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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä. Joh. 3:16.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen
käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta,
voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut,
meidän uskomme. 1. Joh. 5:3, 4.
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HUHTIKUU
1.4. Perjantai, aamu
2. Piet. 1:20, 21
"Meidän täytyy antaa Raamatulle enemmän arvoa kuin nyt on annettu,
sillä siinä ilmaistaan Jumalan tahto meille ihmisille. Ei riitä, että vain
myönnämme Jumalan sanan totuuden, meidän täytyy paljon enemmän
tutkia kirjoituksia tietääksemme, mitä se sisältää. Otammeko me
Raamatun elävänä Jumalan sanana? Se on todella sellainen Jumalan
ilmoitus, kuin sen sanat osoitettaisiin meille kuuluvalla kielellä. Emme
tiedä, kuinka kallis se on, koska emme noudata sen ohjeita." Schatzk. Il.
183.
1.4. Perjantai, ilta
Joh. 1:1, 2
"Jumalallisen yhdistyminen inhimillisen kanssa, mikä ilmenee
Kristuksessa, on myöskin Raamatussa. Siinä ilmaistut totuudet ovat
kaikki ’Jumalan antamia.’ (2. Tim.3:16.) Ja kuitenkin ne on puettu
ihmissanoihin ja sovellutettu ihmistarpeisiin. Niin Jumalan sanasta
voidaan sanoa samaa kuin Kristuksesta: 'Ja sana... tuli lihaksi ja asui
keskuudessamme.’ (Joh. 1:14.) Tämä tosiasia on kaukana
todistaakseen Raamattua vastaan. Vaan paljon enemmän sen tulisi
vahvistaa uskoamme Raamattuun Jumalan sanana." Schatzk. II, 312.
2.4. Sapatti, aamu
Jes. 56:2
"Jos kaikki ihmiset olisivat pitäneet sapattia, niin heidän ajatuksensa ja
taipumuksensa olisivat tulleet suunnatuksi Luojaan kunnioituksen ja
palveluksen kohteena, eikä koskaan olisi ollut yhtään epäjumalan
palvelijaa, jumalankieltäjää tai uskotonta." S. T. 537.
2.4. Sapatti, ilta
Ps. 33:5
"Jumala puhuu meille huolehtivalla vaikutuksellaan ja myös Henkensä
vaikutuksen kautta sydämelle. Olosuhteistamme, ympäristöstämme ja
jokapäiväisestä vaihtelusta voimme saada arvokkaita ohjeita, jos
sydämemme ovat niille vastaanottavaisia." W. z. Chr. 83.
3.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 78:2-6
"Kuten patriarkat muinoin pystyttävät ne, jotka tunnustavat
rakastavansa Jumalaa alttarin Herralle kaikkialla, missä he telttansa
pystyttävät. Jos on ollut aika, jolloin jokaisen kodin pitäisi olla
rukoushuone, niin se aika on nyt. Isien ja äitien tulisi usein nöyrässä
rukouksessa itsensä ja lastensa puolesta kohottaa sydämensä Jumalan
puoleen. Isä perheen pappina laskekoon aamu- ja iltauhrinsa Jumalan
alttarille, puolison ja lasten yhtyessä hänen kanssansa rukoukseen ja
Hartauskalenteri

3

Huhti-Kesäkuu 2011

kiitokseen. Sellaisessa perheessä Jeesus viipyy mielellään." P. P. 136.
3.4. Sunnuntai, ilta
Jaak. 1:5
"Mutta Jumala ei anna ihmiselle taivaallista valoa, jos hän on tyytyväinen
pimeyteensä. Jumalan avun saamiseksi täytyy ihmisen tuntea
heikkoutensa ja puutteellisuutensa, hänen täytyy suunnata omat
ajatuksensa suureen muutokseen, joka hänessä täytyy tapahtua. Hänen
täytyy ryhtyä vakavaan ja kestävään rukoukseen ja jatkuviin
ponnisteluihin. Väärät tottumukset ja tavat täytyy hyljätä ja vain
päättäväisellä pyrkimyksellä parantaa nämä virheet ja ojentautua
oikeiden periaatteiden mukaan, voidaan voitto saavuttaa." P. P. 244.
4.4. Maanantai, aamu
Room. 12:10
"Jos me vaalisimme ystävällisyyttä, joka ei tee eroa kenenkään välillä ja
olisimme aina valmiit tekemään toisille sen, mitä haluaisimme meille
tehtävän, niin puolet tämän elämän haitoista katoaisi. Itsensä
suurenteleminen on saatanan mielenlaatua, mutta sydän, jossa
hellitään Kristuksen rakkautta, on itsensä kieltävä, joka ei etsi omaansa.
Nämä ottavat vaarin jumalallisesta säädöksestä: ’Että katsotte kukin,
ette vain omaa, vaan toistenkin parasta.’" P. P. 125.
4.4. Maanantai, ilta
Joh. 6:63
"Jumalan sanat ovat elämän lähteensuonia. Jos etsit noita eläviä
lähteitä, Pyhä Henki johtaa 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." Vs. 36.
5.4. Tiistai, aamu
1. Piet. 3:15
"Nuorilta, samoin kuin vanhoilta kysytään kerran heidän toivonsa
perustusta» Mutta mieli, jonka Jumala on muodostanut yleviä asioita
varten ja palvelemaan Häntä täydellisesti, on viihtynyt turhuuksissa eikä.
ikuisissa asioissa. Tuo mieli, jonka sallitaan harhailla siellä ja täällä,
kykenee aivan yhtä hyvin käsittämään totuutta, Jumalan sanan
perusteluja sapatin pitämiselle ja kristityn toivon tosi perustusta kuin
tutkimaan ulkonäköä, tapoja, pukeutumista jne. Ja ne, jotka sallivat
mielensä kiintyä turhanpäiväisiin juttuihin ja joutaviin puheisiin, saavat
kyllä mielikuvitukselleen ravintoa, mutta heidän kohdallaan Jumalan
sanan kirkkaus himmenee." Tod.Aart. I, 19.
5.4. Tiistai, ilta
1. Piet. 2:9
"Golgatan risti on kohotettava korkealle ihmisten nähtäväksi. Sen on
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vallattava heidän mielensä ja kiinnitettävä puoleensa heidän
ajatuksensa. Silloin kaikki hengelliset kyvyt ynnä jumalallinen voima
saadaan suoraan Jumalalta. Silloin koko tarmo keskitetään tosi työhön
Mestarin hyväksi. Työntekijät lähettävät maailmaan valosäteitä, ollen
eläviä välikappaleita, jotka valaisevat maan." Vs.70.
6.4. Keskiviikko, aamu
Ef. 5:19, 20
"Minkä tähden me toiviomatkallamme emme korota ääntämme
hengellisiin lauluihin? Miksi emme tahdo palata takaisin
lapsenomaiseen luottamukseen ja palavan antaumuksen elämään?
Emme ole iloisempia kadottaessamme ensimmäisen rakkautemme.
Olkaamme sen vuoksi innokkaita ja tehkäämme parannus, ettei
kynttilänjalkaamme työnnettäisi pois paikaltaan. Jumalan temppeli
taivaassa on avoinna; sen kynnys tulvii kirkkautta, jota virtaa jokaiseen
seurakuntaan, joka rakastaa Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä."
Schatzk. III, 27, 28.
6.4. Keskiviikko, ilta
Tuom. 13:4
"Ero puhtaiden ja saastaisten ravintoaineiden välillä ei ollut pelkkä
seremonia- tai mielivaltainen määräys, vaan se perustui
terveysperiaatteisiin... Oikea raittius opettaa meitä pidättäytymään
kaikesta vahingollisesta, ja käyttämään ymmärtäväisesti sitä, mikä on
terveellistä. On harvoja, jotka huomaavat niin kuin pitäisi, miten paljon
heidän elintavoillaan on tekemistä heidän terveytensä, luonteensa,
käyttökelpoisuutensa tässä maailmassa ja iankaikkisen kohtalonsa
kanssa. Ruokahalu tulisi aina alistaa siveellisten ja ymmärryksen
voimien alle. P. P. 567.
7.4. Torstai, aamu
Matt. 5:6
"Jos tunnet sielussasi, että sinulta puuttuu jotakin, jos isoat ja janoat
vanhurskautta, on tämä todiste siitä, että Kristus on kolkuttanut
sydäntäsi, jotta sinä etsisit Häntä ja Hän voisi lahjoittamalla Pyhän
Henkensä tehdä puolestasi sen, mitä sinä et itse kykene tekemään.
Meidän ei tarvitse yrittää sammuttaa janoamme matalista virroista, sillä
aivan yläpuolellamme on suuri lähde, jonka runsaista vesistä saamme
vapaasti juoda, jos vain tahdomme astua hiukan ylemmäksi uskon
tiellä." Vs. 36.
7. 4. Torstai, ilta
2. Kor. 6:14
"Israelin tavoin antavat kristityt usein periksi maailman vaikutuksille ja
sopeutuvat sen periaatteisiin ja tapoihin, hankkiakseen itselleen
jumalattomien ystävyyttä. Lopulta se osoittautuu kuitenkin siksi, että
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nämä näennäiset ystävät ovat vaarallisimpia vihollisia... Saatana koettaa
jumalattomien välityksellä johtaa Jumalan kansaa syntiin ystävyyden
peitteen alla, erottaakseen heidät Jumalasta? ja kun heidän varjonsa ja
suojansa on poistettu, silloin hän panee työaseensa kääntymään heitä
vastaan ja yrittämään heidän tuhoaan.” P. P. 564.
8.4. Perjantai, aamu
1. Piet. 3:14
"Koettelemuksissaan ja vainoissa Jumalan kirkkaus - Hänen luonteensa ilmenee Hänen valituissaan. Jumalan seurakuntaa, jota maailma vihaa
ja vainoaa, kasvatetaan ja kuritetaan Kristuksen koulussa. Sen jäsenet
kulkevat maan päällä kaitaa tietä, heidät puhdistetaan kärsimysten
ahjossa. He seuraavat Kristusta ankariin taisteluihin, he kestävät
kieltäymyksiä ja kokevat katkeria pettymyksiä, mutta tuskallisen
kokemuksensa avulla he oppivat näkemään synnin rikollisuuden ja
kurjuuden ja kammoamaan sitä. Koska he yhdessä Kristuksen kanssa
kärsivät, he yhdessä Hänen kanssaan myös kirkastuvat." Vs. 50.
8.4. Perjantai, ilta
2. Moos. 16:28-30
"Jumala vaatii, että Hänen pyhä päivänsä pidetään nyt yhtä pyhänä kuin
Israelinkin aikana. Heprealaisille annettua käskyä tulisi kaikkien
kristittyjen pitää Jumalan käskynä heille itselleen. Sapattia edeltävän
päivän tulisi olla heille valmistuspäivä, että kaikki olisi valmista pyhiä
hetkiä varten. Missään tapauksessa ei omat asiamme saa vaatia
itselleen pyhää aikaa.” P. P. 294.
9.4. Sapatti, aamu
Ps. 34:8
"Oi jospa me kaikki tuntisimme, miten lähellä taivas on maata! Maan
lasten tietämättä valon enkelit ovat heidän seuralaisinaan. Hiljaiset
todistajat vartioivat jokaista ja koettavat vetää, heitä Kristuksen luo. Niin
kauan kuin vielä on toivoa, kunnes ihminen vastustaa Pyhää Henkeä
ikuiseksi turmiokseen, johtavat taivaalliset olennot häntä. Älkäämme
koskaan unohtako, että jokaisessa kokouksessa, mitä pyhät pitävät
maan päällä, Jumalan enkelit ovat läsnä kuuntelemassa
todistuksiamme, laulujamme ja rukouksiamme. Muistakaamme myös
sitä, että meidän ylistyslaulujamme täällä täydentävät taivaallisten
joukkojen kuorot." Schatzk. III, 26.
9.4. Sapatti, ilta
1. Joh. 4:20, 21
"Rakkaus Jumalaan on enemmän kuin vain kieltäymystä, se on
myönteinen ja toimintaan innoittava periaate, elävä lähde, joka alati
pulppuaa siunaukseksi muille. Jos Kristuksen rakkaus asuu meissä,
emme vain ole kantamatta kaunaa lähimmäisillemme, vaan koetamme
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lisäksi kaikin tavoin osoittaa heitä kohtaan rakkautta." Vs. 89.
10.4. Sunnuntai, aamu
Jes. 46:9, 10
"Koska me lähestymme tämän maailman historian loppua, vaativat
viimeisiä päiviä koskevat ennustukset aivan erikoista huomiotamme."
Chr. Gl. 131.
10.4. Sunnuntai, ilta,
Jes. 41:4
"Inhimillisten historiankirjoittajien kirjoissa näyttää kansojen kasvu,
kuningaskuntien nousut ja kukistumiset riippuvan ihmisten tahdosta ja
urhoollisuudesta. Tapahtumien kehittymisen näyttää suuressa määrin
määräävän ihmisen valta, kunnianhimo tai oikullisuus. Mutta Jumalan
sanassa on esirippu vedetty syrjään ja näemme sitä takaa
Kaikkivaltiaan työaseet kaikissa ihmiskiinnostuksien, vallan ja
intohimojen pelissä ja vastakohdissa ja niiden yläpuolella, työaseet,
jotka hiljaa ja kärsivällisesti suorittavat Hänen tahtoaan." Erz. 180.
11.4. Maanantai, aamu
Dan. 1:1-6
"'Danielissa Jumala asetti
samoin valon maailman suurimman
valtakunnan valtaistuimen vierelle, jotta kaikki, jotka vain halusivat,
oppivat tuntemaan oikean ja elävän Jumalan. Baabelin hovissa
kokoontuivat kaikkien maiden edustajat.” Schstzk. II, 428.
11.4. Maanantai, ilta
Dan. 2:1-8
"Pian sen jälkeen, kun Daniel ja hänen ystävänsä olivat astuneet
Babylonian kuninkaan palvelukseen, tapahtui asioita, joiden tarkoitus oli
ilmaista 'jumalia palvelevalle kansakunnalle Israelin Jumalan valta ja
uskollisuus. Nebukadnessar näki merkillisen unen, ’jota hän säikähti,
niin että heräsi.’ Mutta vaikka kuninkaan mieli oli syvästi liikuttunut, oli
hänen kuitenkin herättyään täysin mahdotonta muistaa untaan.” P. K.
493.
12.4. Tiistai , aamu
Jes. 47:12-14
"Pelon täyttämällä tappionsa mahdollisista seurauksista koettivat noidat
selvittää kuninkaalle, että hänen vaatimuksensa oli kohtuuton ja että
hän odotti heiltä enemmän kuin mitä koskaan ennen on vaadittu
keneltäkään ihmiseltä. 'Ei ole yhtäkään ihmistä maan päällä,’
vastustivat he, 'joka voisi sanoa, mitä kuningas vaatii." P. K. 494.
12.4. Tiistai, ilta
Dan. 2: 17-19
”He uskoivat lujasti siihen, Jumala oli tuonut heidät sille paikalle, missä
he olivat, jotta, he suorittaisivat Hänen työtänsä ja liikkuisivat
velvollisuutensa tiellä. Vaikeuksien ja vaarojen aikoina he olivat aina
Hartauskalenteri

7

Huhti-Kesäkuu 2011

kääntyneet Hänen puoleensa saamaan johdatusta ja suojaa, ja Hän oli
aina osoittautunut ajankohtaiseksi Auttajaksi. Nyt he jälleen lähestyivät
nöyrin, murtunein sydämin maailman Tuomaria ja pyysivät Häneltä
pelastusta ja vapautusta tänä erikoisen vaikeutensa hetkenä. Eivätkä he
rukoilleet turhaan. Jumala, jota he olivat kunnioittaneet, kunnioitti nyt
heitä." P. K. 495.
13.4. Keskiviikko, aamu
Dan. 2:28-35
"Satoja vuosia ennen kuin määrätyt kansakunnat astuivat näyttämölle,
katseli Kaikkitietävä aikakausia ja julisti suurten maailmanvaltojen
nousut ja kukistumiset." P. K. 502.
13.4. Keskiviikko, ilta
Dan. 2:36-38; 4:7-9
”Kuningas Nebukadnessarille näytettiin maallisen hallituksen todellinen
tarkoitus suuren puun kuvauksessa, jonka 'korkeus ulottui taivaaseen
saakka, ja se levittäytyi koko maan ääriin saakka. Sen oksat olivat
kauniit ja kantoivat paljon hedelmää, josta kaikki saivat syödäkseen,
kaikki kedon, eläimet saivat suojan sen varjossa, ja linnut taivaan alla
istuivat sen oksilla. Tämä esitys osoittaa, minkä luontoinen hallituksen
tulee olla, joka täyttää Jumalan tarkoitusta; sen tulee suojella ja
rakentaa kansaa. Jumala korotti Babylonin, jotta se täyttäisi tämän
tarkoituksen.” Erz. 182.
14.4. Torstai, aamu
Dan. 3:1-6
"Hänen valtakuntansa viisaat, jotka halusivat saada etuja itselleen
hänen paluustaan epäjumalanpalvelukseen, neuvoivat häntä tekemään
kuvan, joka olisi samankaltainen, minkä hän oli unessa nähnyt... Sen
sijaan, että esittäisi kuvan sellaisena kuin hän oli sen nähnyt, halusi hän
ylittää sen. Hänen kuvansa ei pitänyt halveta arvossa päästä jalkoihin
päin tultaessa vaan sen tuli olla kokonaan kullasta - vertauskuvana
Babyloniasta, ikuisena, tuhoutumattomana ja kaikkivaltiaana
kuningaskuntana, joka murskaisi kappaleiksi kaikki muut valtakunnat,
mutta itse se pysyisi pystyssä ikuisesti." P. K. 510.
14. 4. Torstai, ilta
Jes. 13:19-22
"Kansakunnan kehitys oli valtavaa, kunnes se saavutti sellaisen
rikkauden ja vallan, minkä vertaista ei siihen mennessä ollut olemassa.
Jumalan Henki esitti sopivasti Raamatussa Babylonian kultaisen pään
vertauskuvalla. Mutta kuningas ei tunnustanut sitä valtaa, joka oli
korottanut hänet. Nebukadnessar sanoi sydämensä ylpeydessä: ’Tämä,
on suuri Baabel, jonka minä oIen rakentanut kuninkaalliseksi huoneeksi
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suurella vallallani kirkkauteni kunniaksi.’ Sen sijaan, että olisi ihmisten
suojelija, tuli Babyloniasta ylpeä ja julma sortaja." Erz. 182.
15.4. Perjantai, aamu
Dan. 2:39 alku osa; Jes.13:17, 18
"Babylonia seurasi Meedo-Persia Koores suuren johdolla... 207 vuoden
ajan säilytti Persia, jota kuvattiin hopeana, maailman valtaistuimen." P.
K. 506.
15.4. Perjantai, ilta
Ps. 111:4
”Eedenissä Jumala pystytti luomistyönsä muiston, laskemalla
siunauksensa seitsemännelle päivälle. Sapatti annettiin Aadamille, koko
ihmisperheen isälle ja edustajalle. Sen noudattamisen tuli kaikkien
maan päällä asuvien puolelta olla kiitollisen tunnustuksen teko siitä,
että Jumala oli heidän Luojansa ja oikeutettu Hallitsija, ja että he olivat
Hänen tekoa ja Hänen arvovaltansa alamaisia. Sen asettaminen oli siten
kokonaan muistojuhlaa ja se annettiin koko ihmiskunnalle." P. P. 36, 37.
16.4. Sapatti, aamu
Joh. 3:3
"Sapatti, joka annettiin merkiksi maailmalle siitä, että Jumala on Luoja,
on myös merkki siitä, että Jumala pyhittää ihmiset. Voima, joka loi
kaikki asiat, on sama voima, jonka kautta ihminen muutetaan Jumalan
kuvaksi. Joka pitää sapatin pyhänä, sille se on pyhityksen merkki. Tosi
pyhitys on sopusointua Jumalan kanssa." Schatzk. III, 12.
16.4. Sapatti, ilta
Matt. 4:18-20
"Me iloitsemme ollessamme Kristuksen työtovereita emmekä me
pelkää luottaa Hänen huolenpitoonsa. Kun me teemme Jumalan
voimaksemme,
niin
me
saamme
selvän
käsityksen
velvollisuudestamme
ja
epäitsekkäästä
pyrkimyksestämme.
Elämäämme johtaa jalo tarkoitus, joka kohottaa meidät alhaisten
vaikuttimien yläpuolelle." Fussp. 488.
17.4. Sunnuntai, aamu
Dan. 2:39, 2. osa
"V.331 e.Kr. taisteli eräs toinen Darius (Kodomanus) Arabelan taistelussa
Aleksanteri Suurta vastaan vallasta, ja Kreikan Aleksanterista tuli
maailman hallitsija. Kreikan vertauskuva on kupari. Aleksanteri kuoli v.
323 e.Kr. Muutamien vuosien kuluttua hänen valtakuntansa oli
toivottomasti repeytynyt osiin ja jätetty Tiberian rannalta nousevan
taisteluvallan saaliiksi. P. K. 506.
17.4. Sunnuntai, ilta
Dan. 2:40
"Rooma voitti syyrialaiset divisioonat Kreikan valtakunnasta v.190 e,Kr.,
makedonialaiset divisioonat v.168 e,Kr., ja samana vuonna tunnusti
Egypti rautaisen Rooman yksinvallan yliherruuden. Vaikka olikin
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tasavalta, oli Rooma alussa yksimielinen ja voimakas. Myöhemmin siitä
tuli maailmanvalta." P. K. 507.
18.4. Maanantai, aamu
Dan. 2:41
"Jokaisessa näissä valtakunnissa sekä kansojen vähäisemmässä
vallassa toistuu historia. Jokaisella oli koetusaikansa, kukaan ei
täyttänyt tehtäväänsä, niiden kirkkaus katosi, valta poistui ja paikan otti
toinen valta. Kansat hylkäsivät Jumalan periaatteet ja tämän
hylkäämisen kautta toivat päällensä oman turmionsa, oli kuitenkin
ilmeistä, että jumalallinen, kaiken hallitseva tarkoitus vaikutti kaikkien
heidän liikkeittensä kautta." Erz. 184.
18.4. Maanantai, ilta
Dan. 2:42
"Pohjois- ja Itä-Euroopan barbaarien hyökätessä neljännellä vuosisadalla
jakautui Rooman valta, kuten sitä kuvattiin raudalla ja savella. Rooma,
rautainen yksinvaltias, musertui ainiaaksi. P.K. 507.
19.4. Tiistai, aamu
Dan. 2:43
"Valtavia yrityksiä on tehty Euroopan kansakuntien. Rooman osien,
yhdistämiseksi samanlaiseksi kokonaisuudeksi keskinäisten avioliittojen
avulla, jota myös ennustuksessa tarkoitetaan, kun sanotaan heidän
sekaantuvan ihmissiemenellä, mutta he eivät päässeet tarkoituksensa
perille. Kaarle Suuri ja Napoleon koettivat asevoimin pystyttää
yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta kärsivät haaksirikon... Sana: 'Ne
eivät yhdisty toinen toisiinsa, on voimakkaampi kuin diplomatia tai
asevalta." P. K. 507.
19.4. Tiistai, ilta
Dan. 2:43
"Kansojen historiassa voi sanan tutkija todeta jumalallisten ennustusten
kirjaimellisen täyttymisen. Murskattuna ja tuhottuna täytyi Babylonian
viimein kadota, koska sen hallitsijat hyvinvoinnin aikana pitivät itseään
riippumattomina Jumalasta. Taivaan viha rankaisi Meedo-Persiaa, koska
Jumalan laki poljettiin siellä jalkoihin. Herran pelolla ei ollut mitään
paikkaa kansan suuren enemmistön sydämissä.” P. k. 503.
20.4. Keskiviikko, aamu
Dan. 2:44, 45
”Mistä syvästä merkityksestä, mistä elävästä mielenkiinnosta ovatkaan
tulevaisten asioiden kuvaukset meille, jotka elämme niiden täyttymysten
kynnyksellä - tapahtumia, joita Jumalan lapset ovat odottaneet, minkä
puolesta he ovat valvoneet, jota he ovat kaivanneet ja sen puolesta
rukoilleet aina siitä asti, kun ensimmäiset vanhempamme käänsivät
askeleensa pois Eedenin puutarhasta. Tänään, ennen suurta
loppukriisiä, ovat ihmiset aivan kuin maailman ensimmäisen
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tuhoutumisen edellä, antautuneet huvituksiin ja aistillisiin nautintoihin.
Näkyväisen ja katoavan valtaamana he ovat kadottaneet silmistään
näkymättömät ja iankaikkiset.” Erz. 190.
20.4. Keskiviikko, ilta
Ilm. 7:1-3
"Enkelit pidättävät vielä sodan tuulia, jotta ne eivät puhaltaisi ennen
kuin maailmaa on varoitettu tulevasta turmiosta. Mutta myrsky alkaa
kokoontua yhteen, joka pian puhkeaa maan ylitse. Kun Jumala käskee
enkelinsä irrottaman tuulet, niin silloin syntyy sellainen murhaaminen ja
riiteleminen, mitä ei mikään kynä voi kuvailla. Vain Raamattu antaa
tarkan kuvan näistä asioista. Siinä ilmaistaan maailmanhistorian suuret
lopputapahtumat.” Erz . 187.
21.4. Torstai, aamu
Luuk. 21:25, 26
"Nykyaika vaatii kaikkien elävien suurinta kiinnostusta. Hallitsijoiden ja
valtiomiesten luottamus- ja johtavilla paikoilla olevien kaiken säätyisten
ajattelevien miesten ja naisten silmät ovat suunnatut tapahtumiin, jotka
tapahtuvat ympärillämme. He huomaavat, miten jännittyneet ja
levottomat ovat kansojen keskinäiset suhteet. He näkevät, miten
jokainen maallinen toimintavoima on äärimmilleen jännittynyt ja he
tuntevat, että jotain suurta ja ratkaisevaa tapahtuu lähitulevaisuudessa että maailma on kauhean kriisin partaalla.” Erz. 187.
21.4. Torstai, ilta
Luuk. 21:28
"Meidän täytyy tutkia Jumalan aikomusten suorittamista kansojen
historiassa ja tulevaisten asioiden Ilmestyksissä, jotta voisimme oikein
arvioida näkyväisten ja näkymättömien asioiden arvon, jotta oppisimme
oikean elämän päämäärän ja käyttäisimme tämän ajan asioita vain
niiden todellisimmassa ja jaloimmassa mielessä, tarkastellen niitä
ikuisuuden valossa." Erz. 191.
22.4. Perjantai, aamu
1. Piet. 1:24, 25
"Kansojen nousuista ja kukistumisista, kuten ne Raamatussa
selvitetään, tulisi ihmisten oppia, miten arvotonta on vain ulkonainen
kirkkaus. Babylon kaikkine mahtineen ja ihanuuksineen, minkä
kaltaista maailmamme ei sen jälkeen ole nähnyt - mahti ja ihanuus,
joka sen ajan kansasta näytti pysyvältä ja kestävältä - kuinka
täydellisesti se on kadonnut! Kedon kukkasten tavoin se on poissa! Niin
katoaa kaikki, mikä ei lepää jumalallisilla periaatteilla. Vain se voi
kestää, mikä on yhdistynyt Jumalan aikomukseen ja ilmaisee Hänen
luonnettaan." Erz. 190.
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22.4. Perjantai, ilta
Jer. 50:8
"Sapatinvietto on oleva suuri kuuliaisuuden koe, sillä tämä on se
totuuskohta, josta erikoisesti väitellään. Kun ihmisten kestettäväksi
asetetaan viimeinen koe, silloin tullaan vetämään rajaviiva niiden välille,
jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden, jotka eivät häntä palvele." S. T. 590.
23.4. Sapatti, aamu
Ps. 111: 1, 2
”Kauniilla ilmalla voivat vanhemmat lähteä lapsineen kävelemään
kedoille ja metsiin. Kertokaa heille kauniissa luonnossa, minkä tähden
sapatti asetettiin. Kuvailkaa heille Jumalan valtavaa luomistyötä.
Sanokaa heille, että maa oli pyhä ja kaunis sen lähtiessä Jumalan
kädestä. Jokainen kukkanen, jokainen puu ja jokainen pensas täytti
Luojan tarkoituksen. Kaikki, mihin silmät katsoivat, oli ihanaa nähtävää
ja täytti ihmiset Jumalan rakkauden ajatuksilla." Schatzk. III. 19.
23.4. Sapatti, ilta
1. Piet. 1:18, 19
"Oi, jospa tämä olisi riittänyt ihmisen lunastamiseksi, niin miten helppoa
sen suoritus olisikaan ollut Hänelle, joka sanoo: 'Minun on hopea ja
kulta.’ Mutta syntinen voitiin lunastaa vain Jumalan Pojan kalliilla
verellä. Mutta sellaiset, jotka pidättäytyvät Kristusta palvelemasta, koska
he eivät pidä arvossa tätä ihmeellistä uhria, menevät kadotukseen
itsekkyydessään." Fussp. 510.
24.4. Sunnuntai, aamu
Ps. 50:1-5
"Raamatussa ilmoitetuista totuuksista on vakavimpia ja samalla
ihanimpia se sanoma, että Kristus tulee toisen kerran, täyttääkseen
suuren lunastus työn. Jumalan pyhiinvaeltaja kansalle, joka niin kauan
on joutunut vaeltamaan 'kuoleman varjon maassa’, on annettu kallis
toivo siinä ilosanomassa, että Hän, joka on 'ylösnousemus ja elämä’, on
ilmestyvä noutamaan kotiin vieraassa maassa olevat lunastettunsa.
Kristuksen toisen tulemisen oppi on pyhän Raamatun perussävel." Gr. K.
303.
24.4. Sunnuntai, ilta
Apt. 1:9-11
”Kristus oli noussut taivaaseen ihmismuodossa. Opetus lapset olivat
nähneet pilven peittävän Hänet. Sama Jeesus, joka oli vaeltanut,
puhunut ja rukoillut heidän kanssaan, joka oli murtanut leipää heidän
kanssaan, joka oli ollut heidän kanssaan heidän veneessään järvellä ja
joka juuri sinä samana päivänä oli ponnistellut heidän kanssaan ylös
Öljymäen rinnettä, tämä sama Jeesus oli nyt mennyt istumaan Isänsä
kanssa Hänen valtaistuimelleen. Ja enkelit olivat vakuuttaneet heille,
että juuri Hän, jonka he olivat nähneet nousevan ylös taivaaseen, oli
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tuleva takaisin samalla tavalla, kuin Hän oli mennytkin.” A. T. 798, 800.
25.4. Maanantai, aamu
Matt. 24:23, 24
"Nykyaikanakin väärät kristukset ja väärät profeetat tekevät merkkejään
ja ihmeitään johtaakseen opetuslapsetkin harhaan. Emmekö kuule
huutoa: ’Katso, Hän on erämaassa?’ Eivätkö tuhannet ole menneet
erämaahan toivoen löytävänsä Kristuksen? Ja eikö nyt kuulu huuto:
’Katso Hän on kammiossa’ tuhansista kokouksista, joissa ihmiset
väittävät seurustelevassa vainajien henkien kanssa? Juuri tämän
väitteen spiritismi esittää. Mutta mitä Kristus sanoo? ’Älkää uskoko.
Sillä, niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin
on oleva Ihmisen Pojan tulemus.’” A. T. 608.
25.4. Maanantai, ilta
Matt. 24:26, 27
”Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä
esiintymällä Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa
Vapahtajan tulemusta toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa
näyttämään siltä kuin Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana
näyttäytyy
ihmisten
keskuudessa
häikäisevän
kirkkaana
majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa
Ilmestyskirjassa Jumalan Poikaa. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa
kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet... Tämä on
väkevä, melkein voittamaton eksytys.” S. T. 605.
26.4. Tiistai, aamu
Matt. 24: 25
"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. Kaikki tulevat
koeteltaviksi.
Tämä seulonta ilmaisee todelliset kristityt. Ovatko
Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet hänen sanansa perustukselle
etteivät anna myöten aistiensa todistukselle? Tulevatko he sellaisessa
koetuksessa pitämään kiinni Raamatusta, yksinomaan Raamatusta?" S.
T. 606.
26.4. Tiistai, ilta
Ilm. 16:17, 18. 20
"Vuoret värähtelevät kuin ruoko tuulessa, ja rosoisia kivenjärkäleitä
syöksyy joka suunnalle. On samanlainen pauhina kuin ankaran myrskyn
noustessa. Meri raivoaa. Kuuluu pyörremyrskyn kirkunaa, joka tuntuu
hävitystyötä suorittavien paholaisten ääneltä. Koko maa nousee ja
laskee kuin meren aallot. Sen pinta murtuilee. Sen perustukset
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näyttävät pettävän. Vuorijonoja hajoaa maahan. Asuttuja saaria häviää.
Raivoava meri nielee satamakaupunkeja, jotka ovat Sodoman tavoin
turmeltuneet." S. T. 615, 616.
27.4. Keskiviikko, aamu
Ilm. 6:14-17
Nyt ei kuulu muuta kuin rukousta sekä itkun ja valituksen ääntä.
Huulilta, joilta vielä äskettäin oli tullut pilkkasanoja, puhkeaa nyt esiin
huuto: ’Hänen vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?’
Jumalattomat rukoilevat vuoria ja kallioita lankeamaan heidän päälleen
ja peittämään heidät hänen kasvoiltaan, jonka he ovat katsoneet
vähäarvoiseksi ja hylänneet." S. T. 620.
27.4. Keskiviikko, ilta
Matt. 24:30, 31
”Pian ilmestyy itäiselle taivaalle pieni musta pilvi, suunnilleen miehen
puolen kämmenen suuruinen. Tämä on Vapahtajaa ympäröivä pilvi, joka
etäällä näyttää olevan pimeyteen verhottuna. Jumalan lapset tietävät
tämän olevan Ihmisen Pojan merkin... Hän ei tule nyt ’kipujen miehenä’
juomaan häpeän ja tuskan katkeraa maljaa, vaan taivaan ja maan
voitollisena Herrana tuomitsemaan eläviä ja kuolleita." S. T. 618.
28.4. Torstai, aamu
Ps. 50:6
”Silloin näkyy taivaalla kahta yhteen liitettyä kivitaulua pitävä käsi... Se
pyhä laki, joka on Jumalan vanhurskaus ja joka ukkosen jylistessä ja
salamain leimahdellessa Siinailta julistettiin elämän ohjeeksi, ilmestyy
nyt ihmisille tuomion sääntönä. Käsi avaa taulut, ja silloin näkyvät nuo
kymmenen käskyä aivan kuin tulikirjaimin kirjoitettuina. Sanat ovat niin
selvät, että kaikki voivat ne lukea.” S. T. 617.
28.4. Torstai, ilta
Matt. 26:63, 64
"Nekin, jotka lävistivät Vapahtajan, samoin kuin ne, jotka pilkkasivat ja
ivasivat Häntä Hänen kuolontuskissaan, sekä hänen totuutensa ja
kansansa katkerimmat vastustajat herätetään katsomaan Häntä hänen
kirkkaudessaan... Ne, jotka pilkkasivat häntä siitä, että hän sanoi
olevansa Jumalan Poika, ovat nyt äänettöminä... Papit ja hallitusmiehet
muistavat pelottavan selvästi Golgatan tapahtumat." S. T. 616, 620, 623.
29.4. Perjantai, aamu
Jes. 25:8, 9
”Mutta vanhurskaita suojellaan tässä mellakassa, kuten Nooaa arkissa.
Jumala on heidän turvansa ja Hänen siipiensä alla he voivat levätä
turvallisesti. Psalmista sanoo: ’Sillä Herra on sinun turvasi, Korkein sinun
suojasi. Mikään paha ei sinua kohtaa, eikä yksikään vitsaus lähesty
sinun majaasi.’ ’Sillä Hän kätkee minut majaansa pahana aikana." P. P.
Hartauskalenteri

14

Huhti-Kesäkuu 2011

102.
29.4. Perjantai, ilta
Ilm. 22:14
”Lunastetun joukon edessä on kaupunki. Jeesus avaa helmiportit, ja
totuutta noudattanut kansa käy sisälle. Siellä he näkevät Jumalan
paratiisin, joka oli Aadamin kotina hänen viattomuuden tilassaan. Silloin
kuullaan Jeesuksen ääni, täydellisempänä kuin mikään kuolevaisten
korviin osunut musiikki, sanovan: 'Teidän taistelunne on päättynyt.’
'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut
teille valmistettuna maailman perustamisesta asti." S. T. 625.
30.4. Sapatti, aamu
Jes. 66:22, 23
"Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja yhä
kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa
lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset
oppivat tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat hänen
luonnettaan." S. T. 655.
30.4. Sapatti, ilta
2. Kor. 8:9
"Jokainen,
joka
vastaanottaa
Kristuksen
henkilökohtaisena
Vapahtajanaan, vaatii etuoikeutta palvella Jumalaa. Kun hän katselee,
mitä Jumala on hänen hyväkseen tehnyt, niin hänen sydämensä täyttyy
äärettömällä rakkaudella ja palvovalla kiitollisuudella. Hän koettaa
osoittaa kiitollisuuttaan asettamalla kykynsä Jumalan palvelukseen.”
Fussp. 510.
TOUKOKUU
1.5. Sunnuntai, aamu
2. Kor. 6:14, 15
"Jos on jokin aihe, jota pitäisi huolellisesti harkita, ja jossa pitäisi kysyä
vanhempien ja kokeneempien ihmisten neuvoa, niin se on
naimisiinmeno. Jos koskaan tarvitaan Raamattua neuvonantajaksi tai
pitäisi etsiä jumalallista johdatusta rukouksessa, niin se on silloin, kun
aikoo ottaa askeleen, joka sitoo ihmiset toisiinsa koko elämän ajaksi." P.
P. 170.
1.5. Sunnuntai, ilta
Ps. 139:1-4
"Jos me aina muistaisimme, että Jumala, näkee ja kuulee kaiken, mitä
me teemme, ja pitää uskollisesti kirjaa, sanoistamme ja toimistamme,
ja että meidät kerran asetetaan niitä vastaan, niin me pelkäisimme
tehdä syntiä. Ei mikään käytöksemme jää huomioimatta... Syvinkään
keskiyö ei peitä syyllistä. Hän voi luulla olevansa yksin, mutta kaikissa
teoissa on näkymätön todistaja läsnä. Jopa ihmissydämen
vaikuttimetkin ovat avoimina jumalalliselle katseelle. Jokainen teko,
Hartauskalenteri

15

Huhti-Kesäkuu 2011

jokainen sana, jokainen ajatus huomataan selvästi, aivan kuin olisi vain
yksi henkilö maailmassa ja huomio olisi suunnattu häneen." P. P. 210.
2.5. Maanantai, aamu
1. Piet. 3:8
"Jokainen teko elämässä, olkoon se kuinka pieni tahansa, vaikuttaa
hyvään tai pahaan. Uskollisuus tai laiminlyöminen vähäarvoisimmilta
näyttävissä velvollisuuksissa, voi avata oven runsaimmille siunauksille
tai elämän suurimmille ahdistuksille. Pienet asiat koettelevat luonnetta.
Iloisella, halukkaalla sydämellä suoritettuja jokapäiväisen elämän
vaatimattomia toimia katselee Jumala hyväksyvällä hymyllä. Meidän ei
tule elää itsellemme, vaan toisille. Vain jos me unohdamme itsemme ja
meillä on rakastava avulias mieli, voimme tehdä elämämme
siunaukseksi." P. P. 151.
2.5. Maanantai, ilta
Mat. 19:14
"Opettakaa lapsille, että Jumalan suuri rakkaus voi muuttaa heidän
luontonsa ja saattaa sen sopusointuun Hänen luontonsa kanssa.
Opettakaa heille Hänen tahtovan, että heidän elämässään ilmenisi
samanlainen kauneus ja sulous, mikä on kukille ominaista. Kun he
poimivat suloisia kukkia, opettakaa heille, että Hän, joka teki kukat, on
vielä kauniimpi kuin ne. Siten heidän sydämensä säikeet kietoutuvat
Häneen. Hänestä, joka 'pelkkää suloisuutta’, tulee heidän jokapäiväinen
kumppaninsa ja sydänystävänsä, ja heidän elämänsä muodostuu Hänen
puhtaan kuvansa kaltaiseksi." Vs. 144.
3.5. Tiistai, aamu
Hebr. 13:15
"Meidän ei ole vain mietiskeltävä Kristuksen kirkkautta, meidän on myös
puhuttava Hänen ihanuudestaan. Jesaja ei vain katsellut Kristuksen
kirkkautta, vaan myös puhui Hänestä. Kun Daavid unelmoi, syttyi
hänessä tuli, ja niin hän puhui kielellänsä. Mietiskellessään Jumalan
ihmeellistä rakkautta hän ei voinut vaieta siitä, mitä näki ja tunsi. Voiko
joku uskossa katsella ihmeellistä pelastussuunnitelmaa, Jumalan
ainokaisen Pojan kirkkautta puhumatta siitä? Voiko joku mietiskellä sitä
rajatonta rakkautta, joka ilmaantui Golgatan ristillä Kristuksen
kuollessa, että me emme hukkuisi, vaan meillä olisi iankaikkinen elämä
voiko joku katsella sitä löytämättä sanoja Vapahtajan kunnian
ylistykseksi?” Vs. 69.
3.5. Tiistai, ilta
Luuk. 19:8
"Jos olemme jollakin tavoin pettäneet veljeämme tai tuottaneet hänelle
vahinkoa, meidän on se hyvitettävä. Jos olemme tahtomattamme tulleet
sanoneeksi väärän todistuksen lähimmäisestämme jos olemme
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esittäneet väärin hänen sanansa, jos olemme jollakin tavoin
vahingoittaneet hänen mainettaan, meidän on mentävä niiden luo,
joiden kanssa, olemme puhuneet hänestä, ja peruutettava kaikki väärät
väitteemme." Vs. 90.
4.5. Keskiviikko, aamu
Ps. 66:16-20
"Älkäämme katselko kokemuksiamme synkkiä puolia, vaan Jumalan
pettämättömän rakkauden ja suuren laupeuden ilmaisu ja, niin silloin
kiitämme enemmän kuin valitamme. Me puhumme Jumalan lempeästä
uskollisuudesta, laumansa oikeasta hellästä, säälivästä Paimenesta,
jota laumaa ei kukaan voi riistää Hänen käsistään. Sydämen kieli ei
ilmene itsekkäässä nurinassa ja tyytymättömyydessä, vaan
ylistyslauluissa, jotka juoksevien virtojen tavoin pulppuavat vilpittömistä
uskovista." Schatzk. III, 27.
4.5. Keskiviikko, ilta
Sananl. 8:36
"Jos takerrut kiinni omaan minääsi, kieltäytyen antamasta tahtoasi
Jumalalle, valitset kuoleman. Synnille, olipa se missä tahansa Jumala on
kuluttavainen tuli. Jos sinä valitset synnin ja kieltäydyt luopumasta siitä,
niin Jumalan läsnäolo, joka kuluttaa synnin, on kuluttava sinutkin.” Vs.
94.
5.5. Torstai, aamu
Sananl. 11:24
”Israelin päivinä tarvittiin kymmenyksiä ja lahjoja jumalanpalvelus
järjestelmän pystyssä pitämiseksi. Tulisiko tämänpäiväisen Jumalan
kansan antaa vähemmän? Kristuksen säätämä periaate kuuluu, että
meidän tulee tuoda lahjoja Jumalalle suhteessa nauttimaamme valoon
ja etuoikeuksiin nähden. 'Jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan.’
Koska siunauksemme ja etuoikeutemme lisääntyvät, - ja ennen kaikkea
- koska meillä on ihanan Jumalan Pojan vertaamaton uhri, - niin
kiitollisuutemmekin tulisi ilmetä runsaammissa lahjoissa, jotta toisetkin
tulisivat osallisiksi pelastuksen sanomasta." P. P. 533.
5.5. Torstai, ilta
1. Joh. 2:17
"Jumalan iankaikkiset käsivarret ympäröivät sielua, joka kääntyy Hänen
puoleensa apua pyytämään, oli tuo sielu miten vähäpätöinen tahansa.
Kukkuloiden aarteet häviävät, mutta sielu, joka elää Jumalalle, pysyy
kuten Hänkin... Jumalan kaupunki avaa kultaporttinsa sille, jotka on
oppinut turvaamaan Jumalaan ja etsimään Häneltä opastusta ja
viisautta, lohtua ja toivoa tappioiden ja murheiden keskellä. Enkelien
laulut toivottavat hänet tervetulleeksi sinne, ja elämän puu kantaa
hedelmänsä häntä varten.” Vs. 146.
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6.5. Perjantai, aamu
Fil. 4:7
"Maallisista lähteistä tuleva onni on yhtä muuttuvainen kuin olosuhteet,
joista se pulppua; mutta Kristuksen rauha on kestävä ja järkkymätön. Se
ei ole riippuvainen elämän olosuhteista, maallisen omaisuuden tai
ajallisten ystävien paljoudesta. Kristus on elävän veden lähde, eikä
Hänestä pulppuava onni voi milloinkaan ehtyä." Vs. 32.
6.5. Perjantai, ilta
Joh. 17:17
"Meidän tulisi koko viikon ajan muistaa sapattia ja tehdä valmistuksia
sen pitämiseksi käskyn mukaisesti. Meidän ei tule viettää sapattia vain
lain takia, vaan ottaa myöskin sen hengellinen puoli elämäämme. Jotka
pitävät sapattia merkkinä Jumalan ja itsensä välillä, ilmaisevat siten,
että Jumala pyhittää heidät. He edustavat myös Hänen herruutensa
periaatteita ja noudattavat joka päivä Hänen valtakuntansa lakeja. Sen
tähden he rukoilevat joka päivä, että sapatin pyhittäminen vaikuttaa
heidän elämässään. Joka päivä he harjoittavat yhteyttä Kristuksen
kanssa ja heijastavat Hänen olemuksensa täydellisyyttä." Schatzk. III,
15.
7.5. Sapatti, aamu
Saarn. 41:17
"Älköön kukaan astuko Jumalan huoneeseen torkkuakseen siellä; siellä
ei saa löytyä ketään nukkuvaa. Maallisissa toimissanne te ette nuku,
koska se kiinnostaa teitä. Saammeko jumalanpalvelusta, jossa on
kysymys ikuisista asioista, pitää vähempiarvoisena kuin elämämme
ajallisia asioita? Jos siten käyttäydymme, emme saa Jumalan meille
lupaamaa siunausta." s. 22.
7.5. Sapatti, ilta
5. Moos. 4:6
”Jumala halusi, että Hänen kansansa Israel olisi valona kaikille maan
asukkaille... Herran järjestänyt siten, että valo ja totuus leviää maan
päälle taivaallisista lahjoista osallisien ponnistusten ja uhrien
välityksellä. Hän olisi voinut tehdä enkelit totuutensa sanansaattajiksi;
Hän olisi voinut omalla äänellään ilmaista tahtonsa, kuten julisti lain
Siinailla; mutta äärettömässä rakkaudessa viisaudessaan Hän kutsui
ihmiset työtovereikseen, ja valitsi heidät tekemään tätä työtä.” P. p. 533.
8.5. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 8:1-4
”Arkissa olevasta perheestä tuntui usein siltä, että heidän oli hukuttava,
koska heidän laivansa viiden kuukauden ajan oli näennäisesti, tuulen ja
aaltojen ajeltavana. Se oli vaikea koetus; mutta Nooan usko ei horjunut,
sillä hänellä oli vakuutus siitä, että Jumalan käsi suojeli häntä. Kun vesi
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alkoi vähentyä, antoi Herra arkin ajautua, paikkaan, jota suojasi Hänen
voimastaan säilyneet vuoret... Tämä toi suuren helpotuksen myrskyssä
ympäri ajelehtineille vaeltajille." P.P. 97.
7.5. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 8:5-14
"Silloin hautautui valtavia metsiä. Nämä ovat ajan kuluessa muuttuneet
hiileksi, jotka muodostavat laajoja hiilikerrostumia, joita nykyään on, ja
antavat myös suuria määriä öljyjä. Hiili ja öljy syttyy usein ja palaa maan
alla. Siten kalliot kuumenevat, kalkki palaa ja sulaa rautamalmiksi.
Veden vaikutus kalkkiin lisää valtavasti kuumuutta. Kun tuli ja vesi
joutuvat kallio- ja malmikerrostumien kanssa kosketuksiin, syntyy kovia
räjähdyksiä ja seuraa tulivuoren purkauksia." P. P. 100.
9.5. Maanantai, aamu
1. Moos. 8:15-22
"Tässä oli opetus kaikille seuraaville sukupolville. Nooa lähti ulos
hävitetyn maan päälle; mutta ennen kuin hän ryhtyi pystyttämään
itselleen taloa, rakensi hän Jumalalle alttarin. Hänellä ei ollut paljon
karjaa, ja sekin säilytetty suurin kustannuksin, mutta hän antoi ilolla
osan Herralle tunnustuksena, että kaikki oli Hänen. Samoin meidänkin
ensimmäinen asiamme tulisi olla tuoda kiitosuhrimme Jumalalle." P.P.
98.
9.5. Maanantai, ilta
Kor. 1:19, 20
"Geoloogit sanovat maan itsensä sisältävän todisteita siitä, että se on
huomattavasti vanhempi kuin Mooseksen kertomus osoittaa. On
löydetty ihmisten ja eläinten luita sekä sota-aseita, kivettyneitä puita
jne., paljon suurempia kuin nykyään esiintyvät tai vuosituhansien aikana
syntyneet, ja niistä on päätelty, että jo kauan ennen
luomiskertomuksessa esitettyä aikaa maassa asui olentoja, jotka olivat
paljon suurempia kuin nykyään elävät ihmiset... Maasta, löydetyt
jäännökset todistavat olosuhteista, jotka monessa suhteessa eroavat
nykyajasta... Nooan päivinä haudattiin miehiä, eläimiä ja puita, jotka
olivat paljon suurempia kuin nykyään esiintyvät." 104.
10.5. Tiistai, aamu
1. Moos. 12:1-4
”Aabraham ei ollut missään pienessä koetuksessa häneltä ei vaadittu
mitään vähäistä uhria. Voimakkaat siteet sitoivat hänet kotimaahansa,
sukulasiinsa, perheeseensä. Mutta hän ei epäröinyt totella kutsua. Hän
ei esittänyt mitään kysymyksiä luvatusta maasta - olisiko maaperä
hedelmällinen, ilmasto terveellinen; olisiko maa kaunista ja tarjoaisi
tilaisuuden rikkauden kokoamiseen. Jumala oli puhunut ja hänen
palvelijansa täytyi totella. Onnellisin paikka maan päällä hänellä oli
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paikka, mihin Jumala halusi hänet asettaa." P. P. 118.
10.5. Tiistai, ilta
Matt. 10:37, 38
"Vielä nytkin koetellaan monia samoin kuin Aabrahamia. He eivät kuule
Jumalan ääntä, joka puhuisi heille suoraan taivaasta, mutta Hän kutsuu
heitä sanansa opetuksien ja kaitselmuksensa ohjausten kautta, Heitä
voidaan kutsua jättämään siihenastinen elämänsä, joka lupasi heille
rikkautta ja kunniaa, luopumaan edullisista suhteista, ja eroamaan
sukulaisistaan astuakseen tielle, joka näyttää tuovan heille itse
kieltäymystä, vaivannäköä ja uhreja. Jumalalla on työ heille tehtävänä."
P. P. 118, 119.
11.5. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 13:1-4
"Aabrahamin, Jumalan ystävän elämä oli rukouselämää. Kaikkialla,
missä hän avasi telttansa, hän pystytti siihen viereen myös alttarin jonka
päällä uhrasi aamu- ja iltauhrin... Siten tulisi kristillisten kotien olla
valoina maailmassa. Niistä tulisi aamuisin ja iltaisin kohota rukouksia
suloisena tuoksuna Jumalalle. Silloin Hänen armonsa ja siunauksensa
laskeutuvat aamukasteen tavoin rukoilevien ylle.” Schk. III, 78.
11.5. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 13:5-10
"Hedelmällisin seutu koko Palestiinassa oli Jordanin laakso, joka
katselijoille muistutti menetettyä paratiisia ja oli kauneudessa ja
hedelmällisyydessä! Niilin rikastuttaman tasangon kaltainen jonka hän
äskettäin oli jättänyt. Siellä oli myös rikkaita ja kauniita kaupunkeja,
jotka lukuisine toreineen kutsuivat edullisiin kauppoihin. Maallisen voiton
toiveiden sokaisemana ei Loot huomannut siveellisiä ja henkisiä
paheita, joita hänen siellä oli kohdattava." P. P. 125.
12.5. Torstai, aamu
1. Moos. 13:11-13
"Kotia etsiessämme haluaa Jumala meidän ennen kaikkea huomioivan
itseämme ja perhettämme ympäröivät siveelliset ja uskonnolliset
vaikutukset. Voimme joutua, epäsuotuisiin olosuhteisiin, sillä monet
eivät voi saada sellaista ympäristöä kuin mielellään haluaisivat, ja minne
tahansa velvollisuus meitä kutsuukin, antaa Jumala meille voimaa
kestää turmeltumattomana, jos valvomme ja rukoilemme Kristuksen
armoon turvautuen. Mutta meidän ei tule hyödyttömällä tavalla antautua
alttiiksi vaikutuksille, jotka ovat epäsuotuisia kristillisen luonteen
muodostamiselle. Jos vapaaehtoisesti antaudumme maailmallisuuden
ja epäuskon ilmapiiriin, pahoitamme Jumalan mielen ja ajamme pois
pyhät enkelit kotipiiristämme." P. P. 162.
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12.5. Torstai, ilta
1. Moos.
18:1-5
"Ennen kuin, tulivat hänen telttansa luo, vieraat pysähtyivät ikään kuin
neuvotellakseen, mitä tekisivät. Odottamatta heidän etsivän hänen
suosiotaan nousi Aabraham nopeasti, ja kun he näennäisesti kääntyivät
toiseen suuntaan, kiiruhti hän heidän peräänsä ja kehotti heitä hyvin
kohteliaasti osoittamaan hänelle sen kunnian, että virkistäytyisivät
hänen luonaan... Tätä kohteliasta tekoa Jumala piti riittävän tärkeänä
Hänen sanaansa, ylösmerkittäväksi; ja tuhannen vuotta myöhemmin
viittasi apostoli tähän Jumalan Hengen valaisemana: 'Vieraanvaraisuutta
älkää unohtako, sillä sen kautta muutamat ovat tietämättään saaneet
enkeleitä vieraakseen.’" P. P. 130.
12.5. Perjantai, aamu
1. Moos. 18:16-19
"Jokaisesta kristillisestä kodista tulisi säteillä pyhää valoa. Sen tulisi
näkyä kaikessa kodin piirissä, ja ilmetä hellänä huomaavaisuutena ja
lempeänä, epäitsekkäänä kohteliaisuutena. On perheitä, joissa tätä
periaatetta noudatetaan, koteja, joissa palvellaan Jumalaa ja joissa
vallitsee todellinen rakkaus. Näistä perheistä nousee aamuja iltarukous
Jumalan puoleen suloisena tuoksuna, ja Hänen armolahjansa ja
siunauksensa laskeutuvat aamukasteen tavoin rukoilevien ylle. Hyvin
järjestetty kristillinen talous on valtava todistus kristillisen uskonnon
hyväksi – todistus, jota uskottomat eivät voi vastustaa." P. P. 136.
12.5. Perjantai, ilta
Neh. 13:19
"Poistakaa ennen auringonlaskua kaikki maalliset työnne, pankaa
syrjään kaikki maailmalliset sanomalehdet ja kirjat, selittäkää
lapsillenne toimintatapanne ja sen tarkoitus ja antakaa heidän ottaa
osaa valmistuksiinne viettääksenne sapattia käskyn mukaisesti."
Schatzk. III, 17.
14.5. Sapatti, aamu
5. Moos. 5:12
"Jos tahdomme tulla osallisiksi siunauksesta, joka on luvattu kuuliaisille,
niin meidän täytyy olla huolellisempia sapatin viettämisessä. Pelkään,
että me matkustamme sinä päivänä monta kertaa, vaikka voisimme
sen välttää. Sen valon mukaan, jonka Herra on antanut sapatin
pyhittämisessä, meidän tulisi huolellisesti ajatella laivalla ja junalla
matkustamista sinä päivänä. Siinä meidän tulisi antaa esimerkki
lapsillemme ja nuorisollemme.” Schatzk. III, 20.
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14.5. Sapatti, ilta
1. Tess. 5:5
"Jumalan lapset ovat hänen edustajiaan maan päällä, ja Hän haluaa että
he olisivat valoina tämän maailman siveellisessä pimeydessä.
Kaupungeissa, kylissä ja siroteltuina yli koko maan he ovat Jumalan
todistajia, välikappaleita, joiden kautta Hän tahtoo ilmoittaa tahtonsa ja
armonsa ihmeet uskottomalle maailmalle. Hänen suunnittelemansa on,
että kaikki suuresta lunastuksesta osalliset toimivat Hänelle.” P. P. 126.
15.5. Sunnuntai, aamu
Joh. 1:46
"Jeesus tuli tähän maailmaan nöyryyteen pukeutuneena. Hän oli alhaista
syntyperää. Taivaan ruhtinas, kirkkauden kuningas, taivaallisten
sotajoukkojen päämies nöyrtyi ottamaan ylleen ihmismuodon.
Hänelläkään ei ollut niitä" etuja, joita vailla köyhät ovat. Raskas
raadanta ja kieltäymykset kuuluivat Hänen jokapäiväiseen elämäänsä.”
K. S. L. 177.
15.5. Sunnuntai, ilta
4. Moos. 24:17
"Tietäjät olivat nähneet salaperäisen valon taivaalla sinä yönä, jolloin
Jumalan kirkkaus valaisi Betlehemin kukkulat. Kun valo katosi, ilmestyi
näkyviin loistava tähti, joka viipyi taivaalla. Se ei ollut kiintotähti eikä
planeetta, ja ilmiö herätti mitä suurinta mielenkiintoa. Tuo tähti oli
kaukainen, loistava enkeli joukko, mutta sitä eivät viisaat miehet
tienneet. Kuitenkin heistä tuntui, että tuo tähti oli heille erikoisen tärkeä.
He ... tutkivat vanhoja kirjakääröjä. Bileamin ennustus oli kuulunut...
Olisiko tämä outo tähti lähetetty tuon Luvatun sanansaattajaksi?'' A. T.
44.
16.5. Maanantai, aamu
Luuk. 2:40
"Hänen hiljainen ja yksinkertainen elämänsä ja myös Raamatun ylen
niukat tiedot Hänen lapsuusvuosistaan antavat tärkeän opetuksen. Mitä
rauhallisempaa ja yksinkertaisempaa elämää Lapsi saa elää - mitä
enemmän vailla keinotekoista kiihotusta ja mitä enemmän
sopusoinnussa luonnon kanssa - sitä suotuisampaa se on ruumiin ja
sielun kehitykselle ja hengelliselle kasvulle.” A. T. 57.
16.5. Maanantai, ilta
Luuk. 2:41-47
''Jeesus sai kasvatuksen kotonaan. Hänen äitinsä oli Hänen
ensimmäinen inhimillinen opettajansa. Äitinsä huulilta, ja profeettain
kirjakääröistä Hän oppi taivaallisia asioita. Hän eli köyhän miehen
kodissa maalla ja kantoi uskollisesti ja iloisesti osuutensa taloushuolista.
Hän joka oli ollut taivaan hallitsijana - oli nöyrä palvelija, hellä ja
kuuliainen poika. Hän opetteli ammatin ja työskenteli omin käsin
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yhdessä Joosefin kanssa tämän puusepän työhuoneessa.” K. S. L. 370.
17.5. Tiistai, aamu
Luuk. 2:48-51
"Yhden päivän laiminlyönnin johdosta he kadottivat Vapahtajan, mutta
Hänen löytämisensä maksoi heille kolmen päivän levottoman etsinnän.
Niin käy meillekin: turhalla puheella, pahan puhumisella tai rukouksen
laiminlyömisellä voimme yhdessä päivässä kadottaa Vapahtajan
läsnäolon, ja voimme joutua monta päivää murheissamme etsimään
löytääksemme Hänet ja saavuttaaksemme jälleen menettämämme
rauhan. Meidän on otettava vaarin, ettemme seurustellessamme
toistemme kanssa unohda Jeesusta ja kulje eteenpäin huomaamatta,
ettei Hän olekaan kanssamme. A. T. 65.
17.5. Tiistai, ilta
Matt. 4:1, 2
”Ihmisluonnossa Kristuksen oli sovitettava Aadamin epäonnistuminen.
Mutta Aadam joutui kiusaajan hyökkäysten kohteeksi, ei hänessä vielä
ollut mitään synnin vaikutuksia. Hän oli miehuuden kukoistuksessa
omaten täydet sielun ja ruumiin voimat... Näin ei ollut Jeesuksen laita,
kun Hän joutui erämaahan kamppailemaan Saatanan kanssa.
Neljäntuhannen vuoden ajan ihmis-suvun fyysinen voima, henkiset kyvyt
ja siveellinen arvo olivat vähentymistään vähentyneet, ja Kristus otti
päälleen rappeutuneen ihmiskunnan heikkoudet. Vain täten hän saattoi
pelastaa ihmisen Hänen alennuksensa syvimmistä kuiluista." A. T. 98.
18.5. Keskiviikko, aamu
Matt. 4:10, 11
"Monet väittävät, että Kristuksen oli mahdotonta langeta kiusaukseen.
Silloin Häntä ei olisi voitu asettaa. Aadamin tilalle, eikä Hän olisi voinut
saavuttaa voittoa, jota Aadam ei saanut. Jos meidän taistelumme olisi
jossain suhteessa ankarampi kuin Kristuksen, ei Hän voisi auttaa meitä.
Mutta Vapahtajamme omaksui ihmisyyden kaikkine taipumuksineen.
Hän otti ihmisen luonnon, johon sisältyi mahdollisuus langeta
kiusaukseen. Meidän ei ole kestettävä mitään, mitä Hän ei olisi
kestänyt." A. T. 98.
18.5. Keskiviikko, ilta
Hebr. 4:15
"Monien mielestä tällä taistelulla Kristuksen ja Saatanan välillä ei ole
mitään erikoista merkitystä heidän omalle elämälleen, ja he tuntevat
sitä kohtaan vain vähän mielenkiintoa. Mutta tämä taistelu toistuu
jokaisessa ihmissydämessä. Kukaan ei koskaan siirry vihollisen riveistä
Jumalaa
palvelemaan
kohtaamatta
saatanan
hyökkäyksiä.
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Houkutukset, joita Kristus vastusti, ovat juuri niitä, jotka meistä tuntuvat
niin vaikeilta voittaa." A. T. 97.
19.5. Torstai, aamu
Hebr. 12:2
"Kun katselemme Vapahtajan täydellisyyttä, haluamme tulla kokonaan
muutetuiksi ja uudistetuiksi hänen puhtaan kuvansa mukaan. Sielumme
isoaa ja janoaa tulla hänen kaltaisekseen, jota ihailemme. Mitä
enemmän ajattelemme Kristusta, sitä enemmän puhumme hänestä
muille ja esitämme häntä maailmalle.” T. K. L. 75, 76.
19.5. Torstai, ilta
Mark. 10:13-16
''Näissä lapsissa, joita Jeesuksen, luokse tuotiin Hän näki ihmisiä, joista
tulisi Hänen armonsa perillisiä ja Hänen valtakuntansa alamaisia, ja
jotkut heistä saisivat Hänen tähtensä kärsiä marttyyrikuoleman. Hän
tiesi, että nämä lapset kuuntelisivat Häntä ja ottaisivat Hänet vastaan
Vapahtajanaan paljon halukkaammin kuin aikuiset, joista monet olivat
kovasydämisiä ja täynnä tämän maailman viisautta." A. T. 492, 493.
20.5. Perjantai, aamu
2. Tim. 1:4, 5
”Älkää antako epäkristillisellä luonteellanne väärää kuvaa Kristuksesta.
Älkää kovuudellanne ja tylyydellänne estäkö pienokaisia tulemasta
Jeesuksen luo... Älkää toimiko ikään kuin heidän ei vielä lapsuudessaan
odotettaisi ottavan Kristusta vastaan. Älkää antako heille sitä väärää
käsitystä, että kristinusko on synkkä uskonto ja että heidän tullessaan
Kristuksen luo pitää luopua kaikesta, mikä tekee elämän iloiseksi. Kun
Pyhä Henki vaikuttaa lasten sydämessä, tukekaa Hänen työtään.
Opettakaa heille, että Vapahtaja kutsuu heitä ja ettei mikään voi tuottaa
Hänelle suurempaa iloa kuin se, että he jättäytyvät Hänelle nuoruutensa
kukoistuksessa." A. T. 496.
20.5. Perjantai, ilta
Kork. V. 2:11-13 alku osa
"Sapatti johtaa ajatuksemme luontoon ja saattaa meidät Luojan
yhteyteen. Lintujen laulussa, puiden huminassa ja meren pauhussa
voimme vielä kuulla Hänen äänensä, joka puhui Aadamin kanssa
Eedenissä illan viileydessä. Ja nähdessämme Hänen voimansa
luonnossa saamme siitä lohdutusta, sillä se sana, joka loi kaiken, puhuu
elämää sielulle." A. T. 260.
21.5. Sapatti, aamu
Jes, 52:7, 8
"Jos puhuja jumalanpalveluksessa on tehnyt virheen, niin karttakaa
mainitsemasta siitä hänelle. Puhukaa vain hänen tekemästään hyvästä
ja hänen esittämistään hienoista ajatuksista. On helppo nähdä, miksi
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lapset niin vaikeasti joutuvat saarnan sanan vaikutukseen ja miksi he
osoittavat niin vähän kunnioitusta Jumalan huonetta kohtaan. Heidät on
kasvatettu riittämättömästi. Heidän vanhempansa tarvitsevat
jokapäiväistä yhteyttä Jumalan kanssa. Heidän omien käsitystensä
täytyy hienostua ja jalostua; heidän huulensa tarvitsevat kosketusta
alttarin hehkuvan hiilen kanssa.” Schatzk. II, 179.
21.5. sapatti, ilta
Matt. 28:16-20
"Opetuslapsille annettu tehtävä kuuluu myös meille. Tänään kuten
silloinkin tulee ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa korottaa
niille, jotka ilman Jumalaa ja ilman toivoa ovat maailmassa. Herra
tarvitsee paimenia, opettajia ja evankelistoja. Ovelta ovelle tulisi Hänen
palvelijoittensa
julistaa
pelastussanomaa.
Iloinen
sanoma
anteeksiannosta Kristuksen kautta tulee viedä kaikille kansoille ja
sukukunnille." Schatzk. III, 176.
22.5. Sunnuntai, aamu
Matt. 5:17, 18
"On monia, jotka väittävät, että laki poistettiin Kristuksen kuoleman
kautta, mutta täten he vastustavat Kristuksen sanoja.... Kristus antoi
elämänsä sovittaakseen ihmisten lain rikkomukset. Jos laki olisi voitu
muuttaa tai kumota, ei Kristuksen olisi tarvinnut kuolla." Kr. V. 313.
22.5. Sunnuntai, ilta
Matt. 5:19
''Toisin sanoen hänellä ei ole oleva lainkaan sijaa siellä... Laissa ei ole
ainoatakaan käskyä, mikä ei ole ihmiselle hyödyllinen ja edistä hänen
onneaan sekä tässä elämässä, että tulevassa. Ollessaan kuuliainen
Jumalan laille ihminen on kuin suojamuurin ympäröimä ja turvassa
pahalta. Se, joka yhdestä kohdasta purkaa tämän Jumalan pystyttämän
suojamuurin, on tehnyt tyhjäksi sen koko merkityksen, sillä hän on
avannut aukon, mistä vihollinen voi päästä sisään turmelemaan ja
tuhoamaan. Rohjetessaan syrjäyttää Jumalan tahdon yhdessä kohdin
avasivat esivanhempamme sulut ja päästivät onnettomuuden
maailmaan. Ja jokainen yksilö, joka noudattaa heidän esimerkkiään,
kokee samat seuraukset.” Vs. 81, 82.
23.5. Maanantai, aamu
Matt. 5:20
"Koska laki on pyhä, juutalaiset eivät voineet saavuttaa vanhurskautta
omilla ponnistuksillaan lain pitämiseksi. Kristuksen opetuslasten
vanhurskauden oli oltava aivan toista kuin fariseusten, jos heidän mieli
päästä taivasten valtakuntaan. Pojassaan Jumala tarjosi heille
täydellisen lainvanhurskauden. Jos he avaisivat sydämensä kokonaan
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Kristukselle, silloin Jumalan oma elämä, Hänen
heissä, muuttaen kaltaisikseen." Vs. 85.

rakkautensa, asuisi

23.5. Maanantai, ilta
Matt. 5:21, 22
"Lahjoittaessaan Poikansa meidän lunastukseksemme Jumala on
osoittanut, miten suuren arvon Hän antaa jokaiselle ihmissielulle, eikä
Hän salli kenenkään puhua halveksivasti toisesta. Me joudumme
näkemään virheitä ja heikkouksia lähimmäisissämme, mutta Jumala
pitää jokaista sielua omaisuutenaan - sekä luomisen perusteella että
vieläkin suuremmalla syyllä ostettuaan ihmiset Kristuksen kalliilla
verellä. Jokainen luotiin Hänen kuvakseen, ja kaikkein syvimmälle
vajonneitakin on kohdeltava kunnioittavasti ja hienotunteisesti. Jumala
pitää meitä tilivelvollisina jo yhdestä halveksivasta sanastakin, jonka
olemme kohdistaneet sieluun, jonka puolesta Kristus antoi henkensä."
Vs. 88.
24.5. Tiistai, aamu
Matt. 5:27, 28
"Jos synnillisiä ajatuksia suvaitaan ja hellitään, vaikkapa salaakin, sanoi
Jeesus, että se osoittaa synnin yhä hallitsevan sydämessä. Sielu on yhä
katkeruuden myrkyttämä ja synnin kahleissa. Se, jonka mieli viihtyy
epäpuhtaissa asioissa, joka ei kavahda synnillistä ajatusta, himokasta
katsetta, voi nähdä julkisynnissä, sen häpeässä ja sydäntä särkevässä
murheessa sielunsa kammioihin kätkemänsä pahan todellisen luonnon.
Kiusauksen hetki, jolloin ihminen kenties lankeaa törkeään syntiin, ei
synnytä tuota ilmeistä pahaa, vaan ainoastaan saa puhkeamaan esiin
sen, mikä piili sydämen salakätköissä." Vs. 92.
24.5. Tiistai, ilta
Matt. 5:29, 30
"Tahdon luovuttamista kuvataan silmän pois repäisemisessä ja käden
poikki hakkaamisessa. Usein meistä tuntuu, kuin merkitsisi tahdon
luovuttaminen Jumalalle sitä, että meidän on kuljettava elämän lävitse
rampoina tai silvottuina. Mutta parempi on, sanoo Kristus, että oma
minäsi rampautuu, haavoittuu tai silpoutuu, jos sinä siten voit päästä
elämään sisälle. Tuo, mitä sinä pidät onnettomuutena, on ovi kaikkein
suurempaan onneen." Vs. 94.
25.5. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:31
"Hän muistutti heitä Eedenin ihanista ajoista, jolloin Jumala näki kaiken
olevan 'sangen hyvää’. Tuolta ajalta ovat peräisin sekä sapatti että
avioliitto, kaksi säädöstä, jotka kumpikin on tarkoitettu julistamaan
Jumalan kunniaa ja olemaan ihmiskunnalle siunaukseksi... Synti on
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turmellut avioliiton samoin kuin jokaisen muunkin hyvän lahjan, minkä
Jumala on ihmiskunnalle suonut, mutta evankeliumi tahtoo palauttaa
sille sen alkuperäisen puhtauden ja kauneuden.'' Vs. 96, 97.
25.5. Keskiviikko, ilta
Matt. 5:32
"Nyt niin kuin Kristuksen päivinäkin tila yhteiskunnassa muistuttaa hyvin
vähän tämän pyhän liiton taivaallista ihannetta. Mutta niillekin, joiden
osaksi on tullut katkera pettymys siinä, missä he olivat odottaneet
kokevansa ystävyyttä ja iloa, tarjoaa Kristuksen evankeliumi lohdun.
Kärsivällisyys ja lempeys, minkä Hänen Henkensä voi lahjoittaa,
huojentaa kovaa osaa. Sydämen, missä Kristus asuu, tyydyttää Hänen
rakkautensa niin täysin, ettei se kaipaa osakseen myötätuntoa ja
huomiota. Ja kun sielu antautuu Jumalalle, voi Hänen viisautensa
toteuttaa sen, mihin ihmisviisaus ei pystynyt. Kun Hänen armonsa
ilmestyy, se saattaa liittää ennen välinpitämättömät ja vieraantuneet
sydämet toisiinsa sitein, mitkä ovat kaikkia maallisia siteitä lujemmat ja
pysyväisemmät - koetuksen, kestävän rakkauden kultaisin siteinä Vs.
98, 99.
26.5. Torstai, aamu
Matt. 5:33-36
"Juutalaiset ymmärsivät kolmannen käskyn kieltävän Jumalan nimen
väärinkäyttämisen, mutta he arvelivat, että muunlaiset valat olivat
sallittuja. Valanteko oli heidän, keskuudessaan yleistä. Mooses oli
kieltänyt heitä vannomasta väärin, mutta heillä oli monenlaisia
verukkeita, joilla he pyrkivät vapauttamaan itsensä valan
velvoituksesta." Vs. 100, 101.
26.5. Torstai, ilta
Matt. 26:62-64
"Jeesus tuomitsi heidän menettelynsä, selittäen, että heidän
vannomisensa
oli
Jumalan
käskyn
rikkomista.
Kuitenkaan
Vapahtajamme ei kieltänyt oikeusvalan tekemistä, jolloin Jumalaa
juhlallisesti pyydetään sen todistajaksi, että on puhuttu pelkkää totuutta.
Ei Jeesus itsekään ollessaan suuren neuvoston tutkittavana kieltäytynyt
vahvistamasta todistustaan valalla." Vs. 101.
27.5. Perjantai, aamu
Matt. 5:23, 24
”Vielä jotain täytyy erikoisesti huomioida valmistuspäivänä. Sinä päivänä
tulisi kaikki erottava sisarien ja veljien välillä, perheessä tai
seurakunnassa, poistaa. Puhdistakaa sielunne vihasta ja kaikesta
pahasta. Nöyrässä hengessä 'tunnustakaa toisillenne syntinne ja
rukoilkaa toinen toistenne puolesta, että te parantuisitte’. (Jaak. 5:16.)
Schk. III, 17.
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27.5. Perjantai, ilta
Ps. 105:1-3
"Taivaallinen Isämme haluaisi sapatin pyhittämisen kautta säilyttää
Jumalan tuntemuksen ihmisten keskuudessa. Hän haluaa sapatin
kiinnittävän mielemme oikeaan ja elävään Jumalaan, ja sen kautta, että
tunnemme Hänet, meillä olisi elämä ja rauha." Schatzk. III, 11.
28.5. Sapatti, aamu
2. Moos. 5:5
''Kun Herra vapautti kansansa Israelin Egyptistä ja antoi sille lakinsa,
opetti
Hän
sitä
erottumaan
epäjumalan
palvelijoista
pyhittämällä sapatin. Sapatin pyhittämistä tiedettiin, kuka kunnioitti
Jumalan herruutta ja kuka kieltäytyi vastaanottamasta Häntä Luojanaan
ja Kuninkaanansa... Kuten sapatti muinoin oli Israelin tunnuksena
jättäessään Egyptin ja muuttaessaan maalliseen Kaanaaseen, aivan
samoin se on tänään Jumalan kansan tunnuksena joka lähtee pois
maailmasta, mennäkseen ikuiseen rauhaan. Sapatti on sisäisen
yhteyden merkki Jumalan ja Hänen kansansa välillä.” Schatzk. III, 11,
12.
28.5. Sapatti, ilta
Luuk. 14:17
"Maailman täytyy kristityissä nähdä todiste kristinuskon voimasta. Ei
vain muutamissa harvoissa paikoissa, vaan kaikkialla maailmassa
tarvitaan lähettiläitä, jotka julistavat armoa. Kaikista maista kajahtaa
huuto: ’Tule yli ja auta meitä.’ Rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset
pyytävät valoa. Miehet ja naiset isoavat totuutta sellaisena, kuin se on
Jeesuksessa." Schk. III, 176.
29.5. Sunnuntai, aamu
Tuom. 13:13, 14
"Äidin tavat vaikuttavat lapsessa joko hyvään tai pahaan. Periaatteiden
täytyy hallita häntä ja hänen on harjoitettava kohtuutta ja itse
kieltäymystä, jos hän haluaa lapsensa hyvinvointia. Tyhmät
neuvonantajat puhuvat äidille, että hänen on tarpeen tyydyttää jokainen
halunsa ja toiveensa, mutta se mielipide on väärä ja vahingollinen.
Jumalan käsky asettaa äidille juhlallisen velvoituksen, harjoittaa
itsehillintää.” P. P. 566.
29.5. Sunnuntai, ilta
1 . Piet. 3:4
"Vilpitön luonne on suuremmasta arvosta kuin Ofiirin kulta. Ilman sitä ei
kukaan voi saavuttaa kunniaa ja mainetta. Mutta luonnetta ei peritä.
Sitä ei voida ostaa. Siveellinen hyve ja hienot henkiset kyvyt eivät ole
sattuman seuraus. Arvokkaat Iahjat ovat arvottomia, ellei niitä
paranneta. Jalon luonteen muodostaminen on ihmiselämän pituinen työ
ja ponnistelujen on oltava ahkeria ja kestäviä. Jumala antaa tilaisuuksia;
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tulos riippuu niiden käytöstä, mitä niistä teemme." P. P. 218.
30.5. Maanantai, aamu
Matt. 11:29
"Kristuksen hiljaisuuden ilmeneminen kodissa tekee sen jäsenet
onnellisiksi. Se ei haasta riitaa, ei vastaa tylysti, vaan hillitsee kiivaan
luonnon ja levittää ympärilleen lempeyttä, jonka kaikki sen taikapiirissä
oleskelevat tuntevat. Missä sitä vaalitaan, siellä tulevat maalliset
perheet yhdeksi suuren taivaallisen perheen kanssa." Vs. 32.
30.5. Maanantai, ilta
Ps. 145:18, 19
"Kaunopuheisimmatkin rukoukset ovat vain tyhjää sanahelinää, elleivät
ne ilmaise sydämen todellisia tunteita. Mutta rukous, mikä lähtee
vilpittömästä sydämestä ja esittää sielun nimenomaiset tarpeet - aivan
kuin pyytäisimme suosionosoitusta joltakulta maalliselta ystävältä,
odottaen pyyntöömme suostuttavan, - tämä on uskon rukous. Jumala ei
kaipaa meidän muodollista, kunnioitustamme, mutta särjetyn ja nöyrän
sydämen sanaton huuto, sydämen, joka tuntee syntinsä ja äärimmäisen
heikkoutensa, löytää tiensä kaikkein armollisimman Isän luo.” Vs. 127.
31 Tiistai, aamu
5. Moos. 24:14, 15
"Jumala haluaisi pitää ohjaksissa asiaankuulumattoman rakkauden
omaisuuteen ja valtaan. Yhden luokan taholta tapahtuva, jatkuva
rikkauden kokoaminen ja toisen luokan köyhyys synnytti suurta pahaa.
Kun rikkaan valtaa ei rajoitettu, he tulivat lopulta niin suureksi, että
köyhää, vaikka Jumalan silmissä yhtä arvokas joka suhteessa, hänen
onnellisemmat veljensä pitivät alempina. Tietoisuus tästä sorrosta
kutsui esiin köyhemmän luokan intohimot... Jumalan asettamat
määräykset edistivät yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta." P. P. 539.
31.5. Tiistai, ilta
5. Moos. 15:7, 8
"On monia, jotka suurella innolla sanovat kaikilla ihmisillä olevan
samanlaisen osuuden Jumalan siunauksiin. Mutta se ei ollut Luojan
tarkoitus. Ulkonaisten olosuhteiden erilaisuus on välikappale, jolla
Jumala koettelee ja kehittää luonnetta. Mutta Hän tahtoo, että ne, joilla
on maallista omaisuutta, pitävät itseään vain Hänen omaisuutensa
taloudenhoitajina, joille on uskottu varoja, jotka tulee käyttää kärsivien
ja tarvitsevien parhaaksi." P. P. 540.
KESÄKUU
1.6. Keskiviikko, aamu
Fil. 4:4
"Kristus toivoo meidän esittävän Hänen palvelemisensa miellyttävänä,
jollaista se todellisuudessa on. Ilmaise kieltäymyksesi ja salaiset
sydänsurusi yksin säälivälle Vapahtajalle. Jätä taakkasi ristin juurelle ja
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kulje tietäsi eteenpäin iloiten Jeesuksen rakkaudessa, Hänen, joka on
ensin rakastanut sinua. Ihmiset eivät ehkä milloinkaan saa tietää siitä,
mitä salassa tapahtuu sielun ja Jumalan välillä, mutta tuloa Hengen
työskentelystä sydämessä on kaikille ilmeinen, sillä Hän, 'joka salassa
näkee, maksaa sinulle’ julkisesti." Vs. 129.
1.6. Keskiviikko, ilta
Room. 8:18
"Kun Hän sallii meille koettelemuksia ja vastoinkäymisiä, se tapahtuu
'meidän parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen
pyhyydestään’. (Hebr. 12:10.) Uskossa kannettuna tuo koettelemus, joka
tuntui niin kovalta ja katkeralta, osoittautuukin siunaukseksi. Julma isku ,
joka tekee lopun maallisista riemuista, suuntaa katseemme taivaaseen.
Miten monta onkaan, jotka eivät koskaan olisi tulleet tuntemaan
Jeesusta, ellei suru olisi saanut heitä etsimään lohtua Hänestä!" Vs. 23,
24.
2.6. Torstai, aamu
Ps. 119:37
"Jos ihmisillä olisi oikeus syrjäyttää Herran vaatimukset ja itse määritellä
velvollisuutensa, niin jokainen menettelisi mielensä mukaan ja hallitusvalta riistettäisiin Jumalan käsistä. Ihmisen tahto asetettaisiin
korkeimmaksi, ja Jumalan ylevään ja pyhään tahtoon - siihen rakkauden
aivoitukseen, joka Hänellä on luoduistaan - suhtauduttaisiin
välinpitämättömästi ja halveksien." Vs. 82.
2.6. Torstai, ilta
Tiit. 2:7, 8
"On muutamia, jotka tuntevat miten laajalle heidän sanojensa ja
tekojensa vaikutus ulottuu... Jokainen harjoittaa vaikutusta toiseen, ja
on edesvastuussa tämän vaikutuksen seurauksista. Sanoilla ja teoilla on
kaunopuhelias valta, ja pitkä tulevaisuus osoittaa täällä elämämme
vaikutuksen. Sanojemme ja tekojemme vaikutus palaa varmasti meille
takaisin siunauksena tai kirouksena. Tämä ajatus antaa elämälle
kauhean vakavuuden ja sen tulisi johtaa meidät nöyrään rukoukseen
Jumalan puoleen, että Hän johtaisi meitä viisaudessaan." P. P. 561.
3.6. Perjantai, aamu
Ps. 50:23
"Ne, jotka viipyvät Jumalan suurissa armoteoissa eivätkä unohda Hänen
pienimpiäkään lahjojaan, vyöttäytyvät ilolla ja laulavat sydämissään
Herralle. Jokapäiväisten siunausten, joita saamme Jumalan kädestä, ja
ennen kaikkea Jeesuksen kuoleman, jotka tuovat onnen ja
taivaan
ulottuvillemme,
tulisi
olla
jatkuvan
kiitollisuutemme aiheina... Meidän tulee ylistää Herraa autuaasta,
Hartauskalenteri

30

Huhti-Kesäkuu 2011

toivosta, jotta meille tarjotaan suuressa lunastussuunnitelmassa,
meidän tulee kiittää Häntä taivaallisesta perinnöstä, runsaista
lupauksistaan; kiittää siitä, että Jeesus elää ja esiintyy
Välimiehenämme." P. P. 287.
3.6. Perjantai, ilta
Matt. 24:4, 5
"Mitä sanomaa nämä opettajat julistavat? Saako ne sinut
kunnioittamaan ja pelkäämään Jumalaa? Saako se sinut osoittamaan
rakkautesi Häntä kohtaan olemalla kuuliainen Hänen käskyilleen? Jos
ihmiset eivät täytä siveyslain merkitystä, jos he pitävät halpana
Jumalan käskyjä, heillä ei ele mitään arvoa taivaan silmissä. Tiedämme
ilman muuta heidän väitteensä perättömiksi.” Vs. 206.
4.6. Sapatti, aamu
Ps. 104:24
”Isät ja äidit, antakaa lastenne oppia kukista. Ottakaa heidät kanssanne
puutarhaan ja kedolle ja lehtevien puiden alle ja opettakaa heitä
lukemaan luonnosta Jumalan rakkauden sanomaa. Antakaa ajatuksen
Hänestä liittyä lintuihin ja kukkiin ja puihin. Opettakaa lapset näkemään
kaikessa kauniissa ja viehättävässä ilmaus Jumalan rakkaudesta heitä
kohtaan. Tehkää uskonto heille miellyttäväksi, niin että se itse suosittaa
itseään heille. Olkoon hyvyyden laki huulillanne." Vs. 143, 144.
4.6. Sapatti, ilta
1. Joh. 5:4
"Ilman elävää uskoa Kristukseen omakohtaisena Vapahtajana meidän
on mahdotonta vaikuttaa epäuskoiseen maailmaan. Emme voi antaa
muille sellaista, mitä itsellämme ei ole. Vain mikäli itse olemme
antautuneet ja pyhittäytyneet Kristukselle, on vaikutuksemmekin
siunaukseksi ja rakennukseksi ihmiskunnalle." Vs. 61.
5.6. Sunnuntai, aamu
2. Tim. 2:5
"Antautumisen täytyy olla täydellinen. Jokainen heikko, epäilevä,
taisteleva sielu, joka täydellisesti antautuu Herralle, tuodaan
välittömään yhteyteen voimien kanssa, jotka tekevät heidät kykeneviksi
tulemaan voittajiksi. Taivas on häntä lähellä ja kaikkina kiusauksen ja
hädän hetkinä häntä tukevat ja auttavat laupeuden enkelit.” W. d. A.
239.
5.6. Sunnuntai, ilta
Hebr. 12:1
”Emme saa sallia mielemme kiihtyä todellisesta tai luulotellusta
vääryydestä, mitä olemme kohdanneet. Oma minä on vihollinen, jota
meidän on eniten pelättävä. Millään paheella ei ole kauheampia
seurauksia luonteeseen, kuin inhimillisellä intohimolla, joka ei ole Pyhän
Hengen herruuden, alla.” D. d. E. 411.
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6.6. Maanantai, aamu
1. Tim. 6:12
"Taistelu omaa minää vastaan on suurin sota, mitä koskaan on käyty.
Itsensä luovuttaminen, kaiken alistaminen Jumalan tahdon alaiseksi
synnyttää taistelun, mutta sielun täytyy tulla Jumalalle kuuliaiseksi,
ennen kuin se voi tulla uudestaan pyhäksi." T. K. L. 37.
6.6. Maanantai, ilta
4. Moos. 12:1
"Koska he pitivät itseään yhtä Jumalan suosimina, pitivät he itseään
oikeutettuna ottamaan saman aseman ja arvovallan" P. P. 384.
''Taivaan polku on liian kaita arvonimien ja rikkauksien ratsastaa, liian
kaita itsekkään kunnianhimon astella, liian jyrkkä ja epätasainen
mukavuuden rakastajien kavuta.” Vs. 198.
7.6. Tiistai, aamu
Sananl. 22:13
”Aherrus, kärsivällisyys, kieltäymys, parjaus, köyhyys, vastustus syntisten
taholta - se oli Kristuksen osana, ja sen on oltava meidänkin osanamme,
jos meidän koskaan tulee mieli päästä Jumalan Paratiisiin." Vs. 198.
7.6. Tiistai, ilta
Room. 12:21
"Itserakkaus se hävittää rauhamme. Kun oma minä vielä elää, meidän
on oltava koko ajan varuillamme, suojellaksemme sitä nöyryytyksiltä ja
loukkauksilta, mutta kun olemme kuolleet ja meidän elämämme on
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, emme pane pahaksemme
ihmisten välinpitämättömyyttä tai halveksuntaa. Me olemme kuurot
solvauksille ja sokeat pilkalle ja häväistykselle.” Vs. 31, 32.
8.6. Keskiviikko, aamu
Sananl. 15: 1
"Niin kauan kuin elämme maailmassa kohtaamme ilkeitä vaikutuksia.
Meitä uhataan luonteemme koettelemiseksi, ja jos me oikeassa
hengessä kohtaamme sen, niin kristilliset hyveet kehittyvät. Jos Kristus
asuu meissä, niin olemme kärsivällisiä, ystävällisiä ja huomaavaisia,
iloisia kiihtymyksen ja kiukun keskellä. Päivästä toiseen ja vuodesta
vuoteen voitamme itseämme ja kasvamme jaloon sankaruuteen. Se on
meille määrätty tehtävä." D. d. E. 413.
8.6. Keskiviikko, ilta
Sananl. 15:1
”On tosin olemassa oikeutettua vihaa, vieläpä Kristuksen seuraajillakin.
Kun he näkevät Jumalaa häväistävän ja Hänen palveluksensa
saatettavan huonoon huutoon tai viattomia sorrettavan, vanhurskas viha
kuohuttaa heidän mieltään. Tällainen herkästä oikeustajusta
syntynyt viha ei ole syntiä. Mutta ne, jotka luulevat mistä otaksutusta
syystä tahansa voivansa antautua vihan tai koston ajatusten valtaan
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avaavat sydämensä saatanalle. Katkeruus ja viha on karkotettava
sielusta, jos haluamme olla sopusoinnussa taivaan kanssa." A. T. 287.
9.6. Torstai, aamu
Fil. 2:12
"Mutta Kristus ei ole missään antanut meille vakuutusta siitä, että on
helppo asia saavuttaa luonteen täydellisyys. Jalo, täydellinen luonne ei
ole synnynnäinen; emme myöskään saavuta sitä sattumalta. Puhtaan
luonteen voimme voittaa ainoastaan henkilökohtaisten ponnistelujen
kautta Kristuksen ansiosta ja armosta. Jumala on se, joka antaa talentit
ja voimaa hallita kykyjämme; me itse muodostamme luonteen. Se
tapahtuu kovan ja vakavan taistelun kautta omaa minää vastaan.
Taistelusta taisteluun on kuljettava perittyjä taipumuksia vastaan,
meidän on perinpohjin pengottava oma itsemme, niin ettei ainoakaan
piirto jää korjaamatta. Älköön kukaan sanoko, ettei hän voi poistaa
luonteenvirheitä. Jos sinä tulet tähän tulokseen, menetät varmaan
iankaikkisen elämän. Mahdottomuus sinun on omassa tahdossasi, sillä
jollet tahdo, et myöskään voi voittaa." Chr. Gl. 326.
9.6. Torstai, ilta
Ef. 4:32
"Emme saa sallia tunteittemme niin helposti loukkaantuvan. Elämme
pelastaaksemme sieluja emmekä varjellaksemme tunteitamme tai
mainettamme. Jos saamme rakkauden sielujen pelastukseen,
lakkaamme huomioimasta pieniä väärinymmärryksiä, joita niin usein
syntyy toinen toistemme keskuudessa. Mitä tahansa toiset meistä
ajattelevat tai meille tekevät, niin sen ei tarvitse häiritä yhteyttämme
Kristukseen, Hengen yhteyttä." D. d. E. 411.
10.6. Perjantai, aamu
Ilm. 3:21
"Mikään muu voitto, minkä saavutamme, ei ole niin kallisarvoinen, kuin
voitto omasta minästä." D. d. E.
10.6. Perjantai, ilta
Jes. 58:13
"Meidän tulee innolla valvoa sapatin aikaa ja muistaa, että jokainen
hetki on pyhitettyä, pyhää aikaa. Jos mahdollista, tulisi työnantajien
antaa työntekijöilleen vapaata perjantain puolesta päivästä sapatin
alkuun, jotta heillä olisi valmistusaikaa ja voisivat Herran päivän
rauhallisesti toivottaa tervetulleeksi. Siten toimiva ei kärsi mitään
menetystä maallisissakaan asioissa." Schatzk. III, 17.
11.6. Sapatti, aamu
Joelin 2:16
"Minä neuvon teitä, sisareni ja veljeni: Muistakaa sapatin päivää, että te
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sen pyhittäisitte. Jos tahdotte lastenne pitävän sapattia lain mukaan,
niin täytyy teidän opettaa heitä opetuksella ja esimerkillä. Syvälle
sydämeen juurtunutta totuutta ei voida täydellisesti pois repiä; se voi
himmentyä, mutta se ei voi koskaan kokonaan sammua. Lapsuudessa
saadut vaikutelmat ilmenevät myöhempinä vuosina. Vaikka olosuhteet
erottavatkin lapset vanhemmistaan ja kodeistaan, niin kuitenkin
lapsuudessa ja nuoruudessa saadut opetukset jäävät heitä
siunaamaan.” Schatzk. III, 20.
11.6. Sapatti, ilta
1. Moos. 4:9
"Älköön kukaan luulko, ette hän voi täällä elää itsekkäästi, ja sitten
palveltuaan omia etujaan päästä Herransa iloon. Suurena
tuomiopäivänä asettaa koko maan Tuomari ne, jotka eivät ole toimineet
Kristukselle, jotka ovat kulkeneet virran mukana eivätkä
ole kantaneet edesvastuuta, ovat ajatelleet vain itseään ja eläneet
itseään miellyttääkseen, samanarvoisiksi kuin pahaa tehneetkin. He
saavat saman tuomion.” Chr. Gl.
12.6. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 19:1-3
”Kukaan ei tuntenut näissä vaatimattomissa vaeltajissa jumalallisen
tuomion mahtavia lähettiläitä, ja vähän uneksi iloinen, huoleton joukko,
että sillä, miten he kohtelisivat näitä jumalallisia lähettiläitä, he
saavuttaisivat syyllisyytensä huipun, joka tuomitsi heidän ylpeän,
kaupunkinsa. Mutta siellä oli yksi mies, joka osoitti ystävällistä
huomaavaisuutta muukalaisia kohtaan, ja kutsui heidät kotiinsa. Loot ei
tuntenut heidän todellista luonnettaan, mutta hänen tapanaan oli olla
kohtelias ja vieraanvarainen; se kuului hänen uskontoonsa... Jos hän ei
olisi ollut mieleltään vieraanvarainen, niin hänet olisi ehkä jätetty
tuhoutumaan muiden sodomalaisten kanssa." P. .P. 151.
12.6. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 19:12-14
"Loot lähti ulos varoittamaan lapsiaan. Hän toisti enkelin sanat. ... Mutta
heistä se oli naurettavaa. Hänen tyttäriinsä vaikuttivat heidän miehensä.
Heillä oli hyvä olla siellä, missä olivat. He eivät nähneet raitaan vaaran
merkkejä. Kaikki oli samoin kuin ennenkin oli ollut. Heillä oli suuria
omaisuuksia, eivätkä he voineet pitää mahdollisena kauniin Sodoman
tuhoutumista." P.u.P.1.53.
13.6. Maanantai, aamu
1. Tim. 6:9
"Lootista oli vaikeata jättää komea asuinpaikkansa ja kaiken koko
elämänsä työllä hankkimansa rikkaus, kulkeakseen tyhjänä vaeltajana.
Mutta sinnekin seurasi häntä Sodoman kirous. Hänen tyttäriensä
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syntinen käyttäytyminen oli seuraus tuon paheellisen palkan huonosta
seurasta. Sen siveellinen turmeltuneisuus oli niin yhdistynyt heidän
luonteeseensa, että he eivät osanneet tehdä erotusta hyvän ja pahan
välillä. Lootin ainoat jälkeläiset, mooabilaiset ja ammonilaiset, olivat
jumalattomia epäjumalia palvelevia sukukuntia, Jumalaa vastaan
kapinoivia ja Hänen kansansa katkeria vihollisia." 153.
13.6. Maanantai, ilta
Sananl. 23:4
"Vielä nytkin monet tekevät samankaltaisen erehdyksen. Kun he etsivät
itselleen asuntoa, katsovat he enemmän ajallisiin etuihin, joita voisivat
saada, kuin siveellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, jotka
ympäröisivät heitä ja heidän perhettään. Toivossa saada suurempaa
menestystä he valitsevat kauniin ja hedelmällisen seudun, tai muuttavat
kukoistavaan kaupunkiin; mutta heidän lapsiansa ympäröivät
kiusaukset ja aivan liian usein he liittyvät olosuhteisiin, mitkä ovat
epäsuotuisia
hurskauden
kehitykselle
ja
oikean
luonteen
muodostumiselle." P. P. 162.
14.6. Tiistai, aamu
1. Moos. 22:1, 2
"Jos sellainen poika olisi kuollut onnettomuudessa tai sairauteen, niin
hellän isän sydän olisi murtunut, hänen valkoinen päänsä olisi taipunut
kumaraan huolista; mutta häntä käskettiin omalla kädellään
vuodattamaan tämän pojan veri. Se tuntui hänestä kauhealta
mahdottomuudelta... Jättäen telttansa katsahti Aabraham pilvettömän
taivaan
rauhallista
loistetta
ja
palautti
mieleensä
melkein viisikymmentä vuotta sitten saamansa lupauksen, että hänen
siemenensä olisi lukematon kuin tähdet.” P. P. 140.
14.6. Tiistai, ilta
1. Moos. 22:3
''Palaten telttaansa, hän meni paikkaan, missä Iisak nukkui nuoruuden
ja viattomuuden häiritsemätöntä unta... Hän meni Saaran luokse, joka
myös nukkui. Herättäisikö hän hänet?... Tulisiko hänen kertoa hänelle
Jumalan vaatimuksesta? Hän halusi jakaa sydämensä taakan hänen
kanssaan... mutta peläten hänen estävän häntä, hän pidättäytyi siitä.
Iisak oli Saaran ilo ja ylpeys... Lopulta Aabraham herätti poikansa."
15.6. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 22:4-6
"Päivä – pisin, mitä Aabraham koskaan oli elänyt - kului hitaasti loppua
kohti. Poikansa ja nuorukainen nukkuessa hän vietti yön rukouksessa,
vielä yhä siinä toivossa, että taivaallinen lähettiläs tulisi ja sanoisi, että
koetus riitti jo nuorukainen voi palata vahingoittumattomana äitinsä
luokse. Toinen pitkä päivä, toinen nöyryytyksen ja rukouksen yö, käskyn,
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joka tekisi hänet lapsettomaksi, koko ajan kaikuessa hänen korvissaan.
Saatana oli lähellä vuodattamassa häneen epäilystä ja epäuskoa; mutta
Aabraham vastusti hänen kuiskauksiaan." P. P. 143, 144.
15.6. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 22:7, 8
"He nousivat yhdessä vuoren huipulle, jona aikana nuorukainen ihmetteli
itsekseen, mistä tulisi uhri heidän ollessaan näin kaukana laumasta.
Lopulta hän sanoi: ’Isäni... katso, tässä on tuli ja puut, mutta missä on
lammas polttouhriksi?’ Oi, mikä koetus se oli! Kuinka leikkasivatkaan
Aabrahamin sydäntä kalliit sanat ’isäni’. Ei vielä - hän ei voinut sitä nyt
hänelle sanoa." 144.
16.6. Torstai, aamu
1. Moos. 22:9-14
"Vapisevalla äänellä ilmoitti Aabraham, sitten pojalleen jumalallisen
sanoman. Kauhulla ja säikähdyksellä näki Iisak kohtalonsa; mutta hän
ei vastustanut yhtään. Hän olisi voinut välttää kohtalonsa, jos olisi
halunnut; surujen kuluttama vanha mies, kolmen kauhean päivän
taistelujen uuvuttamana, ei olisi voinut vastustaa voimakkaan
nuorukaisen tahtoa. Mutta Iisak oli lapsuudesta asti kasvatettu alttiiseen
luottavaiseen kuuliaisuuteen, ja kun Jumalan aikomus ilmaistiin hänelle
avoimesti, taipui hän auliisti... Nyt lausuttiin viimeiset rakkauden sanat,
vuodatettiin viimeiset kyyneleet, viimeisen kerran he syleilivät toisiaan.
Isä kohotti veitsen surmatakseen poikansa." P. P. 144.
16.6. Torstai, ilta
Joh. 8:56
''Sieluntuska, jota hän sai kärsiä kauhean koetuksensa pimeinä päivinä,
sallittiin, jotta hän omasta kokemuksestaan ymmärtäisi jotakin Jumalan
äärettömän uhrin suuruudesta ihmisen lunastamiseksi... Kun
Aabrahamia käskettiin uhraamaan poikansa, heräsi kaikkien
taivaallisten olentojen mielenkiinto. Mitä suurimmalla huomiolla he
seurasivat käskyn täyttämisen jokaista askelta. Kun hän oli
teurastamaisillaan poikansa, ja Jumalan valitsema oinas uhrattiin Iisakin
sijasta - silloin vuodatettiin valoa lunastuksen salaisuuteen." P. P. 146,
147, 148.
17.6. Perjantai, aamu
Jaak. 2:20-24
"Aabraham ei koettanut välttyä tekemästä Jumalan tahtoa.
Kolmipäiväisen matkan aikana hänellä oli riittävästi aikaa harkita ja
epäillä Jumalaa, jos hän olisi ollut taipuvainen epäilemään. Hän olisi
voinut ajatella, että häntä pidettäisiin murhaajana, toisena Kainina, jos
hän tappaisi poikansa, että hänen kehotuksensa hylättäisiin ja niitä
halveksittaisiin, ja siten hänen valtansa tuhoutuisi, osoittaa hyvää
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kanssaihmisiin. Hän olisi voinut ajatella, että hänen ikänsä varjelisi
hänet kuuliaisuudelta. Mutta patriarkka ei paennut näihin
puolusteluihin.” P. P. 145.
17.6. Perjantai, ilta
Mark. 2:24
"Voi olla välttämätöntä matkustaa sapattina käydäksemme
palvelustamme tarvitsevien seurakuntien luona ja julistaaksemme heille
sanomaa, jota he Herran tahdon mukaan haluavat kuulla. Mutta niin
pitkälle kuin mahdollista, tulisi matkalippumme ja muut välttämättömät
valmistelut suorittaa jonain toisena päivänä. Jos me lähdemme
pidemmälle matkalle, niin tulisi mahdollisuuksien mukaan koettaa
järjestää niin, ettemme sapattina tulisi perille." Schatzk. III, 20.
18.6. Sapatti, aamu
Jes. 42:21
”Sapatti on merkki sisäisestä yhteydestä Jumalan ja Hänen kansansa
välillä, merkki siitä että se kunnioittaa Hänen lakiaan. Se tekee
mahdolliseksi erottaa Jumalan uskolliset palvelijat lain rikkojista."
Schatzk. III, 12.
18.6. Sapatti, ilta
Matt. 22:9
"Taivaalliset voimat odottavat saavansa vaikuttaa yhdessä inhimillisten
työaseiden kanssa, jotta ilmoittaisivat maailmalle, mitä ihmisistä voi
tulla, ja mitä he voivat suorittaa vaikutuksensa kautta pelastaakseen
kuilun partaalla olevia sieluja. Todella kääntynyt on niin täynnä Jumalan
rakkautta, että hän kaipaa ilmoittaa muille itse saamaansa iloa." III,
255.
19.6. Sunnuntai, aamu
Jaak. 4:12
"Jumalan laki on yhtä pyhä kuin Hän itsekin. Se on Hänen tahtonsa
ilmaisu, luonteensa jäljennös, jumalallisen rakkauden ja viisauden
ilmenemismuoto. Luomakunnan sopusointu riippuu kaikkien elävien ja
elottomien olentojen ja asioiden täydellisestä sopusoinnusta Luojan lain
kanssa. Jumala on asettanut lakeja, jotka eivät hallitse vain kaikkia
eläviä olentoja, vaan kaikkia tapahtumia luonnossa." P. P. 41.
19.6. Sunnuntai, ilta
Mal. 3:6
"Jos laki voitaisiin muuttaa, niin ihminen olisi voitu lunastaa ilman
Kristuksen uhria; mutta se tosiasia, että Kristuksen täytyi antaa
henkensä langenneen sukukunnan puolesta, todistaa, että Jumalan laki
ei vapauta syntistä sen vaatimuksista... Juuri se, että Kristus kantoi
ihmisen rikkomuksen rangaistuksen, on valtava todistus kaikille
luoduille olennoille siitä, että laki on muuttumaton; että Jumala on
vanhurskas, laupias ja itsensä kieltävä, ja että ääretön vanhurskaus ja
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sääli yhdistyvät Hänen hallituksessaan.” P. P. 60, 61.
20.6. Maanantai, aamu
Ps. 111:7, 8
"Se väite, että Kristus kuolemansa kautta kumosi Isänsä lain, on
perusteeton. Jos se olisi ollut mahdollista muuttaa tai syrjäyttää laki,
silloin Kristuksen ei olisi tarvinnut kuolla vapauttaakseen ihmisen synnin
rangaistuksesta. Sen sijaan että Kristuksen kuolema olisi kumonnut lain,
se osoittaa, että laki on muuttumaton." S. T. 462.
20.6. Maanantai, ilta
Room. 5:12, 13
"Kun Aadam ja Eeva luotiin he tunsivat Jumalan lain; he tiesivät sen
vaatimukset heihin nähden; sen määräykset oli kirjoitettuna heidän
sydämiinsä. Kun ihminen lankesi rikokseen, ei lakia muutettu, vaan
asetettiin lunastussuunnitelma hänen takaisin johtamisekseen
kuuliaisuuteen. Luvattiin Vapahtaja ja tuotiin sijaisuhri, joka viittasi
eteenpäin Kristuksen kuolemaan, suurena Syntiuhrina." P. P. 363.
21.6. Tiistai, aamu
1. Moos. 4:26
"Aadam opetti jälkeläisilleen Jumalan lakia, ja tulevien sukupolvien
aikana se siirtyi isältä pojalle. Mutta huolimatta armollisesta
lunastuksen valmistelusta oli vain muutamia, jotka vastaanottivat sen ja
olivat kuuliaisia. Rikkomuksen kautta maailma tuli niin huonoksi, että oli
välttämätöntä vapauttaa se turmeluksesta vedenpaisumuksen kautta."
P. P. 363.
21.6. Tiistai, ilta
2. Piet. 2:5
''Nooa ja hänen perheensä noudattivat lakia ja Nooa opetti jälkeläisilleen
kymmenet käskyt.” P. P. 363.
22.6. Keskiviikko, aamu
Joos. 24:1-3
"Kun ihmiset jälleen poikkesivat pois Jumalasta, valitsi Herra
Aabrahamin, josta Hän sanoi ’Aabraham on ollut kuuliainen minun
äänelleni, ja on säilyttänyt minun oikeuteni, käskyni, sääntöni ja lakini.’
Hänelle annettiin ympärileikkauksen seremonia, joka oli merkkinä sen
saajista, että he olivat vihkiytyneet Jumalaa palvelemaan – pantti siitä,
että he olivat eronneet epäjumalan palveluksesta ja tottelevat Jumalan
lakia.” P. P. 363.
22.6. Keskiviikko, ilta
5. Moos. 4:9-12
"Kristus ei ollut vain heprealaisten Johtaja erämaassa, - enkeli, jossa oli
Jehovan nimi, ja joka kulki joukon edellä pilvipatsaaseen peitettynä vaan Hän oli myös se, joka antoi Israelille lain. Siinain kauhistuttavassa
kirkkaudessa Hän julisti koko kansan korville Isänsä lain kymmenen
määräystä.” P. P. 366, 367.
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23.6. Torstai, aamu
5. Moos. 4:13
"Silloinkaan Hän ei uskonut määräyksiään kansan muistin varaan, joka
oli taipuvainen unohtamaan Hänen säädöksensä, vaan kirjoitti ne
kivitauluille. Hän halusi pitää kaukana Israelista mahdollisuuden
sekoittaa pakanalliset perinnäissäännöt Hänen pyhiin määräyksiinsä, tai
hämmentää Hänen vaatimuksensa ihmissääntöihin tai tapoihin.” P. P.
364.
23.6. Torstai, ilta
Room. 3:28, 31
"Monet uskonnon opettajat väittävät Kristuksen kuolemansa kautta,
poistaneen lain ja ihmisten olevan nyt vapaita sen vaatimuksista.
Muutamat kuvailevat sitä raskaaksi ikeeksi; ja vastakohtana lain
orjuudelle he esittävät sen vapauden, jota ihminen saa nauttia ollessaan
kuuliainen evankeliumille. Mutta näin eivät profeetat ja apostolit
suhtautuneet Jumalan pyhään lakiin, Daavid sanoi: 'Minä tahdon alati
noudattaa sinun lakiasi,... sillä sinun asetuksiasi minä kysyn." S. T. 461.
24.6. Perjantai, aamu
Room. 7:12
"Jumalan lain, Hänen tahtonsa ilmaisun, Hänen olemuksensa kuvan,
täytyy iankaikkisesti pysyä uskollisena todistajana. Yhtäkään käskyä ei
ole kumottu; ei pienintäkään kirjainta tai piirtoa muutettu. Psalmista
sanoo: 'Herra, sinun sanasi pysyy iankaikkisesti, niin kauan kuin taivas
on.’ 'Kaikki Hänen käskynsä ovat oikeamieliset. Ne pysyvät aina ja
iankaikkisesti.” Gr. K. 435.
24.6. Perjantai, ilta
5. Moos. 6:16-18
"Taivaan Herra ei lähetä rangaistustuomioitaan tottelemattomuudesta ja
rikoksesta maan ylle ennen kuin Hän on lähettänyt vartijansa
varoittamaan heitä. Hän ei päätä armonaikaa, ennenkuin sanomaa on
julistettu vielä selvemmin. Jumalan lakia täytyy korottaa. Hänen
vaatimuksensa täytyy esittää niiden todellisessa ja pyhässä
muodossaan, jotta ihmiset ratkaisisivat totuuden puolesta tai vastaan."
Schatzk. III, 337.
25.6. Sapatti, aamu
5. Moos. 5:12
”Sapattiasetus, jonka alku on Eedenissä, on yhtä vanha kuin
maailmakin. Sitä viettivät kaikki patriarkat luomisesta alkaen. Egyptin
orjuuden aikana heidän työnjohtajansa pakottivat israelilaiset
rikkomaan sapattia ja he menettivät suureksi osaksi tiedon sen
pyhyydestä. Kun laki julistettiin Siinailla, olivat neljännen käskyn
ensimmäiset sanat: 'Muista sapatinpäivää, että sen pyhittäisit,’ - se
osoittaa, että sapattia ei silloin asetettu. Meille viitataan siinä luomisen
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alkua.” P. P. 335, 336.
25.6. Sapatti, ilta
Saarn. 12:1
"Herra on määrännyt nuorison olemaan Hänen apulaisinaan. Jos he
jotka seurakunnassa vihkiytyisivät Hänelle, harjoittaisivat kotona itse
kieltäymystä ja auttaisivat huolien rasittamaa äitiään, niin äiti saisi
aikaa myös vierailla naapureissa, ja tilaisuuden tarjoutuessa he voisivat
auttaa toisiaan ja osoittaa toisille pieniä rakkauden- ja laupeuden
palveluksia. He voisivat viedä moniin koteihin kirjoja ja aikakauslehtiä
koskien terveyttä ja raittiutta.” Schatzk. III, 88.
25.6. Sunnuntai, aamu
2. Moos. 20:12
”Vanhemmat
ovat
oikeutettuja
määrättyyn
rakkauteen
ja
kunnioitukseen, mikä ei tule kenenkään muun henkilön osalle. Jumala
itse, joka on asettanut edesvastuun heidän päälleen heille uskotusta
sieluista, on määrännyt, että ensimmäisinä elinvuosina vanhemmat ovat
lapsille Jumalan sijassa. Ja joka hylkää vanhempiensa oikeutetun
arvovallan, hylkää Jumalan arvovallan. Viides käsky ei vaadi vain, että
lapset osoittavat vanhemmilleen kunnioitusta, alistumista ja
kuuliaisuutta, vaan myös rakkautta ja hellyyttä, keventävät heidän
huoliaan, varjelevat heidän mainettaan ja tukevat ja lohduttavat heitä
heidän vanhuudessaan.” P. P. 306.
26.6. Sunnuntai, ilta
Room. 8:34
"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 vanhurskautensa vaipan. Hän esittää meidät Isälle
puettuina oman luonteensa valkeaan pukuun. Hän rukoilee Jumalaa
meidän puolestamme, sanoen: Minä olen astunut syntisen paikalle. Älä
katso tätä langennutta lasta, vaan katso minua.” Vs. 21.
27.6. Maanantai, aamu
Tuom. 7:4-7
"Luonne koetellaan usein mitä yksinkertaisimmilla välineillä. Ne, jotka
vaaran aikana olivat kärkkäitä tyydyttämään omia tarpeitaan, eivät
olleet ihmisiä, joihin hätätilassa voitiin luottaa. Herralla ei ole työssään
mitään paikkaa huolimattomille ja nautinnonhimoisille. Hänen
valitsemansa miehet olivat niitä harvoja, jotka eivät antaneet omien
tarpeittensa
pidättää
itseään
suorittamasta
velvollisuuttaan.
Kolmellasadalla valitulla miehellä ei ollut vain rohkeutta ja itsehillintää,
vaan he olivat myös uskon miehiä.” P. P. 554.
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27.6. Maanantai, ilta
Ef. 1:5-7
"Rajoittamattomat ovat meille Jumalan armolahjat ja lupaukset.
Armoistuimella itsellään on suurin vetovoima, koska siellä hallitsee Hän,
jota saamme kutsua Isäksi. Jumala ei halunnut päättää
lunastussuunnitelmaa yksinomaan rakkautensa kautta. Hänen
alttarillaan palvelee Välimies, joka otti meidän ihmisluontomme
päälleen. Tämä Puolustajamme esittää meidät Isälleen Jumalan poikina
ja tyttärinä. Kristus esiintyy kaikkien puolesta, jotka ovat
vastaanottaneet Hänet. Ansioittensa johdosta Hän antaa heille voimaa
tulla kuninkaallisen perheen jäseniksi, taivaallisen Kuninkaan lapsiksi."
Schatzk. III, 24.
28.6. Tiistai, aamu
Mark. 4:30-32
”Hän ei voinut rinnastaa sitä maailman valtakuntiin. Yhteiskunnasta hän
ei liioin löytänyt mitään siihen verrattavaa. Maalliset valtakunnat
hallitsevat fyysisellä vallalla, mutta Kristuksen valtakunnalle kaikki
maailman aseet ja pakkokeinot ovat vieraita. Tämä valtakunta pyrkii
kohottamaan ja jalostamaan ihmiskuntaa. Jumalan seurakunta on
pyhän eliniän tyyssija, täynnänsä erilaisia lahjoja Pyhää Henkeä. Sen
jäsenten on määrä kokea onnea niiden onnesta, joille he ovat avuksi ja
siunaukseksi." W. d. A. S.
28.6. Tiistai, ilta
Ef. 2:19-22
"Kristus, totinen perustus, on elävä kivi. Hänen elämänsä virtaa kaikkiin,
jotka ovat Hänelle rakennetut. 'Rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi.’ ’Koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi
temppeliksi Herrassa.’ Kivet tulevat yhdeksi perustuksen kanssa, sillä
yhteinen elämä on kaikessa. Tuota rakennusta ei mikään myrsky voi
kaataa, sillä kaikki, mikä tulee osalliseksi jumalallisesta elämästä,
kestää kauemmin kuin muut." G. v. B.
29.6. Keskiviikko, aamu
Luuk. 16:10
''Muutamat vain tuntevat pienten asioiden vaikutuksen luonteen
kehityksessä. Oikeastaan ei mikään ole pientä, minkä kanssa olemme
kosketuksissa. Erilaisimmat olosuhteet, joita kohtaamme päivästä
toiseen, on määrätty koettelemaan uskollisuuttamme, ja tekemään
meidät kykeneviksi suurempiin tehtäviin. Pitämällä kiinni oikeista
periaatteista tavallisen elämän tapahtumissa, totumme pitämään
velvollisuuksien vaatimuksia korkeampina kuin huvitusten ja
taipumuksien vaatimuksia. Siten koulutettu mieli ei horju kuin tuulessa
huojuva ruoko hyvän ja pahan välillä. He ovat uskollisia velvollisuudelle,
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koska he ovat kasvattaneet itsensä uskollisuuden ja totuuden tapoihin.
Uskollisuudella pienimmissä asioissa he saavat voimaa olemaan
uskollisia suurissa asioissa.” P. P. 218.
29.6. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 4:5
”Me emme osaa lukea sydäntä. Itse puutteellisina me emme sovi
muiden tuomareiksi. Rajalliset ihmiset voivat tuomita vain ulkonaisten
seikkojen mukaan. Yksin Hänelle, joka tuntee tekojen salaiset
vaikuttimet ja joka kohtelee kaikkia hellästi ja säälivästi, kuuluu
päätöksen langettaminen jokaisen sielun asiasta.” Vs. 180, 181.
30.6. Torstai, aamu
1. Kor. 15:57
”Se, joka päättää mennä sisälle hengelliseen valtakuntaan, tulee
huomaamaan, että vanhan turmeltuneen luonnon kaikki halut ja himot,
pimeyden voimien tukemina, nousevat häntä vastaan. Itsekkyys ja ylpeys
tekevät vastarintaa kaikelle, mikä osoittaisi niiden olevan syntiä. Me
emme voi omassa voimassamme voittaa noita huonoja haluja ja tapoja,
jotka pyrkivät hallitsemaan meitä. Me emme voi kukistaa sitä inahtavaa
vihollista, joka pitää meitä orjinaan. Jumala yksin voi antaa meille
voiton.” Vs. 202.
30.6. Torstai, ilta
Aamoksen 3:3
"Kukaan jumalaapelkäävä ei voi vaaratta yhdistyä kenenkään, joka ei
Häntä pelkää... Avioliiton onni ja hyvinvointi riippuvat molempien puolien
yksimielisyydestä; mutta uskovien ja uskottomien välillä vallitsee
perusteellinen maun, taipumusten ja aikomusta erilaisuus. He palvelevat
kahta herraa, joiden välinen yhtyminen on mahdotonta. Kuinka puhtaat
ja oikeamieliset jonkun periaatteet ovatkin, niin uskottoman puolison
vaikutus koettaa aina johtaa pois Jumalasta.” P. P. 169.
****
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Auringonlaskutaulukko

Helsinki

Turku

Tampere

Kuopio

1.4. 20.04

20.15

20.11

19.58

8.4. 20.21

20.33

20.29

20.17

15.4. 20.38

20.50

20.48

20.37

22.4. 20.56

21.08

21.07

20.58

29.4. 21.14

21.26

21.26

21.18

6.5. 21.31

21.44

21.45

21.39

13.5. 21.48

22.01

22.03

22.00

20.5. 20.05

22.18

22.22

22.20

27.5. 22.20

22.33

22.38

22.39

3.6. 22.33

22.47

22.53

22.56

10.6. 22.43

22.57

23.04

23.09

17.6. 22.49

23.03

23.11

23.17

24.6. 22.50

23.05

23.13

23.19
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