Pysykää laissa ja todistuksessa
Jes. 8:20
Julkaisija: Seitsemännen Päivän Adventistien kansainvälinen
lähetysseurakunta Uskonpuhdistusliike Suomen
Lähetysyhdistys r.y.
Mastotie 10, 37800 Toijala Puh. 03 5425100 eMail:
info@spaup.org www.spaup.org
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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TAMMIKUU
1.1. Sunnuntai, aamu
Hebr. 13:8
"Elämä Kristuksessa on levollista elämää. Siinä ei ehkä ole mitään
tunteenhurmausta, vaan siinä vallitsee rauhallinen luottamus. Toivosi ei perustu
itseesi, vaan Kristukseen. Heikkoutesi on yhdistetty Hänen voimaansa,
tietämättömyytesi Hänen viisauteensa, vajavaisuutesi Hänen kaikkivaltiaansa. Sen
tähden sinun ei tule katsoa itseesi, ei antaa ajatustesi askaroida itsessäsi, vaan
katsoa Kristukseen. Ajattele Hänen rakkauttaan, Hänen luonteensa ihanuutta ja
täydellisyyttä. Tutkistelkoon sielusi Kristuksen uhrautuvaisuutta, nöyryyttä, puhtautta
ja pyhyyttä, Kristuksen rajatonta rakkautta." (Tie Kr. l., 59.)
1.1. Sunnuntai, ilta
Joh. 5:39
"Raamattua tutkimalla saatava kasvatus on kokemusperäistä tietoa
pelastussuunnitelmasta. Sellainen kasvatus palauttaa Jumalan kuvan sieluun. Se
lujittaa ja linnoittaa mielen kiusausta vastaan ja tekee oppilaan kykeneväksi
osallistumaan Kristuksen työtoverina Hänen armotehtävänsä suorittamiseen
maailman hyväksi." (Kr. v., 23, 24.)
2.1. Maanantai, aamu
Ps. 119:105
"Tietämättömyys ei kelpaa erheen tai synnin puolustukseksi, silloin kun on tilaisuus
oppia tuntemaan Jumalan tahto. Ajatelkaamme matkustajaa, joka tulee useiden
teiden yhtymäkohtaan, ja tienviitat osoittavat, mihin mikin tie vie. Jos hän ei välitä
viitoista, vaan valitsee sen tien, joka hänestä näyttää oikealta, hän todennäköisesti
joutuu väärälle tielle, kuinka vilpitön hän muuten lieneekin. Jumala on antanut meille
sanansa, jotta me oppisimme sitä tuntemaan ja omakohtaisesti ymmärtämään. mitä
Hän meiltä vaatii." (S. t., 584.)
2.1. Maanantai, ilta
Jes. 34:16
"Raamatun tutkimisen henkinen arvo ei ole vain totuuskohtien etsimisessä ja
yhteensovittamisessa. Se on myös siinä ponnistuksessa, mitä vaaditaan esitettyjen
asioiden tajuamisessa. Mieli, joka askartelee yksinomaan jokapäiväisissä asioissa,
rajoittuu ja heikkenee. Jos se ei milloinkaan ponnistele käsittääkseen suuria,
kauaskantoisia totuuksia, se ajan mittaan menettää kehittymiskyvyn. Suojana tätä
rappeutumista vastaan ja kehityksen kannustimena ei mikään voi vetää vertoja
Jumalan sanan tutkimiselle." (Elämä ja kasvatus, 118.)
3.1. Tiistai, aamu
Sananl. 2:1-6
"Henkisen kasvatuksen välikappaleena Raamattu on tehokkaampi kuin mikään muu
kirja, jopa tehokkaampi kuin kaikki muut kirjat yhteensä. Sen aiheiden suuruus, sen
ilmaisujen arvokas yksinkertaisuus ja sen kuvausten kauneus elvyttävät ja kohottavat
ajatuksia paremmin kuin mikään muu. Mikään muu tutkiminen ei voi antaa sellaista
henkistä voimaa kuin pyrkimys ymmärtää jumalallisen ilmoituksen hämmästyttävät
totuudet. Kun mieli näin saatetaan yhteyteen Jumalan ajatusten kanssa, se ei voi olla
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varttumatta ja vahvistumatta." (El. ja k., 118.)
3.1. Tiistai, ilta
1. Piet. 1:23
"Hengellisen luonnon kehittämisessä Raamatulla on vieläkin suurempi vaikutus.
Jumalan yhteyteen luotu ihminen voi vain siinä yhteydessä löytää todellisen elämänsä
ja kehityksensä. Luotuna löytämään Jumalassa korkeimman ilonsa hän ei missään
muussa voi löytää sitä, mikä voi tyynnyttää kaipaavan sydämen ja sielun nälän ja
janon. Se, joka vilpittömällä ja oppivaisella mielellä tutkii Jumalan sanaa, tulee
kosketukseen sen Antajan kanssa." (El. ja k., 118.)
4.1. Keskiviikko, aamu
Ps. 25:4, 5
"Raamattua ei tulisi koskaan tutkia ilman rukousta. Pyhä Henki yksin voi auttaa meitä
tajuamaan helposti ymmärrettävien asioiden tärkeyden ja estää meitä tulkitsemasta
väärin vaikeasti tajuttavia totuuksia. Taivaan enkelien tehtävänä on meidän
sydämemme valmistaminen käsittämään Jumalan sana niin, että sen kauneus valtaa
meidät, sen varoitukset vaikuttavat meihin ja, sen lupaukset elähdyttävät ja
vahvistavat meitä." (S. T., 585, 586.)
4.1. Keskiviikko, ilta
Apt. 17:11, 12
"Hänen sielunsa pelastus on kysymyksessä, ja hänen itsensä on tutkittava
Raamattua, Hänen elämänsä perustukseksi ei kelpaa varminkaan oma vakaumus eikä
lujinkaan luottamus siihen, että saarnaaja tuntee totuuden. Hänellä on kartta, josta
näkyy jokainen taivaan tietä osoittava tienviitta, eikä hän saa tehdä mitään
arvaamalla. Jokaisen järjellisen olennon tärkein velvollisuus on oppia Raamattua
tutkimalla tuntemaan totuus ja sitten vaeltaa valkeudessa sekä kehottaa muita
tekemään samoin. Meidän tulisi joka päivä ahkerasti tutkia Raamattua, punniten
jokaista ajatusta ja verraten raamatunkohtia toisiinsa. Meidän on Jumalan avulla
itsenäisesti muodostettava käsityksemme, niin kuin itse joudumme vastaamaankin
Jumalan edessä." (S. T., 584.)
5.1. Torstai, aamu
Ps. 119:102
"Meidän tulisi Raamatun tutkimisessa käyttää kaikkia sielunkykyjämme ja harjoittaa
ymmärrystämme käsittämään Jumalan syviä ajatuksia niin pitkälle, kuin se on
mahdollista kuolevaisille. Kuitenkaan emme saa unohtaa, että lapsen oppivaisuus ja
kuuliaisuus on opetuslapsen oikea, mielenlaatu. ... Meidän ei tulisi ryhtyä tutkimaan
Raamattua sillä itseluottamuksella, millä monet käyvät käsiksi tieteelliseen työhön,
vaan nöyrästi rukoillen Jumalaa ja vilpittömästi haluten oppia tuntemaan Hänen tahtonsa.
Meidän on nöyrinä ja oppivaisina pyydettävä suurelta Jumalalta ymmärrystä. Muussa
tapauksessa pahat enkelit sokaisevat meidän mielemme ja paaduttavat sydämemme,
niin ettei totuus pääse meihin vaikuttamaan." (S. T., 585.)
5.1. Torstai, ilta
1. Tess. 2:13
"Tältäkin kannalta arvioituna Raamatun kirjoitukset ovat verrattomasti arvokkaampia
kuin kenen hyvänsä ihmisen kirjalliset tuotteet, mutta äärettömän paljon
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laajakantoisemmiksi ja äärettömän paljon arvokkaammiksi ne havaitaan, kun niitä
tutkitaan niiden suhteessa Raamatun keskeiseen ajatukseen. ... Yksinkertaisimmalla
tavalla esitetyt totuudet sisältävät periaatteita, jotka ovat korkeita kuin taivas ja
sulkevat piiriinsä ikuisuuden." (El. ja k., 118, 120.)
6.1. Perjantai, aamu
2. Kor. 11 :13-15
"Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua ja vastaanottaneet rakkauden
totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä eksytykseltä, jonka valtaan maailma
joutuu. Raamatun todistuksen avulla nämä tulevat huomaamaan valepuvussa olevan
pettäjän." (S. T., 606.)
6.1. Perjantai, ilta
2. Moos. 20:8-11
"Perheenjäsenet kokoontukoot ennen auringon laskua lukemaan Jumalan sanaa,
laulamaan ja rukoilemaan. Tässä kohdin kaivataan parannusta, sillä monet ovat olleet
välinpitämättömiä. Meidän tarvitsee tunnustaa syntimme Jumalalle ja toisillemme.
Meidän tulisi aivan uudella tavalla ryhtyä erityisjärjestelyihin, jotta jokainen perheen
jäsen voisi olla valmiina kunnioittamaan päivää, jonka Jumala on siunannut ja
pyhittänyt." (T.a. III, 19.)
7.1. Sapatti, aamu
1. Moos. 2 :1-3
"Sapatin pyhittämiseen kätkeytyy suuria siunauksia, ja Jumala haluaa sapatin olevan
meille ilon päivä. Iloa tunnettiin jo sapattia säädettäessäkin. Jumala katseli
tyytyväisenä kättensä työtä. Kaiken, mitä Hän oli tehnyt, Hän julisti olevan 'sangen
hyvää’ (1. Moos. 1:31). Taivas ja maa täyttyivät riemulla. '... aamutähdet kaikki
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat.’ (Job 38:7)." (T.a. III, 12.)
7.1. Sapatti, ilta
1. Moos. 1:1
"Lähtiessään tekijänsä kädestä maa oli tavattoman kaunis. Vuoret, kukkulat ja
laaksot tekivät sen pinnan vaihtelevaksi samoin kuin komeat virrat ja ihanat järvet.
Mutta kukkulat ja vuoret eivät olleet jyrkkiä ja jylhiä, eikä niissä ollut jyrkänteitä eikä
pelottavia rotkoja kuten nyt. Maan kalliopinnan terävät ja rosoiset reunat peitti
hedelmällinen multakerros, missä viihtyvä kasvillisuus peitti tienoot vehreään
vihannuuteensa." (P. ja p., 23.)
8.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 33:6, 9
"Raamatun kertomus on sopusoinnussa itsensä ja luonnon opetuksen kanssa.
Ensimmäisestä luomistyöhön käytetystä päivästä on kirjoitettu: 'Tuli ehtoo ja tuli
aamu, ensimmäinen päivä.’ (1. Moos. 1:5). Vastaavalla tavalla on sanottu
luomisviikon kaikista kuudesta ensimmäisestä päivästä. Innoitettu sana selittää
jokaisen näistä jaksoista olleen päivän, jossa oli ehtoo ja aamu kuten jokaisessa
muussakin päivässä sen jälkeen." (El. ja k., 122, 124.)
8.1. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 1:26; 2:7
"Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tässä ei ole mitään salaperäistä eikä liioin
mitään perustetta sille otaksumalle, että ihminen olisi vaiheittain hitaasti kehittynyt
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eläin- tai kasvikunnan alemmista muodoista. Tuollainen opetus madaltaa Luojan
suuren työn ihmisen ahtaalle, maalliselle käsitystasolle. Ihmiset ovat niin hanakoita
poistamaan Jumalalta kaikkeuden valtiuden, että alentavat ihmisen ja riistävät
häneltä hänen arvokkaan alkuperänsä." (P. ja pr., 24.)
9.1. Maanantai, aamu
1. Moos.,2:18, 21, 22
"Eeva luotiin kylkiluusta, jonka Jumala otti Aadamin kyljestä. Se merkitsi sitä, ettei
vaimon sopinut hallita miestään päänä muttei myöskään joutua sorretuksi
vähempiarvoisena, vaan olla hänen rinnallaan tasavertaisena, miehensä
rakastamana ja suojelemana. Osana miehestä, luuna hänen luustaan ja lihana hänen
lihastaan hän oli miehen toinen minä. Se osoittaa, miten läheisen yhteyden ja
kiinteän rakkauden tuli vallita heidän välillään." (P. ja pr., 25.)
9.1. Maanantai, ilta
Matt. 19:4-6
"Nuorten mielessä avioliitto näyttää romanttiselta, ja on vaikea vapautua
mielikuvituksen luomasta vaipasta sekä painaa heidän mieleensä
avioliittolupaukseen liittyvä suuri vastuunalaisuus. Tämä lupaus nimittäin yhdistää
kaksi yksilöä sellaisilla siteillä, joita ei mikään muu kuin kuoleman käsi pysty
katkaisemaan." (T.a. I, 553.)
10.1. Tiistai, aamu
Ps. 139:14
"Painettakoon oppilaiden mieleen se ajatus, että ruumis on temppeli, jossa Jumala
haluaa asua ja että se on pidettävä puhtaana, korkeiden ja jalojen ajatusten
tyyssijana. Kun he näkevät, että heidät on todellakin tehty 'ylen ihmeellisesti' ….,
heissä herää kunnioitus. Sen sijaan, että turmelisivat Jumalan kätten teot, heille tulee
kunnia-asiaksi tehdä kaikki, minkä voivat, täyttääkseen Luojan suurenmoista
suunnitelmaa." (El. ja k., 189.)
10.1. Tiistai, ilta
1. Moos. 2:15
"Vaikka heillä oli kaikkea, mitä maailmankaikkeuden Omistaja saattoi tarjota, heidän
ei pitänyt olla toimettomina. Hyödyllinen työ annettiin heille siunaukseksi,
vahvistamaan ruumista, laajentamaan mieltä ja kehittämään luonnetta." (El. ja k.,
21.)
11.1. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 2:16, 17
"Jumalan tahto oli, etteivät Aadam ja Eeva tuntisi pahaa. Hän oli antanut heille
runsaasti tietoa hyvästä, mutta tiedon pahasta, synnistä ja sen seurauksista,
uuvuttavasta raadannasta, ahdistavasta huolesta, pettymyksistä ja surusta, kivusta ja
kuolemasta - sen Hän oli rakkaudessaan pidättänyt." (El. ja k., 23.)
1.1.1. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 3:1-5
"Ainoa, joka lupasi Aadamille elämän tottelemattomuudessa, oli suuri pettäjä.
Käärmeen sanat Eevalle Eedenissä; 'Ette suinkaan kuole’, olivat ensimmäinen
saarna, mitä milloinkaan on pidetty sielun kuolemattomuudesta. Tätä yksinomaan
saatanan arvovaltaan perustuvaa oppia julistetaan kristikunnan saarnatuoleista, ja
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useimmat ihmiset ottavat sen vastaan yhtä halukkaasti kuin ensimmäiset
esivanhempammekin." (S. T., 523.)
12.1. Torstai, aamu
1. Moos, 3:6
"Saatana halusi saada näyttämään siltä, että tämä hyvän ja pahan tunteminen olisi
siunaus ja että Jumala esti heitä osallistumasta paljosta hyvästä kieltäessään heitä
ottamasta tuon puun hedelmää. Paholainen väitti, että Jumala oli kieltänyt heitä
maistamasta siitä juuri siksi, että tuolla hedelmällä oli ihmeellinen kyky antaa
viisautta ja voimaa. Hän väitti Jumalan siten pyrkivän estämään heitä saavuttamasta
korkeampaa kehitysastetta ja suurempaa onnea." (El. ja k., 24.)
12.1. Torstai, ilta
1. Moos. 3:8-13
"Kun Herra kysyi heiltä heidän syntiään, Aadam vastasi syyttäen osaksi Jumalaa,
osaksi puolisoaan: 'Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä
puusta, ja minä söin’. Vaimo taas syytti käärmettä sanoen; 'Käärme petti minut, ja
minä söin’. ... Minkä tähden loit käärmeen? Minkä tähden sallit sen tulla Eedeniin?
Hän puolusteli syntiään näillä kysymyksillä tehden siten Jumalan vastuunalaiseksi
heidän lankeemuksestaan. Itse vanhurskauden henki oli alkuisin valheen isästä, ja
sitä ovat kaikki Aadamin pojat ja tyttäret osoittaneet." (T. Kr. 1., 35.)
13.1. Perjantai, aamu
1. Moos. 3:22-24
"Eedenin paratiisi pysyi maailmassa kauan senkin jälkeen kun ihminen oli karkotettu
sen viihtyisiltä poluilta. Langenneen ihmissuvun sallittiin kauan katsella
viattomuutensa kotia - vain vartioivat enkelit estivät heiltä pääsyn sinne. Kerubien
vartioimalla paratiisin portilla näkyi jumalallinen kirkkaus. Sinne Aadam tuli
poikiensa kanssa palvomaan Jumalaa. Siellä he uudelleen lupasivat noudattaa sitä
lakia, jonka rikkominen oli karkottanut heidät Eedenistä, Kun jumalattomuuden tulva
peitti alleen koko maan ja kun ihmisten pahuus johti heidän tuhoonsa
vedenpaisumuksessa, poisti Eedenin istuttanut käsi sen maan päältä." (P. ja pr,, 42.)
13.1. Perjantai, ilta
2. Moos. 31:12, 13
"Taivaallinen Isämme haluaa sapatin pyhittämisen välityksellä säilyttää ihmisten
keskuudessa tiedon itsestään. Hän haluaa, että sapatti suuntaa mielemme Häneen
totisena ja elävänä Jumalana ja että meillä on Hänen tuntemisensa kautta elämä ja
rauha." (T.a. III, 12.)
14.1. Sapatti, aamu
Matt. 18:20
"Missä on vaikkapa vain kaksi tai kolme uskovaista, he kokoontukoot yhteen
sapattina Herran lupaukseen turvaten. Pienilläkin ryhmillä, jotka ovat kokoontuneet
palvelemaan Jumalaa Hänen pyhänä päivänään, on oikeus vaatia osakseen Herran
runsasta siunausta. Niissä tulisi uskoa siihen, että Herra Jeesus on kunniavieraana
kokoontuneiden joukossa. Jokaisen totisen Jumalan palvelijan, joka pyhittää sapatin,
tulisi vedota lupaukseen; 'Pitäkää minun sapattini ... tietääksenne, että minä olen
Herra, joka pyhitän teidät’." (T.a. III, 22, 23.)
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14.1. Sapatti, ilta
1. Moos. 3:17-19
"Syntiinlankeemuksensa jälkeen Aadam ja Eeva eivät saaneet enää asua Eedenissä.
He pyysivät hartaasti, että saisivat jäädä viattomuuden ja ilon aikaiseen kotiinsa. He
myönsivät, ettei heillä ollut enää mitään oikeutta siihen, mutta sitoutuivat kaikessa
tottelemaan Jumalaa vastaisuudessa. Mutta heille sanottiin, että synti oli turmellut
heidän luonteensa. He olivat nyt heikompia vastustamaan pahaa, ja saatana saisi nyt
helpommin otteen heistä. He olivat viattomina langenneet kiusaukseen, ja nyt
tietäessään olevansa syyllisiä he eivät jaksaisi niinkään hyvin pysyä puhtaina." (P. ja
pr,, 41.)
15.1. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 3:15
"Jumala sanoo: 'Minä panen vainon.’ Tätä vihollisuutta ei ole luonnostaan. Kun
ihminen rikkoi Jumalan lakia, hänen luontonsa tuli pahaksi, ja hän oli sovussa eikä
riidassa saatanan kanssa. Luonnostaan ei ole vihollisuutta syntisen ihmisen ja synnin
alkuunpanijan välillä. Molemmat turmeltuivat luopumuksen kautta. Luopiolla ei ole
koskaan rauhaa, paitsi silloin kun hän saa myötätuntoa ja kannatusta, johtamalla
muita seuraamaan hänen esimerkkiään. Tästä syystä langenneet enkelit ja
jumalattomat ihmiset liittyvät epätoivoisesti yhteen. Jos Jumala ei olisi erikoisella
tavalla tullut väliin, olisivat saatana ja ihminen tehneet liiton taivasta vastaan. Sen
sijaan, että ihminen olisi ollut vihamielinen saatanaa kohtaan, koko ihmisperhe olisi
liittynyt häneen ja ruvennut vastustamaan Jumalaa." (S. T., 495.)
15.1. Sunnuntai, ilta
1. Piet. 1:18-20
"Kristus laskeutuisi kurjuuden syvyyksiin pelastaakseen tuhonalaisen ihmissuvun. Isän
edessä Hän puhui hartaasti syntisen puolesta, ja koko taivaan joukko odotti tulosta sanoin
kuvaamattoman kiinnostuneena. Kauan kesti tuo salaperäinen neuvottelu - ’rauhan neuvo’
(Sak. 6:13), joka koski langenneita ihmislapsia. Pelastussuunnitelma oli laadittu ennen
maan luomista, sillä Kristus on teurastettu Karitsa, 'hamasta maailman
perustamisesta’ (Ilm. 13:8). Kuitenkin täytyi jopa kaikkeuden Kuninkaan käydä
mielessään kamppailua, ennen kuin Hän taipui antamaan Poikansa kuolla syyllisen
ihmissuvun puolesta." (P. ja pr., 43, 44.)
16.1. Maanantai, aamu
Joh. 1:12
"Hän (Kristus) oli täydellinen ihanne. Kristus tuli maailmaan ilmaisemaan tämän
ihanteen kaikkien saavutusten ainoana oikeana mittana. Hän tuli näyttämään,
millaiseksi jokainen ihmisolento voi tulla, millaisiksi ihmisyydessä asuva
jumaluus tekee kaikki, jotka ottavat Hänet vastaan. Hän tuli näyttämään, miten
ihmisiä on kasvatettava Jumalan lapsille sopivalla tavalla sekä miten heidän tulee
maan päällä toteuttaa taivaan periaatteita ja elää taivaallista, elämää.
Jumalan suurin lahja annettiin täyttämään ihmisen suurinta tarvetta." (El. ja k., 71,
72.)
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16.1. Maanantai, ilta
Ps. 40:8, 9
"Kristus tuli maailmaan täynnä iankaikkista rakkautta. Hän vapautti Jumalan lain
niistä kohtuuttomista vaatimuksista, jotka olivat tehneet siitä raskaan taakan, ja
osoitti, että tuo laki on rakkauden laki, Jumalan hyvyyden ilmaus. Hän
näytti, että sen periaatteiden noudattamisesta riippuu ihmiskunnan onni samoin kuin
yhteiskuntarakennuksen perustuksen kestävyys. Näin Jumalan laki on kaikkea muuta
kuin mielivaltaisten vaatimusten esittämistä.' Se on annettu ihmisille suojaksi ja
kilveksi. Jokainen, joka ottaa vastaan sen periaatteet, välttyy pahalta. Uskollisuus
Jumalaa kohtaan tuo mukanaan uskollisuuden ihmisiä kohtaan. Siten laki suojelee
jokaisen ihmisolennon oikeuksia ja yksilöllisyyttä. Se estää ylemmässä asemassa
olevia sortamasta alempia ja jälkimmäisiä olemasta tottelemattomia edellisille. Se
takaa ihmisen menestyksen sekä tässä että tulevassa maailmassa. Kuuliaiselle se on
iankaikkisen elämän takeena, sillä sen ilmaisemat periaatteet kestävät ikuisesti." (El.
ja k., 74.)
17.1. Tiistai, aamu
Room. 8 : 3 1 , 3 2
"Kun saatana kuuli, että vihollisuus tulisi vallitsemaan hänen ja vaimon välillä sekä
hänen siemenensä ja tämän siemenen välillä, hän tiesi ihmisluontoa turmelevan
työnsä keskeytyvän ja ihmisen tulevan jotenkin kykeneväksi vastustamaan hänen
valtaansa. Kun pelastussuunnitelmasta tehtiin paremmin selkoa, saatana
enkeleineen iloitsi siitä, että saatuaan ihmisen lankeamaan hän voisi vetää myös
Jumalan Pojan alas korkeasta asemastaan. Hän selitti, että hänen maanpäälliset
suunnitelmansa olivat siihen asti menestyneet ja että kun Kristus pukeutuisi
ihmisluontoon, Hänetkin voitaisiin voittaa ja saada langenneen ihmissuvun
lunastaminen estetyksi." (P. ja pr., 46.)
17.1. tiistai, ilta
Joh. 3:16, alkuosa
"Lunastuksestamme maksetun hinnan, taivaallisen Isämme äärettömän uhrin
antaessaan Poikansa kuolemaan edestämme, tulisi antaa meille ylevä käsitys siitä,
miksi me voimme tulla Kristuksen kautta. Kun apostoli Johannes innoitettuna katseli
Isän kadotukseen syöksyvää sukukuntaa kohtaan osoittaman rakkauden korkeutta,
syvyyttä ja leveyttä, täytti ihmettely ja kunnioitus hänen mielensä, ja kykenemättä
löytämään sopivia sanoja, joilla voisi ilmaista tämän rakkauden suuruutta ja hellyyttä,
hän kehottaa maailmaa katselemaan sitä sanoen: 'Katsokaa, minkä kaltaisen
rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi’ (1. Joh. 3:1).
Minkä arvon se antaakaan ihmisille!" (T. Kr. l., 12, 13.)
18.1. Keskiviikko, aamu
1. Joh. 3:1
"Sellainen rakkaus on verraton! Taivaallisen Kuninkaan lapsia! Mikä ihana lupaus!
Mikä syvän tutkistelun aihe! Jumalan verraton rakkaus maailmaa kohtaan, joka ei
rakastanut Häntä! 'Vaikka ihmissiteet hajoo, valat kalliit rikotaan, äidin hellyyskin jos
taukoo, taivas, maa jos muutetaan, rakkaus vain ei milloinkaan.’" (T. Kr. l., 13.)
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18.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 16:27
"Vahvistaakseen luottamustamme Jumalaan Kristus opettaa meitä puhuttelemaan
Häntä uudella nimellä, joka kytkeytyy ihmissydämen rakkaimpiin yhteyksiin, Hän
antaa meille etuoikeuden kutsua ääretöntä Jumalaa Isäksemme. Lausuttuna Hänelle
ja Hänestä tämä nimi merkitsee, 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. Jottemme pitäisi liian julkeana
Hänen kutsumistaan tällä nimellä, Hän on toistanut sen moneen kertaan. Hän toivoo
meidän tottuvan sen käyttöön." (Kr. v., 96.)
19.1. Torstai, aamu
Jes. 49:15
"Jumala pitää meitä lapsinaan. Hän on lunastanut meidät välinpitämättömästä
maailmasta ja valinnut meidät kuninkaallisen perheen jäseniksi, taivaallisen
Kuninkaan pojiksi ja tyttäriksi. 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." (Kr. v., 96.)
19.1. Torstai, ilta
Room. 11:33
"Risti muodostaa keskipisteen kaikelle Jumalan rakkauden ilmestykselle. Sen täyttä
merkitystä ei mikään kieli voi kertoa, kynä kuvata eikä ihmisajatus käsittää." S. L. S.,
445.)
20.1. Perjantai, aamu
Ef. 3:14, 15
"Kuta enemmän tutkistelemme jumalallista luonnetta ristin valossa, sitä enemmän
näemme, kuinka armo, hellyys ja armahtavaisuus yhdistyvät oikeuteen ja totuuteen,
sitä selvemmin havaitsemme lukemattomia todistuksia äärettömästä rakkaudesta ja
hellästä sääliväisyydestä, joka voittaa äidin hellimmänkin myötätunnon lastaan
kohtaan." (T. Kr. l., 13.)
20.1. Perjantai, ilta
2. Moos. 23:12
"Monet jättävät huolimattomasti sapatin alkuun sellaisia pikku askareita, jotka olisi
voitu suorittaa valmistuspäivänä. Näin ei pitäisi tehdä. Työ, joka on laiminlyöty
sapatin alkuun asti, pitäisi jättää tekemättä, kunnes sapatti on loppunut." (P. ja p.,
273.)
21.1. Sapatti, aamu
Neh. 8:5, 6
"Kenenkään ei tule omaksua sitä vapautta, että käyttäisivät pyhitettyä aikaa
hyödyttömästi. Jumalalle on vastenmielistä, jos sapatinpitäjät nukkuvat suuren osan
sapatista. Sillä tavalla he häpäisevät Luojaansa ja sanovat esikuvallaan, että kuusi
työpäivää ovat liian kalliita käytettäväksi lepoon. Heidän täytyy hankkia rahaa, vaikka
he joutuisivat riistämään itseltään tarvitsemaansa lepoakin, minkä he sitten
korvaavat nukkumalla pyhinä hetkinä. Sitten he puolustautuvat sanoen: 'Sapatti
Hartauskalenteri

10

Tammi-Maaliskuu 2017

annettiin levon päiväksi. En tahdo riistää itseltäni lepoa menemällä kokoukseen, sillä
minä olen levon tarpeessa.’ Sellaiset käyttävät väärin Jumalan pyhittämän päivän."
(T.a. I, 272, 273.)
21.1. Sapatti, ilta
2. Moos. 29:38, 39, 42
"Joka aamu ja ilta poltettiin alttarilla vuoden vanha karitsa ja sen yhteyteen kuuluva
ruokauhri. Näin kuvattiin kansan päivittäistä pyhittäytymistä Herralle ja sen jatkuvaa
riippuvuutta Kristuksen sovitusverestä. Jumala tähdensi erikoisesti sitä, että
pyhäkköpalveluksen yhteydessä tuli jokaisen uhrin olla 'virheetön" (2 Moos. 12:5)."
(P. ja p., 530.)
22.1. Sunnuntai, aamu
2. Piet. 1:19
"Historia, jonka suuri ’Minä olen’ on esittänyt sanassaan liittäen renkaan renkaaseen
profeetallisessa ketjussa, joka ulottuu menneestä ikuisuudesta tulevaan ikuisuuteen,
kertoo meille, millä kohtaa me nyt olemme aikojen saatossa ja mitä voidaan odottaa
tapahtuvaksi tulevana aikana. Kaikki, minkä profetia on ennustanut tapahtuvaksi
nykyaikaan saakka, on kirjoitettuna historian sivuilla, ja me voimme olla
vakuuttuneita siitä, että kaikki, minkä on määrä vielä tulla, on täyttyvä kohta
kohdalta." (El. ja k., 169.)
22.1. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 3:15
"Näiden sanojen kuuleminen herätti toivoa tuossa syntiin langenneessa ihmisparissa,
sillä he käsittivät, että ennustus saatanan vallan murtamisesta sisälsi myös
lupauksen vapautuksesta, joka saataisiin rikkomuksen aiheuttamasta turmiosta.
Vaikka he joutuisivatkin kärsimään vastustajansa vallan alaisina, johon hän
viettelevällä vaikutuksellaan oli saanut heidät lankeamaan heidän rikottuaan selvää
Herran käskyä vastaan, ei heidän kuitenkaan tarvinnut vaipua täydelliseen
epätoivoon. Jumalan Poika tarjoutui sovittamaan omalla verellään heidän
rikkomuksensa." (P., ja k., 471.)
23.1. Maanantai, aamu
1. Moos. 12:3
"Israelin toivo kytkeytyi lupaukseen, joka annettiin Aabrahamille hänen kutsumisensa
aikoihin ja toistettiin myöhemmin moneen kertaan hänen jälkeen tulevilleen: ’Sinussa
tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä’ (1. Moos. 12:3). Kun Aabrahamille
selvisi ihmissuvun lunastamista koskeva Jumalan suunnitelma, vanhurskauden
Aurinko valaisi hänen sydämensä ja hälvensi hänen pimeytensä." (Pr. ja k., 472.)
23.1. Maanantai, ilta
1. Moos. 49:10
"Tämä lunastustoivo, joka täyttyisi Jumalan Pojan tullessa Vapahtajana ja
Kuninkaana, ei ole koskaan sammunut ihmisten sydämessä. Alusta asti on ollut niitä,
joiden usko on yltänyt ohi nykyisten varjojen kauas tuleviin todellisuuksiin. Aadam,
Seet, Eenok, Metusalah, Nooa, Seem, Aabraham, Iisak ja Jaakob sekä muut Herran
sankarit ovat säilyttäneet Hänen tahtonsa arvokkaat ilmoitukset.... Tätä samaa
autuasta toivoa ilmeni myös siinä siunauksessa, jonka kuoleva patriarkka Jaakob
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lausui pojalleen Juudalle." (Pr. ja k., 472.)
24.1. Tiistai, aamu
4. Moos. 24:17
"Ennen paluutaan kansansa luo Bileam erittäin kauniisti ja ylevästi ennusti maailman
Lunastajasta ja Jumalan vihollisten lopullisesta tuhoamisesta.” (P. ja p., 433.)
24.1. Tiistai, ilta
5. Moos. 18:15
"Myös Mooses selitti Israelille, että Jumalan tarkoituksena oli lähettää Poikansa
langenneen ihmissuvun Lunastajaksi. Eräässä tilaisuudessa, vähän ennen
kuolemaansa, Mooses lausui: "Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun
Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; Häntä kuulkaa." Mooses oli
selvästi opettanut Israelille, mitä tuleva Messias oli tekevä." (Pr. ja k., 473.)
25.1. Keskiviikko, aamu
2. Sam. 23:3, 4
"Hiljaisesti ja lempeästi levittäytyy päivänvalo aamulla yli maan hälventäen pimeyden
varjon ja herättäen maan eloon. Näin oli myös Vanhurskauden Aurinko nouseva,
'parantuminen sen siipien alla’ (Mal. 4:2)." (Pr. ja k., 476.)
25.1. Keskiviikko, ilta
Sak. 9:10
"Kristus on 'Rauhanruhtinas’ (Jes. 9:5), ja Hänen tehtävänään on synnin hävittämän
ravihan palauttaminen maan päälle ja taivaaseen. 'Koska me ...olemme uskosta
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta.’ Room, 5:1. Jokainen, joka suostuu hylkäämään synnin
ja avaamaan sydämensä Kristuksen rakkaudelle, tulee tästä taivaallisesta rauhasta
osalliseksi. Vain tälle perustukselle rauha voidaan rakentaa (Vuorisaarna, 46.)
26.1. Torstai, aamu
Jes. 42:1, 2
"Vapahtaja tulisi käyttäytymään ihmisten keskuudessa aivan toisin kuin sen ajan
opettajat. Hän ei koskaan antautuisi mihinkään äänekkäisiin sanakiistoihin, ei
harjoittaisi jumalanpalvelustaan huomiota herättävästi eikä tavoittelisi mitenkään
erityistä suosiota. Messiaan elämä olisi kätkettynä Jumalassa, ja Jumala ilmenisi
Poikansa luonteessa." (Pr. ja k., 480.)
26.1. Torstai, ilta
Sak. 11:12,13
"Juutalaiset ylimykset olivat kiihkeästi toivoneet saavansa Jeesuksen käsiinsä, mutta
pelosta, että nostattaisivat kansan kapinaan, he eivät olleet uskaltaneet vangita
Häntä julkisesti. Siksi he olivat etsineet jotakuta, joka kavaltaisi Hänet salaisesti, ja
olivat löytäneet Juudaasta, yhdestä kahdentoista opetuslapsen joukosta, miehen,
joka tahtoi tehdä tämän alhaisen teon. Luonnostaan Juudaalla oli voimakas rakkaus
rahaan, muttei hän ollut aina ollut niin paha ja turmeltunut, että tekisi sellaisen teon.
Hän oli hellinyt ahneuden pahaa henkeä niin kauan, kunnes se hallitsi täydellisesti
hänen elämäänsä, ja nyt hän pystyi myymään Herransa 30 hopearahasta, orjan
hinnasta. Hän saattoi Getsemanessa kavaltaa Vapahtajan suudelmalla." (Chr. u.
Heil., 113.)
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27.1. Perjantai, aamu
Ps. 22:17-20
"Kristuksen kärsimykset ristillä olivat profetian täyttymystä. Vuosisatoja ennen
ristiinnaulitsemista Vapahtaja oli ennustanut, millaista kohtelua Hän saisi osakseen.
'Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin
kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat
keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.’ Ps. 22:17-19.
Hänen vaatteitaan koskeva ennustus täyttyi ristiinnaulitun ystävien tai vihollisten
sekaantumatta asiaan. Hänen vaatteensa annettiin sotilaille, jotka olivat naulinneet
Hänet ristiin. Kristus kuuli miesten kiistelevän jakaessaan Hänen vaatteitaan. Hänen
ihokkaansa oli kokonaan kudottu ilman saumoja, ja he sanoivat: 'Älkäämme leikatko
sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva.’" (AT., 720.)
27.1. Perjantai, ilta
Luuk. 23:54
"Nyt Jeesus lepäsi lunastustyöstään, ja vaikka niillä, jotka maan päällä rakastivat
Häntä, oli surua, niin taivaassa kuitenkin iloittiin. Tulevaisuudesta annettu lupaus oli
taivaallisten olentojen mielestä ihana. Kristuksen täytetyn työn tuloksena Jumala ja
enkelit näkivät uudistetun luomakunnan ja lunastetun suvun, joka synnin voitettuaan
ei koskaan enää lankeaisi. Tämä näky liittyy aina päivään, jona Jeesus lepäsi." (AT.,
738.)
28.1. Sapatti, aamu
Ps. 5:8
"Monet ovat vaarassa ajatella, että joutuessaan kantamaan taakkaa työstä, kuten
kirjoittamisesta ja praktiikkansa harjoittamisesta tai muista eri työhaarojen
tehtävistä, he voivat laiminlyödä rukouksen, sapatin pitämisen ja hengelliset
kokoukset. Mutta sillä tavalla pyhät asiat tallataan maahan heidän oman
mukavuutensa tyydyttämiseksi samalla kun he pakenevat velvollisuuksia,
kieltäymyksiä ja kärsimyksiä." (T.a. I, 556.)
28.1. Sapatti, ilta
Ps. 16:8-10
"Uskovalle Kristus on ylösnousemus ja elämä. Vapahtajan välityksellä saadaan
takaisin synnin kautta menetetty elämä, sillä Hänellä on elämä itsessään
herättääkseen, kenet Hän tahtoo. Hänellä on oikeus antaa kuolemattomuus. Hän
ottaa jälleen elämän, jonka Hän ihmisenä antoi, ja antaa sen ihmisille. Hän sanoi;
'Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys’." (A T., 755.)
29.1. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:17
"Raamattu on ihmiskunnan vanhin ja sisällöltään laaja-alaisin historia. Se tuli
tuoreena ikuisen totuuden lähteestä, ja kautta aikakausien Jumalan käsi on säilyttänyt
sen puhtauden. Se valaisee kaukaisen menneisyyden, mihin inhimillinen tutkimus
turhaan koettaa tunkeutua. Jumalan sanassa yksin me näemme sen voiman, joka laski
maan perustukset ja levitti taivaat. Vain siitä löydämme luotettavan selityksen
kansojen synnystä. Vain siinä on esitetty ihmiskunnan historia vapaana ihmisen
ylpeydestä ja ennakkoluuloista." (El. ja k., 165.)
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29.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 119:9
"Lapsuudessaan, nuoruudessaan ja miehuudessaan Jeesus tutki Raamattua. Pienenä
lapsena Hän sai joka päivä äitinsä polvella opetusta profeettain
kirjakääröistä. Nuoruudessaan Hän usein varhain aamulla ja iltahämärässä vietti
yksinään vuorenrinteellä tai metsän puiden keskellä rauhallisen hetken rukouksessa
ja Jumalan sanan tutkimisessa. Hänen julkisessa toiminnassaan ilmennyt
perinpohjainen raamatuntuntemus todistaa Hänen ahkeruudestaan sen tutkimisessa.
Koska Hän hankki tietoa samalla tavalla kuin mekin voimme hankkia, Hänen
ihmeellinen henkinen ja hengellinen voimansa on todistuksena Raamatun arvosta
kasvatuksen välikappaleena." (El. ja k., 174.)
30.1. Maanantai, aamu
Matt. 19:13, 14
"Antaessaan sanansa meidän taivaallinen Isämme ei sivuuttanut lapsia. Onko
kaikessa, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet, mitään, joka sillä tavalla vaikuttaisi lasten
sydämeen ja olisi niin sovitettu herättämään pienokaisten mielenkiintoa kuin
Raamatun kertomukset? Näissä yksinkertaisissa kertomuksissa saatetaan selittää
Jumalan lain suuria periaatteita." (El. ja k., 174.
30.1. Maanantai, ilta
2. Tim. 3:15
"Opettaessamme lapsille Raamattua voitamme paljon tarkkaamalla heidän
taipumuksiaan, heidän kiinnostuksensa kohteita ja herättämällä heissä halun nähdä,
mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Hän, joka loi meidät erilaisine
taipumuksinemme, on sanassaan antanut joka ainoalle jotakin. Kun oppilaat näkevät,
että Raamatun opetukset soveltuvat heidän omaan elämäänsä, opettakaa heitä
pitämään sitä neuvonantajanaan. Auttakaa oppilaita myös arvostamaan Raamatun
ihmeellistä kauneutta." (El. ja k., 176.)
31.1. Tiistai, aamu
Ps. 119:11
"Maailmassa nykyään harrastetut huvitukset ovat jopa kristityiksi tunnustautuvien
parissa saman suuntaisia kuin muinoin pakanoilla. Saatana muuttaa ne miltei kaikki
sielua tuhoaviksi. Teatterinäytelmillä hän on kautta aikojen kiihottanut intohimoja ja
ihannoinut paheita. Saatana käyttää oopperan viehättäviä kuvaelmia ja tenhoavaa
musiikkia, naamiaisia, tanssia ja korttipelejä murtamaan periaatteellisia estoja ja
avaamaan mahdollisuuksia aistillisille vallattomuuksille. .... 'Yli kaiken varottavan
varjele sydämesi’, neuvoo viisas Salomo, 'sillä sieltä elämä lähtee.’" (P. ja p., 442.)
31.1. Tiistai, ilta
Ps. 119:37
"Kouluissa ja yliopistoissa viettävät tuhannet ihmiset parhaat vuotensa kreikkaa ja
latinaa oppiakseen ja tässä työssä täyttyy mieli ja luonne niillä huonoilla ajatuksilla,
joita lausutaan pakanallisessa kirjallisuudessa, jota yleensä pidetään tärkeänä
osana näiden kielten opetuksessa. Ne, jotka tuntevat klassisen kirjallisuuden
sisällön, selittävät, että kreikkalaiset murhenäytelmät ovat täynnä kertomuksia
veritöistä ja murhista sekä ihmisuhreista hekumallisten ja kostonhimoisten jumalain
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tyydyttämiseksi. Maailma olisi paljon parempi ilman sitä tietoa, joka saadaan
sellaisista lähteistä." (S. L. S., 467.)
HELMIKUU
1.2. Keskiviikko, aamu
Ps. 119:40
"Ei riitä, että tiedämme, mitä toiset ovat ajatelleet tai opettaneet Raamatusta.
Jokaisen täytyy tuomiolla tehdä tili itsestään Jumalalle, ja jokaisen tulisi nyt
omakohtaisesti oppia tuntemaan totuus." (El. ja k., 176.)
1.2. Keskiviikko, ilta
Ps. 119:29
"Ensimmäiset esivanhempamme johdettiin lankeamaan syntiin, koska he antoivat
myötä halulle tietää jotain sellaista, mitä Jumala oli pidättänyt heiltä. Etsiessään
sellaista tietoa he menettivät kaiken, mikä oli omistamisen arvoista. Elleivät Aadam
ja Eeva olisi milloinkaan koskeneet kiellettyyn puuhun, niin Jumala olisi antanut
heille tietoa, muttei sellaista tietoa, jonka päällä lepäsi synnin kirous, vaan sellaista
tietoa, joka olisi tuonut heille pysyvän ilon. Kaikki, mitä he voittivat kuunnellessaan
kiusaajaa, oli tieto synnistä ja sen seurauksista. Heidän tottelemattomuutensa
vieroitti ihmiskunnan Jumalasta ja erotti taivaan maasta. Tämän tulisi olla meille
opetuksena. Se alue, jolle saatana johdatti ensimmäiset vanhempamme, on sama,
joka houkuttelee tämän päivän ihmisiä. Hän täyttää maailman miellyttävillä taruilla.
Kaikella käytettävissään olevalla viekkaudella hän kiusaa ihmisiä esittämään
arveluitaan Jumalan olemuksesta. Siten hän yrittää estää heitä saavuttamasta sitä
Jumalan tuntemista, joka tuottaa pelastuksen." (Eusssp., 433, 434.)
2.2. Torstai, aamu
Snl. 8;17
"Nuorten mieli jää vaille jalointa kehitystään, jos he eivät välitä syvimmästä viisauden
lähteestä - Jumalan sanasta. Se, että olemme Jumalan maailmassa, Luojamme
seurassa; että meidät on luotu Hänen kuvakseen; että Hän varjelee ja rakastaa meitä
ja huolehtii meistä - nämä ovat ihmeellisiä mieteaiheita, jotka avartavat ja jalostavat
ajatusmaailmaamme. Se, joka avaa mielensä ja sydämensä tutkimaan
tämänkaltaisia aiheita, ei koskaan tyydy ajattelemaan alhaisia ja kiihottavia aiheita.
Voimme tuskin ymmärtää, miten tärkeää on saada perinpohjainen tieto Raamatusta."
(Sanomia nuorisolle, 277.)
2.2. Torstai, ilta
Kol. 2:8
"Jeesuksen seuraaja tulee kohtaamaan 'järkeisoppeja’, joista apostoli varoitti
Kolossan uskovia. Hän kohtaa myös spiritualistista Raamatun selittämistä vain
hengelliseksi, muttei hänen pitäisi ottaa sitä vastaan. Hänen pitäisi antaa äänensä
kuulua vain päättäväisesti puolustamaan Raamatun iankaikkisia totuuksia, ja hänen
pitäisi myöskin, katse Kristukseen suunnattuna, kestävästi kulkea eteenpäin
viitoitettua polkua pitkin ja karkottaa kaikki ajatukset, jotka eivät ole sopusoinnussa
Kristuksen opetusten kanssa. Jumalan totuuden pitäisi olla hänen tutkistelunsa ja
mietiskelynsä kohteena, ja hänen pitäisi kuulla, miten Raamatusta Jumalan ääni
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puhuu hänelle välittömästi. Siten hän löytäisi jumalallisen totuuden." (Wirk. d. Ap.,
385, 386.)
3.2. Perjantai, aamu
Ps. 119:2, 3
"Meidän on kuitenkin tehtävä jotakin vastustaaksemme kiusauksia. Niiden, jotka
eivät halua joutua saatanan juonien uhriksi, on tarkoin vartioitava sielunsa portteja ja
varottava lukemasta, näkemästä tai kuulemasta sellaista, joka herättää epäpuhtaita
ajatuksia. Ajatuksia ei saa päästää vapaasti harhailemaan jokaisessa aiheessa, jonka
sielun vihollinen voi tuoda mieleen. ... Tämä vaatii vakavaa rukousta ja alituista
valvomista. Meidän täytyy saada Pyhän Hengen jatkuvaa apua, joka kohottaa mielen
ylöspäin ja totuttaa sen viihtymään puhtaissa ja pyhissä asioissa. Ja meidän on
ahkerasti tutkittava Jumalan sanaa." (San. nuor., 279, 280.)
3.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 16:5
"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." (T. a. III, 16.)
4.2. Sapatti, aamu
Ps. 92:1,6
"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 ja opettakaa heitä
tarkkaamaan Hänen luomisteoistaan ihmisiä kohtaan uhkuvia rakkauden osoituksia,
niin se saa heidät viihtymään ja heidän mielenkiintonsa heräämään. Silloin he eivät
joudu siihen vaaraan, että liittäisivät kaikkea kovaa ja ankaraa Jumalan luonteeseen,
sillä kun he näkevät kauniin luomakunnan, jonka Hän on tehnyt ihmisten onneksi, niin
se saa heidät pitämään Häntä hellänä ja rakastavana Isänä." (T.a. I, 262.)
4.2. Sapatti, ilta
Room. 12:1
”Jumala ei hyväksy mitään vähempää kuin parhaan mitä voimme tarjota. Ne, jotka
rakastavat Häntä koko sydämestään, pyrkivät antamaan Hänelle elämänsä parhaan
palveluksen, ja he koettavat jatkuvasti saattaa koko olemuksensa sopusointuun
niiden lakien kanssa, jotka auttavat heitä tekemään Hänen tahtoaan." (P. ja pr., 331.)
5.2. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 4:1-3
"Hänen uhrilahjansa ei ilmaissut mitään synnin katumusta. Hänestä tuntui, samoin
kuin monista nykyään, että Jumalan tarkan suunnitelman noudattaminen olisi vain
heikkouden tunnustamista, koska sen mukaan oli turvauduttava pelkästään Hänen
pelastukseensa ja luvatun Vapahtajan suorittamaan sovitukseen. Hän halusi
mieluummin olla riippumaton ja luottaa vain itseensä ja omiin ansioihinsa. Eikä hän
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toisi mitään karitsaa veriuhriksi, vaan toisi omia hedelmiään, oman
työnsä tuotteita. ... Siitä puuttui oleellinen osa: Vapahtajan tarpeen tunnustaminen."
(P. ja p., 53.)
5.2. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 4:3-5
"He tunsivat ihmisen pelastamiseksi laaditun suunnitelman ja ymmärsivät Jumalan
säätämän uhrijärjestelmän. He tiesivät, että näillä uhreilla heidän tuli ilmaista
uskonsa siihen Vapahtajaan, jota uhrieläimet kuvasivat, sekä samalla tunnustaa
olevansa täysin riippuvaisia Hänen anteeksiannostaan. ...Aabel toi sen (uhrin)
laumastaan Herran ohjeiden mukaisesti. 'Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen
uhrilahjansa puoleen.’ Tuli leimahti taivaasta ja kulutti uhrin." (P. ja p., 52.)
6.2. Maanantai, aamu
Hebr. 11:4
"Aabel käsitti lunastuksen suuret periaatteet. Hän ymmärsi olevansa syntinen ja
tajusi synnin ja sen seurauksen, kuoleman, erottavan hänet Jumalan yhteydestä. ...
Veren vuodattaminen siirsi hänen katseensa tulevaan uhriin, Golgatan ristillä
kuolevaan Kristukseen, ja luottamalla siellä suoritettavaan sovitukseen hän sai
todistuksen vanhurskaudestaan ja uhrinsa hyväksymisestä." (P. ja p., 53, 54.)
6.2. Maanantai, ilta
1. Moos. 4:6-8
"Kun Kain huomasi, ettei hänen uhrilahjansa kelvannut, hän vihastui Herraan ja
Aabeliin. Jumalalle hän oli vihainen siksi, ettei tämä hyväksynyt ihmisen valitsemaa
lahjaa itse säätämänsä uhrin korvikkeeksi, ja veljelleen hän oli vihoissaan siitä, että
tämä mieluummin totteli Jumalaa kuin ryhtyi hänen kanssaan kapinoimaan Jumalaa
vastaan. Vaikka Kain väheksyikin jumalallista käskyä, ei Jumala jättänyt häntä oman
onnensa nojaan. Hän alentui järkisyillä taivuttamaan miestä, joka oli käyttäytynyt niin
sopimattomasti." (P. ja p., 55.)
7.2. Tiistai, aamu
1. Moos. 4:9, 13
"Jumala oli antanut Kainille tilaisuuden tunnustaa syntinsä. Hänellä oli ollut
miettimisaikaa. Hän tiesi tekonsa ja sen peittämiseksi lausumansa valheen
hirvittävyyden, mutta hän oli yhä kapinamielinen, eikä tuomiota enää pitkitetty. ...
Murtuneena ja pelon täyttämänä, mutta ei katuvana, huudahti Kain, niin kuin monet,
jotka ovat hyljänneet Herran sanan, ovat sanoneet ja tulevat vielä sanomaan: 'Syntini
on suurempi kuin että se voitaisiin antaa minulle anteeksi.” (Patr. u. Proph., 66, 69.)
7.2. Tiistai, ilta
1. Moos. 4:14-16
"Säästämällä ensimmäisen murhaajan hengen Jumala antoi koko
maailmankaikkeudelle suurta taistelua koskevan opetuksen. Kainin ja hänen
jälkeläistensä synkät vaiheet osoittavat, mikä olisi ollut seurauksena siitä, että
syntisten olisi annettu elää ikuisesti ja kapinoida Jumalaa vastaan. Jumalan
pitkämielisyys sai jumalattomat vain yltymään syntielämässään entistä julkeammiksi
ja uhittelevammiksi. Tuhannen viidensadan vuoden ajan kaikkeus sai seurata, miten
Kainille julistetun tuomion jälkeen hänen vaikutuksensa ja esimerkkinsä saivat
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rikosten ja kaiken saastan tulvan leviämään yli maan." (P. ja p., 57.)
8.2. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 4:25 ,26; 5:3 ,4
"Kun Jumala loi Aadamin, 'teki Hän hänet Jumalan kaltaiseksi’. Mutta
syntiinlankeemuksen jälkeen sanotaan, että Aadamille syntyi 'poika, joka oli hänen
kaltaisensa, hänen kuvansa’. Aadam luotiin synnittömäksi, Jumalan kaltaiseksi,
mutta Seet, samoin kuin Kain, peri vanhempiensa langenneen luonnon. Mutta
hänelle annettiin myös tieto Lunastajasta sekä vanhurskauden opetusta." (P. j p.,
60.)
8.2. Keskiviikko, ilta
Room. 5:12
"Omaa syntiään syvästi sureva ja Aabelin kuolemaa ja Kainin hylkäämistä vielä
kaksin verroin murehtiva Aadam oli miltei ahdistuksen murtama. Hän joutui
seuraamaan turmeluksen leviämistä niin laajalle, että se oli lopulta hukuttava
maailman vedenpaisumukseen. Luojan julistama kuolemantuomio oli aluksi
kuulostanut hirveältä. Mutta kun hän oli lähes tuhat vuotta katsellut synnin
seurauksia, hänestä tuntui, että Jumala oli armollinen lopettaessaan elämän, joka oli
täynnä kärsimystä ja surua." (P. ja p., 62, 63.)
9.2. Torstai, aamu
1. Moos. 5:21, 22
"Kun hän huomasi, miten lapsi rakasti isäänsä ja luotti yksinkertaisesti hänen
varjelukseensa, ja kun hän tunsi omassa sydämessään syvää, kaihoisaa hellyyttä
tuota esikoispoikaansa kehtaan, hän sai kalliin opetuksen siitä, miten ihmeellisesti
Jumala rakasti ihmisiä antaessaan lahjaksi oman Poikansa, samoin kuin siitä, miten
levollisesti Jumalan lapset saavat luottaa taivaalliseen Isäänsä. Hän alkoi öin ja
päivin mietiskellä Kristuksen kautta ilmenevää Jumalan ääretöntä, selittämätöntä
rakkautta. Palavin mielin hän koetti Ilmaista sitä rakkautta niille, joiden parissa hän
eli." (P. ja pr., 65.)
9.2. Torstai, ilta
Juudas 14,15
"Mutta profeetallisessa näyssä hänelle opetettiin, miten Kristus kuolisi ja tulisi sitten
kirkkaudessaan ja pyhien enkelien seurassa lunastamaan kansansa haudasta. Hän
sai nähdä maailman olevan turmeltuneessa tilassa Kristuksen toisen tulemisen
aikoihin, jolloin silloinen pöyhkeä, julkea ja itsekäs sukupolvi kieltäisi ainoan Jumalan
ja Herran Jeesuksen Kristuksen, polkisi maahan lain ja halveksisi sovitusta. Hän näki,
miten vanhurskaat kruunattaisiin kirkkaudella ja kunnialla ja jumalattomat
karkotettaisiin Herran kasvojen edestä ja tuhottaisiin tulella." (P. ja pr., 66.)
10.2. Perjantai, aamu
1. Moos. 5;24
"Kolmesataa vuotta Eenok oli tavoitellut sielun puhtautta ollakseen sopusoinnussa
taivaan kanssa. Kolmesataa vuotta hän oli vaeltanut Jumalan yhteydessä. Päivä
päivältä hän oli kaivannut lähempää yhteyttä, ja yhä likeisemmäksi oli tuo
kanssakäyminen tullut, kunnes Jumala otti hänet luokseen. Hän oli seisonut ikuisen
maailman kynnyksellä, vain askeleen päässä autuaiden maasta. Ja nyt portit
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avautuivat, matka jota Jumalan yhteydessä oli taivallettu maan päällä jo kauan,
saattoi jatkua, ja hän astui porteista sisälle pyhään kaupunkiin - ensimmäisenä
ihmisten joukosta. " (P. ja pr., 68.)
10.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 16:22, 23
"Kaikki sapattivalmistelut saatettakoon päätökseen jo perjantaina. Huolehtikaa siitä,
että kaikki vaatteet ovat käyttövalmiina ja että kaikki ruuanlaittoaskareet on tehty.
Kiillottakaa jalkineenne ja käykää kylvyssä. Tämä on mahdollista. Jos teette siitä
säännön, se on teille mahdollista. Sapattia ei pidä käyttää vaatteiden
kunnostamiseen, ruuan valmistamiseen, huvitteluun eikä muihinkaan maallisiin
toimiin. Ennen auringonlaskua kaikki maallinen työ pantakoon sivuun ja kaikki
maalliset lehdet (ja kirjat) pantakoon pois näkyvistä." (T.a. III, 18.)
11.2. Sapatti, aamu
Ps. 89:6
"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 mukana Häntä palvelemassa."
(T.a. III, 17.)
11.2. Sapatti, ilta
Luuk. 14:33
"Kaikki, mikä vetää sydäntä pois Jumalasta, tulee jättää. Mammona on monien
epäjumala. Rahanrakkaus ja rikkaudenhimo ovat kultaisia kahleita, jotka sitovat
heidät saatanaan. Toiset taas palvelevat arvoa ja maallista kunniaa, toisten
epäjumala on itsekäs mukavuus ja kaikesta vastuunalaisuudesta vapaa elämä. Mutta
nämä orjuudenkahleet tulee katkoa. Me emme ole Jumalan lapsia,
jollemme ole kokonaan Hänen." (T. Kr. l., 38.)
12.2. Sunnuntai, aamu
Joh. 17:5
"Mutta kaikkeuden Valtias ei suorittanut hyvää työtään yksin. Hänellä oli läheinen
työtoveri, joka osasi arvostaa Hänen aikomuksiaan ja iloita Hänen kanssaan luotujen
olentojen onnellistamisesta. 'Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli
Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä." (Joh. 1:1, 2.) Kristus, Sana, Jumalan
ainoasyntyinen, oli yhtä iankaikkisen Isän kanssa - yhtä luonnoltaan, luonteeltaan ja
aikomuksiltaan - ainoa olento, joka saattoi täysin ymmärtää kaikkia Jumalan aikeita
ja tarkoituksia." (P. ja pr., 12.)
12.2. Sunnuntai, ilta
Joh. 10:30
"Pyhät kirjoitukset osoittavat selvästi Jumalan ja Kristuksen välisen suhteen, ja ne
tuovat yhtä selvästi esille kummankin persoonallisuuden ja yksilöllisyyden. ... Jumala
on Kristuksen Isä; Kristus on Jumalan Poika. Kristukselle on annettu korkea asema.
Hänestä on tehty yhdenvertainen Isän kanssa. Kaikki Jumalan aivoitukset on
paljastettu Hänen Pojalleen. ... Ykseys, joka vallitsee Kristuksen ja Hänen
opetuslastensa välillä, ei hävitä kenenkään asianomaisen persoonallisuutta. He ovat
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yhtä pyrkimyksessä, ajattelussa, luonteessa, mutta eivät persoonassa. Juuri tällä
tavoin Jumala ja Kristus ovat yhtä." (T.a. III, 258, 259.)
13.2. Maanantai, aamu
Kol. 1:15,16
"Luodessaan kaikki taivaalliset olennot Isä työskenteli Poikansa välityksellä. ...
Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, säteilevät Hänen läsnäolostaan aina välkehtivää
valoa ja kiitävät nopein siivin toteuttamaan Hänen tahtoaan. Mutta Poika, Jumalan
voideltu, 'ollen Hänen kirkkautensa säteily ja olemuksensa kuva ja kantaen kaikki
voimansa sanalla’, vallitsee heitä kaikkia (Hebr. 1:3)." (P. P., 12.)
13.2. Maanantai, ilta
Joh. 1:1-3
"Persoonallisen Jumalan toiminta ilmeni ihmisen luomisessa. ... Jeesuksen
Kristuksen kautta persoonallinen Jumala loi ihmisen ja antoi hänelle älyn ja voiman."
(T.a. III, 254.)
14.2. Tiistai, aamu
Joh. 1:14
"Jeesus tuli tähän maailmaan suuressa vaatimattomuudessa. Hän oli halpaa sukua.
Taivaan Majesteetti, kirkkauden Kuningas, taivaallisten sotajoukkojen Hallitsija
alensi itsensä, otti päällensä ihmisyyden ja valitsi elämän köyhyydessä ja
vaatimattomuudessa." (Suuren Lääkärin seuraajana, 206.)
14.2. Tiistai, ilta
Luuk. 2:1-6
"Kuten muinoin Koores kutsuttiin maailmanvallan hallitsijaksi, jotta hän vapauttaisi
Herran vangitun kansan, samoin keisari Augustuksesta tulee välikappale Jumalan
tarkoitusten täyttymiseksi, kun hän saattaa Jeesuksen äidin menemään Betlehemiin.
Maria on Daavidin sukukuntaa, ja Daavidin Pojan täytyy syntyä Daavidin kaupungissa,
Betlehemistä, sanoo profeetta, 'tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.’ Miika 52 1." (A. T., 31.)
15.2. Keskiviikko, aamu
Luuk. 2:7
"Mutta tuossa kuninkaallisen sukukunnan kaupungissa ei kukaan tunne eikä
kunnioita Joosefia eikä Mariaa. Väsyneinä ja kodittomina he vaeltavat kapean kadun
päästä päähän, kaupungin portilta sen itäiseen laitaan, turhaan etsien leposijaa
yöksi. Heille ei ole tilaa täpötäydessä majatalossa. Vaatimattomassa rakennuksessa,
missä eläimiä pidetään, he viimein löytävät suojan, ja siellä syntyy maailman
Vapahtaja." (A. T., 31, 32.)
15.2. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:11
"Eräs enkeli tulee maan päälle katsomaan, ketkä ovat valmiit vastaanottamaan
Jeesuksen. Mutta hän ei huomaa mitään odottamisen merkkiä. Hän ei kuule
kiitettävän ja ylistettävän Jumalaa siitä, että Messiaan tulemisen aika on käsillä.
Enkeli liitelee jonkin aikaa valitun kaupungin yllä ja sen temppelin yläpuolella, missä
Jumalan läsnäolo oli ilmennyt monen vuosisadan aikana; mutta täälläkin vallitsee
sama välinpitämättömyys. Papit komeudessaan ja ylpeydessään uhraavat saastaisia
uhreja temppelissä. Fariseukset puhuvat suuriäänisesti kansalle, tai pitävät
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kerskailevia rukouksia kadunkulmissa." (S. t., 301.)
16.2. Torstai, aamu
Luuk. 2:8-11
"Ei näy mitään merkkiä siitä, että Kristusta odotetaan ja valmistaudutaan elämän
Ruhtinaan tulolle. Hämmästyneenä taivaan sanansaattaja aikoo palata taivaaseen,
viedäkseen mukanaan häpeällisen viestin, mutta silloin hän huomaa ryhmän
paimenia, jotka yöllä vartioivat laumojaan ja tähtitaivasta katsellessaan tutkistelevat
ennustusta Messiaan maan päälle tulemisesta, ikävöiden maailman Lunastajan
ilmestymistä. Tässä on ryhmä, joka on valmistautunut vastaanottamaan taivaan
sanoman. Ja äkkiä enkeli ilmestyy paimenille, ilmoittaen heille suuren ilon." (S. t.,
301.)
16.2. Torstai, ilta
Luuk. 2:12
"'Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa!’ Näiden sanojen johdosta loistavat näyt valtaavat kuuntelevien
paimenten mielet. Vapauttaja on tullut Israeliin. Valta, kunnia ja voitto seuraavat
Hänen tuloaan. Mutta enkelien täytyy valmistaa heitä tuntemaan Vapahtajansa
köyhänä ja alhaisena. Hän sanoo: 'Tämä on teille merkkinä; te löydätte lapset
kapaloituna ja seimessä makaamassa.’"(A. T., 32.)
17.2. Perjantai, aamu
2. Kor. 8:9
"Kertomus Betlehemistä on tyhjentymätön aihe. Siihen on kätketty 'Jumalan
rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyys.’ Room. 11:33. Me ihmettelemme Vapahtajan
uhria Hänen vaihtaessaan taivaan valtaistuimen seimeen ja palvelevien enkelien
seuran tallin eläimiin. Ihmisylpeys ja itse kylläisyys saavat ankaran nuhteen Hänen
edessään.” (A. T., 33.)
17.2. Perjantai, ilta
Neh. 8:11
"Kaikessa, mikä liittyy Jumalan työn menestykseen, on aivan ensimmäiset voitot
saavutettava kotielämässä. Sapattiin valmistautuminen on aloitettava kotona.
Vanhemmat muistakoot läpi viikon, että heidän kotinsa tulee olla koulu, jossa heidän
lapsensa valmistautuvat astumaan taivaan kartanoihin. Heidän sanansa olkoot
kohdalleen osuneita. Heidän ei tulisi lausua ainuttakaan sanaa, jota heidän lastensa
ei sopisi kuulla. Ärtymystä tulee karttaa. Vanhemmat, eläkää viikon varrella
mielessänne pyhä Jumala, joka on antanut teille lapsia kasvattaaksenne heidät
Hänelle otollisiksi. Kasvattakaa Hänelle otolliseksi kotinne pieni seurakunta, jotta
kaikki olisivat sapattina valmiita palvelemaan Herraa Hänen pyhäkössään." (T.a. III,
16.)
18.2. Sapatti, aamu
Matt. 12:1
"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
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voimansa luonnossa saamme siitä lohdutusta, sillä se sana, joka loi kaiken, puhuu
elämää sielulle." (A. T., 260.)
18.2. Sapatti, ilta
Joh. 13:15
"Kristus ei koskaan säästänyt itseään työstä. Hän ei koskaan laskenut työaikaansa
tunneissa. Hänen aikansa, sydämensä, sielunsa ja voimansa olivat vihityt työhön
ihmiskunnan hyväksi. Päivän kuluessa Hän suoritti rasittavaa tehtäväänsä ja vietti
pitkät yöt rukouksessa pyytäen Jumalalta armoa ja kestävyyttä voidakseen kehittyä
suurempaan tehtävään. Kyynelsilmin Hän lähetti voimakkaita rukouksia taivaalle,
jotta Hänen ihmisluontonsa vahvistuisi, ja voisi vastustaa kaikkea viekkaan vihollisen
viettelyksiä, ja täyttää tehtävänsä ihmiskunnan kohottamiseksi." (S. L. S, 528, 529.)
19.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:1-3
"Me emme ole Jumalan rakkauden arvoisia, mutta Kristus, meidän takaajamme, on
arvollinen, joten Hän voi täydellisesti pelastaa kaikki, jotka Hänen tykönsä tulevat.
Millainen lieneekin aikaisempi kokemuksesi, miten masentavat nykyiset olosuhteet jos tulet Jeesuksen tykö juuri sellaisena kuin olet, heikkona, avuttomana ja
toivottomana, niin sääliväinen Vapahtaja rientää kauas sinua vastaan ja kietoo
ympärillesi rakastavat käsivartensa ja vanhurskauden vaipan. Hän esittää meidät
Isälle puettuina oman luonteensa valkeaan pukuun." (V. s., 21.)
19.2. Sunnuntai, ilta
Luuk. 18;10, 13, 14
"Publikaanin rukous tuli kuulluksi, koska se osoitti riippuvuutta, joka kurottautui
saadakseen otteen Kaikkivaltiaasta. Itsessään publikaani ei nähnyt muuta kuin
hävettävää. Tällainen tulee olla kaikkien Jumalaa etsivien näkemys. Uskolla, joka
hylkää kaiken itseensä luottamisen, tulee apua tarvitsevan anojan saada ote
rajattomasta voimasta." (Kr. v., 112.)
20.2. Maanantai, aamu
Matt. 5:4
"Ja kun joku saatetaan katselemaan Jeesusta ristille ylennettynä, hän havaitsee
ihmisluonnon synnillisyyden. Hän näkee, että vaikka Jumala on rakastanut häntä
itseään sanomattoman hellästi, hänen elämänsä on ollut alituista kiittämättömyyttä
ja kapinoimista. Hän on hyljännyt parhaan ystävänsä ja ylenkatsonut taivaan
kalleimman lahjan. Hän on jälleen itsellensä ristiinnaulinnut Jumalan Pojan ja
uudelleen lävistänyt tuon verta vuotavan ja murretun sydämen. Hänet erottaa
Jumalasta synnin kuilu, joka on leveä ja musta ja syvä, ja hän murehtii särkynein
sydämin. Tällaiset murheelliset 'saavat lohdutuksen’." (V. s., 22.)
20.2. Maanantai, ilta
2. Sam. 15:30
"Kun 'Daavid kulki itkien öljymäkeä ylös, pää peitettynä ja paljain jaloin’, Herra katsoi
häneen säälien. Daavid oli pukeutunut säkkiin, ja hänen omatuntonsa soimasi häntä.
Ulkonaiset nöyrtymisen merkit todistivat hänen katumustaan. Liikuttavin, surua
ilmaisevin sanoin hän esitti asiansa Jumalalle, eikä Herra hyljännyt palvelijaansa.
Milloinkaan Daavid ei ollut kalliimpi iankaikkisen rakkauden sydämelle kuin
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omantuntonsa soimaamana paetessaan henkensä tähden vihollisiaan, jotka hänen
oma poikansa oli yllyttänyt kapinaan." (V. s., 24.)
21.2. Tiistai, aamu
Matt. 5:5
"Kärsivällisyys ja lempeys vääryyttä kokiessa eivät olleet niitä ominaisuuksia, joille
pakanat tai juutalaiset antoivat arvoa. Tuota Pyhän Hengen innoittamaa Mooseksen
lausumaa, että hän oli nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä, eivät hänen
aikalaisensa olisi pitäneet kiitoksena, pikemminkin se olisi herättänyt sääliä tai
ylenkatsetta. Mutta Jeesus asettaa nöyryyden yhdeksi valtakuntaansa pääsemisen
ensimmäisistä ehdoista. Hänen omassa elämässään ja luonteessaan ilmenee tämän
kalliin armolahjan jumalallinen kauneus." (V. s., 28.)
21.2. Tiistai, ilta
4. Moos. 12:3
"Työskennellessään ankarasti ja odotettuaan vuosikaudet Mooses oli kehittynyt
mieleltään nöyräksi ja pitkämieliseksi, ja tämä kokemus auttoi häntä suhtautumaan
kärsivällisesti kansan epäuskoon ja napinaan samoin kuin niiden ylpeyteen ja
kateuttaan, joiden olisi pitänyt järkkymättä pysyä hänen avustajinaan. 'Mooses oli
sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä’, ja siksi hänelle
suotiin taivaallista viisautta ja johdatusta enemmän kuin kenellekään toiselle." (P.P.
364.)
22.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 5;6
"Vanhurskaus on rakkautta, ja rakkaus on Jumalan valkeus ja elämä. Jumalan
vanhurskaus on ruumiillistunut Kristuksessa. Me saamme vanhurskauden
ottaessamme vastaan Hänet. Vanhurskautta ei saavuteta tuskallisilla ponnistuksilla
tai vaivalloisella aherruksella, vaan se annetaan ilmaiseksi jokaiselle sielulle, joka sitä
isoaa ja janoaa." (V. a., 34.)
22.2. Keskiviikko, ilta
Matt. 9:2
"Jeesus oli tarkasti ottanut vaarin ensimmäisestä uskon kipinästä, joka oli kasvanut
miehessä varmaksi vakuutukseksi, että Hän oli syntisen ainoa auttaja ja Hän oli
nähnyt tämän kasvavan yhä voimakkaammaksi joka kerran, kun mies yritti päästä
Hänen luoksensa. Kristus itse se oli, joka oli vetänyt sairaan luokseen, ja nyt Hän
lausui muutamia sanoja, jotka kaikuivat sairaan korvissa kuin suloinen soitto:
'Poikani, ole turvallisella mielin, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.’ Silloin
putosi syntikuorma sairaan miehen sielusta. Hän ei voi epäillä. Kristuksen sanat
todistavat, että Hänellä on kyky lukea sydämen ajatukset. Kuka voisi kieltää, ettei
Hänellä ole kykyä antaa syntejä anteeksi? Toivo täyttää epäilyksen paikan ja ilo
täyttää miehen väsyneen sielun." (S. L. S., 78-80.)
23.2. Torstai, aamu
Matt. 5:7
"Laupiaat ovat tulleet ’jumalallisesta luonnosta osallisiksi’, ja heissä ilmenee
Jumalan sääliväinen rakkaus. Kaikki, joiden sydän on sopusoinnussa iankaikkisen
rakkauden sydämen kanssa, haluavat parantaa eikä tuomita. Kristus sielussa on
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lähde, joka ei milloinkaan ehdy. Missä Hän asuu, siellä on ylitsevuotavaa
armahtavaisuutta." (V. s., 40.)
23.2. Torstai, ilta
1. Kun. 17:8-16
"Tässä köyhtyneessä kodissa tuntui nälänhätä ankarana, ja perin vähiin huvenneet
ruokavarat näyttivät tyystin loppuvan. Elian tulo juuri sinä päivänä, jolloin leski pelkäsi
joutuvansa luopumaan henkensä pitimiksi käymästään taistelusta, koetteli
äärimmilleen hänen uskoaan elävään Jumalaan hänen tarpeidensa täyttäjänä. Mutta
äärimmäisessä puutteessaankin hän todisti uskostaan suostumalla muukalaisen
pyynnöstä jakamaan viimeisen leipäpalansa hänen kanssaan." (Pr. ja k., 89.)
24.2. Perjantai, aamu
Matt. 5:8
"Jumalan kaupunkiin ei pääse mitään saastuttavaa. Kaikki, joista kerran tulee sen
asukkaita, ovat täällä puhdistuneet sydämeltään. Se, joka oppii Jeesuksesta, tuntee
yhä lisääntyvää vasten mielisyyttä huolimattomia tapoja, sopimatonta puhetta ja
alhaisia ajatuksia kohtaan. Kristuksen asuminen sydämessä ilmenee ajatusten ja
tapojen puhtautena ja hienoutena." (V. a., 42.)
24.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 31:13
"Sapatti, joka säädettiin maailmalle merkiksi siitä, että Jumala on Luoja, on merkkinä
myös siitä, että Hän on Pyhittäjä. Voima, joka loi kaiken, on voima, joka luo sielun
uudelleen Hänen kaltaisekseen. Niille, jotka pyhittävät sapatin, sapatti on pyhityksen
merkki." (T.a. III,
25.2. Sapatti, aamu
Matt. 5:9
"Meidän on tuotava jokaiseen hartaustilaisuuteen elävä hengellinen tietoisuus siitä,
että Jumala ja Hänen enkelinsä ovat läsnä tukemassa kaikkia totisia
jumalanpalvelijoita. Kun astutte jumalan palveluspaikkaan, pyytäkää Herraa
poistamaan kaikki paha sydämestänne. Tuokaa Hänen huoneeseensa vain sellaista,
mille Hän voi suoda siunauksensa." (T.a. III, 24.)
25.2. Sapatti, ilta
1. Moos. 13:5-9
"Miten monet olisivatkaan vastaavassa tilanteessa pitäneet kynsin hampain kiinni
etuoikeuksistaan! Miten monia perhesuhteita onkaan näin rikkoutunut! Miten monet
seurakunnat ovatkaan näin hajonneet kahtia ja antaneet jumalattomille aiheen
pilkata ja moittia totuuden asiaa! ’Älköön olko riitaa meidän välillämme’, sanoi
Aabraham, ’sillä olemmehan veljeksiä’, ei vain sukulaisuuden perusteella, vaan myös
oikean Jumalan palvojina. Jumalan lapset ovat kaikkialla maailmassa samaa
perhettä, ja saman rakkauden ja sovinnollisuuden mielialan tulisi vallita heidän
keskuudessaan." (P. P., 112, 113.)
26.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:10
"Joskaan Herra ei ole luvannut säästää kansaansa koettelemuksilta, niin Hän on
luvannut jotakin paljon parempaa. Hän on sanonut; 'Niin kuin sinun päiväsi, niin
olkoon sinun voimasikin.’ ’Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani
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tulee täydelliseksi heikkoudessa.’ 5. Moos. 33:25; 2. Kor. 12:9. Jos sinun on
kuljettava tulisen pätsin lävitse Jeesuksen tähden, on Hän oleva rinnallasi." (V. s.,
49.)
26.2. Sunnuntai, ilta
Dan. 3:19-25
"Kuten Sardakin, Meesakin ja Abednegon päivinä Herra on maan historian
loppukautenakin voimallisesti auttava niitä, jotka puolustavat vakaasti oikeutta. Hän,
joka asteli heprealaisten nuorukaisten kanssa tulisessa pätsissä, on oleva
seuraajiensa mukana, missä he sitten ovatkin. Hänen pysyvä läsnäolonsa tulee
lohduttamaan ja ylläpitämään heitä." (Pr. ja k., 353.)
27.2. Maanantai, aamu
Matt. 5:11
"Vaikka parjaus saattaa mustata maineen, se ei voi tahrata luonnetta. Tämä on
Jumalan huostassa. Niin kauan kuin me emme suostu syntiin, ei mikään mahti,
inhimillinen sen paremmin kuin saatanallinenkaan, voi painaa yhtäkään tahraa
sieluun. Ihminen, jonka sielu pysyy Jumalassa, on aivan sama vaikeimpien
koettelemustensa hetkellä ja mitä masentavimmassa ympäristössä, kuin hän oli
onnensa päivinä, jolloin Jumalan valo ja suosio näytti lepäävän hänen yllään." (V.s.,
53.)
27.2. Maanantai, ilta
Hebr. 11:7
"Kaikki ilkkuivat 'vanhan höperön’ harhakuvitelmia. Sen sijaan, että olisivat
nöyrtyneet Jumalan edessä, he vain jatkoivat kuritonta ja jumalatonta vaellustaan
aivan kuin Jumala ei olisi puhunutkaan heille palvelijansa välityksellä. Mutta Nooa
pysyi vakaana kuin kallio myrskyn keskellä. Kansan pilkatessa ja ilkkuessa hän säilytti
pyhän arvokkuutensa ja horjumattoman uskollisuutensa." (P. P., 75, 76.)
28.2. Tiistai, aamu
Matt. 5:12
"Kristus tuntee tarkoin kaiken sen, minkä ihmiset ymmärtävät väärin ja esittävät
väärässä valossa. Hänen lapsensa kykenevät odottamaan tyynen kärsivällisinä ja
luottavaisina, olkoonpa he miten parjattuja ja halveksittuja tahansa, sillä ei ole
mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi, ja jotka Jumalaa kunnioittavat, niitä Hänkin
on kunnioittava ihmisten ja enkelien edessä." (V. a., 53.)
28.2. Tiistai, ilta
Apt. 16:19-25
"Hämmästyneenä vanginvartija oli kuunnellut vangittujen apostolien rukouksia ja
lauluja. Kun heidät oli luovutettu hänelle, hän oli nähnyt heidän turvonneet ja verta
vuotavat haavansa, ja hän itse oli kiinnityttänyt heidät jalkapuuhun. Hän oli odottanut
kuulevansa heiltä tuskallisia valituksia ja kirouksia, mutta niiden sijasta hän kuulikin
ilolauluja ja ylistysvirsiä. Hän oli nukahtanut kuunnellessaan näitä sointuja." (Wirk. d.
Ap., 172.)
MAALISKUU
1.3. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:13
"Suola on sekoitettava siihen aineeseen, johon se lisätään, sen on tunkeuduttava
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tuon aineen lävitse ja imeydyttävä siihen, jotta se säilyisi. Samoin saavuttaa
evankeliumin pelastava voima ihmiset henkilökohtaisessa kosketuksessa ja
seurustelussa. Heitä ei pelasteta joukkoina vaan yksilöinä. Henkilökohtainen vaikutus
on suuri mahti. Meidän on päästävä lähelle niitä, joita haluamme auttaa." (V. s., 60.)
1.3. Keskiviikko, ilta
Luuk. 14:34, 35
"Kristuksen elämässä ei ole ainoatakaan esimerkkiä, joka kehottaisi ihmisiä
sulkeutumaan luostareihin, tullakseen sopiviksi taivaaseen. Hän ei ole milloinkaan
opettanut, että rakkaus ja myötätunto olisi tukahdutettava. Vapahtajan sydän oli
täynnä rakkautta. Mitä lähemmäksi ihminen pääsee siveellistä täydellisyyttä, sitä
herkkätuntoisempi hän on, sitä tarkempi hänen synninhavaitsemiskykynsä ja sitä
syvempi hänen myötätuntoisuutensa kärsiviä kohtaan." (S. T., 558.)
2.3. Torstai, aamu
Matt. 5:14, 15
"Niin kuin aurinko kohoaa taivaalle, julistaen rakkauden sanomaansa, niin kuin se
hajottaa yön varjot ja herättää maailman eloon, niin on Kristuksen seuraajien
mentävä lähetystyöhönsä, levittämään taivaan valoa erehdyksen ja synnin
pimeydessä oleville." (V. s., 63.)
2.3. Torstai, ilta
2. Kun. 5:1-3
"Vaikka olikin orja ja kaukana kodistaan, tämä pieni tyttö oli silti Jumalan todistaja.
Tietämättään hän täytti sitä tarkoitusta, jota varten Jumala oli valinnut Israelin
kansakseen. Palvellessaan tuossa pakanallisessa kodissa hän alkoi suhtautua
myötätuntoisesti isäntäänsä. Muistaessaan Elisan suorittamat suurenmoiset
parannusihmeet hän sanoi emännälleen: 'Oi, jospa herrani kävisi profeetan luona
Samariassa.’ Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitaalistansa’. Hän tiesi, että Elisalla oli
taivaan voimaa, ja hän uskoi, että tämä voima voisi parantaa Naemanin." (Pr. ja k.,
171.)
3.3. Perjantai, aamu
Matt. 5:16
"Käytännöllinen työ on paljon arvokkaampaa kuin pelkkä saarnaaminen. Meidän
tulee antaa ruokaa nälkäisille, vaatteita alastomille ja suojaa kodittomille. Ja meitä
kehotetaan tekemään enemmänkin kuin tämä. Vain Kristuksen rakkaus voi täyttää
sielun tarpeet. Jos Kristus pysyy meissä silloin sydämemme on täynnä jumalallista
myötätuntoa." (Kr. v., 306.)
3.3. Perjantai, ilta
Ilm. 7:1-3
"Kukaan meistä ei milloinkaan tule saamaan Jumalan sinettiä niin kauan kuin
luonteessamme on yksikin tahra tai ryppy. Meidän tehtäväksemme on jätetty
luonteemme heikkouksien korjaaminen ja sielumme temppelin puhdistaminen
kaikesta saastasta. Sitten myöhäissade lankeaa päällemme samalla tavoin kuin
varhaissade lankesi helluntaina opetuslasten päälle." (T. a. II, 65.)
4.3. Sapatti, aamu
Ps. 92:1-5
"Levättyään seitsemäntenä päivänä Jumala pyhitti eli erotti sen lepopäiväksi
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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." (P. ja P., 27.)
4.3. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:14
"’Kristuksen rakkaus pakottaa meitä’, sanoi Paavali. Tämä on hänen elämänsä
liikevoima. Jos hänen intonsa velvollisuuden tiellä joskus hetkeksikään laimeni, niin
saattoi silmäys ristiin saa da hänet muuttamaan mielensä ja kulkemaan eteenpäin
itse kieltäymyksen tiellä." (S. L. s., 529.)
5.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:105
"Raamattu on koulujemme oppilaiden suuri oppikirja. Se selvittää Jumalan koko
tahdon Aadamin poikien ja tyttärien suhteen. Se on elämän ohje ja se selvittää meille,
millainen luonne meidän tulee muovata itsellemme tulevaista elämää varten.
Raamattu ei tarvitse selvennyksekseen totuuden hämärää valoa. Yhtä hyvin voisimme
olettaa, että keskipäivän aurinko tarvitsee kirkkautensa täydennykseksi maan
himmeää soihtua. Ihmisten pelastuminen erehdyksestä ei edellytä pappien eikä
saarnaajien puheita. Ne, jotka etsivät tietoa Jumalan sanasta, saavat valoa." (T. a. III,
228.)
5.3. Sunnuntai, ilta
Jes. 55:2
"Filosofiset pohdiskelut ja tieteelliset tutkimukset, jotka eivät tunnusta Jumalaa,
tekevät tuhansista epäilijöitä. Nykyään kouluissa opetetaan huolellisesti ja selitetään
täydellisesti oppineiden miesten johtopäätöksiä, joihin nämä ovat päätyneet
tieteellisten tutkimustensa seurauksena. Samanaikaisesti annetaan selvä vaikutelma,
että jos nämä oppineet miehet ovat oikeassa, niin Raamattu ei voi olla oikeassa.
Epäilys vetää puoleensa ihmismieltä. Nuoriso näkee siinä sivistykseen kuuluvaa
riippumattomuutta ja tulee petetyksi. Saatana riemuitsee." (Fuss- sp., 446.)
6.3. Maanantai, aamu
Jes. 55:1
"Jumalan sanat ovat elämän lähteensuonia. Jos etsit noita eläviä lähteitä, johtaa Pyhä
Henki sinut Kristuksen yhteyteen. Tunnetut totuudet näyttäytyvät sinulle uudelta
puolelta, kuin valonvälähdyksessä selviävät sinulle raamatunkohdat sisällykseltään
uusina. Sinä havaitset lunastustyön ja muiden totuuksien välisen yhteyden ja tiedät
Kristuksen johtavan itseäsi. Jumalallinen opettaja on vierelläsi." (V. s., 36.)
6.3. Maanantai, ilta
Apt. 19:17-20
"Jos suuri osa julkaistuista kirjoista poltettaisiin, estettäisiin siten turmelus, jolla on
mitä tuhoisin vaikutus sieluun ja sydämeen. Rakkauskertomukset, kevytmieliset ja
jännittävät romaanit, vieläpä niin kutsutut uskonnolliset romaanit, kirjat, joihin tekijä
sisällyttää jonkin siveellisen opetuksen, ovat lukijalle kiroukseksi. Johonkin
kertomukseen on voitu sekoittaa uskonnollisuutta, mutta useimmissa tapauksissa
saatana on vain pukeutunut valon enkeliksi voidakseen sitä tehokkaammin pettää ja
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johtaa harhaan. Ei kenelläkään ole niin lujia periaatteita eikä kukaan ole niin suojattu
kiusauksilta, että voisi vaaratta lukea tällaisia kirjoja." (San. nuor., 266.)
7.3. Tiistai, aamu
Jer. 15:16
"Hengellisen luonnon kehittämisessä Raamatulla on vieläkin suurempi vaikutus.
Jumalan yhteyteen luotu ihminen voi vain siinä yhteydessä löytää todellisen elämänsä
ja kehityksensä. Luotuna löytämään Jumalassa korkeimman ilonsa hän ei missään
muussa voi löytää sitä, mikä voi tyynnyttää kaipaavan sydämen ja sielun nälän ja
janon. Se, joka vilpittömällä ja oppivaisella mielellä tutkii Jumalan sanaa, tulee
kosketukseen sen Antajan kanssa. Hänen omaa valintaansa lukuun ottamatta hänen
kehitysmahdollisuuksillaan ei ole mitään rajaa." (El. ja k., 118.)
7.3. Tiistai, ilta
Hoosea 4:5, 6
"Saatana tietää, että sieluun vaikuttaa suuressa määrin se, mitä se käyttää
ravinnokseen. Hän koettaa saada sekä nuoret että varttuneemmat lukemaan
sepitettyjä kertomuksia, satuja ja muuta sellaista. Ne, jotka lukevat tällaista
kirjallisuutta, tulevat kykenemättömiksi täyttämään heille kuuluvia tehtäviä. He elävät
epätodellista elämää, eikä heillä ole halua lukea Raamattua ja nauttia taivaan
mannaa. Sielu, jonka pitäisi vahvistua, heikontuu ja menettää kykynsä tutkia niitä
suuria totuuksia, jotka koskevat Kristuksen tehtävää ja toimintaa ja jotka voisivat
lujittaa mieltä, elvyttää mielikuvitusta ja sytyttää voimakkaan, vakavan halun voittaa,
kuten Kristus voitti." (S. n., 265, 266.)
8.3. Keskiviikko, aamu
Jes. 35:3-5
"Tutkiessasi kirjoituksia hartaasti pyrkien oppimaan totuutta Jumala on puhaltava
Henkensä sydämeesi ja valaiseva mielesi sanallaan. Raamattu on oma selittäjänsä
toisen kohdan selittäessä toista. Vertaamalla toisiinsa samaan aiheeseen liittyviä
raamatunkohtia olet näkevä sellaisen kauneuden ja sopusuhtaisuuden, jota et
milloinkaan ole osannut uneksiakaan. Ei ole mitään toista kirjaa, jonka tutkiminen
vahvistaisi, avartaisi ja jalostaisi mieltä sillä tavalla kuin Kirjojen Kirja. Sen tutkiminen
antaa uusia sielun voimia saattaen sen siten yhteyteen vakavaa ajatusta vaativan
aiheen kanssa, niin että sielu huokaa rukouksessa Jumalan puoleen pyytäen Häneltä
voimaa ilmoitettujen totuuksien käsittämiseen.'" (T. a. I, 548.)
8.3. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 6:3, 4
"Mutta liian monissa aikamme kouluissa Jumalan sana syrjäytetään. Toiset aiheet
valtaavat mielen. Epäuskoisten kirjailijoiden teosten tutkimisella on huomattava sija
koulutusjärjestelmässä. Koulukirjojen sisältöön punoutuu epäileviä mielipiteitä.
Tieteellinen tutkimus tulee harhaanjohtavaksi, koska sen havaintoja tulkitaan väärin
ja vääristellään." (Kr. v., 21, 22.)
9.3. Torstai, aamu
Jes. 55:6
"Raamattu esittää totuuden niin yksinkertaisesti ja ihmissydämen tarpeita ja toiveita
vastaavasti, että se saa korkeimminkin kehittyneet ihmismielet hämmästymään ja
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hurmaantumaan. Samalla se esittää elämän tien myös alhaisille ja oppimattomille.
’Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan’ (Jes. 35:8). Lapsenkaan ei tarvitse
erehtyä tiestä. Yhdenkään vapisevan etsijän ei tarvitse jäädä puhtaan ja pyhän valon
ulkopuolelle... Mitä enemmän me tutkimme Raamattua, sitä syvemmin vakuutumme
siitä, että se on elävän Jumalan sanaa, ja ihmisjärki kumartuu jumalallisen
ilmoituksen majesteettiuden edessä." (El. ja k., 162.)
9.3. Torstai, ilta
Aamos 8:11, 12
"Ne, jotka eivät olleet pitäneet Jumalan sanaa arvossa, juoksivat edestakaisin,
vaeltaen mereltä merelle ja pohjoisesta itään Herran sanaa etsien. Enkeli sanoi: ’He
eivät löydä sitä. Nälkä on maassa; ei leivän nälkä eikä veden jano, vaan nälkä kuulla
Herran sanaa. Kuinka paljon he antaisivatkaan yhdestä Jumalan suosiota ilmaisevasta sanasta.’ Vaan sitä ei anneta; heidän täytyy yhä isota ja janota. Päivä päivältä
he ovat halveksineet pelastusta pitäen maallista rikkautta ja maallista nautintoa
taivaallisia aarteita ja nautintoja parempana. He ovat hyljänneet Jeesuksen ja
ylenkatsoneet Hänen pyhänsä. Saastaisen täytyy pysyä saastaisena iäti." (H. k., 312.)
10.3. Perjantai, aamu
Matt. 24:35
"Epäuskoinen Voltaire sanoi kerran kerskailevasti: ’Minä olen kyllästynyt kuulemaan
ihmisten alituisesti toistavan, että kaksitoista miestä on perustanut kristillisen
uskonnon. Minä olen näyttävä, että yksi mies on kylliksi hävittämään sen.’ Vuosisata
on kulunut hänen kuolemastaan. Miljoonat ovat liittyneet Raamattua vastaan sotiviin
joukkoihin. Mutta niin kaukana ollaan sen häviöstä, että siellä, missä Voltairen aikana
oli tätä Jumalan 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.’" (S. t.,
278, 279.)
10.3. Perjantai, ilta
Luuk. 24:27-29
"Jumala ei vaadi meitä ainoastaan luopumaan ruumiillisesta työstä sapattina, vaan
että mieli kasvatetaan viipymään pyhissä asioissa. Neljättä käskyä rikotaan
eittämättä, jos pohditaan maallisia asioita ja antaudutaan kevytmieliseen ja
joutavaan keskusteluun. Jos ruvetaan keskustelemaan kaikesta, mikä sattuu
tulemaan mieleen, silloin puhutaan joutavia ja ajetaan omia asioita. Jokainen
poikkeaminen oikeasta saattaa meidät orjuuteen ja syynalaisiksi." (T. a. I, 271.)
11.3. Sapatti, aamu
Jooel 2:16
"Nuorten herkkä ja vastaanottavainen mieli arvostaa Jumalan palvelijain työtä juuri
samalla tavalla kuin heidän vanhempansakin. Moni perheenisä ottaa
jumalanpalveluksen arvostelunsa kohteeksi kotonaan hyväksyen toisia kohtia ja
moittien toisia. Näin Jumalan ihmisille antamaa sanomaa arvostellaan, epäillään,
käsitellään kevyesti. Millaisen vaikutuksen nämä ajattelemattomat, ylenkatseelliset
huomautukset tekevät nuoriin, sen pystyvät vain taivaan kirjat paljastamaan. Lapset
Hartauskalenteri

29

Tammi-Maaliskuu 2017

huomaavat ja käsittävät tällaisia asioita paljon nopeammin kuin vanhemmat
luulevatkaan." (T. a. II, 201.)
11.3. Sapatti, ilta
Joh. 15:4
"Oksan liittyminen viinipuuhun, Hän sanoi, kuvaa sitä suhdetta, joka teidän on
säilytettävä minuun. Verso oksastetaan elävään viinipuuhun, ja kuitu kuidulta, säie
säikeeltä se kasvaa yhdeksi viinipuun kanssa. Viinipuun elämä tulee myös oksan
elämäksi. Samoin rikoksiin ja synteihin kuollut sielu saa elämää yhteydestään
Kristuksen kanssa. Tämä yhteys muodostuu uskon kautta Häneen henkilökohtaisena
Vapahtajana. Syntinen liittää heikkoutensa Kristuksen väkevyyteen, vajavaisuutensa
Kristuksen täyteyteen ja puutteensa Kristuksen äärettömään voimaan." (A.
T., 635.)
12.3. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 6:1, 2
"Jonkin aikaa nämä kaksi ryhmää pysyivät erossa toisistaan.... Niin kauan kuin he
näin pysyttelivät erossa, säilyi Jumalan palveluskin puhtaana. Mutta ajan mittaan he
ryhtyivät vähitellen tekemisiin laakson asukkaiden kanssa. Tästä kanssakäymisestä
oli erittäin pahoja seurauksia.... Seetin lapsia viehätti Kainin jälkeläisten tyttärien
kauneus, ja Herran mielipahaksi he menivät naimisiin näiden kanssa." (P. P., 61,
"Myös moniavioisuuteen langettiin jo varhain, vastoin Jumalan alkuperäistä
järjestystä. Herra antoi Aadamille yhden vaimon ja ilmaisi näin kantansa siinä
asiassa. Mutta syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiset halusivat seurata omia
siveellisiä halujaan, ja sen seurauksena rikollisuus ja kurjuus lisääntyivät nopeasti. Ei
kunnioitettu enää aviosuhdetta eikä omistusoikeutta. Kuka vain himoitsi naapurinsa
vaimoa tai omaisuutta, otti ne väkisin, ja sitten kerskailtiin näistä väkivallanteoista."
(P. P., 73.)
13.3. Maanantai, aamu
1. Moos. 6:5-8
"Sata kaksikymmentä vuotta ennen vedenpaisumusta Herra pyhän enkelin
välityksellä ilmoitti Nooalle suunnitelmansa ja kehotti häntä rakentamaan arkin.
Rakennustyön aikana hänen tuli saarnata, että Jumala saattaisi vedet tulvimaan
maan päälle ja hävittämään jumalattomat. Ne, jotka uskoisivat sanoman ja
valmistautuisivat tuota tapahtumaa varten katumalla ja tekemällä parannuksen,
saisivat anteeksi ja pelastuisivat. Eenok oli kertonut lapsilleen, mitä Jumala oli
näyttänyt hänelle vedenpaisumuksesta, ja Metusalah ja hänen poikansa kuuntelivat
Nooan saarnaa ja avustivat arkin rakentamisessa." (P. P., 73.)
13.3. Maanantai, ilta
1. Moos. 6:9, 13-18
"Jumala antoi Nooalle arkin tarkat mitat ja yksityiskohtaiset rakennusohjeet. Ihminen
ei olisi omin päin pystynyt suunnittelemaan niin vahvaa ja kestävää rakennelmaa.
Jumala oli suunnittelija, ja Nooa oli rakennusmestari.... Mutta sittenkään ei arkki olisi
voinut selviytyä maan ylle puhkeavasta myrskystä, ellei Jumala olisi varjellut
palvelijoitaan aaltojen raivolta." (P. P., 73, 74.)
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14.3. Tiistai, aamu
1. Moos. 6:22
"Hän antoi maailmalle esimerkin siitä, miten on uskottava juuri se, mitä Jumala
sanoo. Hän sijoitti arkkiin kaiken mitä omisti. Kun hän alkoi rakentaa tuota valtavaa
laivaa kuivalle maalle, tuli väkeä joka taholta katsomaan tuota outoa näkyä ja
kuulemaan tuon eriskummallisen saarnaajan vakavaa, palavaa puhetta. Jokainen
arkkiin kalautettu iskukin saarnasi kansalle.... Jotkut taas uskoivat sanoman ja
olisivat ottaneet vaarin varoituksesta, mutta kun niin monet pilkkasivat ja ivasivat,
hekin yltyivät ilkkumaan, torjuivat armon kutsun ja olivat ennen pitkää pahimpia
pilkkaajia. Pisimmälle syntiin ja holtittomuuteen menevät juuri ne, jotka kerran ovat
saaneet valistusta mutta sitten ovat vastustaneet Jumalan Hengen vakuuttavaa
vaikutusta." (P. P., 74, 75.)
14.3. Tiistai, ilta
Hebr. 11:7
"Nyt toistivat samaa ajatusta maailman suuret, kunnioitetut ja viisaat miehet.
’Uhkauksillaan Jumala tahtoo vain pelotella’, he sanoivat, ’eikä Hän koskaan toteuta
niitä. Älkää suotta peljästykö. Eihän Jumala ikinä hävitä maata, jonka Hän on tehnyt,
eikä rankaise ihmisiä, jotka Hän samoin on luonut. Olkaa rauhassa älkääkä peljätkö.
Nooa ei ole muuta kuin kiihkoileva houkka.’… Mutta Nooa pysyi vakaana kuin kallio
myrskyn keskellä. Kansan pilkatessa ja ilkkuessa hän säilytti pyhän arvokkuutensa ja
horjumattoman uskollisuutensa." (P. P., 75, 76.)
15.3. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 7:1-9
"Ja nyt Jumalan palvelija esitti viimeisen vakavan vetoomuksensa kansalle.
Sanomattoman tuskaisin mielin hän vielä pyysi hartaasti, että he hakeutuisivat
turvaan nyt kun se vielä oli mahdollista. Mutta nytkin he torjuivat Hänen sanansa ja
alkoivat kovasti meluten pilkata ja ilkkua häntä. Äkkiä pilkkaava väkijoukko vaimeni
aivan hiljaiseksi. Vuorelta ja metsästä ilmaantui kaikenlaisia eläimiä, villeimmästä
lauhkeimpaan asti, ja niiden nähtiin hitaasti etenevän arkkia kohti.... Eläimet
tottelivat Jumalan käskyä ihmisten ollessa tottelemattomia." (P. P., 77.)
15.3. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 7:10
"Nooan ja hänen perheensä siirryttyä arkkiin ei vielä seitsemään päivään näkynyt
merkkiäkään tulevasta myrskystä. Tänä aikana heidän uskonsa joutui koetteelle.
Ulkopuolella olevalle maailmalle se oli riemun aikaa. Näennäinen viipyminen vahvisti
yleistä käsitystä siitä, että Nooan sanoma oli harhaluuloa ja ettei vedenpaisumusta
koskaan tulisi." (P. P., 78.)
16.3. Torstai, aamu
1. Moos. 2:6; 7:17, 18
"Mutta kahdeksantena päivänä taivaankansi peittyi synkkään pilveen. Salama
leimahti ja kuultiin ukkosen jyrinää. Pian alkoi sataa suuria pisaroita. Maailmassa ei
koskaan ollut tapahtunut mitään tällaista, ja pelko valtasi ihmiset. Kaikki kyselivät
mielessään; 'Olisiko Nooa kuitenkin ollut oikeassa, ja onko maailma ehkä sittenkin
tuhoon tuomittu?’ Taivas synkkeni yhä, ja sade vain yltyi." (P. P., 78.)
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16.3. Torstai, ilta
1. Moos. 7:19-24
"Korkeimmilta huipuilta ihmiset näkivät eteensä avautuvan aavan, rannattoman
meren. Jumalan palvelijan varoituksissa ei enää näyttänyt olevan mitään ilkkumista.
Miten nuo tuomitut syntiset nyt kaipasivatkaan laiminlyömiään tilaisuuksia! Miten
hartaasti he anoivatkaan vielä yhtä tuntia lisää armonaikaa ja yhtä lisäkutsua Nooan
huulilta! Mutta he eivät saaneet enää kuulla mitään armon suloääntä." (P. P., 80.)
17.3. Perjantai, aamu
Matt. 24:37-39
"Tällainen tilanne vallitsee nykyäänkin. Sinänsä luvalliset asiat viedään
äärimmäisyyksiin. Ruoka halua ei hillitä vähääkään. Kristuksen seuraajiksi
tunnustautuvatkin syövät ja juovat nykyään juopuneiden kanssa, vaikka he
nimellisesti ovatkin seurakunnan arvossapidettyjä jäseniä. Epäraittius herpaisee
siveellisiä ja hengellisiä voimia ja päästää alhaisemmat intohimot etualalle.... Ihmiset
hakevat vain aistinautintoja ja ajattelevat vain tätä maailmaa ja tätä elämää." (P. P.,
81.)
17.3. Perjantai, ilta
Ps. 147:1
"Sapatti tulee tehdä niin mielenkiintoiseksi kodeissamme, että sen viikoittaista
paluuta tervehditään iloiten. Millään muulla tavalla vanhemmat eivät voi korottaa ja
kunnioittaa sapattia paremmin kuin keksimällä keinoja oikean opetuksen
antamiseksi perheelleen ja sen jäsenten innostamiseksi hengellisiin asioihin, ja
antamalla heille oikean kuvan Jumalan luonteesta ja siitä, mitä Hän vaatii meiltä
voidaksemme saattaa kristillisen luonteemme täydelliseksi ja siten saavuttaa
iankaikkisen elämän." (T. a. I, 263.)
18.3. Sapatti, aamu
Ps. 29:2
"Kaikkia tulee opettaa pukeutumaan sievästi, siististi ja puhtaasti kuitenkin välttäen
sellaisia ulkonaisia koristuksia, jotka ovat täysin sopimattomia Jumalan huoneeseen.
Vaatteilla koreilemista tulee karttaa, sillä se vain lisää kunnioituksen puutetta.
Ihmisten huomio kiintyy milloin tuohon milloin tähän hienoon vaatekappaleeseen.
Näin herää ajatuksia, joilla ei tulisi olla mitään sijaa jumalanpalvelukseen
osallistuvien mielessä. Jumalan tulee olla ajatusten aiheena ja palvonnan kohteena."
(T. a. II, 203.)
18.3. Sapatti, ilta
Jes. 6:8
"Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Nooan varoittamaan maailmaa, jotta ihmiset
voisivat tehdä parannuksen ja niin varjeltua uhkaavalta tuholta. Kristuksen toisen
tulemisen lähestyessä Herra samoin lähettää palvelijansa varoittamaan maailmaa,
jotta se valmistuisi tuota suurta tapahtumaa varten." (P. P., 82.)
19.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 46:1-4
"Laulu on vaikuttavimpia keinoja hengellisten totuuksien painamiseksi sydämeen.
Miten usein sielun ollessa syvästi ahdistettuna, epätoivon partaalla, mieleen palautuu
jotakin Jumalan sanasta - kauan unohdettuna ollut vanha lapsuudenaikainen virsi - ja
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kiusaukset kadottavat voimansa, elämä saa uuden tarkoituksen ja uuden sisällön, ja
rohkeutta ja iloa riittää jakaa toisillekin sieluille'" (E. ja k., 160.)
19.3. Sunnuntai, ilta
Job 38:4-7
"Taivas on täynnä ylistyslauluja, ja siellä, missä taivas tulee kosketukseen maan
kanssa, on laulua ja soittoa, - ’kiitosta ja veisun ääntä’. Kun vastaluotu maa kauniina
ja virheettömänä lepäsi Jumalan hymyilyssä, ’aamutähdet iloitsivat ja kaikki Jumalan
pojat riemuitsivat’. Niin ovat ihmissydämetkin, taivaan tavoin, vastanneet Jumalan
hyvyyteen ylistyslauluin. Hyvin moniin ihmiskunnan historian tapahtumiin on liittynyt
laulua." (San. nuor., 285.)
20.3. Maanantai, aamu
Ps. 107:1,2
"Laulu on ase, jota voimme aina käyttää masennusta vastaan. Kun näin avaamme
sydämen Kristuksen läsnäolon valolle, saamme nauttia terveydestä ja Hänen
siunauksestaan." (Fusssp., 260.)
20.3. Maanantai, ilta
1. Moos. 4:16, 20, 21
"Musiikkia käytetään usein väärin pahan palvelukseen, ja silloin siitä tulee kaikkein
houkuttelevimpia kiusauksen välikappaleita." (El. ja k., 159, 160.)
21.3. Tiistai, aamu
2. Moos. 15:1, 2
"Samoin kuin Israelin lapset erämaan halki vaeltaessaan ilahduttivat mieltään
hengellisellä laululla, samoin Jumala pyytää lapsiaan nytkin laululla sulostuttamaan
pyhiinvaeltajaelämäänsä. On harvoja tehokkaampia keinoja Jumalan sanojen
painamiseksi mieleen kuin niiden toistaminen laulussa." (El. ja k., 160.)
21.3. Tiistai, ilta
Ps. 96:1,2
"Ei mikään edistä ruumiillista ja henkistä terveyttä siinä määrin kuin kiitollisuus.
Ihmisen ehdoton velvollisuus on taistella raskasmielisyyttä ja tyytymättömyyttä
vastaan - yhtä tärkeä velvollisuus kuin rukoileminen. Jos taivas on päämäärämme,
kuinka voimme silloin kulkea eteenpäin surevana joukkona, joka koko ajan huokaa ja
valittaa matkalla Isän huoneeseen?" (S. L. S., 265.)
22.3. Keskiviikko, aamu
Ps. 68:25-27
"Soitto voi aikaansaada paljon hyvää. Siitä huolimatta emme käytä hyväksemme tätä
puolta Jumalan palvelemisesta, niin kuin voisimme. Tavallisesti lauletaan hetken
mielijohteesta tai erikoisia tilaisuuksia varten. Toisinaan laulajat jätetään laulamaan
nuotin vierestä, niin että laulu menettää oikean vaikutuksensa läsnä oleviin. Laulun
tulee olla kaunista, vaikuttavaa ja voimakasta. Korottakaa äänenne kiitos- ja
rukouslauluihin. Käyttäkää apunanne, jos mahdollista, soittimia, ja nouskoot ihanat
sävelet Jumalan luo otollisena uhrina." (T. a. I, 435.)
22.3. Keskiviikko, ilta
Jer. 20:18
"Niillä kristityillä, jotka aina valittavat ja jotka näyttävät pitävän syntinä jos on iloinen
ja onnellinen, ei ole tosi uskontoa. Ne, jotka tuntevat surunvoittoista mielihyvää
kaikesta synkästä luonnossa ja jotka mieluummin katselevat kuihtuneita lehtiä kuin
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kauniita kukkia; ne, jotka eivät näe kauneutta komeissa kukkuloissa ja laaksoissa,
tuoreen vehreyden peittämissä, jotka sulkevat korvansa luonnon iloisilta säveliltä,
jotka kuten ihana soitto kaikuvat avoimiin korviin, ne eivät elä Kristuksessa." (S. L. S.,
265 267.)
23.3. Torstai, aamu
1. Sam. 16:12, 13
"Yhtä nöyränä ja vaatimattomana kuin ennen voitelemistaankin paimenpoika palasi
kukkuloille vartioimaan ja varjelemaan laumojaan entiseen hellään tapaansa. Mutta
uusin innoin hän nyt sävelteli laulujaan ja soitteli kanneltaan. Hänen katseelleen
avautui rehevä ja vaihtelevan kaunis maisema. Viiniköynnökset paistattelivat
rypäleterttujaan auringossa. Lehtevät metsän puut huojuivat tuulessa. Hän katseli,
miten koko taivas kylpi auringon valossa sen tullessa esiin kuin ylkä kammiostaan ja
riemuitessa kuin sankari rataansa juostessaan. Siellä kohosivat ylväät vuorten huiput
taivasta kohti, kaukaa häämöttivät Mooabin vuoriston karut seinämät, ja näiden ylle
kaartui sinitaivas. Ja kaiken takana oli Jumala. (P. P., 626, 627.)
23.3. Torstai, ilta
Kol. 3:16
"Laulun arvoa kasvatuskeinona ei tulisi milloinkaan unohtaa. Laulettakoon kodissa
kauniita, puhdashenkisiä lauluja, ja siellä on oleva vähemmän arvostelevia sanoja ja
enemmän sijaa tyytyväisyydelle, toivolle ja ilolle. ... Sellaisessa laulussa on
ihmeellinen voima. Siinä on voima, joka jalostaa raakoja ja sivistymättömiä luonteita,
elvyttää ajatuksia ja herättää myötätuntoa muita kohtaan. Se edistää toiminnan
sopusointua ja poistaa synkkämielisyyden ja tulevaisuudenpelon, mikä lamaannuttaa
rohkeuden ja heikentää ponnistuksia." (El. ja k., 160.)
24.3. Perjantai, aamu
Luuk. 2:52
"Jeesus tutki Jumalan sanaa ja onnellisin Hän oli silloin, kun sai panna työnsä pois ja
mennä ulos niityille saadakseen hiljaisuudessa syventyä tutkisteluun tai vuorten
rinteillä ja metsissä keskustella Jumalan kanssa. Varhainen aamuaurinko löysi Hänet
usein jostain yksinäisestä paikasta, jossa Hän mietiskeli ja tutki kirjoituksia tai rukoili
Jumalaa. Laululla Hän tervehti päivän valoa; ylistyslauluilla Hän sulostutti työhetkiään
tuottaen siten taivaallista iloa väsyneille ja alakuloisille." (S, L, S., 54.)
24.3. Perjantai, ilta
Ps. 45:12, loppuosa
"Jumalanpalveluksen osana laulu on yhtä arvokas kuin rukouskin. Moni laulu on
suorastaan rukousta. Jos lasta opetetaan ymmärtämään tämä, niin hän oppii
enemmän
ajattelemaan
laulamiensa
sanojen
merkitystä
ja
tulee
vastaanottavaisemmaksi niiden vaikutukselle." (El ja k., 160.)
25.3. Sapatti, aamu
Ps. 150
"Kun kokouksia pidetään, niin valittakoon joukko laulajia, jotka ottavat osaa
laulujumalanpalvelukseen. Laulua voidaan säestää soittimin, joita on osattava
käyttää taitavasti. Meidän ei tule vastustaa soittimien käyttöä työssämme. Tätä osaa
jumalanpalveluksesta on huolellisesti johdettava, sillä se on Jumalan ylistämistä
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lauluilla. Aina ei saa olla niin, että vain muutamat laulavat. Koko seurakunta yhtyköön
lauluun, niin usein kuin se on mahdollista." (S. n., 288.)
25.3. Sapatti, ilta
Ilm. 15:2, 3
"Siellä vapahdetut uudelleen tapaavat ne, jotka veivät heidät kalliin Vapahtajan luo.
He yhtyvät ylistämään Häntä, joka kuoli, jotta ihmiset saisivat sen elämän, joka on yhtä
ikuinen kuin Jumalan elämä. Taistelu on ohi, kaikki vaikeudet ovat voitetut. Vapahdetut
seisovat Jumalan valta istuimen ympärillä ja voittolaulut täyttävät taivaan. Kaikki
yhtyvät ilolla laulamaan: 'Karitsa, joka on teurastettu ja on vapahtanut meidät
Jumalalle.'" (S. L. S., 534, 535.)
26.3. Sunnuntai, aamu
1. Tim, 6:16
"Ihminen ei voi tutkia Jumalaa. Älköön kukaan koettako julkeasti vetää syrjään sitä
verhoa, joka peittää Hänen kirkkautensa! ’Kuinka tutkimattomat ovat Hänen
tuomionsa ja käsittämättömät Hänen tiensä’. Se, että Hän kätkee valtansa, on
todistus Hänen armeliaisuudestaan, sillä sen verhon nostaminen, joka kätkee Hänen
läsnäolonsa merkitsee kuolemaa. Ei kenenkään kuolevaisen ymmärrys voi tunkea sen
salaisuuden läpi, jossa Kaikkivaltias asuu ja toimii." (S. L, S., 460, 461.)
26.3. Sunnuntai, ilta
5. Moos. 29:29
"Se ilmoitus, jonka Jumala on antanut itsestään sanassaan, on annettu meidän
tutkittavaksemme. Meidän on koetettava sitä ymmärtää, mutta kauemmas emme saa
tunkeutua. Lahjakkaimmatkin henget voivat väsyttää itseänsä arvailemalla Jumalan
luonnetta, mutta kaikki pysyy tuloksettomana. Meille ei ole sallittu tämän tehtävän
ratkaiseminen." (S. L. S., 450.)
27.3. Maanantai, aamu
Joh. 14:8,9
"Kristus selittää olevansa lähetetty maailmaan Isän edustajaksi. Luonteensa
jaloudessa, armossaan ja laupeudessaan, rakkaudessaan ja hyvyydessään Hän on
jumalallisen täydellisyyden ruumiillistuma, näkymättömän Jumalan kuva." (T.a. II,
335.)
27.3. Maanantai, ilta
2. Kor. 5:19
"Vain ajattelemalla suurta lunastussuunnitelmaa voimme oikealla tavalla arvostaa
Jumalan luonnetta. Luomistyö oli Hänen rakkautensa ilmaus, mutta Jumalan lahja
syyllisen ja turmeltuneen ihmissuvun pelastamiseksi yksin ilmaisee Jumalan
rakkauden ja säälin äärettömän syvyyden." (T. a. II, 335.)
28.3. Tiistai, aamu
Kol. 1:9-11
"Veljet ja sisaret, katselemalla me muutumme. Ajattelemalla Jumalan ja
Vapahtajamme rakkautta, mietiskelemällä jumalallisen luonteen täydellisyyttä ja
vastaanottamalla uskon kautta Kristuksen vanhurskauden omaksemme me
muutumme saman kuvan kaltaisiksi." (T. a. II, 340.)
28.3. Tiistai, ilta
1. Tim. 3:16
"Kootkaamme yhteen kalliina aarteina Hänen rakkautensa siunatut osoitukset
Hartauskalenteri

35

Tammi-Maaliskuu 2017

voidaksemme alati katsella niitä: Jumalan Poika jättää Isänsä valtaistuimen ja
verhoaa jumaluutensa ihmisyyteen pelastaakseen ihmisen saatanan vallasta; hänen
voittonsa meidän puolestamme avaa ihmiselle taivaan ja paljastaa ihmissilmälle sen
vastaanottohuoneen, missä jumaluuden kirkkaus loistaa verhoamattomana;
langennut ihmissuku nähdään nostettuna ylös turmeluksen kuopasta, johon synti on
sen syössyt; se on jälleen saatettu äärettömän Jumalan yhteyteen ja kestettyään
jumalallisen kokeen uskon kautta Lunastajaamme se on puettu Kristuksen
vanhurskauden pukuun ja korotettu Hänen valtaistuimelleen - tällaisilla näkymillä
Herra kehottaa meitä ilahduttamaan sielumme kammioita." (T. a. II, 341.)
29.3. Keskiviikko, aamu
Ps. 92:5, 6
"Kuunteleva korva voi kuulla ja ymmärtää, kun Jumala puhuu luonnon välityksellä.
Vihannat kedot, mahtavat puut, ummut ja kukat, ohitse kiitävät pilvet, virvoittava
sade, loriseva puro ja taivaan ihmeet puhuvat sydämellemme ja kehottavat meitä
tutustumaan Häneen, joka on ne luonut." (Tie Kristuksen luo, 72.)
29.3. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 1:21
"Alusta asti saatanan harkittuna suunnitelmana on ollut saattaa ihmiset unohtamaan
Jumala voittaakseen heidät itselleen. Sen tähden hän on koettanut esittää Jumalan
luonnetta väärässä valossa antaakseen ihmisille väärän käsityksen Hänestä." (T. a. II,
335.)
30.3. Torstai, aamu
Matt. 6:28-30
"Jumala tahtoo, että Hänen lapsensa pitäisivät arvossa Hänen työtään ja iloitsisivat
siitä yksinkertaisesta, hiljaisesta kauneudesta, jolla Hän on koristanut maallisen
kotimme. Hän rakastaa kaunista, ja enemmän kuin kaikkea ulkonaisesti miellyttävää
Hän rakastaa luonteen kauneutta; Hän tahtoisi meidän omaavan puhtautta ja
yksinkertaisuutta, kukkien tyyntä suloutta." (T. Kr. L., 72.)
30.3. Torstai, ilta
Ps. 19:1, 2
"Jos me vain tahdomme kuunnella, opettavat Jumalan kätten työt meille
kuuliaisuuden ja luottamuksen kalliita opetuksia. Tähdistä, jotka mittaamattomassa
avaruudessa seuraavat aikakaudesta toiseen määrättyjä ratojaan, aina pienimpään
hiukkaseen luonto tottelee Luojansa tahtoa. Ja Jumala huoltaa ja ylläpitää kaikkia
luotujaan." (T. Kr. L., 73.)
31.3. Perjantai, aamu
Room. 1:19, 20
"Runoilijat ja luonnontutkijat puhuvat paljon luonnosta, mutta kristitty antaa maan
kauneudelle sentään eniten arvoa, sillä hän näkee siinä Isänsä luomistyön ja
havaitsee Hänen rakkautensa kukissa, pensaissa ja puissa. Kukaan ei voi täydellisesti
ymmärtää kukkuloiden ja laaksojen, jokien ja järvien merkitystä, ennen kuin hän voi
katsella niitä Jumalan ihmistä kohtaan osoittaman rakkauden ilmauksina." (T. Kr. L.,
73, 74.)

Hartauskalenteri

36

Tammi-Maaliskuu 2017

31.3. Perjantai, ilta
Hebr. 1:1, 2
"Jumala puhuu meille sanassaan. Siinä meillä on vielä selvempi ilmoitus Hänen
luonteestaan. Hänen menettelystään ihmisiä kohtaan ja suuresta lunastustyöstä.
Siinä meille esitetään patriarkkojen ja profeettain sekä muiden vanhan ajan pyhien
miesten historia. He olivat ihmisiä, vajavaisia 'kuin mekin" (Jaak. 5:17). Me näemme,
kuinka he taistelivat samanlaisissa vaikeuksissa kuin mekin, kuinka he lankesivat
kiusauksiin niin kuin mekin, miten he jälleen rohkaisivat mielensä ja voittivat Jumalan
armon avulla." (T. Kr. L., 74.)
*****
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