksena.
Saatana riemuitsee kuullessaan Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien
puolustelevan luonteensa virheitä. Juuri nämä puolustelut johtavat syntiin.
Synnille ei ole mitään puolustusta. Jokainen katuva, uskova Jumalan lapsi voi
saavuttaa pyhän luonteen, Kristuksen kaltaisen elämän. Kristillisen luonteen
ihanne on Kristuksen kaltaisuus. Kuten Ihmisen Poika oli täydellinen
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elämässään, samoin hänen seuraajiensakin on oltava täydellisiä. Hän kehottaa
meitä uskon kautta häneen saavuttamaan Jumalan luonteen kirkkauden.” AT
288
”Sopusointuisen luonteen muodostavat hyvin suoritetut yksityiset teot. Yksikin
virhe, jota hellitään, sen sijaan että se voitettaisiin, tekee ihmisen
epätäydelliseksi ja sulkee häneltä pyhän kaupungin portin. Koko lunastetussa
joukossa ei voida nähdä ainoatakaan virhettä. Suorita työsi uskollisesti, olipa se
millaista tahansa. Puhu totta pienimmissäkin asioissa. Jos tällä tavoin
työskentelet, saat Jumalan hyväksymisen, ja Jeesus on kerran sanova sinulle:
»Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.»” SN 138, 139
7.11. Sapatti, aamu
Joh. 3: 16
”Jumalan sydän on hänen maallisia lapsiansa kohtaan täynnä rakkautta, joka
on kuolemaa väkevämpi. Luovuttaessaan Poikansa hän on vuodattanut meille
koko taivaan yhdessä lahjassa.” TKL 16
”Tämän lahjan yhteydessä saamme päivä päivältä Herran hyvyyttä
katkeamattomana virtana. Tuon lahjan mukana saamme jokaisen
väriloistoisen ja sulotuoksuisen kukankin ilahduttamaan mieltämme. Hän teki
auringon ja kuun, ja jokainen taivaita kaunistava tähti on hänen luomansa. Eikä
pöydällämme ole yhtään ruokalajia, jota hän ei olisi järjestänyt
ylläpidoksemme. Tuon kaiken yllä on Kristuksen päällekirjoitus. Ihminen saa
kaiken tuon sanomattoman lahjan Jumalan ainosyntyisen Pojan kautta. Hänet
naulittiin ristiin, jotta Jumalan luomat pääsisivät osallisiksi näistä runsaista
antimista.” BT 288
7.11. Sapatti, ilta
Fil. 2:8
”Ottaessaan päälleen meidän luontomme Vapahtaja on liittänyt itsensä
ihmiskuntaan katkeamattomin sitein. Hän on liittynyt meihin ikuisiksi ajoiksi.
»Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa.»
Joh. 3:16. Hän ei antanut häntä vain kantamaan meidän syntejämme ja
kuolemaan meidän puolestamme. Hän antoi hänet langenneelle
ihmiskunnalle. Saadakseen meidät vakuuttuneiksi järkkymättömästä
rauhantahdostaan Jumala antoi ainokaisen Poikansa tulemaan ihmisperheen
jäseneksi ja ikuisesti säilyttämään ihmisluontonsa. Tämä on pantti siitä, että
Jumala on täyttävä sanansa. »Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille
annettu, jonka hartioilla on herraus.» Jumala otti ihmisluonnon Poikansa
persoonassa ja vei sen ylös taivaaseen. Taivas on kätketty ihmisyyteen, ja
ihmiskunta lepää ikuisen rakkauden helmassa.” AT 15
”Kristus alentui äärimmäiseen nöyryyteen, jotta hän noustessaan Jumalan
valtaistuimelle voisi kohottaa myös häneen uskovat istumaan hänen kanssaan
hänen valtaistuimellaan.” FE 179
8.11. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:5
”Kristus oli yhtä Isän kanssa ennen maailman perustamista. Tämä on
synkeydessä loistavaa valoa, joka valaisee sen jumalallisella, alkuperäisellä
kirkkaudella.”5BC 1126
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”Kristus on ennalta oleva, itsestään oleva Jumalan Poika. Puhuessaan
aikaisemmasta olemassaolostaan Kristus johtaa ajatukset määrättömiin
aikakausiin. Hän vakuuttaa meille, ettei koskaan ole ollut sellaista aikaa, jolloin
hän ei olisi ollut läheisessä yhteydessä iankaikkiseen Jumalaan. Inhimillinen
käsityskyky ei pysty mittaamaan hänen jumalallista elämäänsä. Kristuksen
olemassaolo ennen hänen ihmiseksi tuloaan ei ole mitattavissa millään
luvuilla.” Ev. 615, 616
”Kristus oli olennaisesti ja korkeimmassa merkityksessä Jumala. Hän oli
iankaikkisuudesta Jumalan kanssa, Jumala yli kaiken, ylistetty iankaikkisesti.
Herra Jeesus Kristus, Jumalan jumalallinen Poika, oli ikuisuudesta asti
olemassa eri persoonana mutta oli silti yhtä Isän kanssa. Hän oli taivaan
verraton kirkkaus. Hän oli taivaallisten olentojen päämies ja sai ansaitusti
osakseen enkelten palvovan kunnioituksen.” 5BC 1126
8.11. Sunnuntai, ilta
Fil. 2:6, 7
”Hän oli Jumalan veroinen, ääretön ja kaikkivoipa.” Ev 6150
”Mutta hän nöyryytti itsensä ja pukeutui kuolevaisuuteen. Ihmisperheen
jäsenenä hän oli kuolevainen, mutta Jumalana hän oli elämän lähteenä
maailmalle. Jumalallisessa persoonassaan hän olisi voinut torjua kuoleman
etenemisen ja kieltäytyä alistumasta sen valtaan. Mutta vapaaehtoisesti hän
uhrasi henkensä, voidakseen siten antaa elämän ja tuoda esiin
kuolemattomuuden. Hän kantoi maailman synnit ja kärsi rangaistuksen joka
vyöryi vuoren tavoin hänen jumalalliseen sieluunsa. Hän antoi elämänsä
uhriksi, jottei ihminen kuolisi iankaikkisesti. Häntä ei pakotettu kuolemaan,
vaan hän kuoli vapaasta tahdostaan.” 5BC 1127
”Ja tämä ihmeellinen salaisuus, Kristuksen lihaan tulo ja hänen suorittamansa
sovitus on julistettava jokaiselle Aadamin pojalle ja tyttärelle.” 6BC 1082
9.11. Maanantai, aamu
2 Moos. 3:14
”Kristuksessa on alkuperäinen elämä, joka ei ole muualta saatu tai jostakin
muusta johtuva. »Jolla Poika on, hänellä on elämä.» 1 Joh. 5:12. Kristuksen
jumaluus on uskovan takuu iankaikkisesta elämästä.” AT 509
”Kaikki taivaan ja langenneen ihmissuvun välinen yhteydenpito oli tapahtunut
Kristuksen välityksellä. Jumalan Poika se ensimmäisille vanhemmillemmekin
antoi lupauksen lunastuksesta. Hän se ilmaisi itsensä patriarkoille. Aadam,
Nooa, Aabraham ymmärsivät evankeliumin. Jeesus oli kansansa valo maailman valkeus - jo ennen kuin hän tuli ihmisenä maailmaan. Ensimmäinen
valon pilkahdus tähän synnin synkentämään maailmaan tuli Kristukselta. Ja
häneltä on sen jälkeen tullut jokainen valonsäde, joka taivaallisella
kirkkaudellaan on valistanut maan asukkaita. Kristus on lunastussuunnitelman
Alfa ja Omega - alku ja loppu.” PP 345, 347
9.11. Maanantai, ilta
Joh. 1:4
”Kristus se oli, joka puhui Moosekselle pensaasta Hoorebin vuorella sanoen:
»Minä olen se, joka minä olen» »Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti
minut teidän luoksenne.» 2 Moos. 3:14. Tämä oli Israelin vapautuksen vakuus.
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Kun hän siis tuli »ihmisten kaltaiseksi», hän julisti olevansa MINÄ OLEN. Seimen
lapsi, nöyrä ja sävyisä Vapahtaja on Jumala »ilmestynyt lihassa». 1 Tim. 3:16.”
AT 14
”Tämä tietämätön lapsi oli luvattu siemen, johon ensimmäinen alttari Eedenin
portilla viittasi. Hän oli Rauhanruhtinas. Hänestä näkijät olivat jo kauan
ennustaneet. Hän oli kaikkien kansojen toivo, Daavidin juurivesa, kirkas
kointähti.” AT 37
”Ja meille hän sanoo: »Minä olen se hyvä paimen.» »Minä olen se elävä leipä.»
»Minä olen tie ja totuus ja elämä.» MINÄ OLEN jokaisen lupauksen pantti. MINÄ
OLEN; älä pelkää. »Jumala meidän kanssamme» on vakuus meidän
vapautuksestamme synnistä.” AT 14
10.11. Tiistai, aamu
1 Tim. 3:16
”Kristuksen ihmiseksi tulo on kaikkien salaisuuksien salaisuus.”6BC 1082
”Kristus oli yhtä Isän kanssa, mutta kuitenkin hän oli valmis laskeutumaan
tuolta Jumalan vertaisuuden korkealta paikaltaan.”Signs4.7.1895
”Voidakseen toteuttaa rakkaudesta syntyneen suunnitelmansa langenneen
ihmissuvun hyväksi hän tuli luuksi meidän luustamme ja lihaksi meidän
lihastamme.” Signs 24.9.1902
”Miten suuri onkaan vastakohta Kristuksen jumalallisuuden ja Beetlehemin
avuttoman seimenlapsen välillä! Miten voimme käsittää mahtavan Jumalan ja
avuttoman lapsen välisen eron? Ja kuitenkin maailmojen Luoja, jossa asui
jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ilmestyi avuttomana seimen lapsena.
Hän joka oli ylempi kaikkia enkeleitä ja arvossa ja kirkkaudessa Isän veroinen,
pukeutui kuitenkin ihmisyyden viittaan. Jumaluus ja ihmisyys yhtyivät
salaperäisesti, ja ihminen ja Jumala tulivat yhdeksi.” 5BC 1130
10.11. Tiistai, ilta
Joh. 1:2
”Olisi ollut miltei rajaton nöyryytys Jumalan Pojalle ottaa ihmisluonto silloinkin,
kun Aadam oli synnittömänä Eedenissä. Mutta Jeesus tuli ihmismuotoon, kun
ihmissuku oli heikentynyt neljän tuhannen synnissä vietetyn vuoden aikana.
Kuten jokainen Aadamin poika hän otti vastaan suuren perinnöllisyyslain
vaikutuksen seuraukset. Mitä nämä seuraukset olivat, näkyy hänen maallisten
esivanhempiensa historiasta. Hän tuli tämän perinnöllisyyden alaisena
osallistumaan suruistamme ja kiusauksistamme ja antamaan meille esimerkin
synnittömästä elämästä.” AT 33, 34
”Ne, jotka väittävät, ettei Kristuksen ollut mahdollista tehdä syntiä, eivät voi
uskoa, että hän todella omaksui ihmisluonnon. Mutta eikö Kristusta todella
kiusattu, ei vain saatanan ahdistaessa häntä erämaassa, vaan koko hänen
elämänsä ajan, lapsuudesta miehuuteen?” 7BC 929
”Vapahtajamme omaksui ihmisyyden kaikkine taipumuksineen. Hän otti
ihmisen luonnon, johon sisältyi mahdollisuus langeta kiusaukseen. Meidän ei
ole kestettävä mitään, mitä hän ei olisi kestänyt.” AT 98
11.11. Keskiviikko, aamu
Joh. 14: 30
”Meidän ei pitäisi vähääkään epäillä Kristuksen inhimillisen luonnon täydellistä
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synnittömyyttä.” 5BC 1131
”Hän on meidän veljemme heikkouksissamme, omaamatta kuitenkaan
samanlaisia intohimoja. Synnittömänä olentona hänen luontonsa kavahti
pahaa. Hän kesti taistelut ja sieluntuskan synnin maailmassa. Hänen
inhimillisyytensä vuoksi rukous oli hänelle välttämättömyys ja etuoikeus.” 1Ta
205
”Hän olisi voinut tehdä syntiä; hän olisi voinut langeta, mutta hänessä ei ollut
hetkeäkään pahaa taipumusta.” 5BC 1128
”Omaksuessaan ihmisluonnon sen langenneessa tilassa Kristus ei lainkaan
osallistunut sen syntiin. Hän oli ihmiselle ominaisten epävakaisuuksien ja
heikkouksien alainen. Meidän heikkoutemme liikuttivat häntä, ja hän oli
kaikissa kohdin kiusattu, niin kuin meitäkin kiusataan. Kuitenkaan hän »ei
synnistä tiennyt». Hän oli kuin virheetön ja tahraton Karitsa. Jos saatana olisi
saanut Kristuksen kiusatuksi tekemään hiukankin syntiä, hän olisi polkenut
rikki Vapahtajan pään. Mutta nyt hän sai vain pistetyksi häntä kantapäähän. Jos
hän olisi päässyt vaikuttamaan Kristuksen ajatusmaailmaan, olisi ihmiskunta
menettänyt toivonsa. Jumalallinen viha olisi kohdistunut Kristukseen samoin
kuin Aadamiin. Kristus ja seurakunta olisivat olleet vailla toivoa.”5BC 1131
11.11. Keskiviikko, ilta
Luuk. 4:12, 13
”Kristukselta ei saatu ajatustakaan taivutetuksi kiusauksen valtaan. Kristus
sanoi itsestään: »Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.»”
Signs 4.7.1895
”Jeesus ei sallinut vihollisen vetää häntä epäuskon suohon eikä tunkea häntä
masennuksen ja epätoivon liejuun.”7BC 927
”Kristuksen inhimillisyys yhtyi jumaluuteen, ja tässä voimassa hän kykeni
kestämään kaikki saatanan häntä vastaan syytämät kiusaukset ja pitämään
sielunsa puhtaana synnin tahroista. Ja tätä voittovoimaa hän antaa jokaiselle
Aadamin pojalle ja tyttärelle, joka omaksuu uskossa hänen luonteensa
vanhurskaat ominaisuudet.” 7BC 927
12.11. Torstai, aamu
Room. 5:8
»Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me
vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.» Kirjoituksia tutkittaessa tulee
alati pitää mielessä yksi suuri keskeinen totuus - Kristus ja hänet
ristiinnaulittuna. Jokaisella muulla totuudella on vaikutusta ja voimaa vain siinä
määrin, kuin sillä on yhteyttä tähän aiheeseen. Vain pelastuksemme ja
iankaikkisen
autuuden
Aikaansaajan
toiminnalla
voidaan
synnin
lamaannuttama sielu elvyttää eloon.” 6BC 1084
”Kallistaessaan päänsä ja kuollessaan Kristus kaatoi sielunvihollisen
valtakunnan tukipylväät mukanaan maahan. Hän kukisti saatanan.” 5BC 1108
”Kristus alistui ristiinnaulittavaksi, vaikka taivaallinen sotajoukko olisi voinut
vapauttaa hänet. Enkelit kärsivät Kristuksen kanssa. Jumala itse ristiinnaulittiin
Kristuksen kanssa, sillä Kristus oli yhtä Isän kanssa. Ne, jotka torjuvat
Kristuksen eivätkä halua hänen hallitsevan heitä, alistuvat vapaaehtoisesti
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saatanan hallittaviksi ja toteuttamaan hänen tahtoaan hänen orjinaan.
Kuitenkin Kristus antoi henkensä Golgatalla heidän puolestaan.” 5BC 1108
12.11. Torstai, ilta
Luuk. 23:21
”Hänen, joka kuoli maailman syntien tähden, tuli pysyä haudassa
määräaikansa. Hän oli tuossa kivisessä vankilassaan jumalallisen oikeuden
vankina. Hän oli vastuussa kaikkeuden Tuomarille. Hän kantoi maailman
synnit, ja vain hänen Isänsä saattoi vapauttaa hänet.” 5BC 1114
Hän paneutui meidän asemaamme, paljasti rintansa kuolettavalle iskulle, otti
kantaakseen ihmisen syyllisyyden ja rangaistuksen sekä esitti ihmisen puolesta
täydellisen uhrin Jumalalle. Tämän sovituksen ansiosta hänellä on valta tarjota
ihmiselle täydellinen vanhurskaus ja täysi pelastus. Yksikään, joka uskoo
häneen henkilökohtaisena Vapahtajanaan, ei huku vaan saa iankaikkisen
elämän.” 7BC 925
”Ihmisen lunastushinta on maksettu, ja kaikki mitä hänellä on ja mitä hän on,
tulisi olla Kristuksen verellä vihmottua, Jumalalle pyhitettyä, sillä se kuuluu
hänelle.” Signs 1.8.1900
13.11. Perjantai, aamu
Joh. 10:10
”Jeesuksen ylösnousemus kuvasi kaikkien hänessä nukkuvien lopullista
ylösnousemusta.” AT 770
”Hän joka sanoi: »Minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin», tuli esiin
haudasta elämään, joka oli hänessä itsessään. Ihmisyys kuoli, mutta jumaluus
ei kuollut. Jumaluudessaan Kristuksella oli valta murtaa kuoleman kahleet.
Hän sanoo, että hänellä on elämä itsessään voidakseen tehdä eläviksi ketkä
tahtoo. Hän on elämän alkujuuri ja alkulähde. Vain hän, jolla yksin on
kuolemattomuus ja joka asuu valossa ja elämässä, voi sanoa hengestään:
»Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen.» Kristuksella oli
oikeus antaa kuolemattomuus. Elämän, josta hän luopui ihmisenä, hän otti
jälleen ja antoi ihmissuvulle. »Minä olen tullut», hän sanoo, »että heillä olisi
elämä ja olisi yltäkylläisyys.»” 5BC 1113, 1114
13.11. Perjantai, ilta
Luuk. 24:1-7
”Kristus on itse elämä. Hän, joka kulki kuoleman kautta kukistaakseen sen,
jolla on kuolema vallassaan, on kaiken elinvoiman Lähde. Gileadissa on
palsamia, siellä on Parantaja. Hän kärsi tuskallisen kuoleman mitä
nöyryyttävimmissä olosuhteissa, jotta meillä olisi elämä. Hän antoi kalliin
henkensä kukistaakseen kuoleman. Mutta hän nousi haudasta, ja kymmenet
tuhannet enkelit, jotka tulivat katselemaan, kuinka hän ottaa takaisin sen
elämän, mistä hän oli luopunut, kuulivat hänen voitollisen ilon huudahduksensa
hänen seistessään Joosefin haudan yllä ja julistaessaan: »Minä olen
ylösnousemus ja elämä.»” 2Ta 478
”Meidän Herramme ylösnousemus ja taivaaseenastuminen on varma todiste
voitosta, jonka Jumalan pyhät ovat saavuttaneet kuolemasta ja tuonelasta, ja
vakuus siitä, että taivas on avoinna niille, jotka pesevät luonteensa vaipan ja
valkaisevat sen Karitsan verellä. Jeesus astui ylös Isän tykö ihmissuvun
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edustajana, ja Jumala suo niiden, joissa on nähtävissä hänen kuvansa, katsella
ja vastaanottaa hänen kanssaan hänen kirkkauttaan.” 3Ta 422
14.11. Sapatti, aamu
2 Kor. 13:13
”Meidän tulee käsittää, että Pyhä Henki — on persoona yhtä paljon kuin
Jumalakin. Pyhällä Hengellä on persoonallisuus, muutoin hän ei voisi todistaa
meidän hengellemme ja henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Hänen täytyy olla myös jumalallinen persoona, muutoin hän ei voisi tutkia
kaikkea, Jumalan syvyyksiäkin.” Ev 616, 617
”Pyhä Henki toimii vapaasti ja itsenäisesti. Taivaan Jumala käyttää Henkeään
mielensä mukaisesti, eivätkä ihmismieli, inhimillinen harkinta ja inhimilliset
menetelmät voi rajoittaa sen toimintaa tai määrätä sen käyttämää kanavaa sen
enempää kuin voivat sanoa tuulelle: »Sinun on nyt puhallettava tuohon
suuntaan ja meneteltävä näin ja näin.»” Signs 8.3.1910
14.11. Sapatti, ilta
Joh. 20:22
”Alusta lähtien Jumala on inhimillisissä välikappaleissa vaikuttavan Pyhän
Hengen avulla toteuttanut langenneen ihmissuvun hyväksi laadittua
suunnitelmaa. Sama voima, joka tuki patriarkkoja, joka antoi Kaalebille ja
Joosualle uskoa ja rohkeutta ja joka tehosti apostolisen seurakunnan työtä, on
ylläpitänyt Jumalan uskollisia lapsia kaikkina seuraavinakin aikakausina.” ApT
43
”Pyhä Henki oli kallisarvoisin lahja, jota hän saattoi pyytää Isältään kansansa
kohottamiseksi. Henki annettaisiin uudistavana voimana, jota ilman ei
Kristuksen uhri hyödyttäisi mitään. Pahuuden valta oli vuosisatojen kuluessa
yhä voimistunut, ja ihmisten alistuminen saatanan vankeuteen oli
hämmästyttävää. Syntiä voitiin vastustaa ja se voitiin voittaa vain jumaluuden
kolmannen persoonan valtavan voiman avulla, joka ei tulisi rajoitetussa
muodossa, vaan jumalallisen voiman koko täyteydessä.” AT 649
”Pyhä Henki auttaa tehokkaasti Jumalan kuvaa palautumaan ihmissieluun.” CT
67
15.11. Sunnuntai, aamu
Ap.t. 2:38
”Kristus on luvannut seurakunnalleen Pyhän Hengen lahjan, ja tämä lupaus
kuuluu meille yhtä hyvin kuin ensimmäisille opetuslapsillekin.” AT 650
”Meidän tulisi rukoilla Pyhän Hengen laskeutumista yhtä hartaasti kuin
opetuslapset rukoilivat helluntaipäivänä. Jos he tarvitsivat sitä silloin, niin me
tarvitsemme sitä vielä enemmän nykyään.” RH 25.8.1896
”Me tulemme saamaan Pyhää Henkeä siinä määrin kuin suuntaamme siihen
toivomme ja uskomme ja sen mukaisesti kuin tulemme käyttämään meille
annettavaa valoa ja tietoa.” RH 5.5.1896
15.11. Sunnuntai, ilta
Ap.t. 1:5
”Monet uskovat tämän lupauksen ja tunnustavat omistavansa sen itselleen, he
puhuvat Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä, mutta se ei heitä hyödytä. He eivät
alista sieluaan Jumalan voiman ohjattavaksi ja hallittavaksi. Me emme voi
käyttää Pyhää Henkeä. Hengen on käytettävä meitä. Pyhän Hengen välityksellä
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Jumala vaikuttaa kansassaan »sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen
hyvä tahtonsa tapahtuisi». Ef. 2:13. Mutta monet eivät alistu tähän, vaan he
haluavat suoriutua omin neuvoin. Sen vuoksi he eivät saa tätä taivaallista
lahjaa. Henki annetaan vain niille, jotka nöyrästi odottavat Jumalaa
saadakseen häneltä armoa ja voimaa. Jumalan voima odottaa heidän
pyyntöään ja vastaanottamistaan. Kun tämä luvattu siunaus uskossa
omistetaan, se tuo kaikki muut siunaukset mukanaan. Se on annettu
Kristuksen armon runsauden mukaan, ja hän on valmis antamaan jokaiselle
sielulle niin paljon, kuin se pystyy ottamaan vastaan.” AT 650
”Kun Pyhä Henki pysyy sydämessä, se johtaa ihmisen huomaamaan omat
luonteenvirheensä, säälimään toisten heikkouksia ja antamaan anteeksi
samoin kuin toivoo itsekin saavansa anteeksi. Hän tulee olemaan sääliväinen,
kohtelias ja Kristuksen kaltainen.” 2BC 1038
”Pyhä Henki antaa rakkautta, iloa, rauhaa, voimaa ja lohtua; se on kuin
vesilähde joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Tämän siunauksen saavat
kaikki ilmaiseksi.” Signs 22.8.1892
16.11. Maanantai, aamu
Joh. 3:8
”Jumalan suuruus on meille käsittämätön. »Herra, jonka istuin on taivaassa»
(Ps. 11:4), on Henkensä kautta samalla kaikkialla läsnä. Hänellä on tarkka
tieto ja hän on persoonallisesti kiinnostunut kaikista kättensä töistä. Kaiken
Luoja loi ihmissielun sellaiseksi, jolla on kyky tuntea ja rakastaa. Hänen oma
olemuksensa on sellainen, joka tyydyttää sielun tarpeet. Mikään epämääräinen
periaate, mikään persoonaton olemus tai pelkkä mielikuva ei voi tyydyttää
ihmisten tarpeita ja kaipuuta heidän taistellessaan elämän surujen ja
kärsimysten sekä synnin kanssa. Ei riitä uskominen lakiin ja voimaan, asioihin,
jotka eivät tunne sääliä eivätkä koskaan kuule avunhuutoa. Me tarvitsemme
tietoa kaikkivaltiaasta käsivarresta, joka meitä kantaa, ikuisesta ystävästä,
joka meitä rakastaa. Meidän on saatava tarttua käteen, joka on lämmin, ja
luottaa sydämeen, joka on täynnä hellyyttä. Juuri sellaisena Jumala on
sanassaan itsensä ilmaissut.” EK 127, 128
16.11. Maanantai, ilta
Ap.t. 2:4
”Hengellisiä asioita on tutkittava hengellisesti. Lihan mieli ei voi käsittää näitä
salaisuuksia. Maailmanmieliset ovat pyrkineet selittämään tieteellisten
periaatteiden pohjalla Jumalan Hengen vaikutusta ihmissydämeen. Vähäisinkin
eteneminen siihen suuntaan vie sielun epäilysten sokkeloihin. Raamatun
uskonto on yksinkertaisesti jumalisuuden salaisuutta, jota ei mikään ihmismieli
täysin pysty käsittämään, ja se on täysin käsittämätöntä uudistumattomalle
sydämelle.” 1Ta 560
”Pyhän Hengen olemus on salaisuus. Ihmiset eivät voi selittää sitä, koska Herra
ei ole ilmaissut sitä heille. Kuviteltuja näkemyksiä omaavat miehet saattavat
koota Raamatusta kohtia jonkinlaiseksi inhimilliseksi rakennelmaksi, mutta
näiden näkemysten omaksuminen ei vahvista seurakuntaa. Inhimilliselle
ymmärrykselle liian syvällisistä salaisuuksista vaikeneminen on kultaa.” ApT 42
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17.11. Tiistai, aamu
Room. 5:5
”Sydän on luonnostaan paha, ja »syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden
yhtäkään.» Job 14:4. Ei mikään ihmiskeksintö voi löytää pelastusta syntiselle
sielulle. Sydämen lähteen täytyy puhdistua, ennen kuin sen virrat voivat tulla
puhtaiksi. Joka koettaa päästä taivaaseen omin teoin pitämällä lain, yrittää
mahdotonta. Pelastusta ei ole kenelläkään sellaisella, jolla on vain lakiuskonto,
jumalisuuden muoto. Kristityn elämä ei ole vanhan muovailemista tai
parantelemista, vaan ihmisluonnon uudesti luomista. Oman minän ja synnin on
kuoltava ja uuden elämän alettava. Tämä muutos voidaan saada aikaan vain
Jumalan Hengen tehokkaalla työllä.” AT 151
”Henki vasta tekee tehokkaaksi maailman Lunastajan suorittaman työn.
Hengen kautta sydän puhdistuu. Hengen kautta uskova tulee jumalallisesta
luonnosta osalliseksi. Kristus on antanut Henkensä jumalallisena voimana
voittamaan kaikki perityt ja hankitut taipumukset pahaan ja painamaan
seurakuntaan hänen oman luonteensa.” AT 649
17.11. Tiistai, ilta
Joh. 3:8
”Niin kuin tuuli, joka on näkymätön mutta jonka vaikutukset kuitenkin nähdään
ja tunnetaan selvästi, niin on Jumalan Henki vaikuttaessaan ihmissydämeen.
Tämä elvyttävä voima, jota ainutkaan ihmissilmä ei voi nähdä, synnyttää uuden
elämän sielussa. Se luo Jumalan kuvan mukaisen uuden olennon.
Ajattelemattomat ja oikulliset vakavoituvat. Paatuneetkin katuvat syntejään, ja
epäuskoiset uskovat. Uhkapeluri, juoppo ja irstaileva tulevat vakaiksi, raittiiksi
ja puhtaiksi. Kapinoivista ja uppiniskaisista tulee sävyisiä ja Kristuksen
kaltaisia. Havaitessamme luonteessa näitä muutoksia voimme olla varmat,
että Jumalan käännyttävä voima on muuttanut koko ihmisen.” Ev 288
”Joka katsoo Kristukseen yksinkertaisesti, lapsenomaisesti uskoen, pääsee
Pyhän Hengen avulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta.” RH 29.11.1892
18.11. Keskiviikko, aamu
Joh. 14:26
”Pyhä Henki on Kristuksen edustaja, mutta vailla inhimillistä henkilöllisyyttä ja
siitä riippumaton. Inhimillisyyden kahlehtimana Kristus ei voinut olla
henkilökohtaisesti joka paikassa. Siksi olisi heille eduksi, että hän menisi Isän
luo ja lähettäisi Hengen seuraajakseen maan päälle. Kukaan ei silloin voisi
hyötyä asemastaan tai henkilökohtaisesta kosketuksestaan Kristuksen kanssa.
Hengen välityksellä Vapahtaja voisi olla kaikkien luona. Aina ja kaikkialla,
kaikissa suruissamme ja ahdistuksissamme, kun toiveemme näyttävät synkiltä
ja tulevaisuus pelottavalta, kun tunnemme olevamme avuttomia ja yksinäisiä,
Lohduttaja lähetetään luoksemme vastaukseksi uskon rukoukseen.” AT 646649
18.11. Keskiviikko, ilta
Joh. 3:6
”Olosuhteet voivat erottaa meidät kaikista maallisista ystävistämme, mutta
mitkään olosuhteet tai välimatkat eivät voi erottaa meitä taivaallisesta
Lohduttajasta. Missä olemmekin, minne menemmekin, hän on aina oikealla
kädellämme auttamassa, tukemassa, kohottamassa ja rohkaisemassa.
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Puolustajaa nimitetään »totuuden Hengeksi». Hänen tarkoituksensa on selittää
ja säilyttää totuutta. Hän asuu ensin sydämessä totuuden Henkenä, ja näin
hänestä tulee Puolustaja. Totuudessa on rauhaa ja lohtua, mutta valheesta ei
voi löytää mitään todellista rauhaa eikä lohtua. Raamatun välityksellä Pyhä
Henki puhuu ihmiselle ja teroittaa totuutta hänen mieleensä.” AT 646-649
”Ne jotka ovat Jumalan Hengen vaikutuksen alaisia, eivät kiihkoile, vaan ovat
tyyniä ja lujia eivätkä ole haihattelevia ajatuksiltaan, sanoiltaan tai teoiltaan.
Sekaannuksen ja eksyttävien oppien keskelläkin Jumalan Henki opastaa ja
suojaa niitä, jotka eivät ole vastustaneet todisteita totuudesta.” GW 289
”Jokainen mies, nainen ja lapsi, joka ei ole Jumalan Hengen hallittavissa, on
saatanan noituuden vaikutuksen alainen, ja sanoillaan ja esimerkillään hän
johtaa toisia pois totuuden tieltä.” SN 272
19.11. Torstai, aamu
1 Joh. 3:24
”Pyhä Henki on hengellisen elämän henkäys sielussa. Hengen vuodattaminen
on Kristuksen elämän vuodattamista. Sen saaja osallistuu Kristuksen
ominaisuuksista.” AT 771
”Pyhä Henki tulee sellaiseen sydämeen, jolla ei ole mitään kerskattavaa.
Jeesuksen rakkaus täyttää oman minän tyhjentämisestä syntyneen tyhjiön.” RH
2.6.1896
”Niillä, jotka näkevät Kristuksen oikean luonteen ja ottavat hänet asumaan
sydämeensä, on iankaikkinen elämä. Hengen kautta Kristus asuu meissä, ja
Pyhä Henki, vastaanotettuna sydämeen uskon kautta, on iankaikkisen elämän
alku.” AT 366
”Emme voi nähdä Kristusta emmekä puhua hänelle, mutta hänen Pyhä
Henkensä on aivan yhtä lähellä meitä niin yhdessä paikassa kuin toisessakin.
Pyhä Henki toimii jokaisessa ja jokaisen kautta joka vastaanottaa Kristuksen.
Niissä, joissa Henki pysyy, ilmenevät Hengen hedelmät - rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys, ystävällisyys, uskollisuus.” 6BC 1112
19.11. Torstai, ilta
Apt. 9:31
”Uskova tarvitsee Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa. Meidän tulee kiinnittää
enemmän huomiota siihen, että Puolustaja pysyy luonamme. Jos
henkilökohtaisesti käsittäisimme tämän totuuden, emme koskaan tuntisi
olevamme yksin. Kun vihollinen hyökkää kimppuumme tai kun olemme
lankeamassa kiusaukseen, meidän tulee kiinnittää uskomme Jumalaan, sillä
hän on antanut sanansa siitä, ettei meitä jätetä koskaan taistelemaan yksin.
Jokainen sielu, joka on saanut syntinsä anteeksi, on kallis hänen silmissään kalliimpi kuin koko maailma. Se on ostettu äärettömän kalliisti, eikä Kristus
koskaan hylkää sielua, jonka puolesta hän on kuollut.” YI 13.12.1894
”Pyhä Henki edustaa Kristusta, ja kun tälle Hengelle annetaan arvoa ja kun
Hengen valvonnassa olevat välittävät toisille sitä voimaa, jota heihin on
vuodatettu, kosketetaan näkymätöntä kieltä, joka sähköistää kaiken. Jospa me
kaikki ymmärtäisimme, miten rajattomia ovat jumalalliset voimavarat.” 6BC
1053
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20.11. Perjantai, aamu
Ef. 4:30
”Omatunto on Jumalan ääni, joka kuuluu inhimillisten intohimojen taistelun
melskeessä; kun sitä vastustetaan, tulee Jumalan Henki murheelliseksi.” 5T
120
”Ihmiset pystyvät sammuttamaan Jumalan Hengen; valinnan vapaus on jätetty
heille. Heidän sallitaan toimia vapaasti. He voivat olla kuuliaisia Vapahtajamme
nimen ja armon kautta tai tottelemattomia ja kärsiä seuraukset.” GW 174
”Pyhän Hengen pilkkaamisen synti ei rajoitu mihinkään äkilliseen sanaan tai
tekoon, vaan se merkitsee totuuden ja todisteiden lujaa ja päättäväistä
vastustusta.” 5BC 1093
20.11. Perjantai, ilta
Apt. 5:9
”Ei Jumala anna määräystä siitä, ettei ihminen pelastu. Eikä hän peitä
näkyvyyttä läpitunkemattomalla pimeydellä. Sen sijaan ihminen aluksi
vastustaa Jumalan Hengen vaikutusta, ja kerran vastustettuaan hän havaitsee
sen toisen kerran vähemmän vaikeaksi, kolmannen kerran vielä vähemmän, ja
neljännen kerran paljon vähemmän. Sitten tulee epäuskon ja vastustuksen
kylvön sadonkorjuun aika. Oi mitä leikattavaa synnilliset tottumukset
valmistavatkaan sirpille! Toisaalta jokainen varteen otettu valonsäde tuottaa
valon satoa. Kerran vastustettu kiusaus antaa voimaa lujempaan vastustukseen
toisella kertaa; jokainen uusi voitto omasta minästä tasoittaa tietä ylevämmille
ja jalommille voitoille. Jokainen voitto merkitsee kylvöä iankaikkiseen
elämään.” 5T 120
”Jumala ei tuhoa ketään. Syntinen tuhoaa itse itsensä omalla
katumattomuudellaan.” 5T 120
”Kenenkään ei tarvitse pitää syntiä Pyhää Henkeä vastaan minään
salaperäisenä ja epämääräisenä. Synti Pyhää Henkeä vastaan merkitsee
katumukseen kehottavan kutsun itsepintaista torjumista.” 5BC 1093
”Eikä paremmasta elämästä ole muuta toivoa kuin sielun antautuminen
Kristukselle.” TKL 25
21.11. Sapatti, aamu
1 Joh. 4:8
”»Jumala on rakkaus». Hänen luontonsa ja lakinsa ovat aina olleet ja tulevat
aina olemaan rakkaus. Jokainen luomisvoiman ilmentymä ilmaisee rajatonta
rakkautta.” PP 11
”Hänen voimastaan kesä ja talvi, kylväminen ja leikkaaminen, päivä ja yö
seuraavat toisiaan järjestyksessään. Hänen käskystään kukoistavat kasvit,
puhkeavat lehdet ja kukkivat kukat. Kaikki hyvä, mitä meillä on, jokainen
auringonsäde ja sadekuuro, jokainen ruoan murunen, jokainen elämän hetki on
rakkauden lahja.” Vs 110
”Hyvän ja pahan välisen suuren taistelun historia on samoin, siitä lähtien kun se
alkoi taivaassa aina kapinan lopulliseen kukistamiseen ja synnin täydelliseen
poistamiseen asti, havainnollista esitystä Jumalan muuttumattomasta
rakkaudesta.” PP 11, 12
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21.11. Sapatti, ilta
1. Kor.13:4-7
”Kristuksen uhri ilmaisee Isän sydämen.” AT 40
”Jumala antoi ainosyntyisen Poikansa ihmeellisenä lahjana maailmallemme.
Tämä toimenpide estää muiden maailmojen asukkaita koskaan sanomasta,
että Jumala olisi voinut tehdä enemmänkin kuin hän teki osoittaakseen
rakastavansa ihmislapsia. Hän antoi uhrin, joka ylittää kaikki arviolaskelmat.”
RH 3.1.1907
”Tuhansilla on väärä käsitys Jumalasta ja hänen ominaisuuksistaan. He
palvelevat väärää jumalaa yhtä todellisesti kuin muinoin Baalin profeetatkin.
Kumarrammeko tosi Jumalaa sellaisena kuin hän ilmenee hänen Sanassaan,
Kristuksessa ja luonnossa, vai palvommeko jotakin filosofista haavekuvaa, jota
vaalitaan hänen asemestaan? Jumala on totuuden Jumala. Oikeus ja armo ovat
hänen hallintansa periaatteita. Hän on rakkauden Jumala, sääliväinen ja hellän
armahtavainen. Tällaisena hän on edustettuna hänen Pojassaan,
Vapahtajassamme. Hän on kärsivällinen ja pitkämielinen Jumala. Mikäli
palvomamme olento, jonka luonteen kaltaisuuteen pyrimme mukautumaan, on
tällainen, silloin palvelemme oikeaa Jumalaa.” 5T 174
22.11. Sunnuntai, aamu
Ap.t. 10:34, 35
”Jumala ei katso henkilöön. Ne, jotka eivät seuraa saamaansa valoa eivätkä
välitä Jumalan vaatimuksista, tulevat havaitsemaan, että heidän siunauksensa
muuttuvat kirouksiksi ja heidän saamansa armon osoitukset tuomioiksi.” 3T
172
”Jumala ei pidä kaikkia syntejä yhtä suurina; rikkomukset ovat hänen
silmissään samoin kuin ihmisenkin silmissä eriasteisia; mutta miten
vähäpätöiseltä tämä tai tuo väärä teko näyttääkin ihmisten silmissä, mikään
synti ei ole vähäpätöinen Jumalan silmissä. Ihmisen arvostelukyky on
puutteellinen, epätäydellinen; mutta Jumala näkee asiat sellaisina kuin ne
todellisuudessa ovat. Juomaria halveksitaan ja hänelle sanotaan, että hänen
syntinsä estää häntä pääsemästä taivaaseen, jota vastoin ylpeys, itsekkyys ja
ahneus jätetään liiankin usein vaille nuhdetta. Nämä ovat kuitenkin syntejä,
joita Jumala aivan erityisesti inhoaa, sillä ne ovat vastakkaisia hänen
luonteensa hyväntahtoisuudelle, sille epäitsekkäälle rakkaudelle, joka on
lankeamattoman maailmankaikkeuden oikea ilmapiiri.” TKL 24
22.11. Sunnuntai, ilta
1. Kor. 1:18
”Synnin ylenpalttinen synnillisyys on tajuttavissa vain ristin valossa. Kun ihmiset
väittävät, että Jumala on liian hyvä hylätäkseen syntisen, heidän tulee suunnata
katseensa Golgatalle. Kristus otti päälleen tottelemattomien syyllisyyden ja
kärsi syntisen puolesta. Koska ihminen ei ollut pelastettavissa millään muulla
tavoin, koska ilman tätä uhria ihmissuvun oli mahdotonta välttyä synnin
turmiolliselta voimalta ja päästä jälleen yhteyteen pyhien olentojen kanssa mahdotonta päästä osalliseksi hengellisestä elämästä. Sen vuoksi Kristus otti
päälleen tottelemattomien syyllisyyden ja kärsi syntisen puolesta. Jumalan
Pojan rakkaus ja kärsimys ja kuolema todistavat kaikki synnin suuresta
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kauhistavuudesta ja julistavat, ettei sen vallasta ole muuta pääsyä eikä
paremmasta elämästä ole muuta toivoa kuin sielun antautuminen
Kristukselle.” TKL 25
”Kohotkoon sielu synnin alanteilta mietiskelemään kaiken hyvyyden, armon ja
rakkauden Jumalaa, joka ei kuitenkaan jätä rankaisematta.” RH 19.3.1889
23.11. Maanantai, aamu
Naah. 1:7
”Jumala on kaiken viisauden alkulähde. Hän on äärettömän viisas,
oikeamielinen ja hyvä. Paitsi Kristusta eivät koskaan eläneet viisaimmatkaan
ihmiset pysty käsittämään häntä. Jos ihmiset voisivat hetkeksikin ulottaa
katseensa rajallisen näkökykynsä ulkopuolelle ja nähdä vaikka välähdyksen
iankaikkisesta, lakkaisi jokainen suu kerskaamasta. Tässä atomin kaltaisessa
pienessä maailmassamme elävät ihmiset ovat rajallisia; Jumalalla on
lukemattomia maailmoja, jotka tottelevat hänen lakejaan ja joissa asioita
hoidetaan hänen kunniakseen." CT 66
”Missään maailmankaikkeuden osassa ei mitään voi tapahtua hänen
tietämättään, joka on kaikkialla läsnä oleva. Tekijällemme ei yksikään
ihmiselämän tapahtuma ole tuntematon. Vaikka saatana punoo alati pahoja
juoniaan, pääsee Herra, meidän Jumalamme, kaikessa voitolle, niin ettei se
vahingoita hänen kuuliaisia, luottavaisia lapsiaan. Sama voima, joka hallitsee
valtameren rajut aallot, voi pitää kurissa kaiken kapinan ja rikoksen vallan.
Jumala sanoo yhdelle niin kuin toisellekin: »Tähän asti saat tulla, mutta
edemmäksi et.»” 3BC 1141
23.11. Maanantai, ilta
Sanal. 22:4
”Mitä nöyryyden ja uskon läksyjä voimmekaan oppia tarkatessamme, miten
Jumala kohtelee luotujaan. Herra voi tehdä vain vähän ihmislasten hyväksi,
koska he ovat niin tyystin ylpeitä ja omahyväisiä. He pöyhkeilevät ja kehuvat
omaa voimaansa, oppineisuuttaan ja viisauttaan. Jumalan on pakko antaa
heidän toiveidensa pettää ja suunnitelmiensa raueta, jotta he oppisivat
luottamaan yksin häneen. Kaikki kykymme tulevat Jumalalta; emme voi tehdä
mitään ilman häneltä saamaamme voimaa. Missä on se mies tai nainen tai
lapsi, jota Jumala ei ylläpidä? Missä on se autio paikka, jota Jumala ei täytä?
Mitkä tarpeet voidaan tyydyttää ilman Jumalaa?" 3BC 1141
”Olemme yhtä tietämättömiä Jumalasta kuin pikkulapset, mutta pikkulapsina
saatamme rakastaa ja totella häntä. Sensijaan, että pohdiskelisimme hänen
luonnettaan ja valtasuuruuttaan, ottakaamme vaari sanasta, jonka hän on
lausunut: »Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala.» Ps. 46: 11.” BT 279
24.11. Tiistai, aamu
Ps. 139:7, 8
”Psalmista
esittää
Äärettömän
läsnäolon
käsittävän
koko
maailmankaikkeuden. »Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos
minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä.» Emme mistään
löydä sellaista yksinäisyyttä, jossa Jumala ei ole." 3BC 1153, 1154
”Herra Jumala kaikkivaltias, joka hallitsee taivaissa, julistaa: »Minä olen
kanssasi.» Hän vakuuttaa kansalleen, että ne, jotka ovat kuuliaisia, ovat siinä
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asemassa, että hän voi siunata heitä nimensä kunniaksi. Hän on kaikkien
niiden apuna, jotka palvelevat mieluummin häntä kuin itseään." RH
12.12.1907
”Vaikkei Jumala asukaan käsin tehdyissä temppeleissä, hän kuitenkin
kunnioittaa läsnäolollaan kansansa kokoontumisia. Hän on luvannut, että kun
he kokoontuvat etsimään häntä, tunnustamaan syntinsä ja rukoilemaan
toistensa puolesta, hän kohtaa heitä Henkensä välityksellä.” PK 33
24.11. Tiistai, ilta
Apt. 8:17
”Kun Kristus astui ylös taivaisiin, hänen seuraajansa tunsivat yhä edelleen
hänen läsnäolonsa. Se oli henkilökohtainen, täynnä rakkautta ja valoa.
Vastedes Kristus oli Hengen välityksellä alati oleva lastensa sydämessä. Heidän
yhteytensä häneen oli nyt läheisempi kuin silloin kun hän oli henkilökohtaisesti
heidän keskuudessaan. Tuon sisäisen Kristuksen valkeus, rakkaus ja voima
heijastui heistä niin, että ihmiset sen nähdessään »ihmettelivät; ja he tunsivat
heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa» (Ap.t. 4:13). Kaikkea sitä,
mitä Kristus oli opetuslapsille, hän haluaa olla lapsilleen tänäkin päivänä.” TKL
63, 64
”Me voimme olla vahvoja Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
Vastaanottaessamme Kristuksen meidät puetaan voimaan. Meissä asuva
Vapahtaja lahjoittaa meille voimansa. Kristuksen läsnäolo sydämessä on
elähdyttävänä voimana ja vahvistaa koko olemuksemme.” 3Ta 105
”Älä milloinkaan ajattele Kristuksen olevan kaukana. Hän on aina lähellä.
Hänen rakkautensa ympäröi sinua.” KSL 64
25.11. Keskiviikko, aamu
1 Piet. 5:7
”Herra huolehtii kaikista luomistaan olennoista. Hän rakastaa heitä kaikkia
eikä tee heidän välillään mitään eroa, paitsi että hän tuntee hellintä
myötätuntoa niitä kohtaan, joiden osaksi ovat tulleet elämän raskaimmat
taakat. Jumalan lapset joutuvat koettelemuksiin ja vaikeuksiin. Mutta heidän
tulisi alistua osaansa iloisin mielin muistaen, että kaiken, minkä maailma
heiltä kieltää, sen Jumala itse korvaa heille parhaimpien lahjojensa muodossa.
Juuri vaikeuksissamme Jumala ilmaisee meille voimansa ja viisautensa
vastatessaan nöyriin rukouksiimme. Luota häneen rukouksia kuulevana ja
rukouksiin vastaavana Jumalana. Hän on ilmestyvä sinulle Jumalana, joka
kykenee auttamaan joka tilanteessa. Hän, joka loi ihmisen ja lahjoitti hänelle
verrattomat ruumiilliset ja henkiset ja hengelliset kyvyt, ei tahdo kieltää häneltä
mitään, mikä on välttämätöntä sen elämän ylläpitämiseksi, jonka hän on
ihmiselle antanut. Hän, joka on antanut meille sanansa - elämän puun lehdet ei jätä meitä epätietoisiksi siitä, millä tavalla hän hankkii hädänalaisille
lapsilleen leivän.” KSL 179, 180
25.11. Keskiviikko, ilta
Job 2:9, 10
”Jotkut uumoilevat aina pahaa tai suurentelevat todellisia vaikeuksia, niin
etteivät lainkaan huomaa niitä siunauksia, joista heidän olisi syytä kiittää
Jumalaa. Heidän kohtaamansa esteet eivät johda heitä etsimään apua
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Jumalalta, ainoalta voiman lähteeltä, vaan erottavat heidät hänestä ja tekevät
heidät levottomiksi ja nurkuviksi. Teemmekö oikein olemalla noin epäuskoisia?
Miksi olisimme epäkiitollisia ja epäluuloisia? Jeesus on ystävämme; koko taivas
on kiinnostunut hyvinvoinnistamme, ja huolekkuutemme ja pelkomme vain
murehduttavat Jumalan Pyhää Henkeä. Emme saa päästää itseämme
huolestumaan, sillä se vain kiusaa ja kuluttaa meitä eikä vähääkään auta
meitä kestämään koetuksissa. Hän kutsuu väsyneet ja huolten painamat
luokseen: »Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon.» Irrottautukaa levottomuuden ja maailmallisten huolten
ikeestä, jonka olette ottaneet kantaaksenne, ja »ottakaa minun ikeeni
päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin
te löydätte levon sielullenne» (Matt. 11:28, 29).” PP 271
26.11. Torstai, aamu
Room. 8: 28
”Se, että joudumme kestämään koettelemuksia, on osoituksena siitä, että
Herra Jeesus näkee meissä jotakin kallisarvoista, jota hän haluaa kehittää. Jos
hän ei näkisi meissä mitään, millä hän voisi kirkastaa nimeänsä, hän ei tuhlaisi
aikaa meidän jalostamiseemme. Hän ei heitä arvottomia kiviä sulatusuuniinsa.
Hän jalostaa vain arvokasta malmia.” AA 8
”Jumala ei milloinkaan ohjaa lapsiansa muuten kuin tavalla, jolla nämä itsekin
haluaisivat tulla ohjatuiksi, jos he jo alun alkaen oivaltaisivat lopputuloksen ja
tajuaisivat sen tavoitteen ihanuuden, jota he toteuttavat hänen työtovereinaan.”
AA 15
”Kaikki, mikä on saattanut meidät ymmälle Jumalan kaitselmuksessa,
selvitetään tulevaisessa maailmassa. Vaikeasti ymmärrettävät asiat saavat
silloin selityksensä. Armon salaisuudet paljastetaan meille. Missä rajallinen
mielemme havaitsi vain sekaannusta ja rikottuja lupauksia, siinä näemme
täydellisintä ja kauneinta sopusointua. Tulemme tietämään, että ääretön
rakkaus määräsi ne koettelemukset, jotka tuntuivat vaikeimmilta.” 3Ta 422
26.11. Torstai, ilta
1. Joh. 3:24
”Se, joka on Kristuksen Hengen täyttämä, pysyy Kristuksessa. Häneen
suunnattu isku sattuu Vapahtajaan, joka ympäröi hänet läsnäolollaan. Hänen ei
tarvitse tehdä pahalle vastarintaa, sillä Kristus on hänen turvansa. Mikään ei
voi kohdata häntä Herramme sallimatta, ja »kaikki» sallittu »yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat».” Vs 106
”Taivaallinen Isämme kykenee pitämään meistä huolen tuhansilla sellaisilla
tavoilla, joista emme tiedä mitään. Ne, jotka valitsevat periaatteekseen sen,
että Jumalan palvelemisen tulee olla ylimmällä sijalla, toteavat ongelmien
katoavan ja tien avautuvan esteettömänä heidän edessään.”AA 16
”Luottakaa pienen lapsen tavoin hänen ohjaukseensa, joka »varjelee
hurskastensa jalat» (1 Sam 2:9).” AA 15
”Uskoessamme tiemme hänen ohjaukseensa hän johdattaa askeleitamme.” AA
15
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27.11. Perjantai, aamu
Ef. 3:14, 15
”Jumalan rakkauden käsittäminen saa meidät luopumaan itsekkyydestämme.
Kutsuessamme Jumalaa Isäksemme me tunnustamme kaikki hänen lapsensa
veljiksemme. Me olemme kaikki samaa suurta ihmissukua, kaikki saman
perheen jäseniä.” Vs 154
”Jumala ei tee mitään eroa kansallisuuden, rodun tai yhteiskuntaluokan välillä.
Hän on koko ihmiskunnan Luoja. Kaikki ihmiset ovat samaa perhettä sekä
luomisen että lunastuksen perusteella. Kristus tuli murtamaan jokaisen
väliseinän ja avaamaan pääsyn temppelin joka osastoon, jotta jokainen sielu
voisi vapaasti tulla Jumalan luo.” Pk 257
”Hän tuli osoittamaan, että hänen armonsa ja rakkautensa lahja on yhtä
rajoittamaton kuin ilma, valo tai sadekuurot, jotka virvoittavat maan.” GW 46
27.11. Perjantai, ilta
1 Joh. 4:18
”Hänen rakkautensa on niin laaja, niin syvä ja niin runsas, että se tunkeutuu
kaikkialle. Se irrottaa saatanan vaikutuksesta ne, joita hän on johtanut harhaan
petoksillaan, ja tuo heidät Jumalan valtaistuimen luo, jota lupauksen kaari
ympäröi.” Pk 257
”Jumala on Isämme ja Hallitsijamme. Niiden periaatteiden, jotka hallitsevat
taivaassa, pitäisi hallita myös maan päällä, ja saman rakkauden, joka
elähdyttää enkeleitä, saman puhtauden ja pyhyyden, joka vallitsee taivaassa,
pitäisi niin pitkälle kuin mahdollista kertautua maan päällä.” 4T 268
”Mutta jos sinä kutsut Jumalaa Isäksesi, niin tunnustaudut hänen lapsekseen,
ja silloin myös alistut hänen viisaaseen johtoonsa ja olet kaikessa kuuliainen
tietäen, että hänen rakkautensa on muuttumaton. Sinä hyväksyt hänen
suunnitelmansa elämäsi suhteen. Jumalan lapsena sinä pidät hänen
kunniaansa, hänen luonnettaan, hänen perhettään, hänen työtään kaikkea
muuta tärkeämpänä. Ilosi on saada tunnustaa suhteesi Isääsi ja jokaiseen
hänen perheensä jäseneen sekä tuottaa kunniaa tälle suhteelle. Sinä
riemuitset aina, milloin voit tehdä jotakin, vaikkapa vaatimatontakin, hänen
kunniakseen ja lähimmäisillesi siunaukseksi.” Vs 155
28.11. Sapatti, aamu
Jes. 59:2
”Pahuus sai alkunsa Lusiferista, joka kapinoi Jumalan hallintoa vastaan. Ennen
lankeemustaan hän oli suojaavainen kerubi ja ominaisuuksiltaan aivan
erinomainen. Jumala teki hänet hyväksi ja kauniiksi sekä mahdollisimman
paljon kaltaisekseen.”4BC 1163
”Raamattu opettaa hyvin selvästi, että Jumala ei ole millään tavoin vastuussa
synnin tulosta. Ei mikään Jumalan armon mielivaltainen pois ottaminen tai
puutteellisuus hänen hallituksessaan ollut syynä kapinan puhkeamiseen. Synti
on tunkeilija, jonka läsnäoloon ei voida esittää mitään syytä. Se on
salaperäinen, selittämätön; sen näennäinen selittäminen on sen
puolustamista. Jos sitä voitaisiin puolustaa tai esittää syy sen olemassaoloon,
se lakkaisi olemasta syntiä.” ST 484, 485
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28.11. Sapatti, ilta
Jes. 14:12
”Jumalan korkeaan asemaan kohottamasta olennosta tuli ensimmäinen
syntinen. Hänen vertauskuvanaan esitetään Tyyron ruhtinas, joka mahtaili
rikkaudellaan. Vähitellen sai itse korotuksen mieliala vallan saatanassa. Vaikka
tämä mahtava enkeli oli saanut kaiken ihanuutensa Jumalalta, hän alkoi pitää
sitä itselleen ominaisena. Vaikka hän oli muuta taivaan joukkoa ylemmässä
asemassa, ei hän tyytynyt siihen, vaan alkoi tavoitella Luojalle kuuluvaa
kunniaa. Sen sijaan, että olisi koettanut korostaa Jumalaa kaikkien luotujen
rakkauden ja kuuliaisuuden kohteena, hän halusi saada heidät omiksi
tottelevaisiksi palvelijoikseen. Eikö hän [saatana] ole ensimmäinen suuri luopio,
joka on hylännyt Jumalan?” 4BC 1162, 1163
”Jokainen paha teko on lähtöisin Lusiferin valtaistuimen luota ja saa sieltä
tukensa.” Kirje 43, 1895
29.11. Sunnuntai, aamu
Sananl. 10:22
”Ennen kapinaansa Lusifer oli korkea-arvoinen ja ylevä enkeli, kunniassa
Jumalan rakkaasta Pojasta seuraava. Hänen katseensa, samoin kuin
muidenkin enkeleiden, oli lempeä ja siitä kuvastui onnellisuus. Hänellä oli
korkea ja leveä otsa, mikä todisti voimakkaasta älystä. Hänen ulkomuotonsa oli
täydellinen, hänen käytöksensä jaloa ja majesteetillista. Erikoinen valo säteili
hänen kasvoiltaan ja loisti hänen ympäristöönsä kirkkaampana ja kauniimpana
kuin muiden enkeleiden. Kuitenkin oli Kristus, Jumalan rakas Poika,
erinomaisin koko enkelijoukossa. Hän oli yhtä Isän kanssa ennen kuin enkelit
luotiin. Lusifer oli pahansuopa ja kateellinen Jeesusta Kristusta kohtaan.
Kaikkien enkeleiden kumartaessa Jeesusta hänen ylivaltansa, korkean
arvovaltansa ja laillisen valta-asemansa tunnustamiseksi hän kuitenkin
kumarsi yhdessä heidän kanssaan, mutta hänen sydämensä oli täynnä
katkeruutta ja vihaa. Miksi siis Kristusta kunnioitettaisiin ennen häntä?” LH 7, 8
29.11. Sunnuntai, ilta
Jes. 14:13-15
”Lusifer halusi taivaassa päästä kaikkia muita mahtavammaksi; hän halusi olla
Jumala ja hallita taivasta, ja tätä tavoitellen hän voitti puolelleen monia
enkeleitä. Kun hänet sitten kapinallisen joukkonsa kanssa karkotettiin
taivaasta, hän jatkoi kapinaansa ja itsekästä voitontavoitteluaan maan päällä.
Kiusaamalla ensimmäisiä vanhempiamme tyydyttämään nautinnonhaluaan ja
kunnianhimoaan saatana sai heidät lankeamaan, ja siitä lähtien nykyaikaan
asti on inhimillisen kunnianhimon ja itsekkäiden halujen hillitön täyttäminen
osoittautunut ihmiskunnalle turmiolliseksi.” CT 32, 33
”Itsekorotusta tavoitteleva havaitsee jäävänsä vaille Jumalan armoa, jonka
avulla hän osallistuisi todellisesta rikkaudesta ja parhaan tyydytyksen
tuottavasta ilosta. Mutta joka uhraa ja tekee kaikkensa Kristuksen hyväksi, saa
kokea tämän lupauksen täyttymyksen: »Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma
vaiva siihen mitään lisää.»” PK 42
30.11. Maanantai, aamu
Sananl. 16:18
”Saatana lankesi, koska hän kunnianhimossaan tahtoi olla Jumalan
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vertainen. Hän tahtoi päästä perille Jumalan aikeista ja tarkoituksista,
joihin hän oman kykenemättömyytensä tähden ei voinut tunkeutua, koska
hän luotuna olentona ei voinut käsittää Äärettömän viisautta. Juuri tämä
kunnianhimoinen ylpeys johti hänet kapinaan, ja samalla tavoin hän
koettaa syöstä ihmisetkin turmioon.” 2Ta 307
”Synti sai alkunsa itsekkyydestä. Lusifer, suojelevainen kerubi, halusi olla
ensimmäinen taivaassa. Hän halusi hallita taivaan olentoja, kääntää
heidät pois heidän Luojastaan ja saada heidät osoittamaan kunnioitusta
hänelle itselleen. Siksi hän esitti Jumalan väärässä valossa, syyttäen häntä
itsekorotuksen halusta. Hän yritti varustaa rakastavan Luojan omilla
huonoilla ominaisuuksillaan.” AT 11
30.11. Maanantai, ilta
Jes. 14:19
”Jos Lusifer todella olisi halunnut olla Korkeimman vertainen, ei hän
milloinkaan olisi jättänyt hänelle määrättyä paikkaa taivaassa, sillä
Korkeimman Henki ilmenee epäitsekkäänä palveluksena. Lusifer halusi
Jumalan valtaa mutta ei hänen luonnettaan. Hän tavoitteli itselleen
korkeinta paikkaa, ja jokainen, joka toimii hänen vaikutuksensa alaisena,
tekee samoin.” AT 418
”Aina kun ylpeys ja kunnianhimo pääsevät valtaan, ne turmelevat elämän,
sillä ylpeys ei tunne tarvitsevansa mitään ja sulkee siten sydämen taivaan
rajattomilta siunauksilta.” PK 42
”Sydämen ylpeys on pelottava luonteenpiirre. »Ylpeys [käy] lankeemuksen
edellä.» Tämä pitää paikkansa niin perheessä ja seurakunnassa kuin
kansakunnassakin.” 4T 377
”Jumalan lasten tulisi olla alamaisia toinen toiselleen. Heidän tulisi
neuvotella keskenään, jotta toisen riittävyys täydentäisi toisen vajavuutta.”
WM 202
”Jumala vihaa ylpeyttä, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä
jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva
on.” 1T 132
”»Oppikaa minusta», sanoi Kristus, »sillä minä olen hiljainen ja nöyrä
sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.» Matt. 11: 29.” 4T 376
JOULUKUU
1.12. Tiistai, aamu
Ef. 6:14
”Jumala salli saatanan jatkaa toimintaansa, kunnes nurjamielisyys kypsyi
avoimeksi kapinaksi. Hänen suunnitelmiensa oli saatava täysin kehittyä,
jotta kaikki voisivat nähdä niiden todellisen luonteen ja suuntauksen. Hän
oli erittäin etevä pettämään. Hän osasi edukseen tekeytyä niin juonikkaan
salamyhkäiseksi ja toimia niin vaivihkaa, että hänen toimintansa todellista
luonnetta oli vaikea paljastaa enkeleille. Kaiken, mikä oli yksinkertaisen
selvää, hän muutti salamyhkäiseksi, ja taitavilla vääristelyillään hän
herätti epäilyä Herran selvimpiäkin lausuntoja kohtaan. Ja hänen
esityksensä tuntuivat sitäkin vakuuttavammilta, kun hän oli korkeassa
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asemassa ja niin läheisessä tuntumassa Jumalan hallitukseen.” PP 20
”Kumouksellinen toiminta oli niin salakavalaa, ettei taivaallista joukkoa
voitu saada havaitsemaan sitä sellaisena kuin se oli, ja siksi taivaassa
syttyi sota ja saatana karkotettiin sieltä kaikkien niiden kanssa, jotka eivät
halunneet pysyä uskollisina Jumalan hallinnolle.” 4BC 1143
1.12. Tiistai, ilta
Ps. 15:1, 2
”Minua on kehotettu varottaen ilmoittamaan kaikille valheellisten
lausuntojen esittäjille, että he palvelevat häntä, joka on ollut valhettelija
alusta asti. Varokaamme valheellisuutta, joka vain yltyy siinä henkilössä,
joka harrastaa sitä. Sanon kaikille: Ottakaa totuus vyöksenne. Hylätkää
kaikki vilpistely ja liioittelu älkääkä koskaan antako väärää lausuntoa.” Kk
82, 1900
”Vilppi syntyy juuri pettämisen aikomuksesta. Yhdellä silmäyksellä, käden
liikkeellä tai kasvojen ilmeellä voidaan vilpistellä yhtä tehokkaasti kuin
valheellisella puheellakin. Valhetta on kaikki tarkoituksellinen liioittelu,
erehdyttävä tai suurenteleva vihjailu ja jopa tosiasioiden esittäminen
harhaanjohtavalla tavalla.” PP 287
”Meidän tulee jatkuvasti pyrkiä jäljittelemään sitä yhteisöä, johon
odotamme pian liittyvämme, nimittäin Jumalan enkeleitä, jotka eivät ole
koskaan langenneet syntiin. Luonteen tulee olla pyhä, tapojen miellyttäviä,
sanojen vilpittömiä. Siten meidän tulee edetä askel askeleelta, kunnes
olemme valmiita muutettaviksi.” 1T 216
2.12. Keskiviikko, aamu
Room. 7:13
”Suuressa armossaan ja jumalallisen luonteensa mukaisesti Jumala sieti
kauan Lusiferia. Taivaassa ei koskaan ennen ollut ilmennyt
tyytymättömyyden ja nurjamielisyyden henkeä. Se oli kerrassaan uutta,
outoa, salamyhkäistä ja arvoituksellista. Lusifer itsekään ei aluksi ollut
selvillä tunteidensa todellisesta laadusta; jonkin aikaa häntä pelotti
ilmaista ajatuksiaan ja mielensä ailahteluja, mutta silti hän ei hyljännyt
niitä. Hän ei nähnyt, minne oli ajautumassa. Mutta rajattoman rakkauden
ja viisauden kaikin keinoin häntä koetettiin saada vakuuttumaan
erehdyksestään. Hänen nureksimisensa todistettiin aiheettomaksi, ja
hänelle selvitettiin, mihin jatkuva kapinointi johtaisi. Ja niin Lusifer
huomasi olevansa väärässä. Hän käsitti, että »Herra on vanhurskas
kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan» (Ps. 145:17), että
jumalalliset asetukset olivat oikeamielisiä ja että hänen tuli tunnustaa ne
sellaisiksi kaiken taivaan kuullen. Hän miltei jo päätti palata, muttei
ylpeydeltään saanut tehdyksi sitä. Itsepintaisesti hän puolusti kantaansa
ja antautui kiihkeästi suureen taisteluun Tekijäänsä vastaan.” PP 17, 18
2.12. Keskiviikko, ilta
Hes. 28:16
”Saatanan kapinan tuli olla opetuksena maailmankaikkeudelle halki
kaikkien tulevaisten aikojen jatkuvana todistuksena synnin luonteesta ja
kauheista seurauksista. Saatanan hallinnan vaikutukset sekä ihmisiin että
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enkeleihin osoittaisivat, minkä täytyy olla seurauksena jumalallisen
arvovallan hylkäämisestä. Se todistaisi, että Jumalan kaikkien luotujen
hyvinvointi edellyttää hänen hallituksensa pysymistä voimassa. Siksi
tämän kauhean kapinakokemuksen vaiheet olisivat jatkuvana turvana
kaikille pyhille olennoille, estämässä heitä joutumasta enää petetyiksi
rikkomuksen luonteen suhteen ja varjelemassa heitä tekemästä syntiä ja
kärsimästä sen rangaistusta.” PP 17, 18
”Meidän lunastukseemme tarvittavan uhrin rajaton arvo ilmaisee synnin
äärettömän pahuuden.” 6T 66
3.12. Torstai, aamu
Room. 6:23
”Ääretön ja kaikki viisas Jumala näkee lopun alusta, ja hän on puolestaan
laatinut pahuutta vastaan kauaskantoisia ja kaiken huomioonottavia
suunnitelmia. Hänen tarkoituksenaan ei ollut vain kapinan kukistaminen,
vaan sen luonteen näyttäminen koko maailmankaikkeudelle. Tullaan
näkemään, että kaikki jotka ovat hylänneet jumalalliset käskyt ja ohjeet,
ovat saatanan puolella sotimassa Kristusta vastaan. Ja kun tämän
maailman ruhtinas tuomitaan ja kaikki häneen liittyneet joutuvat
osallistumaan hänen kohtalostaan, tulee koko maailmankaikkeus tuomion
todistajana julistamaan: »Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä
kansojen kuningas» (Ilm. 15:3).” PP 58, 59
”Tuomion lopullisessa toimeenpanossa näkyy, ettei synnillä ole mitään
olemassaolon perustetta. Kun koko maailman tuomari kysyy saatanalta:
»Minkä tähden sinä olet tehnyt kapinan minua vastaan ja riistänyt minulta
valtakuntani alamaisia?» ei synnin alkuunpanija voi millään puolustaa
itseään. Jokainen suu tukitaan; kaikki kapinat vaikenevat.” ST 949
3.12. Torstai, ilta
Jaak. 1:15
”Koko maailmankaikkeus tulee olemaan synnin luonteen ja seurausten
todistajana. Ja synnin perinpohjainen hävittäminen, joka alussa olisi
herättänyt pelkoa enkeleissä ja riistänyt Jumalalta kunniaa, on nyt
todistava hänen rakkaudestaan ja vahvistava hänen kunniaansa
maailmankaikkeuden kaikkien olentojen edessä. Ei koskaan enää tule
ilmenemään pahuutta. Sanoohan Raamattu: »Ei nouse ahdistus kahta
kertaa.» Naah. 1:9. Koetuksen kestänyt luomakunta ei koskaan enää
käänny pois hänestä, jonka luonne on heille täydellisesti ilmaistu
käsittämättömänä rakkautena ja äärettömänä viisautena.” ST 949
”Joka valitsee Jumalan lain vastaisen tottelemattomuuden tien, ratkaisee
tulevan kohtalonsa; hän kylvää lihaansa ja niittää synnin palkan, ikuisen
kadotuksen, iankaikkisen elämän vastakohdan. Jumalalle jättäytyminen ja
hänen pyhän lakinsa noudattaminen tuottavat varman tuloksen. »Tämä on
iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala,
ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.» Joh. 17:3.” FE
376
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4.12. Perjantai, aamu
Room. 16:20
”Aina siitä lähtien, kun Aadam suostui paholaisen juoneen, on taistelu
raivonnut oikean ja väärän, Jumalan ja paholaisen välillä. Oikeaan
menettelyyn liittyy voimaa, jota sielunvihollinen ei voi voittaa.
Vanhurskaudella on jumalallista elinvoimaa. Totuus on lopulta voittava
valheen, ja Jumala on kukistava vihollisen.” Kk 82, 1900
”Kristus voitti saatanan puolestamme. Hän on sielunvihollista väkevämpi ja
on pian musertava hänet jalkojemme alle.” 3T 526
”Kun Jumala lopulta hävittää ne, jotka hylkäävät hänen armonsa, hän
tekee sen laupeudessaan maailmankaikkeutta kohtaan.” ST 532
”»Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava
tuuli on heidän maljansa osa.» Ps. 11: 6.” ST 650
4.12. Perjantai, ilta
Mal. 4:1
”Vanhurskauden perintönä on elämä ja jumalattomien osana kuolema.
Mooses julisti Israelille: »Minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja
hyvän, kuoleman ja pahan.» 5 Moos. 30:15. Näissä raamatunkohdissa ei
tarkoiteta Aadamille julistettua kuolemaa, sillä koko ihmiskunta kärsii
tämän hänen rikkomuksestaan määrätyn rangaistuksen. Iankaikkisen
elämän vastakohtana esitetään »toinen kuolema».” ST 532
”Mutta puhdistavissa liekeissä tuhoutuvat lopulta kaikki jumalattomat,
sekä juuri että oksat - saatana on juuri ja hänen seuraajansa ovat oksia.
He ovat kärsineet lain täydellisen rangaistuksen. Oikeuden vaatimukset
ovat täytetyt. Taivas ja maa, jotka tätä katselevat, julistavat, että Herra on
vanhurskas. Saatanan hävitystyö on ikuisiksi ajoiksi päättynyt. Kuusituhatta vuotta hän on toiminut mielensä mukaan, täyttäen maan
kurjuudella ja aiheuttaen surua koko maailmankaikkeudelle. Koko
luomakunta on yhdessä huoannut ja ollut synnytystuskissa. Nyt luodut
olennot ovat ainiaaksi vapautetut saatanan läsnäolosta ja kiusauksista.”
ST 650, 651
”Elämäsi tavoitteena tulisi olla kelvollisuus lunastettujen, pyhien enkelten
ja Jeesuksen, maailman Lunastajan, seuraan.” Signs 8.4.1889
5.12. Sapatti, aamu
5 Moos. 5:29
”Kun saatana karkotettiin taivaasta niiden kanssa, jotka lankesivat hänen
mukanaan, hän totesi menettäneensä iäksi taivaan kaiken puhtauden ja
kirkkauden. Hän neuvotteli enkeltensä kanssa, ja niin päätettiin
edelleenkin vastustaa suunnitelmallisesti Jumalan hallintoa. Kun Aadam ja
Eeva sijoitettiin kauniiseen paratiisiin, sielunvihollinen laati jo suunnitelmia
heidän tuhokseen. Saatana aloitti työnsä Eevasta koettaen saada hänet
tottelemattomaksi. Ensin Eeva erehtyi kulkemaan loitolle miehestään,
sitten viipymään kielletyn puun lähistöllä, sitten kuuntelemaan kiusaajan
ääntä, kunnes hän jopa uskalsi epäillä, mitä Jumala oli sanonut: Sinä
päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Hän
ajatteli: Ehkei se merkitse juuri sitä, mitä Herra sanoi. Ja niin hän uskalsi
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olla tottelematon. Hän ojensi kätensä, otti hedelmän ja söi. Hän tarjosi
hedelmän miehelleenkin, kiusaten siten häntä.” 15G 18-21
5.12. Sapatti, ilta
1 Moos. 3:6
”Näin miten Aadamin kasvot tulivat surullisiksi. Hän näytti taistelevan
mielessään. Hänestä tuntui, että hänen vaimonsa oli kuoltava. Heidän
täytyi erota. Hän rakasti Eevaa syvästi. Ja äärimmäisen masentuneena hän
päätti yhtyä hänen kohtaloonsa. Hän otti hedelmän ja söi sen nopeasti.
Silloin saatana riemuitsi. Rakkaudesta Eevaan Aadam oli tottelematon
Jumalan käskylle ja lankesi Eevan kanssa.” 1SG 18-21
”Vaikka saatana miten väittäisi päinvastaista, on kuitenkin aina vaarallista
olla tottelematta Jumalaa. Meidän on päättävästi pyrittävä totuuden
tuntemiseen. Kaikki läksyt, jotka Jumala on antanut kirjoittaa sanaansa,
ovat meille varoitukseksi ja opetukseksi. Ne on annettu varjelemaan meitä
petokselta. Niiden laiminlyöminen johtaa perikatoomme. Saamme olla
varmat siitä, että kaikki Jumalan sanan vastainen on lähtöisin
saatanasta.” PP 35
6.12. Sunnuntai, aamu
Sananl. 13:15
”Uutinen ihmisen lankeemuksesta levisi halki taivaan. Jokainen harppu
hiljeni. Enkelit ottivat suruissaan kruununsa päästään. Koko taivas oli
kiihdyksissään. Neuvoteltiin siitä, mitä syylliselle ihmisparille olisi tehtävä.
Enkelit pelkäsivät, että ihmiset ojentaisivat kätensä ja söisivät elämän
puusta, jolloin heistä tulisi kuolemattomia syntisiä. Mutta Jumala sanoi,
että hän karkottaisi rikkojat paratiisista. Enkeleitä asetettiin heti
vartioimaan elämän puun tietä. Sielunvihollisen harkittu suunnitelma oli
ollut, että Aadam ja Eeva olisivat tottelemattomia Jumalalle ja joutuisivat
hänen epäsuosioonsa, jonka jälkeen hän johtaisi heidät syömään elämän
puusta, niin että he eläisivät ikuisesti syntisinä ja tottelemattomina, ja
siten synti tulisi kuolemattomaksi. Mutta pyhiä enkeleitä lähetettiin
karkottamaan heidät paratiisista, ja toinen enkeliryhmä sai tehtäväkseen
elämän puulle johtavan tien vartioinnin. Saatana riemuitsi. Omalla
lankeemuksellaan hän oli saanut toiset kärsimään. Hänet oli karkotettu
taivaasta, nämä toiset paratiisista.” 1SG 21, 22
6.12. Sunnuntai, ilta
1 Moos. 3:17-19
”Rikkomuksensa perusteella Aadam menetti paratiisin. Rikkomalla
Jumalan käskyjä ihminen menettää taivaan ja ikuisen autuuden. Tämä ei
ole mitään joutavaa puhetta vaan totuutta. Kysyn: Kummalla puolella
olet?” TM 141
”Tosin kyllä saatanan polku on koetettu saada näyttämään viehättävältä,
mutta se on kaikki silmänlumetta. Synnin tiellä tunnetaan katkeraa
katumusta ja jäytävää huolta. Alaspäin viettävän tien portilla saattavat
kukkaset helottaa, mutta polku on täynnä okaita. »Uskottomien tie on
koleikkoa», mutta viisauden »tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat
kaikki tyynni.» Sanani. 13:15; 3:17. Jokainen teko, jonka vaikuttimena on
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kuuliaisuus Kristukselle, jokainen kieltäymys, johon suostutaan hänen
tähtensä, jokainen hyvin kestetty koetus, jokainen voitettu kiusaus, on
askel kohti lopullista kunniakasta voittoa. Jos otamme Kristuksen
oppaaksemme, hän johdattaa meitä turvallisesti.” Vs 198-200
7.12. Maanantai, aamu
1 Moos. 3:15
”Ihminen sai ensimmäisen viittauksen lunastukseen samassa yhteydessä,
jolloin saatanalle langetettiin tuomio paratiisissa. Herra julisti: »Minä panen
vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä
välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän» (1 Moos. 3:15). Tämä esivanhempiemme kuullen lausuttu
tuomio oli heille lupaus. Samalla kun se ennusti sotaa ihmisen ja saatanan
välille, se julisti, että suuren vastustajan valta lopulta murrettaisiin.
Aadamille ja hänen elämäntoverilleen vakuutettiin, ettei heitä suuresta
synnistään huolimatta hylätty saatanan armoille. Jumalan Poika oli
tarjoutunut sovittamaan omalla hengellään heidän rikkomuksensa. Heille
suotaisiin koetusaika, ja katumalla ja uskomalla Kristukseen he voisivat
jälleen päästä Jumalan lapsiksi.” PP 46
7.12. Maanantai, ilta
Joh.3:17
”Sillä hetkellä, kun ihminen suostui saatanan kiusauksiin ja teki juuri sitä,
mitä Jumala oli kieltänyt häntä tekemästä, Kristus, Jumalan Poika, seisoi
elävien ja kuolleitten vaiheilla sanoen: »Kohdatkoon rangaistus minua.
Minä asetun ihmisen paikalle. Hän saakoon toisen tilaisuuden.»” 1BC 1085
”Heti kun oli syntiä, oli myös Vapahtaja. Kristus tiesi joutuvansa kärsimään,
mutta hän tuli silti ihmisen sijaiseksi. Heti Aadamin tehtyä syntiä Jumalan
Poika julistautui ihmissuvun takaajaksi. Hän saattoi evätä syylliselle
julistetun tuomion käytäntöön panon yhtä suurin valtuuksin kuin silloinkin,
kun hän kuoli Golgatan ristillä.” 1BC 1084
”Vaikka synkkyys ja pimeys verhosi kuin ruumisarkun peite tulevaisuuden,
sitä valaisi kuitenkin lupaus Lunastajasta, toivon Tähdestä. Kristus itse
julisti ensimmäiseksi evankeliumin Aadamille. Aadam ja Eeva surivat ja
katuivat vilpittömästi rikkomustaan. He uskoivat Jumalan kalliin lupauksen
ja välttyivät lopulliselta tuholta.” 1BC 1084
8.12. Tiistai, aamu
Ef. 1:3, 4
”Syntiinlankeemuksesta lähtien Herra on toteuttanut tahtoaan
lunastussuunnitelman avulla, jolla hän pyrkii palauttamaan ihmisen
alkuperäiseen täydellisyyteensä. Kristuksen kuolema ristillä on tehnyt
Jumalalle mahdolliseksi vastaanottaa jokaisen katuvan sielun ja antaa
hänelle anteeksi.” Signs 12.6.1901
”Jumalallisen Kärsijän riippuessa ristillä enkeleitä kerääntyi hänen
ympärilleen, ja kun he katselivat häntä ja kuulivat hänen huutonsa, he
kysyivät tavattoman liikuttuneina: »Eikö Herra pelastakaan häntä?» Silloin
kuultiin sanat: »Herra on vannonut eikä sitä kadu. Isä ja Poika ovat
sitoutuneet täyttämään iankaikkisen liiton ehdot. Niin on Jumala
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maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.» Ei
Kristus siinä ollut yksin suorittamassa suurta uhriaan, vaan se oli sen liiton
täyttymystä, jonka hän ja Isä olivat tehneet keskenään jo ennen maailman
perustamista. Toisiaan syleillen he olivat juhlallisesti sopineet siitä, että
Kristus tulisi ihmissuvun takaajaksi, jos tämä joutuisi saatanan viisastelun
eksyttämäksi.” YI 14.6.1900
8.12. Tiistai, ilta
1 Kor. 2:2
”Ihmiskunnan pelastus on aina ollut taivaan neuvottelujen kohteena.
Armon liitto solmittiin ennen maailman perustamista. Se on ollut
olemassa ikuisuudesta asti ja sitä kutsutaan iankaikkiseksi liitoksi. Yhtä
varmasti kuin ei koskaan ole ollut sellaista aikaa, jolloin Jumala ei olisi
ollut olemassa, ei myöskään koskaan ole ollut sellaista hetkeä, jolloin hän
ei ikuisessa mielessään olisi iloinnut armonsa ilmaisemisesta
ihmiskunnalle.” 7BC 934
”Mitä enemmän mietiskelemme tätä aihetta, sitä syvemmälle pääsemme,
mutta silti on syvyyksiä, joita emme tavoita tutkiessamme Lunastajan
kirkkautta. Se on elämän Ruhtinaan kirkkautta, eikä ihminen parhailla
kyvyilläänkään voi sitä tavoittaa. Enkelitkin haluavat katsahtaa tähän
salaperäiseen ja ihmeelliseen aiheeseen, ihmissuvun lunastukseen.” Kk
128, 1897
9.12. Keskiviikko, aamu
1 Moos. 17:7
”Kuten Raamattu esittää kaksi lakia, toisen muuttumattomana ja
iankaikkisena ja toisen väliaikaisena ja ajallisena, on myös olemassa
kaksi liittoa. Armon liitto tehtiin ensin ihmisen kanssa Eedenissä, kun
Jumala syntiinlankeemuksen jälkeen lupasi, että vaimon siemen polkisi
rikki käärmeen pään. Uskon kautta Kristukseen tämä liitto tarjosi ihmisille
anteeksiannon ja Jumalan armoa avuksi vastaiseen kuuliaisuuteen. Se
lupasi heille myös iankaikkisen elämän, jonka ehtona oli kuuliaisuus
Jumalan laille. Näin patriarkat saivat pelastuksen toivon. Tämä sama liitto
uudistettiin Aabrahamille, kun hänelle luvattiin: »Sinun siemenessäsi
tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä» (1 Moos. 22:18).
Tämä lupaus viittasi Kristukseen. Aabraham ymmärsi sen siten ja uskoi
Kristukseen syntien anteeksiantajana. Tämä usko luettiin hänelle
vanhurskaudeksi. Aabrahamin kanssa tehty liitto ylläpiti myös Jumalan
lain arvovaltaa. Herra ilmestyi Aabrahamille ja sanoi: »Minä olen Jumala,
Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton» (1 Moos. 17:1).
Myöhemmin Jumala todisti uskollisesta palvelijastaan: »Aabraham kuuli
minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni,
säädöksiäni ja opetuksiani» (1 Moos. 26:5).” PP 349, 350
9.12. Keskiviikko, ilta
1 Moos 12:7
”Aabrahamin kanssa tehty liitto vahvistettiin Kristuksen verellä, ja sitä
kutsutaan »toiseksi» eli »uudeksi» liitoksi, koska veri jolla se sinetöitiin
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vuodatettiin ensimmäisen liiton veren jälkeen.” PP 349, 350
”Armon liitto ei ole mikään uusi totuus, sillä se oli Jumalan mielessä
iankaikkisuudesta asti. Siksi sitä nimitetään iankaikkiseksi liitoksi.” Signs
24.8.1891
”Meillä on toivoa vain, jos pääsemme Aabrahamin liittoon, joka on armon
liitto uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Aabrahamille saarnattu
evankeliumi, josta hän sai toivoa, oli sama evankeliumi, jota meille
saarnataan nykyään. Aabraham katsoi Jeesukseen, joka on myös meidän
uskomme alkaja ja täyttäjä.” 6BC 1077
10.12. Torstai, aamu
Gal. 2:16
”Toinen sopimus, jota Raamattu nimittää »vanhaksi» liitoksi, solmittiin
Jumalan ja Israelin välillä Siinailla. Se vahvistettiin silloin uhrieläimen
verellä. Jumala antoi heille lakinsa sekä runsaan siunauksen lupauksen
kuuliaisuuden ehdolla: »Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun
liittoni, niin te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa» (2 Moos.
19:5, 6). Kansa ei tajunnut oman sydämensä syntisyyttä ja ettei heidän
ollut mahdollista pitää Jumalan lakia ilman Kristusta. Niinpä he auliisti
kävivät liittoon Jumalan kanssa. Tuntien voivansa nojata omaan
vanhurskauteensa he julistivat: »Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me
noudatamme ja tottelemme» (2 Moos. 24:7). He olivat kuulleet, miten
pelottavan juhlallisesti laki julistettiin, ja olivat vavisseet kauhusta vuoren
juurella. Kuitenkin jo muutaman viikon kuluttua he rikkoivat Jumalan
kanssa tekemänsä liiton ja kumarsivat valettua epäjumalankuvaa. He eivät
voineet toivoakaan pysyvänsä Jumalan suosiossa sen liiton nojalla, jonka
he olivat rikkoneet. Ja siksi he nyt nähdessään syntisyytensä ja
anteeksiannon tarpeensa tunsivat tarvitsevansa sitä Vapahtajaa, joka
ilmoitettiin Aabrahamin kanssa tehdyssä liitossa ja jota vertauskuvalliset
uhrit esittivät.” PP 350-352
10.12. Torstai, ilta
1. Moos. 15:1
”»Vanhan liiton» ehdot olivat: Ole kuuliainen, niin saat elää. »Se ihminen,
joka ne pitää, on niistä elävä» (Hes. 20:11; 3 Moos. 18:5), mutta »Kirottu
olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä» (5 Moos. 27:26).
»Uusi liitto» perustettiin »paremmille lupauksille» syntien anteeksiannosta
ja siitä, että Jumalan armo uudistaa sydämen saattaen sen, sopusointuun
Jumalan lain periaatteiden kanssa.” PP 350-352
”Pelastus saadaan ainoastaan Aabrahamin liiton yhteydessä.” Signs
5.9.1892
11.12. Perjantai, aamu
Hebr. 1:14
”Suunnitelma, joka yksin saattoi varmistaa ihmisen pelastuksen, sisällytti
koko taivaan äärettömään uhriinsa. Enkelit eivät voineet iloita Kristuksen
selostaessa heille pelastussuunnitelmaa, sillä he käsittivät, että ihmisen
pelastamisen täytyi aiheuttaa heidän rakastetulle Päämiehelleen
sanomattomia kärsimyksiä. Surren ja ihmetellen he kuuntelivat hänen
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sanojaan, kun hän kertoi heille, miten hänen täytyi laskeutua taivaan
puhtaudesta ja rauhasta ja joutua kosketuksiin maan turmeluksen kanssa
ja kestää sen surua, häpeää ja kuolema. Enkelit tarjoutuivat uhriksi
ihmisen hyväksi. Mutta enkeli ei voinut hengellään maksaa velkaa; vain
hänellä joka loi ihmisen oli valta lunastaa hänet. Kuitenkin enkelit saisivat
suorittaa jotakin pelastussuunnitelman yhteydessä. Kristus tehtäisiin
»vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi» (Hebr. 2:9). Pukeutuessaan
ihmisluontoon hän tulisi voimaltaan heitä heikommaksi, ja heidän tuli
palvella häntä vahvistaen ja tyynnyttäen häntä kärsimyksissä. Heidän tuli
niinikään olla »palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten,
jotka saavat autuuden periä» (Hebr. 1:14). Heidän tuli varjella armosta
osallistuvia pahojen enkelien vallalta ja pimeydeltä, jota saatana
alituiseen levittää heidän ympärilleen.” PP 44, 45
11.12. Perjantai, ilta
Hebr. 1:14
”Enkelit ovat aina siellä, missä heitä eniten tarvitaan, niiden luona jotka
joutuvat ankarimmin taistelemaan itsensä kanssa ja olemaan erittäin
masentavassa ympäristössä. Heikot ja vapisevat sielut, joilla on monia
vaikeita luonteenpiirteitä, ovat heidän erityisen huolenpitonsa kohteina.
Se, mitä sydämeltään itsekkäät pitäisivät nöyryyttävänä palveluksena,
nimittäin kurjien ja luonteeltaan kaikin tavoin vajavaisten auttaminen, on
näiden puhtaiden ja synnittömien taivaallisten olentojen tehtävänä.” Signs
30.5.1916
”Kaikki taivaan enkelit pyrkivät yhteistoimin tuomaan ihmiselle paremman
maailman loputtomia aarteita.” RH 21.1.1890
”Jumala ja Kristus ja taivaan enkelit taistelevat kanssanne. Lunastajan
voimassa voitte saada jalon voiton.” YI 1.1.1903
12.12. Sapatti, aamu
Ps. 111:7, 8
”Jumalan laki oli olemassa ennen ihmisen luomista, sillä muutoin ei
Aadam olisi voinut tehdä syntiä. Aadamin rikkomuksen jälkeen ei lain
periaatteita muutettu, vaan ne järjestettiin ja ilmaistiin siten, että ne
sopivat ihmiselle hänen langenneessa tilassaan.” 1BC 1104
”Enkeleitä hallittiin sen [lain] mukaisesti. Saatana lankesi, koska hän
loukkasi Jumalan hallinnon periaatteita. Kun Aadam ja Eeva oli luotu,
ilmoitti Jumala heille lakinsa. Sitä ei silloin kirjoitettu, vaan Herra selosti
sen heille perinpohjin.” Signs 10.6.1880
”Rakkaudessaan ja pyrkien kohottamaan ja jalostamaan meitä Jumala
antoi meille kuuliaisuuden mittapuun. Pelottavassa majesteettiudessaan,
ukkosen jylistessä ja salamoiden leimahdellessa, hän julisti Siinain
vuorelta kymmenen pyhää käskyään. Tämä laki ilmaisee ihmisperheen
kaiken velvollisuuden; ensimmäiset neljä käskyä määrittelevät
velvollisuutemme Jumalaa kohtaan, ja viimeiset kuusi velvollisuutemme
ihmistä kohtaan.” Signs 9.1.1912
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12.12. Sapatti, ilta
Ps. 119:1
”Jumalan lain, joka on hänen tahtonsa ilmaisu ja hänen luonteensa
jäljennös, täytyy pysyä iäti. Se on luotettava todiste taivaassa. Siitä ei ole
kumottu yhtäkään käskyä eikä muutettu pienintäkään kirjainta tai piirtoa.
Psalmirunoilija sanoo: »Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana
taivaissa.» Ps. 119:89.” ST 432
”Alusta asti suuri taistelu oli koskenut Jumalan lakia. Saatana oli koettanut
todistaa, että Jumala oli epäoikeudenmukainen, että hänen lakinsa oli
virheellinen ja että kaikkeuden menestys vaati sen muuttamista.
Hyökkäämällä lakia vastaan hän aikoi kukistaa sen Tekijän herruuden.” PP
49
”Saatana on kiusauksillaan saanut koko ihmissuvun rikkomaan Jumalan
lakia, mutta Jumalan Poika on uhrillaan tehnyt palaamisen Jumalan luo
ihmisille mahdolliseksi. Kristuksen armon avulla he voivat noudattaa Isän
lakia.” PP 318
”Kun luotamme täysin Jumalaan ja turvaamme synnit anteeksi antavaan
Vapahtajaan Jeesukseen, tulemme saamaan kaiken avun, mitä voimme
toivoa.” RH 15.41884
13.12. Sunnuntai, aamu
Dan. 7:25
”Sielunvihollinen ei voinut estää pelastussuunnitelmaa toteutumasta.
Jeesus ristiinnaulittiin ja nousi jälleen kolmantena päivänä. Hän [saatana]
kertoi enkeleilleen saavansa jopa ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen
koitumaan edukseen. Hän sallisi Jeesukseen uskovien kyllä uskoa, että
Kristuksen kuollessa lakkasivat ne lait, jotka säätelivät juutalaisten
uhritoimituksia ja uhreja, kunhan saisi sitten työnnetyksi heidät
pitemmälle, uskomaan, että kymmenen käskyn laki kuoli niinikään
Kristuksen mukana. Hän [saatana] sanoi enkeleilleen, että kymmenen
käskyä olivat niin selkeät, että monet uskoisivat niiden olevan yhä
voimassa; siksi hänen täytyi koettaa vääristää neljättä käskyä, joka
esittelee elävän Jumalan. Hän johdatti edustajansa koettamaan muuttaa
sapatin, tuon ainoan käskyn kymmenestä, joka ilmoittaa tosi Jumalan,
taivaiden ja maan Luojan. Hän selosti heille Jeesuksen loistoisaa
ylösnousemusta ja sanoi heille, että nousemalla kuolleista viikon
ensimmäisenä päivänä Jeesus muutti sapatin viikon seitsemänneltä
päivältä sen ensimmäiselle päivälle. Näin sai sielunvihollinen
ylösnousemuksen palvelemaan omaa tarkoitustaan. Yhdessä enkeliensä
kanssa hän iloitsi siitä, että Kristuksen ystäviksi tunnustautuvat niin
helposti uskoivat heidän sepittämänsä valheet.” 1SG 109-111
13.12. Sunnuntai, ilta
2. Moos. 20:3, 4
”Pyhittymättömien kirkonjohtajien välityksellä saatana kävi käsiksi myös
neljänteen käskyyn yrittäen syrjäyttää vanhan sapatin, jonka Jumala oli
siunannut ja pyhittänyt (1 Moos. 2:2, 3), korottaakseen sen tilalle
pakanoiden viettämän »auringon kunnianarvoisan päivän».” ST 56, 57
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”Herra on selvästi merkinnyt Jumalan kaupunkiin johtavan tien, mutta
suuri luopio on muuttanut tienviitan ja pystyttänyt tilalle väärän väärennetyn sapatin. Kaiken hyvän vihamies on vääntänyt kieroon
tienviitan, niin että se osoittaa tottelemattomuuden polkua onnen polkuna.
— Hän on pyrkinyt muuttamaan ajat ja lait.” 4BC 1171, 1172
14.12. Maanantai, aamu
Joh. 7:17
”Ihminen luotiin siveellisesti vapaaksi. Kaikkien muiden maailmojen
asukasten tavoin hänenkin oli alistuttava kuuliaisuuden kokeeseen, mutta
hän ei koskaan joudu sellaiseen asemaan, että hänen olisi pakko taipua
pahaan. Hänen ei sallita joutua mihinkään sellaiseen kiusaukseen tai
koetukseen, jota hän ei kykenisi vastustamaan. Jumala varasi ihmiselle
niin paljon apua, ettei hänen olisi koskaan tarvinnut joutua tappiolle
taistelussaan saatanaa vastaan.” PP 311
”Saatana on synnin suuri alkuunpanija. Tämä ei kuitenkaan anna ihmiselle
oikeutta esittää synnilleen puolusteluja, sillä saatana ei voi pakottaa
ihmisiä tekemään pahaa. Hän kiusaa heitä syntiin ja saa synnin
näyttämään houkuttelevalta ja miellyttävältä, mutta hänen on jätettävä
ihmisen oman tahdon ratkaistavaksi, suostuuko ihminen synnin
tekemiseen vaiko ei. Ihminen on siveellinen olento, jolla on vapaus
hyväksyä tai torjua. Kääntyminen on sellainen tehtävä, jota useimmat
ihmiset eivät pidä arvossa. Ei ole mikään vähäpätöinen asia maailmallisen,
syntiä rakastavan mielen muuttaminen ja saada sitä käsittämään
Kristuksen sanomatonta rakkautta, hänen armonsa suloisuutta ja Jumalan
ihanuutta, niin että sielu joutuu jumalallisen rakkauden vaikutuspiiriin.”
2T294, 1Ta 236
14.12. Maanantai, ilta
Ef. 6:11
”Kaikkiin varotoimiin on ryhdytty; Jumalan suunnitelmassa on kaikki
järjestetty, niin ettei ihmistä jätettäisi omien mieli- johteidensa ja
rajallisten kykyjensä varaan, taistelemaan omassa rajoitetussa
voimassaan pimeyden valtoja vastaan, koska hän joutuisi varmasti
tappiolle, jos hänet siten jätettäisiin itsekseen.”6BC 1120
”Lunastettuna, vapaana siveysolentona, joka on lunastettu rajattomalla
hinnalla, sinulle kuuluu Jumalan kehotus turvata vapautesi ja käyttää
Jumalalta saamiasi voimia taivaan valtakunnan vapaan kansalaisen tavoin.
Sinun tulee kieltäytyä alistumasta pahan valtaan.” SN 21, 22
”Tule järkähtämättömän ja vakavan määrätietoiseksi ja päätä Jumalan
armon voimassa elää tästedes hänelle, niin ettei mikään mainen
näkökohta saa sinua luopumaan kymmenen käskyn jumalallisesta laista.”
RH 9.10.1894
15.12. Tiistai, aamu
Ps. 119:165
”Aadam opetti jälkeläisilleen Jumalan lakia, ja tulevien sukupolvien aikana
se siirtyi isältä pojalle. Mutta vain muutamat ottivat sen vastaan ja olivat
kuuliaisia. Syntisyydessään maailma saastui niin pahoin, että se oli
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vedenpaisumuksella puhdistettava turmeluksestaan. Nooa perheineen
säilytti lain, ja hän opetti jälkeläisilleen kymmenet käskyt. Ihmisten jälleen
luopuessa Jumalasta Herra valitsi Aabrahamin, josta hän lausui:
»Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin,
minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani» (1 Moos. 26:5). Siinailta
julistetusta laista Nehemia sanoo: »Sinä astuit alas Siinain vuorelle ja
puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomiot ja totiset lait, hyvät
säädökset ja käskyt» (Neh. 9:13). Ja Paavali julistaa: «Laki on kuitenkin
pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä» (Room. 7:12).” PP 342, 344,
345
15.12. Tiistai, ilta
Jes. 42:21
”Koko maailma tullaan tuomitsemaan siveyslain perusteella sen mukaan,
miten sen asukkailla on ollut tilaisuus tutustua siihen järjen, perimätiedon
tai kirjoitetun Sanan avulla.” Signs 9.6.1881
”Näemme siitä, miten hyvä Jumala koettaa suojella ihmisiä rikkomuksen
pahoilta seurauksilta ilmaisemalla heille vanhurskauden muuttumattomat
periaatteet. Laki ilmaisee Jumalan toiminnan perustan. Kun omaksumme
sen Kristuksessa, tulee siitä meidän toimintamme perusta. Se kohottaa
meidät luonnollisten halujen ja taipumusten sekä syntiin johtavien
kiusausten yläpuolelle. »Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi,
eikä heille kompastusta tule.» Epävanhurskaudessa ei ole mitään rauhaa;
pahat ovat sodassa Jumalaa vastaan. Mutta joka vastaanottaa lain
vanhurskauden Kristuksessa, on sopusoinnussa taivaan kanssa.” Kk 23a,
1896
”Vastaanotettuna Kristuksessa se [Jumalan laki] aikaansaa meissä
luonteen puhtauden, joka ilahduttaa meitä halki ikuisuuden.” 6BC 1110
16.12. Keskiviikko, aamu
Ps. 119: 18
”Jeesus Kristus on lain kirkkaus. Vanhurskauden Auringon kirkkaiden
säteiden tulee heijastua hänen sanansaattajistaan syntisiin, niin että nämä
saattavat yhtyä psalmistaan sanoihin: »Avaa minun silmäni näkemään
sinun lakisi ihmeitä.» Monet eivät havaitse niitä ihmeitä, joita on
nähtävissä Jumalan laissa. He eivät ole nähneet sitä, mitä ilmaistiin
Moosekselle, kun hän rukoili: »Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi» 2
Moos. 33:18. Moosekselle ilmaistiin Jumalan luonne.” Kk 21, 1891
”Laissa on jokainen yksityiskohtakin äärettömän Jumalan luonnetta.” 1BC
1104
”Taivaan laki on aina toisille armollinen, ystävällinen, hellä, auttavainen ja
rohkaiseva.” Kirje 42, 1893
16.12. Keskiviikko, ilta
Ps. 19:8
”Maahan poljettu Jumalan laki on korotettava kansan nähtäväksi. Heti kun
ihmiset kääntyvät pyhien kirjoitusten puoleen vakavasti niitä kunnioittaen,
taivaan valo paljastaa heille ihmeitä Jumalan laista. Totuudet, jotka ovat
osoittautuneet ylivoimaisiksi suurille neroille, kirkastuvat Kristuksessa
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vastakääntyneillekin.” 2Ta 129
”Kymmenen käskyn lakia ei tule tarkastella niin paljon kielteiseltä puolelta
kuin armon puolelta. Sen kiellot ovat varmana takeena kuuliaisuuden
onnellisuudesta. Meidän ei tule pitää Jumalaa sellaisena, joka vain odottaa
saavansa rangaista syntistä tämän synnistä. Syntinen tuottaa
rangaistuksen itselleen. Hänen omat tekonsa saavat käyntiin tapahtumain
kulun, jolla on varma seurauksensa. Jokaisella rikkomuksella on
vastavaikutuksensa syntiseen. Se aiheuttaa hänessä luonteen muutoksen
ja tekee hänelle seuraavan rikkomuksen edellistä helpommaksi.
Valitsemalla synnin ihmiset irrottavat itsensä Jumalasta ja siunausten
kanavasta, ja varmana seurauksena on rappiota ja kuolemaa.” 6BC 1085
”Tämän lain noudattaminen vahvistaa älyä, ja omatunto valistuu ja
herkistyy. Nuoret tarvitsevat selkeän käsityksen Jumalan laista.” YI
22.9.1903
17.12. Torstai, aamu
Joh. 15:10
”Jumalan laki on ainoa oikea siveellisen täydellisyyden mittapuu. Tämä
laki sai käytännöllisen sovellutuksen Kristuksen elämässä. Hän sanoo
itsestään: »Minä olen pitänyt Isäni käskyt.»” SL 80
”Laki on Jumalan ajatusten ilmaus, ja kun se vastaanotetaan Kristuksessa,
se tulee meidän ajatuksiksemme. Jumala toivoo meidän olevan onnellisia,
ja hän antoi meille lain käskyt, jotta niitä noudattaessamme voisimme
tuntea iloa. Kun enkelit Jeesuksen syntyessä lauloivat: »Kunnia Jumalalle
korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto» (Luuk. 2:14), he julistivat sen lain periaatteita, joita hän tuli
tekemään suureksi ja jaloksi. Jeesus sanoi: »Kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin
kaikki on tapahtunut.» Taivaalla paistava aurinko ja kiinteä maankamara,
jolla asut, ovat Jumalan todistajia, että hänen lakinsa on muuttumaton ja
ikuinen. Vaikka ne katoaisivatkin, tulevat Jumalan käskyt pysymään.
»Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää»
(Luuk. 16: 17).” AT 284, 285
17.12. Torstai, ilta
Hebr. 10:16
”Koska »Herran laki on täydellinen», on pieninkin poikkeaminen siitä paha
asia. Kristus tuomitsee ne, jotka eivät noudata Jumalan käskyjä ja
opettavat toisiakin tekemään niin. Kristuksen kuuliainen elämä osoitti lain
vaatimukset päteviksi, se näytti, että ihminen saattoi täyttää lain ja osoitti,
miten pitkälle luonteen kehityksessä voidaan päästä kuuliaisuuden tiellä.
Kaikki, jotka hänen tavallaan noudattavat sitä, tulevat samoin
todistamaan, että laki on »pyhä, vanhurskas ja hyvä» (Room. 7:12).” AT
284, 285
”Kun ihminen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen toimii parhaan
kykynsä mukaisesti ja pyrkii seuraamaan Herran tietä noudattamalla
kymmentä käskyä, luetaan Kristuksen täydellisyys katuvan ja kuuliaisen
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sielun rikkomuksen katteeksi.” FE 135
18.12. Perjantai, aamu
Joh. 14:15
”Mutta lakia ei annettu yksinomaan heprealaisten hyödyksi. Jumala
kunnioitti heitä tekemällä heidät lakinsa valvojiksi ja säilyttäjiksi, mutta
heidän tuli tallettaa se pyhänä koko maailmaa varten. Kymmenen käskyn
säädökset soveltuvat koko ihmiskunnalle, ja ne on annettu opettamaan ja
ohjaamaan kaikkia. Nuo kymmenen lyhyttä, sisällökästä ja arvovaltaista
käskyä käsittävät ihmisen velvollisuuden Jumalaa ja toista ihmistä
kohtaan, ja ne kaikki perustuvat rakkauden suureen perusperiaatteeseen.
»Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi» (Luuk. 10:27).” PP 283
”Jumalan laki ei ole mitään uutta. Se ei ole jälkeenpäin keksittyä vaan
tiedoksi annettua pyhyyttä. Se on armoa, hyvyyttä ja rakkautta ilmaisevien
periaatteiden lakikokoelma. Se esittelee langenneelle ihmiskunnalle lain ja
ilmoittaa selvästi ihmisen kaiken velvollisuuden.” 1BC 1104, 1105
18.12. Perjantai, ilta
2. Moos. 24:12
”Pyhän lakinsa käskyissä Jumala on antanut täydellisen elämänohjeen; ja
hän on julistanut, että aikojen loppuun asti on tämä, muuttumattomana
pienintäkin kirjainta ja piirtoa myöten, sitova ihmisolentoja. Kristus tuli
osoittaaksensa lain arvon ja saattaaksensa sen kunniaan. Hän osoitti, että
sen avarana perustana on rakkaus Jumalaa kohtaan ja rakkaus ihmistä
kohtaan ja että sen käskyjen totteleminen muodostaa ihmisen koko
velvollisuuden. Omassa elämässään hän näytti esimerkkiä Jumalan lain
noudattamisesta. Vuorisaarnassa hän osoitti, kuinka sen vaatimukset
ulottuvat ulkonaisia tekoja pitemmälle ja koskevat sydämen ajatuksia ja
aikeita.” ApT 386
”Nykyään Jumala antaa ihmisille tilaisuuden osoittaa, rakastavatko he
lähimmäistään. Se, joka todella rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään,
armahtaa puutteessa olevia, kärsiviä, haavoittuneita ja kuolemaisillaan
olevia. Jumala kehottaa jokaista ryhtymään hänen laiminlyötyyn työhönsä,
koettamaan palauttaa Luojan siveellistä kuvaa ihmisyyteen.” WM 49
”Kymmenen käskyä, nuo »Muista», »Älä», ovat kymmenen lupausta, jotka
luvataan meille varmasti, jos noudatamme tätä lakia, joka hallitsee
maailmankaikkeutta. »Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni» (Joh. 14: 15).” 1BC 1105
19.12. Sapatti, aamu
Jer. 29:13, 14
”Synti on erottanut meidät Jumalan elämästä. Sielumme on surkastunut.
Synti on myrkyttänyt elämän lähteet.” KSL 63, 64
”Luonnostamme olemme vieraantuneita Jumalasta. Pyhä Henki kuvaa
tilaamme muun muassa seuraavin sanoin: »Kuolleet rikoksiinne ja
synteihinne» (Ef. 2:1), »koko pää on kipeä, koko sydän sairas», »ei ole
tervettä paikkaa» (Jes. 1:5, 6). Me olemme lujasti saatanan pauloissa, joka
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on meidät vanginnut tahtoansa tekemään (2 Tim. 2:26). Jumala haluaa
parantaa meidät, vapauttaa meidät. Mutta koska tämä edellyttää koko
luontomme täydellistä muuttumista ja uudistumista, meidän on
antauduttava kokonaan hänelle. Taistelu omaa minää vastaan on suurinta
taistelua, mitä milloinkaan on käyty. Itsensä luovuttaminen, kaiken
alistaminen Jumalan tahtoon, vaatii kamppailua; mutta sielun on
antauduttava Jumalalle, ennen kuin se voi uudistua pyhyydessä.” TKL 36
19.12. Sapatti, ilta
Jes. 43:3
”Monet toteavat avuttomuutensa ja kaipaavat sellaista hengellistä elämää,
joka saattaisi heidät sopusointuun Jumalan kanssa. He pyrkivätkin
sellaiseen, mutta turhaan. Luokoot nämä kilvoittelevat katseensa ylös. Kun
synti pyrkii sielusi valtiaaksi, katso silloin Vapahtajaan. Hänen armonsa
kykenee karkottamaan synnin. Käännä kiitollinen, mutta vielä epävarma
sydämesi Vapahtajan puoleen. Tartu siihen toivoon, joka on sinulle
annettu. Hän on auttava sinua heikkoudessasi; hän tahtoo johtaa sinua
askel askeleelta. Laske kätesi turvallisesti hänen käteensä ja anna hänen
taluttaa sinua.” KSL 63-65
”Hän haluaa vapauttaa synnin kahleista heikot ja onnettomat sielut. Hän
on aina lähellä. Hänen rakkautensa ympäröi sinua. Muista häntä
etsiessäsi, että hän itse toivoo sinun löytävän hänet.” KSL 63-65
”Jumala on luvannut: »Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte
minua kaikesta sydämestänne» (Jer. 29:13).”TKL 36
20.12. Sunnuntai, aamu
Jaak. 1:17
”Aadamin lankeemuksesta lähtien on maailman tapana ollut tehdä syntiä,
ja meidän on tarpeellista tietää, mitä synti on. Johannes sanoo: »Jokainen,
joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus» (1 Joh.
4:4).”YI 20.10.1898
”Jumalan aivoitukseen ei sisälly vain vapautus kärsimyksestä vaan
pelastus itse synnistä. Sielu, joka on turmeltunut ja epämuodostunut, on
puhdistettava ja muutettava.” Vs 93
”Saatanan alentamien ja orjuuttamien sielujen on määrä pelastua
evankeliumin kautta, tullakseen osallisiksi Jumalan lasten kirkkauden
vapaudesta.” Vs 93
”Evankeliumi on Jumalan voima ja viisaus.” FE 262
”Kristus oli lähetetty maahan edustamaan luonteeltaan Jumalaa. Hän itse
oli evankeliumi.” RH 17.7.1896
20.12. Sunnuntai, ilta
Joos. 1:7
”Monet, jotka väittävät uskovansa evankeliumin ja opettavansa sitä,
syrjäyttävät Vanhan testamentin kirjoitukset, joista Kristus sanoi: »Ne juuri
todistavat minusta» (Joh. 5:39). Hylkäämällä vanhan he itse asiassa
hylkäävät myös uuden, sillä molemmat ovat erottamattoman
kokonaisuuden osia. Kukaan ei voi esittää oikein Jumalan lakia ilman
evankeliumia eikä evankeliumia ilman lakia. Laki on evankeliumi
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kirjaimellisessa muodossa, ja evankeliumi on laki elämässä ilmaistuna.
Laki on juuri ja evankeliumi on sen tuottama tuoksuva kukka ja hedelmä.”
KV 89
”Hän joka julisti lain Siinailta ja antoi Moosekselle uhritoimitusten
lakisäädökset, on sama, joka esitti vuorisaarnan. Molemmissa
armotalouksissa on sama opettaja. Jumalan vaatimukset ovat samat.
Hänen hallintonsa periaatteet ovat samat. Sillä kaikki on lähtöisin hänestä,
»jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa».” PP 353
”Uuden testamentin evankeliumi ei ole Vanhan testamentin tason
alentamista kohtaamaan syntistä ja pelastamaan häntä synneissään.
Jumala vaatii kaikilta alamaisiltaan kuuliaisuutta, kaikkien käskyjensä
täydellistä tottelemista.” 6BC 1072
21.12. Maanantai, aamu
Room. 6:14
”Saatanan viisastelua on väite, että Kristuksen kuoleman seurauksena
armo tuli lain tilalle. Jeesuksen kuolema ei vähääkään muuttanut,
mitätöinyt tai vähentänyt kymmenen käskyn lakia. Se ihmeellinen armo,
jota tarjotaan ihmisille Vapahtajan veren kautta, vain vahvistaa Jumalan
lain. Ihmisen lankeemuksesta asti ovat Jumalan hallinto ja hänen armonsa
olleet erottamattomia. Ne käyvät käsi kädessä kautta kaikkien
armotalouksien. »Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja
rauha antavat suuta toisillensa» (Ps. 85:11).” RH 8.3.1881
”Jumalan jokainen laki on armon, rakkauden ja pelastavan voiman asetus.
Kun noudatamme näitä lakeja, ne ovat elämämme, pelastuksemme,
onnemme ja rauhamme.” 3BC 1153
”Hänen säädöstensä ja lakiensa noudattaminen merkitsee elämää ja
hyvinvointia hänen kansalleen.” 1BC 1120
21.12. Maanantai, ilta
1. Kun. 2:3
”Evankeliumin toivon vaikutus ei johda syntistä ajattelemaan, että
Kristuksen pelastus takaa hänelle vapaan armon, vaikka hän jatkuvasti
rikkookin Jumalan lakia. Hän parantaa tapansa ja tulee uskolliseksi
Jumalalle Vapahtajaltaan saamansa voiman avulla, ja elää vastedes
uudella ja puhtaammalla tavalla.” 4T 294, 295
”Kuten meidän vuoksemme annettu uhri oli täydellinen, niin myös meidän
parantumisemme synnin saastasta on oltava täydellinen. Jumalan laki ei
anna anteeksi mitään pahaa tekoa, mikään vääryys ei voi välttää sen
tuomiota. Evankeliumin siveysoppi ei tunne muuta mittapuuta kuin
jumalallisen luonteen täydellisyyden. Kristuksen elämä oli lain kaikkien
vaatimusten täydellinen täyttymys. Hän sanoi: »Minä olen pitänyt Isäni
käskyt.» Hänen elämänsä on esimerkkinä meille kuuliaisuudesta ja
palvelusta. Jumala yksin voi uudistaa sydämen. »Jumala on se, joka teissä
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa
tapahtuisi.» Mutta meitä on kehotettu: »Ahkeroikaa että pelastuisitte.»” KSL
425
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”Jumalan kuuliaiselle lapselle käskyt ovat hänen ilonsa.” 3BC 1152
22.12. Tiistai, aamu
Hebr. 11: 6
”Usko ei ole tietämisen varmuutta vaan lujaa luottamusta siihen, mitä
toivotaan, sekä vakaumus asioista, jotka eivät näy.” Signs 3.3.1876
”Usko on Jumalaan luottamista sen uskomista, että hän rakastaa meitä ja
tietää mikä on parhaaksemme. Näin usko ei johda meitä valitsemaan
omaa tietämme, vaan hänen tiensä. Tietämättömyytemme tilalle se
omaksuu hänen viisautensa, heikkoutemme sijaan hänen voimansa ja
syntisyytemme tilalle hänen vanhurskautensa. Elämämme ja me itse
olemme jo hänen; usko tunnustaa hänen omistusoikeutensa ja vastaan ottaa sen siunauksen. Totuus, oikeamielisyys ja puhtaus mainitaan
elämässämme menestyksen salaisuuksina. Uskossa saamme nämä
haltuumme. Jokainen hyvä heräte tai pyrkimys on Jumalan lahja; usko
vastaanottaa Jumalalta elämää, joka yksin voi aikaansaada tosi kasvua ja
tehokkuutta.” GW 259
22.12. Tiistai, ilta
Hebr. 11:6
”Kun puhumme uskosta, meidän olisi pidettävä mielessämme muuan ero.
On sellaista uskoa, joka täydellisesti eroaa oikeasta uskosta. Jumalan
olemassaolo ja voima sekä hänen sanansa totuus ovat tosiasioita, joita
edes saatana ja hänen joukkonsa eivät voi sydämessään kieltää.
Raamatussa sanotaan, että »riivaajatkin uskovat ja vapisevat» (Jaak. 2:19),
mutta tämä ei ole oikeata uskoa. Missä ei vain uskota Jumalan sanaan,
vaan myös alistetaan tahto hänen tahtoonsa, missä sydän luovutetaan
hänelle ja kohdistetaan tunteet häneen, siellä on oikeata uskoa - uskoa,
joka vaikuttaa rakkaudessa ja puhdistaa sielun. Tällaisen uskon ansiosta
sydän
uudistuu
Jumalan
kuvan
mukaan.
Ja
sydän,
joka
uudistumattomuudessaan ei ollut eikä voinutkaan olla kuuliainen Jumalan
laille, iloitsee nyt sen pyhistä käskyistä ja huudahtaa psalminkirjoittajan
kanssa: »Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä
tutkistelen» (Ps. 119:97). Ja lain vanhurskaus täyttyy meissä, »jotka emme
vaella lihan mukaan, vaan Hengen» (Room. 8:4).” TKL 54
”Usko ei ansaitse mitään hyväksemme; se on Jumalan lahjaa, jonka
voimme saada ja säilyttää tekemällä Kristuksen persoonalliseksi
Vapahtajaksemme.”6BC 1080
23.12. Keskiviikko, aamu
Jaak. 2:17
”Synnin ulos ajaminen on sielun itsensä suoritettava. Suuressa hädässään
sielu huutaa voimaa ulkopuoleltaan ja yläpuoleltaan; ja Pyhän Hengen
toiminnan
vaikutuksesta
voimistuvat
mielen
jalommat
kyvyt
murtautumaan irti synnin orjuudesta. Kun ihminen antautuu Kristukselle,
mieli alistuu lain valvontaan, mutta tämä laki on kuninkaallinen ja julistaa
jokaisen vangin vapaaksi. Vain tulemalla yhdeksi Kristuksen kanssa voivat
ihmiset tulla vapautetuiksi. Alistuminen Kristuksen tahtoon merkitsee
vahvistumista täyteen miehuuteen. Synti voi päästä voitolle vain
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tuhoamalla sielun vapauden. Tajuatko oman syntisyytesi? Inhoatko syntiä?
Muista silloin, että Kristuksen vanhurskaus on sinun, jos vain tartut siihen.
Etkö huomaa, miten vankka perustus on laskettu jalkaisi alle, kun
vastaanotat Kristuksen? Jumala on hyväksynyt Poikansa uhrin maailman
syntien täydeksi sovitukseksi.” YI 20.9.1900
23.12. Keskiviikko, ilta
Gal. 5:5
”Tosi usko, joka luottaa kokonaan Kristukseen, ilmenee kuuliaisuutena
kaikille Jumalan vaatimuksille. Kaikkina aikoina ovat eräät väittäneet
olevansa oikeutettuja Jumalan suosioon, vaikkeivät välitäkään joistakin
hänen käskyistään. Mutta Raamattu vakuuttaa, että »teoista usko» tulee
»täydelliseksi» ja että ilman kuuliaisuuden tekoja usko »on itsessään
kuollut».” PP 54, 55
”Saatana uskoo ja vapisee. Hän toimii. Hän tietää, että hänen aikansa on
lyhyt ja hän on tullut alas suurella voimalla tekemään pahoja tekojaan
tämän uskon mukaisesti. Mutta Jumalan kansaksi tunnustautuvien teot
eivät vastaa heidän uskoaan. Hekin uskovat ajan olevan lyhyt, mutta he
tavoittelevat tämän maailman tavaraa aivan yhtä innokkaasti, kuin jos
maailma jatkaisi olemassaoloaan vielä tuhat vuotta sellaisena, kuin se nyt
on.” 2T161
”Uskotko, että kaiken loppu on käsillä ja että tämän maailman historian
lopputapahtumat ovat nopeasti täyttymässä? Jos uskot, niin osoita uskosi
teoillasi. Ihminen kyllä ilmaisee kaiken uskon, mitä hänellä on.” 1T 704
24.12. Torstai, aamu
Room. 2:23, 24
”»Kaikki ne, jotka liittyvät seurakuntaan mutta eivät Herraan, tulevat
aikanaan kehittämään todellisen luonteensa. »Heidän hedelmistään te
tunnette heidät» (Matt. 7:16). Jumalisuuden, raittiuden, kärsivällisyyden,
ystävällisyyden, rakkauden ja hyväntekeväisyyden jaloa hedelmää ei nähdä
heidän elämässään. He kasvavat vain orjantappuraa ja ohdaketta. Kaikki
sellaiset tunnustajat häpäisevät Jumalaa maailman silmissä. Saatana
tietää heidät parhaiksi apureikseen niin kauan, kuin he eivät muuta
sydäntään ja elämäänsä. Heidän tekonsa ovat niin räikeästi heidän
tunnustuksensa vastaisia, että he ovat kompastuskivenä uskomattomille
ja suureksi koetukseksi uskovaisille. Minkälaisen tilikertomuksen
tulevatkaan lopullisena tilinteon päivänä esittämään ne, jotka tunnustavat
pitävänsä Jumalan käskyt mutta kieltävät elämällään tunnustuksensa,
sillä he eivät tuota mitään arvokasta hedelmää.” Kk 1, 1878
24.12. Torstai, ilta
1 Sam. 2:17
”Monet, jotka kavahtaisivat kauhusta jotakin suurta rikkomusta, tulevat
pitäneeksi syntiä pikkuasioissa seurauksiltaan mitättömänä. Mutta nämä
vähäiset synnit jäytävät sielun jumalista elämää. Oikealta tieltä
poikkeavalle polulle otetut askelet kallistuvat kohti laveaa tietä, joka
päättyy kuolemaan. Kun kerran taantuminen pääsee alkuun, ei kukaan
pysty sanomaan, mihin se voi päättyä.” RH 8.11.1887
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”Kristuksen todellinen opetuslapsi koettaa seurata Esikuvaansa. Hänen
rakkautensa johtaa täydelliseen kuuliaisuuteen. Hän tutkii, miten voisi
toteuttaa Jumalan tahtoa maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Se,
jonka sydän on vielä synnin turmelema, ei voi ahkeroida hyviä tekoja eikä
pyri tarkoin karttamaan pahaa; [hän] ei varo holtitonta kieltään, eikä
perusteellisesti kiellä itseään ja kohota Kristuksen ristiä. Sydäntä
hallitseva ja elämää valvova Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys, ystävällisyys, sydämen armeliaisuus ja mielen nöyryys. Tosi
uskovaiset vaeltavat Hengen mukaan, ja Jumalan Henki pysyy heissä.” Kk
1, 1878
25.12. Perjantai, aamu
Room. 3:31
”Usko ei ole nukuttavaa vaan virkistävää. Golgatalle katsominen ei hiljennä
sieluasi, niin että velvollisuus jää täyttämättä, vaan luo toimivaa uskoa,
joka puhdistaa sielun kaikesta itsekkyydestä.” RH 24.1.1893
”Usko Kristukseen, mikä pelastaa sielun, ei ole sellaista, miksi monet sen
esittelevät. »Usko, usko», he huutavat; »ainoastaan usko Kristukseen, niin
pelastut. Mitään muuta sinun ei tarvitse tehdä.» Mutta vaikka tosi usko
luottaakin täysin Kristukseen pelastuksen aikaansaajana, se johtaa
täyteen sopusointuun Jumalan lain kanssa.” 6BC 1073
”On kaksi harhaluuloa, joita Jumalan lasten etenkin niiden, jotka ovat juuri
tulleet hänen armonsa tuntoon on erityisesti varottava. Ensimmäinen
näistä on se, että he katselevat omia tekojaan luottaen siihen, että voivat
omalla toiminnallaan saattaa itsensä sopusointuun Jumalan kanssa. Se,
joka yrittää tulla pyhäksi omilla teoillaan lakia noudattaen, on
mahdottoman tehtävän edessä. Ainoastaan Kristuksen armo uskon kautta
voi tehdä meistä pyhiä.” TKL 50
25.12. Perjantai, ilta
Ef 1:15
”Vastakkainen ja aivan yhtä vaarallinen erehdys on se luulo, että usko
Kristukseen vapauttaa ihmiset noudattamasta Jumalan lakia, että koska
pääsemme vain uskon nojalla osallisiksi Kristuksen armosta, teoillamme
ei ole minkäänlaista yhteyttä lunastukseemme. Nyt on kuitenkin
huomattava, ettei kuuliaisuus ole pelkkää ulkonaista mukautumista vaan
rakkauden innoittamaa palvelemista. Jumalan laki on hänen luontonsa
ilmaus. Se on rakkauden suuren periaatteen ilmentymä ja tämän vuoksi
hänen taivaallisen ja maallisen hallintonsa perusta. Usko ja ainoastaan
usko - usko, joka tekee meidät osallisiksi Kristuksen armosta auttaa meitä
osoittamaan kuuliaisuutta eikä suinkaan vapauta meitä siitä.” TKL 50, 51
”Jumalan tahto on, että Jeesuksen seuraajat olisivat sellaisia, kuin Jeesus
oli ollessaan ihmisenä. Hänen voimastaan meidän on elettävä sitä
puhdasta ja jaloa elämää, mitä Vapahtajakin eli.”KSL 396
102
26.12. Sapatti, aamu
Ef. 2:8, 9
”Eräs Jumalan ominaisuuksista on armo. Hän osoittaa tätä armoaan meitä
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ansaitsemattomia ihmisolentoja kohtaan. Me emme sitä etsineet, vaan
hän lähetti sen etsimään meitä.” KSL 139
”Jumalallinen armo on pelastavan voiman suuri perustekijä, jota ilman
kaikki inhimillinen ponnistelu on hyödytöntä.” CT 538
”Oletteko Kristuksessa? Ette ole, ellette tunne olevanne erehtyviä,
avuttomia ja tuomionalaisia syntisiä. Ette ole, jos kehutte ja ylistätte
itseänne. Jos teissä on jotakin hyvää, niin se perustuu kokonaan säälivän
Vapahtajan armoon. Syntyperäsi, maineesi, rikkautesi, kykysi, hyveesi,
hurskautesi, ihmisystävällisyytesi tai mikään muu itseesi liittyvä ei sinänsä
aikaansaa sielusi ja Kristuksen välistä liittoa. Seurakunnalliset suhteet ja
veljien näkemykset sinusta eivät hyödytä mitään, ellet usko Kristukseen. Ei
riitä, että sinulla on joitakin uskomuksia hänestä; sinun täytyy uskoa
häneen. Sinun on kokonaan nojauduttava hänen pelastavaan armoonsa.”
5T 48, 49
26.12. Sapatti, ilta
Ps. 136:1
”Jospa käsittäisit, miten runsaasti sinulle tarjotaan armoa ja voimaa, jotka
odottavat vain anomistasi.” 5T 17
”Pojassansa antamassaan verrattomassa lahjassa Jumala on ympäröinyt
koko maailman armon ilmapiirillä, joka on yhtä todellinen kuin se ilma,
joka ympäröi maapalloa. Kaikki, jotka haluavat hengittää tätä eläväksi
tekevää ilmaa, elävät ja kasvavat täysi-ikäisiksi miehiksi ja naisiksi
Kristuksessa Jeesuksessa.” TKL 58
”Kristus kuoli puolestamme. Hän ei kohtele meitä ansiomme mukaan.
Vaikka syntimme olisivatkin ansainneet tuomion, ei hän tuomitse meitä.
Vuodesta vuoteen hän on antanut meille anteeksi meidän heikkoutemme
ja tietämättömyytemme, kiittämättömyytemme ja itsepäisyytemme.
Huolimatta erehdyksistämme ojentaa hän yhä edelleenkin meille kätensä.”
KSL 139
”Kristuksen armon avulla voimme suorittaa kaiken, mitä Jumala vaatii.” KV
221
27.12. Sunnuntai, aamu
Ps. 119: 32
”Kymmenen pyhää käskyä, jotka Kristus julisti Siinain vuorella, tiedottivat
maailmalle sen tosiasian, että hänellä oli tuomiovalta koko ihmiskunnan
yli. Tuo kymmenen käskyn laki, joka uhkuu suurinta rakkautta mitä
ihmiselle voidaan osoittaa, on taivaasta kuuluva Jumalan ääni, joka
julistaa sielulle lupauksen: »Tee tämä, niin et joudu sielunvihollisen valtaan
ja valvontaan.» Tuossa laissa ei ole mitään kielteistä, vaikka siltä
näyttäisikin. Se sanoo: TEE, niin saat elää.” 1BC 1105
”Taivaan Jumala siunaa niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt. Pysymmekö
Jumalan omaisuuskansana vai poljemmeko maahan Jumalan lain ja
sanomme, ettei se ole voimassa? Jumala olisi yhtä hyvin voinut mitätöidä
itsensä.” 1BC 1104
”Hänen lakinsa on hänen oman äänensä kaiku, ja se kehotaa jokaista:
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»Astu ylemmäs. Tule yhä pyhemmäksi.» Joka päivä me voimme edistyä
kristillisen luonteen nuhteettomuudessa.” AA 36
”Niin kuin tähdet kertovat meille, että taivaalla on suuri valo, jonka kirkas
loisto antaa niille kirkkauden, niin myös kristittyjen tulee ilmaista, että
maailmankaikkeuden valtaistuimella on Jumala, jonka luonne on
ylistettävä ja esikuvaksi otettava.” ST 470
27.12. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 5:3
”Taivaan valon kirkkaat säteet loistavat polullenne, rakkaat nuoret, ja
rukoilen, että käyttäisitte tilaisuutenne parhaalla mahdollisella tavalla.
Vastaanottakaa ja säilyttäkää jokainen taivaan lähettämä valonsäde, niin
polkunne kirkastuu kirkastumistaan.” SN 24
”Meidän voimamme lisääntyvät, kun me kuljemme valossa, ja siten me
voimme tulla kykenevämmiksi noudattamaan Jumalan käskyjä. Me
voimme saada lisää voimaa joka askeleella taivastiellä.” 3T 436
”Me tarvitsemme alati uutta näkyä Kristuksesta, päivittäistä kokemusta,
joka on sopusoinnussa hänen opetustensa kanssa. Korkeat ja pyhät
saavutukset ovat ulottuvillamme. Jumala on tarkoittanut, että
edistyisimme alati tiedossa ja hyveissä.” AA 36
28.12. Maanantai, aamu
2 Kor. 12: 9
”Vapahtajamme on pyytänyt meitä liittymään häneen ja yhdistämään
heikkoutemme
hänen
voimaansa,
tietämättömyytemme
hänen
viisauteensa ja arvottomuutemme hänen ansioonsa.” 1Ta 422
”Tunnontarkka lain noudattaminen ei oikeuttaisi ketään pääsemään
taivaan valtakuntaan. Täytyy tapahtua uudestisyntyminen ja mielen
uudistuminen Jumalan Hengen vaikutuksesta, mikä puhdistaa elämän ja
jalostaa luonteen. Tämä yhteys Jumalan kanssa kelpuuttaa ihmisen
taivaan kirkkauden valtakuntaan. Inhimillinen kekseliäisyys ei koskaan
pysty löytämään mitään lääkitystä syntiä tekevälle sielulle.” Signs
11.1.1877
28.12. Maanantai, ilta
Hebr. 13:21
”Tarvitaan sisältäpäin vaikuttava voima, ylhäältä tuleva uusi elämä, ennen
kuin ihmiset voivat muuttua syntisistä pyhiksi. Tämä voima on Kristus.
Hänen armonsa yksin voi saada kuolleet sielunkyvyt eläviksi ja vetää
ihmisen Jumalan yhteyteen, pyhyyteen. Sellainen ajatus, että on
välttämätöntä vain kehittää sitä hyvää, mikä on ihmisessä luonnostaan, on
kohtalokas erehdys. »Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä
Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä
ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti» (1 Kor. 2:14).
Kristuksesta on kirjoitettu: »Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten
valkeus» - eikä »ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastuman» (Joh. 1:4; Ap.t. 4:12). Apostoli Paavali kaipasi
sitä puhtautta, sitä vanhurskautta, jota hän ei omin voimin kyennyt
saavuttamaan, ja huudahti: »Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa
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minut tästä kuoleman ruumiista?» (Room. 7:24). Tuo sama huuto on
kohonnut raskautetuista sydämistä kaikissa maissa ja kaikkina aikoina.
Heille kaikille on vain yksi vastaus: »Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin!» (Joh. 1:29).” TKL 13, 14
29.12. Tiistai, aamu
Jes. 53:5
”Kristuksen veri on ikuista vastamyrkkyä synnille.” Signs 30.12.1889
”Kristuksen ristinkuolema pohjautui vapaaehtoiseen kuuliaisuuteen, eikä
sillä muutoin olisi ollutkaan mitään ansiota, sillä ei olisi ollut
oikeudenmukaista rangaista syntisen asemesta syytöntä, joka ei olisi
halunnut kärsiä rangaistusta.” Signs 22.8.1900
”Jeesuksesta tuli »kipujen mies», jotta me tulisimme osallisiksi
iankaikkisesta ilosta. Jumala salli rakkaan Poikansa - Poikansa, joka oli
täynnä armoa ja totuutta - tulla kuvaamattoman kirkkauden maailmasta
maailmaan, joka oli synnin häpäisemä ja turmelema, kuoleman varjon ja
kirouksen synkentämä. Hän salli Poikansa lähteä hellästä sylistään,
enkelten ylistyksen keskeltä, kärsimään häpeää ja kuoleman.” TKL 8, 9
29.12. Tiistai, ilta
Gal. 6:14
”Katsokaa ristiä ja sille ripustettua Uhria. Kristus kantoi syntimme omassa
ruumiissaan. Se kärsimys, se tuska on lunastuksenne hinta.” 3Ta 77
”Meidän olisi tullut juoda tuo katkera malja, koska se koostui meidän
synneistämme. Mutta rakas Vapahtajamme otti maljan huuliltamme ja joi
sen itse, ja sen tilalle hän ojentaa meille pelastuksen maljan.” 2T 73
”Emme osaa arvioida, miten paljon ankarampi ahdistuksemme ja
tuskamme olisi ollut, ellei Jeesus olisi piirittänyt meitä myötätunnon ja
rakkauden inhimillisellä käsivarrellaan ja nostanut meidät ylös.
Me saamme riemuita toivossa. Hänen [Puolustajamme] ansioittensa
perusteella meillä on anteeksiantamus ja rauha. Hän kuoli pestäkseen pois
meidän syntimme, pukeakseen meidät omaan vanhurskauteensa ja
tehdäkseen meidät siten soveliaiksi taivaalliseen seuraan, jossa saamme
asua valossa ikuisesti.” 2Ta 106, 107
30.12. Keskiviikko, aamu
Sanani. 18:24
”Jeesus on syntisten ystävä, ja hänen sydämensä on alati avoinna
ottamaan osaa ihmiskunnan tuskaan. — hänellä on kaikki valta taivaassa
ja maan päällä.” 1Ta 375
”Kristuksen persoonassa näemme iankaikkisen Jumalan hankkimassa
ääretöntä armoa langenneelle ihmiselle.” Signs 27.1.1904
”Kristus tuli tähän maailmaan osoittaakseen, että ihminen voi
vastaanottamalla voimia ylhäältä elää puhdasta elämää. Hän saattoi
sanoa kenelle tahtoi: »Seuraa minua», ja puhuteltu nousi ja seurasi häntä.
Maailma oli menettänyt viehätyksensä. Hänen äänensä kaikuessa
ahneuden ja kunnianhimon henki pakeni sydämestä, ja ihmiset lähtivät
sisäisesti vapautuneina seuraamaan Vapahtajaansa. Hän ei sivuuttanut
ainoatakaan ihmisolentoa arvottomana, vaan koetti löytää jokaiselle
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parantavan avun. Raaimmissa ja epämiellyttävimmissäkin sieluissa hän
koetti herättää toivoa vakuuttamalla heille, että he voisivat tulla
nuhteettomiksi ja viattomiksi sekä saada sellaisen luonteen, josta heidät
tunnetaan Jumalan lapsiksi.” KSL 14, 15
30.12. Keskiviikko, ilta
Matt. 1:21
”Usein hän kohtasi henkilöitä, jotka olivat joutuneet saatanan valtaan ja
joilla ei ollut voimia vapautua tämän pauloista. Tällaiselle masentuneelle,
sairaalle, kiusatulle, langenneelle Jeesuksen oli tapana puhua mitä
hellimpiä lohdutuksen sanoja, sellaisia sanoja, joita tuo sielu tarvitsi ja
joita hän saattoi ymmärtää. Hän tapasi toisia, jotka ankarasti taistelivat
sielunvihollista vastaan. Näitä hän rohkaisi kestämään ja vakuutti heille,
että he tulisivat voittamaan, koska Jumalan enkelit olivat heidän
rinnallaan ja tulivat antamaan heille voiton.” KSL 14, 15
”Synnitön Vapahtaja säälii syntisen heikkoutta. — Ihmiset vihaavat syntistä
samalla kun rakastavat syntiä. Kristus vihaa syntiä, mutta rakastaa
syntistä. Tämä henki on kaikilla hänen seuraajillaan. Kristuksen rakkaus
on hidas tuomitsemaan, nopea huomaamaan katumuksen, valmis
antamaan anteeksi, rohkaisemaan, johtamaan eksyneen pyhyyden polulle
ja pitämään hänen jalkansa sillä.” AT 444
31.12. Torstai, aamu
Ps. 119:105
”Me kaikki tarvitsemme yhtä paljon opasta selviytyäksemme elämän monista
kapeikoista kuin purjehtija tarvitsee luotsia ohjaamaan hänet matalikon yli tai
vastavirtaan pitkin karikkoista jokea. Ja mistä tämä opas on löydettävissä?
Neuvomme sinua — kääntymään Raamatun puoleen.” T. 5, 264
”Jumala on antanut meille Sanansa jalkaimme lampuksi ja valkeudeksi
tiellämme. Sen opetuksilla on merkittävä osuus menestykseemme elämän
kaikissa olosuhteissa. — Raamattu on oikean ja väärän suuri mittapuu, joka
määrittelee selvästi synnin ja pyhyyden. Sen elävät periaatteet, jotka
punoutuvat kultalankoina elämäämme, ovat ainoana turvanamme koetuksissa
ja kiusauksissa. Raamattu on kuin kartta, joka osoittaa meille totuuden
tienviitat. Tähän karttaan perehtyneet pystyvät kulkemaan varmasti
velvollisuuden polulla, kutsuttakoon heidät sitten menemään minne tahansa.”
RH 11.6.1908
31.12. Torstai, ilta
Ps. 119:140
”Kun menetetään usko Jumalan sanaan, ei sielulla ole mitään opasta eikä
turvaa. Nuoret kulkeutuvat poluille, jotka johtavat pois Jumalasta ja
iankaikkisesta elämästä. Maailmassamme nykyään niin laajalle levinneen
jumalattomuuden voidaan suureksi osaksi katsoa johtuvan tästä syystä. Kun
Jumalan sana syrjäytetään, hyljätään myös sen voima, joka hillitsee
luonnollisen sydämen pahoja intohimoja.” K. v. 22.
”Kun otamme Jumalan Sanan neuvonantajaksemme ja etsimme valoa
Raamatusta, taivaan enkelit tulevat vaikuttamaan mieleemme ja valistamaan
ymmärrystämme, niin että voimme todenmukaisesti sanoa: »Kun sinun sanasi
Hartauskalenteri

66

Loka-Joulukuu 2015

avautuvat, niin ne valaisevat — » Ps. 119: 130.” CT. 442.
”Jumalan sana on valoa ja totuutta. - Matkalla Jumalan kaupunkiin se on
kykenevä opas joka askeleella.” CT. 461.
*****
LYHENTEET

AA - Apua arkipäivään
AH - Adventist Home, The
ApT - Apostolien teot
AT
- Aikakausien Toivo
AUCR - Australian Union Conference Record, The
1 BC - Ellen G. White Comments on SDA Bible Commentary, osa 1 (jne. osat
BE - Bible Echo, The
CD - Counsels on Diet and Foods
CG - Child Guidance
CH - Counsels on Health
CS
- Counsels on Stewardship
CSW - Counsels on Sabbath School Work
CT
- Counsels to Parents, Teachers, and Students
EK - Elämä ja kasvatus
Ev
- Evangelism
EW - Early Writings of Mrs. E. G. White
FE
- Fundamentals of Christian Education
GCB - General Conference Bulletin
GW - Gospel Workers
HS
- Historical Sketches of SDA Missions
Kirje - Ellen G. Whiten kirje
Kk
- Ellen G. Whiten käsikirjoitus
KSL - Kodin Suuri Lääkäri
KV - Kristuksen vertaukset
LH
- Lunastuksen historia
LS
- Life Sketches of Ellen G. White
ML - My Life Today
MM - Medical Ministry
PK
- Profeetat ja kuninkaat
PP
- Patriarkat ja profeetat
R
- Raittius
RC
- Remnant Church, The
Redemption - Redemption: or The Teaching of Christ, the Anointed One
RH - Review and Herald, The
SD
- Sons and Daughters of God
1 SG - Spiritual Gifts, osa 1 (jne. osat 2—4>
Signs - Signs of the Times, The
SL
- Sanctified Life, The
1 SM - Selected Messages, kirja I (2SM kirja II)
SN
- Sanomia Nuorisolle
Sp.T - Special Testimonies
ST
- Suuri taistelu
SW - Southern Watchman, The
1 T - Testimonies for the Church, osa 1 (jne. osat 2-9)
TM
- Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Vs
- Vuorisaarna
WM - Welfare Ministry
YI
- Youth's Instructor, The
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