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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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TAMMIKUU
1.1. Sapatti, aamu
1. Joh. 4:8
"’Jumala on rakkaus.’ Hänen luontonsa. Hänen lakinsa on rakkaus.
Niin on aina ollut; niin on aina oleva. ’Korkea ja Ylevä, joka asuu
iankaikkisesti’, jonka ’tiet eivät muutu’, ei muutu. Hänessä ei ole
mitään muutosta, eikä valon ja pimeyden vaihtelua. Jokainen
luomisvoiman ilmestys on äärettömän rakkauden ilmaisu. Jumalan
herruus sisältää täyden siunauksen kaikille luoduille olennoille." P. P.
27.
1.1. Sapatti, ilta
Room. 11:33
"Suuren taistelun historia hyvän ja pahan välillä, siitä ajasta alkaen,
jolloin se ensiksi alkoi taivaassa, kapinan lopulliseen kukistamiseen ja
synnin täydelliseen hävittämiseen, on samoin muuttumattoman
Jumalan rakkauden ilmestystä." P. P. 28.
2.1. Sunnuntai, aamu
Ps. 99:4 alku osa
"Koska rakkauden laki on Jumalan hallituksen perustus, riippuu
kaikkien järjellä varustettujen olentojen onni heidän täydellisestä
sopusoinnustaan Hänen suurten vanhurskauden periaatteittensa
kanssa. Jumala vaatii kaikilta luoduiltaan rakkauden palvelusta palvelusta, joka syntyy Hänen luonteensa arvossa pitämisestä Hän ei
lainkaan mielisty pakotettuun kuuliaisuuteen, ja suo vapauden kaikille,
jotta he voisivat osoittaa Hänelle vapaaehtoista palvelusta." P. P.
28.29.
2.1. Sunnuntai, ilta
1. Joh. 4:16
"Niin kauan kuin kaikki luodut olennot tunnustivat rakkauden liiton,
vallitsi täydellinen yksimielisyys Jumalan maailmankaikkeudessa.
Taivaan joukot iloitsivat täyttäessään Luojansa tarkoituksia. He olivat
onnellisia heijastaessaan Hänen kirkkauttaan ja julistaessaan Hänen
ylistystään. Ja koska rakkaus Jumalaan oli korkeinta, oli rakkaus
lähimmäisiin oikeata ja epäitsekästä. Mikään soraääni ei häirinnyt
sitä." P. P. 29.
3.1. Maanantai, aamu
Joh. 14:8,9
"Kristus tuli ilmaisemaan Jumalaa maailmalle rakkauden, armon,
säälin ja myötätunnon Jumalana. Tiheän pimeyden, jolla saatana
koetti ympäröidä Jumalan valtaistuimen, maailman Lunastaja hajotti,
ja esitti ihmisille Isän jälleen elämän valona," Schatzk. 11/303.
3.1. Maanantai, ilta
Jaak. 1:17
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"Kristus sanoo itsestään, että Hänet lähetettiin maailmaan esittämään
Isää. Olemuksensa jaloudessa, armossaan ja hellässä säälissään,
rakkaudessaan ja hyvyydessään Hän on jumalallisen täydellisyyden
ruumiillistuma ja näkymättömän. Jumalan kuva." Schatzk. 11/303.
4.1. Tiistai, aamu
1. Joh. 4:8
"Voimme oikein ymmärtää Jumalan olemusta, vain miettimällä suurta
lunastussuunnitelmaa. Luomistyö oli Hänen rakkautensa ilmaisu,
mutta vasta Jumalan, lahja syyllisen ja kadotetun ihmiskunnan
pelastamiseksi paljastaa jumalallisen rakkauden. ja jumalallisen
myötätunnon äärettömän syvyyden." Schatzk. 11/304.
4.1. Tiistai, ilta
Ef. 3:14, 15
"Kaikki isällinen rakkaus, mitä sukupolvesta toiseen, on vuotanut
ihmissydämen kautta, kaikki hellyyden lähteet, mitä ihmissieluissa on
puhjennut, eivät ole äärettömään ja ammentamattomaan Jumalan
rakkauteen verrattuina mitään muuta kuin pieni puro mittaamatonta
valtamerta vastaan. Kieli ei voi ilmaista tätä rakkautta, kynä ei voi sitä
kuvailla. Voitte kaikkina elämänne päivinä miettiä sitä; voitte ahkerasti
tutkia kirjoituksia sen käsittämiseksi; voitte kaikkine Jumalan teille
antamine voiminenne ja kyinenne ponnistella käsittääksenne
taivaallisen Isän rakkautta ja laupeutta, mutta sittenkin jää
äärettömän paljon ymmärtämättömäksi." Schatzk. 11/304, 305.
5.1. Keskiviikko, aamu
Joona 4:2 loppu osa
"Jumalan olemus ilmenee Hänen sanassaan. Mooseksen rukoillessa;
’Anna minun nähdä kirkkautesi’, vastasi Herra hänelle: ’Minä annan
kaiken hyvyyteni kulkea kasvojesi ohitse.’ Se on Hänen kirkkautensa.
Kun Herra kulki. Mooseksen kasvojen ohi, huudahti tämä: ’Herra,
Herra, Jumala, laupias ja armollinen ja kärsivällinen ja suuri armossa
ja uskollisuudessa.’ Joka säilyttää armon tuhansille ja antaa anteeksi
vääryydet, rikokset ja synnit.’" Weg. z. Chr. 8, 9.
5.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 17:7
"Mieluiten Kristus puhui Jumalan olemuksesta ja äärettömästä
rakkaudesta. Tämä Jumalan tuntemus oli Hänen henkilökohtainen
lahjansa ihmiskunnalle. Hän uskoi sen lapsilleen, jotta koko maailma
saisi sen tietää." Schatzk. I/215.
6.1. Torstai, aamu
Hes. 18:21-23
"Kauhea kuvaus, jonka kuulin kadotetuista sieluista, vajosi syvälle
mieleeni... Taivaallinen Isämme esitettiin mieleeni Tyrannina, joka
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iloitsee kirottujen tuskasta, mutta ei rakastavana, säälivänä syntisten
Ystävänä, joka rakastaa luotujaan rakkaudella, mikä ylittää kaiken
ymmärryksen, ja joka haluaa pelastaa heidät valtakuntaansa.” L. u. W.
15, 16.
6.1. Torstai, ilta
Jooel 2:12, 13
"Nyt usko valtasi sydämeni. Tunsin sanomatonta rakkautta Jumalaa
kohtaan, ja minulla oli Hänen Henkensä todistus, että syntini oli
annettu anteeksi. Mielipiteeni Isästä olivat muuttuneet. Katsoin
Häneen nyt hyvänä ja rakastavana Isänä, eikä minään ankarana
Tyrannina, joka pakottaa ihmiset sokeaan kuuliaisuuteen. Sydämeni
tunsi vetovoimaa Häneen syvässä ja palavassa rakkaudessa." L. u. W.
26,
7.1. Perjantai, aamu
2. Tess. 3:5
"Mikä vertaamaton rakkaus! Syvimpien ajatustemme tulisi omistautua
tälle rakkaudelle, ihmeteltävälle Jumalan rakkaudelle maailmaa
kohtaan, joka ei Häntä rakastanut! Tällä tosiasialla on valtava voima
ihmissieluun. Se taivuttaa järjen Jumalan tahdon alle." Schatzk.
1/429.
7.1. Perjantai, ilta
2. Kor. 9:15
"Isän ja Pojan rakkauden tulisi elävöittää, jalostaa ja korkeasti
ilahduttaa sydämiämme. Kristuksen seuraajien on jo täällä opittava
heijastamaan tuota salaperäistä rakkautta määrätyssä mitassa
valmistuakseen yhdistymään kaikkien lunastettujen kanssa, heidän
antaessaan ’ylistyksen ja kunnian, kiitoksen ja vallan Hänelle, joka
valtaistuimella
istuu,
ja
Karitsalle…
iankaikkisuudesta
iankaikkisuuteen’.” Schatzk. 1/215.
8.1. Sapatti, aamu
Ef. 2:4, 7
"Kun Jumala lähetti Poikansa maailmaan, Hän antoi ihmisille
vertaamattoman rikkauden, aarteen, jonka rinnalla ihmisten aarteet
maailman alusta alkaen eivät ole mitään. Kristus tuli tähän maahan ja
astui koko ikuisuuden rakkauden täyttämänä ihmisten eteen. Se on
aarre, jonka saamme yhteydestä Kristuksen kanssa, jota meidän tulisi
paljastaa ja antaa edelleen toisille." Schatzk. III/123.
8.1. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:19
"’Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi
ainutsyntyisen Poikansa. Hän ’ei lähettänyt Poikaansa maailmaan,
jotta Hän maailman tuomitsisi, vaan jotta maailma Hänen kauttaan
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pelastuisi.’ Jumalan rakkaus käsittää kaikki ihmiset. Kun Kristus antoi
opetuslapsille suuren tehtävän, sanoi Hän; ’Menkää kaikkeen,
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille’." Schatzk.
II/457.
9.1. Sunnuntai, aamu
1 . Moos . 2:8
"Badenin puutarha, ensimmäisten vanhempien koti, oli erittäin kaunis.
Ihanat pensaat ja suloiset kukat ilahduttivat silmää joka katseella.
Tässä puutarhassa oli kaikenlaisia puita, monet niistä kantoivat
tuoksuvia ja kallisarvoisia hedelmiä. Oksilla linnut lauloivat
ylistyslaulujaan.
Aadam
ja
Eeva
iloitsivat
tahrattomassa
puhtaudessaan lintujen laulusta, ja Eedenin puutarhan katselemisesta.
Tänäänkin Jumala haluaa lastensa iloitsevan Hänen kättensä teoista,
vaikka synti onkin heittänyt varjonsa maan ylle." Schatzk. III/95.
9.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 145:3, 5
"Luonnon kauneudet puhuvat lakkaamatta meille. Jumalan rakkaus ja
kirkkaus, joka tunnetaan Hänen luomistyössään, vaikuttavat
vastaanottavaiseen sydämeen. Kuunteleva korva voi kuulla ja
ymmärtää Jumalan ilmoituksia luonnon tekojen kautta. Niiden eri
asioiden ohella luonnossa, joita Jumala on lahjoittanut
rakentuaksemme, voi auringon sädekin opettaa meitä. Vihreät pellot,
korkeat puut, nuput ja kukat, ohikulkevat pilvet, putoavat sadepisarat,
soliseva puro, valaisevat tähdet - kaikki kutsuvat meitä miettimään ja
tarkkaamaan. Luonto kehottaa meitä tulemaan tutuksi Jumalan
kanssa, joka on näiden ihanuuksien Luoja." Schatzk. 1/309.
10.1. Maanantai, aamu
Ps. 145:15, 16
"Luonto ja ilmestys, molemmat todistavat Jumalan rakkaudesta.
Taivaallinen Isämme on elämän, totuuden ja ilon lähde. Katsokaamme
vain luonnon syvällisiä ja ihania ihmeitä! Muistakaa, miten
erinomaisesti ne ovat sovelletut ei vain ihmisten tarpeiksi ja onneksi,
vaan myös kaikille muille eläville olennoille! Päivänpaiste ja sade,
jotka virkistävät ja raikastavat maan, kukkulat, järvet ja tasangot
kertovat meille Luojan rakkaudesta. Jumala huolehtii joka päivä
kaikista luoduistaan." W. z. Chr. 7.
10.1. Maanantai, ilta
Room. 6:23
"Jumala loi ihmisen pyhäksi ja onnelliseksi. Maa, joka lähti kauniina
Luojan kädestä, ei vielä osoittanut mitään jälkeä rappiosta tai
Kirouksesta. Vasta Jumalan lain, rakkauden lain, rikkominen toi
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turmion ja kuoleman maailmaan. Kuitenkin Jumalan rakkaus ilmenee
kärsimysten, synnin seuraustenkin keskellä." W. z. Chr. 7, 8.
11.1. Tiistai, aamu
Room. 1:20
"’Jumala on rakkaus:’ on kirjoitettu jokaiseen avautuvaan nuppuun,
jokaiseen ruohonkorteen. Suloiset linnut, jotka iloisilla lauluillaan
täyttävät
ilman,
hienonväriset
kukat,
jotka
täydellisessä
kauneudessaan tuoksuvat hyvältä, komeat metsän puut runsaine,
vihreine lehtineen - kaikki todistavat ääneen Jumalamme rakkaasta,
isällisestä huolenpidosta ja Hänen halustaan tehdä lapsensa
onnellisiksi." W. z. C. 8.
11.1. Tiistai, ilta
Ps. 139:14 loppu osa
"Luonnossa on ihmeellisiä totuuksia. Maa, osa meri ja taivas ovat
täynnä totuutta; ne ovat opettajamme. Luonto korottaa äänensä
opettamaan taivaallista viisautta ja ikuista totuutta, mutta langennut
ihminen ei tahdo niitä ymmärtää. Synti on pimentänyt hänen näkönsä
ja hän ei voi itsestään selittää luontoa asettamatta sitä Jumalan
yläpuolelle. Luonnon väärentämättömät opit eivät voi mitään vaikuttaa
niiden mieliin, jotka hylkäävät Jumalan sanan, vaan pikemminkin
vetävät heitä pois Luojasta." Chr. Gl. 106, 107.
12.1. Keskiviikko, aamu
Ps. 136: 1, 25, 26
"Koko maailma saa joka päivä siunauksia Jumalalta. Joka sadepisara,
joka valonsäde, joka valuu kiittämättömän sukukuntamme yli, joka
lehti, joka kukka ja hedelmä todistaa Jumalan suuresta armosta, ja
äärettömästä rakkaudesta. Mutta mikä kiitos annetaan tästä suurelle
Antajalle? Kuin ihmiset vastaanottavat Jumalan vaatimukset?" Chr. Gl.
299.
12.1. Keskiviikko, ilta
Ps. 14:1, 2
"Jumalan toiminta luonnossa ei merkitse sitä, että luonto on Jumala.
Luonnon asiat ovat Jumalan olemuksen ilmaisu, niiden kautta
saamme käsityksen Hänen rakkaudestaan, voimastaan ja
kirkkaudestaan, mutta meidän ei tule pitää luontoa. Jumalana.
Ihmisen taidokkuus luo muotokauniita esineitä, jotka ilahduttavat
silmää; ne ilmoittavat meille taiteilijan ajatukset; mutta nämä luodut
esineet eivät ole ihminen itse. Kunnia ei kuulu työlle, vaan mestarille.
Vaikka luonto on Jumalan ajatusten ilmaisu, ei luontoa, vaan luennon
Jumalaa tulee ylistää ja kunnioittaa. "Schatzk. III/222.
13.1. Torstai, aamu
Ps. 19:2
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"Kaikkivaltiaan käsi vaikuttaa jatkuvasti ja johtaa näitä planeettoja.
Jumalan joka hetki vaikuttava voima pitää maan paikallaan ja
kiertokulussaan. Taivaan Jumala toimi keskeytymättä. Hänen
voimastaan viheriöi ja kukoistaa kasvimaailma, puhkeaa jokainen
lehti ja avautuu jokainen kukka varressaan. Jokainen sadepisara,
jokainen lumihiutale, ruohonkorsi, lehti, kukkanen ja jokainen pensas
todistaa Jumalasta. Nämä pienet jokapäiväiset asiat opettavat meille
sitä mikään ei vältä Äärettömän huomiota mikään ei ole hiin halpa,
ettei Hän sitä huomaisi." Schatzk. III /220.
14.1. Torstai, ilta
Job 10:8 alku osa
”Ihmisruumiin toimintaa ei voida täisin käsittää. Se tarjoaa
salaisuuksia, jotka sekaannuttavat älykkäimmätkin. Se ei ole mikään
koneisto, joka kerran käyntiin asetettuna jatkaa työtänsä, pannen
valtimon lyömään ja hengityksen seuraamaan hengitystä. Me elämme
ja toimimme Jumalassa. Jokainen henkäys ja sydämenlyönti ovat
jatkuvia todisteita kaikkialla olevan Jumalan voimasta.” Schatzk.
III/220.
14.1. Perjantai, aamu
Matt. 6:26
"Salaperäinen elämä tunkeutuu koko luontoon elämä, joka säilyttää
lukemattomat maailmat äärettömyyden halki, joka vaikuttaa pienessä
hyönteisessä, leijailee kesäilmassa, panee pääskyset lentämään ja
ruokkii kaarneen poikaset, joka saa nuput kukkimaan ja kukat
tuottamaan hedelmää. Sama voima, joka pitää luonnon pystyssä,
vaikuttaa myös ihmisissä." Erz. 101.
14.1. Perjantai, ilta
Jes. 40:28
"Kaikissa luoduissa asioissa nähdään jumaluuden jälki. Luonto
todistaa
Jumalasta.
Kun
vastaanottavainen
mieli
joutuu
maailmankaikkeuden ihmeiden ja salaisuuksien kanssa kosketuksiin,
niin sen on tunnustettava jumalallisen voiman vaikutus. Maa ei
omasta voimastaan tuota täyteyttään ja vuodesta toiseen jatka
kiertoaan auringon ympäri. Näkymätön käsi johtaa planeettoja niiden
kiertokulussa taivaalla." Erz. 101.
15.1. Sapatti, aamu
Ps. 111: 2
"Ainakin muutamia tunteja meidän tulisi sapattina viettää
ulkoilmassa. Voidaanko lasten tietoa enemmän syventää ja heidän
mieltään paremmin muovata? kuin että leikin sijasta he viettävät,
osan sapattia vanhempineen luonnossa? Antakaa heidän nuorten
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sydäntensä liittyä Luojaan Jumalan puutarhassa, kiinnittäkää heidän
huomiansa Hänen rakkautensa merkkeihin, joita Hän antaa meille
luomakunnassaan, niin he tuntevat vetovoimaa niihin. Silloin he eivät
koskaan aseta Jumalan olemusta tämän maailman julmuuksien ja
kovuuksien yhteyteen, vaan pitävät Häntä hyvänä rakastavana Isänä
katsellessaan niitä ihania asioita, joita Hän loi ihmisen iloksi." Schatzk,
1/256.
15.1. Sapatti, ilta
1. Piet. 5:6, 7
"Jumalamme hallitsee taivasta ja maata, ja Hän tietää tarkalleen, mitä
me tarvitsemme. Me voimme nähdä vain lyhyen matkaa tietä, mutta
Hänen silmilleen on kaikki paljastettua. Hänestä me puhumme.
(Hebr.4:13.) Tämän maan sekaannuksen yläpuolella Hän istuu
valtaistuimellaan. Kaikki asiat ovat avoimina Hänen jumalalliselle
katseelleen, ja valtavasta ja hiljaisesta ajattomuudestaan Hän
järjestää siten, kuin Hänen kaitselmuksensa parhaaksi näkee."
Schatzk. III/227.
16.1. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 2:16, 17; 3:6
"Suru täytti taivaan, kun huomattiin, että ihminen oli kadotettu ja että
maailma, minkä Jumala oli luonut, tulisi täyttymään kuolevaisilla,
kurjuuteen, sairauteen ja kuolemaan tuomituilla olennoilla, ja ettei
rikollisilla ollut mitään pelastumisen toivoa. Koko Aadamin suvun
täytyisi kuolla." H. K. 169.
16.1. Sunnuntai, ilta
Ps. 89:35
"Jumalan laki on yhtä pyhä kuin Hän itse. Se on Hänen tahtonsa
ilmaisu, luonteensa jäljennös, jumalallisen rakkauden ja viisauden
ilmaisu. Luomakunnan sopusointu riippuu kaikkien olentojen ja
asioitten, elävien ja ilman elämää olevien täydellisestä
yksimielisyydestä Luojan lakien kanssa. Jumala on asettanut lait, jotka
hallitsevat kaikkia tapahtumia luonnossa. Niitä lakeja ei voida
halveksia ja kaikki on asetettujen lakien alaisena," P. P. 41.
"Minä näin, että Jumalalle oli mahdotonta muuttaa lakiansa
pelastaakseen kadotettua, hukkuvaa ihmistä, ja sen tähden Hän salli
kalliin Poikansa kuolla ihmisen rikkomuksen tähden." H. K. 172.
17.1. Maanantai, aamu
Hebr. 2:9
"Enkelit heittäytyivät Käskijänsä jalkoihin ja tarjosivat itseään uhriksi
ihmisen puolesta. Mutta enkelin elämä ei voinut maksaa velkaa. Vain
Hänellä, joka oli ihmisen luonut, oli valta lunastaa hänet. Mutta enkelit
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vaikuttaisivat mukana lunastussuunnitelmassa. Kristus tuli ’pieneksi
aikaa enkeleitä halvemmaksi’… ’jotta Hän Jumalan armosta maistaisi
kuoleman kaikkien hyväksi.’ Jos Hän ottaisi ihmisluonnon päälleen, ei
Hänen voimansa olisi heidän kaltaisensa, ja heidän tulisi palvella
Häntä, vahvistaa Häntä ja tuoda helpotusta Hänen kärsimyksilleen." P.
P. 55.
17.1. Maanantai, ilta
2. Tim. 1:10
"Jumala ilmaisi itsensä Kristuksessa, ja ’sovitti maailman itsensä
kanssa.’ Ihminen oli niin alentunut synnin takia, että hänen oli
mahdotonta tulla itsessään jälleen sopusointuun Hänen kanssaan,
jonka luonto on puhtaus ja hyvyys. Mutta kun Kristus lunasti ihmisen
lain kirouksesta, Hän saattoi antaa hänelle jumalallista voimaa,
yhtyäkseen ihmisten ponnistusten kanssa. Siten Aadamin langenneet
lapset saattoivat tekemällä parannuksen ja uskomalla Kristukseen
tulla jälleen ’Jumalan lapsiksi’." P. P. 54.
18.1. Tiistai, aamu
1. Piet. 1:18-20
"Kristus halusi ottaa synnin velan ja häpeän päälleen - synnin, joka oli
niin vihattava pyhälle Jumalalle, että se erotti Isän ja Pojan. Kristus
halusi laskeutua kurjuuden syvyyksiin, pelastaakseen kadonneen
sukukunnan. Isän edessä Hän eli syntisen hyväksi, taivaan joukkojen
odottaessa tulosta osanotolla, joka on niin syvä, että sanat eivät voi
sitä ilmaista. Kauan kesti salaperäinen keskustelu, - ’rauhan neuvo’
langenneiden ihmisten puolesta. Lunastus suunnitelma oli asetettu jo
ennen maan luomista, sillä Kristus on Karitsa, ’joka on maailman
alusta teurastettu’." P. P. 53.
"Lunastussuunnitelma oli säädetty ja Isä oli ottanut tämän
suunnitelman vastaan." E. u. G. 140.
18.1. Tiistai, ilta
Joh. 3:35 alku osa
"Enkeli sanoi? 'Luuletko, että Isä luopui suuresti rakastamastaan
Pojasta ilman kamppailua? Ei, ei! Taivaan Jumala taisteli
sydämessään, kun oli kysymyksessä, joko antaa rikollisten ihmisten
hukkua tai antaa kalliin Poikansa kuolemaan heidän edestään?” H. K.
171.
19.1. Keskiviikko, aamu
Gal. 4:4, 5
"kuten tähdet järkkymättä kiertävät niille määrättyjä suuria ratojaan,
niin täyttyvät Jumalan aikomuksetkin... Kaitselmus oli ohjannut
kansojen vaiheita ja inhimillisen pyrkimyksen ja vaikutuksen suuntaa,
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kunnes koko maailma oli kypsä Vapahtajan tulolle. Ihmiskunta, joka
synnissä elettyjen aikakausien kuluessa oli huonontumistaan
huonontunut, odotti Lunastajan tuloa." L. J. 9-11.
19.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:14
"Saatana oli selittänyt, että Jumalan hallituksen periaatteet tekevät
anteeksiannon mahdottomaksi. Jos Jumala olisi tuhonnut maailman,
olisi hän väittänyt että hänen syytöksensä osoittautuivat oikeiksi. Hän
oli valmis vyöryttämään syyn Jumalan niskoille ja levittämään
kapinansa kautta maailmojen. Mutta sensijaan, että Jumala olisi
tuhonnut maailman, Hän lähetti Poikansa pelastamaan sen. Vaikka
turmelusta ja vihaa näkyi tuon vieraan maan joka osassa, laadittiin
suunnitelma sen pelastamiseksi. Ratkaisevalla hetkellä, jolloin
saatana näytti olevan saamaisillaan voiton, Jumalan Poika tuli tuoden
jumalallisen armon sanoman." A. T. 28.
20.1. Torstai, aamu
Joh. 3:16
"Lunastussuunnitelmassa on salaisuuksia, joita taivaan enkelit
jatkuvasti hämmästelevät. Jumalan Pojan alentuminen, että Hän tuli
ihmisen kaltaiseksi ja Isän ihmeellinen rakkaus ja alentuminen
antaessaan Poikansa. Kun apostoli Pietari puhui ilmestyksistä, joita
profeetoille annettiin Kristuksen ’kärsimyksistä ja kirkkaudesta sen
jälkeen’, sanoi hän, että nämä ovat asioita, joita ’enkelitkin halajavat
katsahtaa’. (1. Piet. 1:11, 12.) Kaikkea tätä lunastetut tutkivat
iankaikkisuudessa. Kun he katselevat tekoa luomisessa ja
lunastuksessa, niin heidän hämmästyvälle ja onnelliselle mielelleen
avautuu aina uusia totuuksia. Tuntiessaan yhä enemmän Jumalan
viisautta, rakkautta ja voimaa, heidän ymmärryksensä laajenee ja
ilonsa lisääntyy." Schatzk. 11/277, 278.
20.1. Torstai, ilta
1. Joh. 4:9
"Te voitte ihmisiän miettiä tätä rakkautta, ettekä kuitenkaan koskaan
täysin ymmärrä Jumalan rakkauden pituutta ja leveyttä, syvyyttä ja
korkeutta, joka antoi Poikansa kuolemaan maailman puolesta.
Ikuisuuskaan ei voi sitä täysin käsittää. Mutta kun tutkimme
Raamatusta
Kristuksen
kärsimyksiä
ja
mietimme
lunastussuunnitelmaa,
selvenevät
nämä
merkittävät
asiat
ymmärryksellemme yhä selvemmin.” Schatzk. 11/305.
21.1. Perjantai, aamu
Room. 8:32
"Kun Jumala lähetti Poikansa maailmaan, Hän antoi ihmisille
Hartauskalenteri

11

Tammi-Maaliskuu 2011

vertaamattoman rikkauden, aarteen, johon verrattuna kaikki ihmisten
aarteet maailman alusta asti eivät ole mitään. Kristus tuli tähän
maahan ja esiintyi ikuisuuden koko rakkauden täyttämänä ihmisten
edessä. Se on aarre, jonka saamme yhteydestä Kristuksen kanssa,
jota meidän tulisi paljastaa ja antaa edelleen toisille." 1/123.
21.1. Perjantai, ilta
Room. 5:8
"Tämän rakkauden suuruudelle ei löydy sanoja. Se ylittää kaiken
tiedon. Suuri on jumaluuden salaisuus." Schatzk. 1/215.
"Kun epäilemme Jumalan rakkautta ja Hänen lupauksiaan,
häpäisemme Häntä ja murehdutamme Hänen Pyhää Henkeään. Miltä
äidistä tuntuisi, jos hänen lapsensa alinomaa moittisivat häntä, ikään
kuin hän ei tarkoittaisi heidän parastaan, vaikka hän on koko
elämänsä ajan ponnistellut edistääkseen heidän pyrintöjään ja
tehdäkseen heidän elämänsä onnelliseksi? Olettakaamme, että he
epäilisivät hänen rakkauttaan; se musertaisi hänen sydämensä.
Miltähän vanhemmista tuntuisi, jos lapset kohtelisivat heitä sillä
tavalla? Ja mitä voi taivaallinen Isämme ajatella meistä, kun me
emme luota Hänen rakkauteensa, joka on saanut Hänet uhraamaan
ainutsyntyisen Poikansa, jotta me voisimme saada iankaikkisen
elämän." W. z. Chr. 114, 115.
22.1. Sapatti, aamu
Matt. 11:25-27
"Kunnian Kuningas alentui ottamaan ihmismuodon. Hän eli
sivistymättömässä,
vastenmielisessä
ympäristössä.
Hänen
kirkkautensa oli peitetty, jotta Hänen ulkomuotonsa ylevyys ei tulisi
huomion kohteeksi. Hän vältti kaikkea ulkonaista loistoa ja komeutta,
sillä Hän tiesi, että ei rikkaus eikä maallinen kunnia eikä ihmisten
arvonanto voinut pelastaa sielua kuolemasta." L. J. 13.
22.1. Sapatti, ilta
Joh. 14:6; Apt.4:12
"Kautta kaikkien aikojen, joka hetki, Jumala on ilmaissut rakkauttaan
langennutta ihmissukua kohtaan. Ihmisten pahuudesta huolimatta
Hän oli jatkuvasti näyttänyt merkkejä suuresta armostaan. Ja kun aika
oli täyttynyt, Jumala kirkastui vuodattamalla maailmaan parantavan
armon virran, joka ei tukkeutuisi eikä kuivuisi, ennen kuin
pelastussuunnitelma täyttyisi.' L. J. 12.
23.1. Sunnuntai, aamu
Sananl. 14:34 loppu osa
"ihmisellä oli alkuaan jaloja kykyjä ja hyvin kehittynyt ymmärrys. Hän
oli täydellinen olento ja sopusoinnussa Jumalan kanssa. Hänen
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ajatuksensa olivat puhtaat, hänen tarkoituksensa pyhät. Mutta
tottelemattomuuden kautta hänen kykynsä turmeltuivat, ja rakkaus
väistyi itsekkyyden tieltä. Lainrikkomisen kautta hänen luonteensa tuli
niin heikoksi, että oli mahdoton omin voimin vastustaa pahan valtaa.
Hän tuli saatanan vangiksi ja olisi iäti pysynyt siinä vankeudessa, jollei
Jumala itse olisi tullut välittäjäksi." T. Kr. l. 14.
23.1. Sunnuntai, ilta
Job 15:14, 15
"Mutta tehtyään syntiä hän ei enää iloinnut pyhyydestä, vaan koetti
piiloutua Herran kasvojen edestä. Sellainen on vieläkin
uudistumattoman sydämen tila. Se ei ole sopusoinnussa Jumalan
kanssa eikä iloitse Hänen yhteydestään. Syntinen ei voisi olla
onnellinen Jumalan läheisyydessä; hän karttaisi pyhien olentojen
seuraa. Jos hän, voisi päästä taivaaseen, ei se tuottaisi hänelle mitään
iloa. Epäitsekkään rakkauden henki, mikä hallitsee siellä - joka sydän
kun sykkii sopusoinnussa rajattoman rakkauden hengen kanssa - ei
löytäisi vastakaikua hänen sielussaan. "T. Kr .l. 14, 1 5
24.1. Maanantai, aamu
Jer. 31:3
"Jumala on yhdistänyt meidän sydämemme itseensä lukemattomilla
todistuksilla taivaassa ja maan päällä. Hän on koettanut ilmaista
meille itsensä sekä luonnon että ihmissydänten hellimpiin
ja
rakkaimpiin maallisten siteiden kautta. Mutta nämä ovat kuitenkin
vain vaillinaisia todistuksia Hänen rakkaudestaan." T. Kr. l. 8.
24.1. Maanantai, ilta
2. Tess. 2:16
"Jumala pitää meitä lapsinaan. Hän on ottanut meidät ulos
huolettomasta maailmasta ja valinnut meidät kuninkaallisen perheen
jäseniksi, taivaallisen Kuninkaan pojiksi ja tyttäriksi. Ja Hän kehottaa
meitä luottamaan Häneen syvemmin ja lujemmin kuin lapsi
maalliseen isäänsä. Vanhemmat rakastavat lapsiaan, mutta Jumalan
rakkaus on suurempi, laajempi ja paljon syvempi kuin inhimillinen
rakkaus voi olla. Se on mittaamaton. Jos maalliset vanhemmat
ymmärtävät antaa lapsilleen hyviä lahjoja, miten paljon enemmän
taivaallinen Isä antaakaan Pyhää Henkeä niille, jotka Häntä
rukoilevat!" Kr. V. 142.
25.1. Tiistai, aamu
1. Joh. 3:1
"Mikä rakkaus, mikä vertaamaton rakkaus, että meidät, vaikka
olemme syntisiä ja muukalaisia, voidaan johtaa takaisin Jumalan luo
ja ottaa Hänen perheeseensä! Merkkinä rakkaudestamme Häneen ja
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Hänen kiinteän yhteytensä ilmaisuna meihin ja Hänen sukulaisuutensa
ilmaisuna meidän kanssamme me saamme puhutella Häntä rakkaasti
’Isäksemme’. Ja kun Jumalan Poika katselee armon perillisiä, 'Hän ei
häpeä kutsua heitä veljikseen’. Heidän suhteensa Jumalaan on
pyhempää kuin enkeleitten, jotka eivät ole koskaan langenneet.”
Schatzk. II/ 304.
25.1. Tiistai, ilta
Joh. 16:27
"Saamme laskea kaiken, suuret ja pienet, Jumalan käsiin. Hän ei tule
neuvottomaksi surujemme moninaisuudesta eikä taakkojemme paino
ole Hänelle liikaa. Hänen huolenpitonsa ulottuu jokaiseen
taloudenpitoon ja käsittää jokaisen yksityisen ihmisen. Kaikkiin
asioihimme ja kaikkiin suruihimme Hän ottaa osaa. Hän lukee
jokaisen kyyneleen. Kun Hän tuntee heikkoutemme, niin se liikuttaa
Häntä, kaikki koetukset ja kiusaukset, jotka meitä täällä kohtaavat,
Hän sallii, saavuttaakseen rakkautensa päämäärän meidän
kanssamme." Schatzk. 11/307.
26.1. Keskiviikko, aamu
Gal. 3:26
"Minkä arvon se antaakaan ihmisille! Lainrikkomisen kautta ihminen
tuli saatanan alamaiseksi. Uskon kautta Kristuksen sovitusuhriin
Aadamin pojista voi tulla Jumalan poikia. Pukeutumalla ihmisluontoon
Kristus korotti ihmiskunnan. Langenneet ihmiset korotetaan
Kristuksen yhteyden kautta asemaan, jossa heitä voi nimittää
'Jumalan lapsiksi’." T. Kr. l. 13.
26.1. Keskiviikko, ilta
Joh. 1:12
"Sellainen rakkaus on verraton. Taivaallisen Kuninkaan lapsia! Mikä
ihana lupaus! Mikä syvän tutkistelun aihe! Jumalan verraton rakkaus
maailmaa kohtaan, joka ei rakastanut Häntä! Jo ajatuskin siitä voi
nöyryyttää sielumme ja saattaa mielemme Jumalan tahdolle
alamaiseksi. Kuta enemmän tutkistelemme jumalallista luonnetta
ristin valossa, sitä enemmän näemme, kuinka armo, hellyys ja
armahtavaisuus yhdistyvät oikeuteen ja totuuteen, sitä selvemmin
havaitsemme lukemattomia todistuksia äärettömästä rakkaudesta ja
hellästä sääliväisyydestä…" T. Kr. l. 13.
27.1. Torstai, aamu
Ps. 130:7
"Jumalan rakkaus langennutta sukua kohtaan on erikoinen rakkauden
ilmaus, - rakkauden, joka on syntynyt armosta; sillä ihmiset eivät ole
sitä ansainneet. Armo edellyttää epätäydellisyyttä siinä, johon se
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kohdistuu. Vasta synnin seurauksena armo pantiin käytäntöön." Tod.
seur. 1/235, 236.
27.1. Torstai, ilta
1. Joh. 2:15 loppu osa
"Olen nähnyt sen hellän rakkauden, jolla Jumala rakastaa kansaansa,
ja se rakkaus on sangen suuri. Näin enkelien levittävän siipensä pyhien
yli. Jokaisella uskovalla oli suojelusenkelinsä. Jos pyhät itkivät
epätoivosta tai olivat vaarassa, niin heidän seurassaan aina olevat
enkelit lensivät nopeasti viemään sanomia kaupunkiin, ja siellä olevat
enkelit lakkasivat laulamasta. Silloin Jeesus antoi jollekin enkelille
tehtäväksi mennä rohkaisemaan ja valvomaan pyhiä ja varjelemaan
heitä poikkeamasta pois kaidalta tieltä." H. K. 44.
28.1. Perjantai, aamu
Fil. 2:15
"Jumalalta tullut rakkaus on enemmän kuin vain pahan välttämistä;
siinä asuu vakuuttava toimintavoima. Se on elävä lähde, joka
jatkuvasti pulppuaa toisten siunaukseksi. Jos Kristuksen rakkaus asuu
meissä, niin emme vältä vain vihaamasta kanssaihmisiämme, vaan
koetamme jokaisella mahdollisella tavalla osoittaa heille rakkautta."
Ged. v. B. d. 68.
28.1. Perjantai, ilta
1. Joh. 4:19
"Kun me vielä olimme rakkaudettomia ja sietämättömiä 'vihattuja ja
vihasimme toinen toisiamme’, niin taivaallinen Isämme jo sääli meitä.
'Mutta kun Jumalan, meidän Vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus
ilmestyi, pelasti Hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme
tekojen ansiosta, vaan laupeutensa, mukaan.’ Siten Hänen
rakkautensa, jos me vastaanotamme sen itseemme, tekee meidätkin
ystävällisiksi ja hyviksi, eikä vain yksinomaan niitä kohtaan, jotka
meitä miellyttävät, vaan myöskin erehtyviä kohtaan, niin vieläpä
kaikkein syyllisimpiäkin ja syntisimpiäkin kohtaan.” Ged. v. B. d. 87.
29.1. Sapatti, aamu
Jes. 44:22
"Älkää unohtako Kristuksen sanoja: ’Hän itse, Isä, rakastaa teitä.’ Hän
tahtoo vastaanottaa teidät jälleen armoon, Hän haluaisi nähdä teissä
oman puhtautensa ja pyhyytensä loistetta. Jos te vain tahdotte alistaa
itsenne Hänelle, niin Hän on sen hyvän työn, jonka Hän on teissä
alkanut, myös jatkava Jeesuksen Kristuksen päivään saakka." W. z.
Chr. 61, 62.
29.1. Sapatti, ilta
Sananl. 23:26
"Jumala puhuu meille huolehtivan toimintansa sekä Henkensä
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vaikutuksen kautta sydämeen. Olosuhteistamme, ympäristöstämme
sekä jokapäiväisestä vaihtelusta voimme saada arvokkaita opetuksia,
jos sydämemme on vastaanottavainen niille." W. z. Chr. 83.
30.1. Sunnuntai, aamu
Jes. 55:7
"Kaikkivaltias ei kohtele meitä siten kuin ihmiset, jotka ovat
kuolevaisia, kohtelevat toisiaan. Hänen ajatuksensa ovat laupeuden,
rakkauden ja sisäisimmän myötätunnon ajatuksia." W, z. Chr. 51.
30.1. Sunnuntai, ilta
Hes. 18:32
"Saatana on valmis ryöstämään Jumalan ihanat lupaukset. Hän tahtoo
riistää sielulta jokaisen toivon kipinän, jokaisen valonsäteen; mutta
sinä et saa antaa hänen tehdä sitä. Älä kuuntele kiusaajaa, vaan sano:
'Jeesus on kuollut, jotta minä saisin elää. Hän rakastaa minua, eikä
tahdo minun hukkuvan. Minulla on sääliväinen taivaallinen Isä, ja
vaikka minä olenkin käyttänyt väärin Hänen rakkauttaan ja tuhlannut
Hänen antamiaan siunauksia, tahdon nousta ja mennä Isäni luo." T. Kr.
l. 46.
31.1. Maanantai, aamu
Jes. 1:18
"Voitko epäillä, kun edessäsi ovat Raamatun rikkaat lupaukset? Voitko
uskoa, että kun syntisraukka haluaa palata ja luopua synneistään.
Herra silloin ankarasti estäisi häntä tulemasta katuvaisena Hänen
jalkainsa juureen? Pois sellaiset ajatukset. Ei mikään vahingoita
sieluasi enemmän kuin sellainen käsitys taivaallisesta Isästämme.
Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntisiä ja antoi itsensä Kristuksessa,
niin että kaikki, jotka tahtovat, voivat pelastua ja saada iankaikkisen
autuuden kirkkauden valtakunnassa." T. Kr. l. 47.
31.1. Maanantai, ilta
Jes. 49:15
"Nosta pääsi, sinä epäilevä ja vapiseva sielu, sillä Jeesus elää
rukoillakseen sinun puolestasi. Kiitä Jumalaa siitä, että Hän on
antanut kalliin Poikansa, ja rukoilee, ettei Hän olisi kuollut turhaan
sinun puolestasi. Henki kutsuu sinua tänään. Tule koko sydäminesi
Jeesuksen luo, niin voit pyytää Hänen siunauksiaan.
Lukiessasi Jumalan lupauksia muista, että ne ovat Hänen
sanomattoman rakkautensa ja laupeutensa ilmauksia. Rakkauden
suuri sydän tuntee rajatonta sääliä syntistä kohtaan." Sama, 47.
HELMIKUU
1.2. Tiistai, aamu
Jes. 7:14; 61:1, 2
"Kun juutalaiset olivat luopuneet Jumalasta, heidän uskonsa oli
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heikentynyt ja tulevaisuuden toivonsa melkein sammunut. Profeettojen
sanoja ei ymmärretty. Juutalaisten keskuudessa oli kuitenkin uskollisia
sieluja, sen pyhän suvun jälkeläisiä, jonka välityksellä tieto Jumalasta
oli säilynyt. Nämä odottivat yhä isille annetun lupauksen täyttymistä."
A. T. 24, 25.
1.2. Tiistai, ilta
Job 58:7
”Ennen kuin Hän tuli maan päälle, Hän oli enkelijoukkojen Käskijä.
Ihanimmat ja ylevimmät Jumalan lapset julistivat Luojansa kunniaa.
He peittivät kasvonsa Häneltä, Hänen istuessaan valtaistuimellaan. He
heittivät kruununsa Hänen jalkoihinsa ja lauloivat Hänelle ylistystä,
katsellessaan Hänen suuruuttaan." Chr. u. H. 12.
2.2. Keskiviikko, aamu
Fil. 2:6, 7
"Hän puki päällensä meidän luontomme ja asui meidän keskellä, jotta
me oppisimme tuntemaan Hänen jumalallisen luonteensa ja
elämänsä. Jumaluus otti inhimillisen muodon, näkymätön kirkkaus
näkyväisen. Ihmisille annettiin tilaisuus käsittää tuntemattomat
tunnettujen avulla, taivaalliset asiat maallisten välityksellä. Jumala
ilmestyi ihmisille perikuvassaan." Chr. Gl. 17.
2.2. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 4:16 alkuosa
"Eräs lunastussuunnitelman ihanimpia ja salaperäisimpiä totuuksia on
jumalallisen luonnon yhtyminen inhimilliseen... Tämä totuus on
monelle ollut epäilyn ja epäuskon aiheena... Kristus alentui ottamaan
ihmisluonnon päälleen, voidakseen saavuttaa langenneen ihmissuvun
ja nostaakseen heidät ylös." Tod. seur. I/83.
3.2. Torstai, aamu
Luuk. 2:1-6
”Enkelit seuraavat Joosefia ja Mariaa heidän matkatessaan kodistaan
Nasaretista Daavidin kaupunkiin. Keisarillisen Rooman käsky luetteloida kaikki sen laajaan valtapiiriin kuuluvat kansat on saavuttanut myös
Galilean kukkuloiden asukkaat. Kuten muinoin Koores kutsuttiin maailmanvallan hallitsijaksi, jotta hän vapauttaisi Herran vangitun kansan,
samoin keisari Augustuksesta tulee välikappale Jumalan tarkoituksen
täyttämiseksi, kun hän saattaa Jeesuksen äidin menemään
Betlehemiin. Maria on Daavidin sukukuntaa, ja Daavidin Pojan täytyy
syntyä Daavidin kaupungissa. Betlehemistä, sanoo profeetta, 'tulee se,
joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta,
iankaikkisista ajoista." A. T. 31.
3.2. Torstai, ilta
Luuk. 2:7
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"Mutta tuossa kuninkaallisen sukukunnan kaupungissa ei kukaan
tunne eikä kunnioita Joosefia eikä Mariaa. Väsyneinä ja kodittomina
he vaeltavat kapean kadun päästä päähän, kaupungin portilta sen
itäiseen laitaan, turhaan etsien leposijaa yöksi. Heille ei ole tilaa
täpötäydessä majatalossa. Vaatimattomassa rakennuksessa, missä
eläimiä pidetään, he viimein löytävät suojan, ja siellä syntyy maailman
Vapahtaja." A. T. 31, 32.
4.2. Perjantai, aamu
Luuk. 2:8-14
"Ihmiset eivät tiedä siitä mitään, mutta sanoma täyttää taivaan
riemulla. Entistä syvempää ja hellempää mielenkiintoa tuntien pyhät
olennot laskeutuvat kirkkauden maailmasta maan päälle. Koko
maailma kirkastuu Hänen läsnäolostaan. Betlehemin kukkuloiden
yläpuolelle kokoontuu lukematon enkelijoukko. He odottavat merkkiä
julistaakseen ilosanoman maailmalle. Jos Israelin johtajat olisivat
uskollisesti hoitaneet tehtävänsä, he olisivat saaneet osallistua ilosta
julistaa Jeesuksen syntymää. Mutta heidät syrjäytetään." A. T. 32.
4.2. Perjantai, ilta
Luuk. 2:15-20
"Kun enkelit poistuivat, valo katosi, ja yön varjot lankesivat jälleen.
Betlehemin kukkuloitten ylle. Mutta kirkkain kuva, mitä ihmissilmä
koskaan on katsellut jäi paimenten muistiin... Lähtiessään sieltä
suuresti iloiten he tekivät tiettäväksi, mitä olivat nähneet ja kuulleet."
A. T. 33.
5.2. Sapatti, aamu
Matt. 2:1-4, 7, 8, 13-16
"Saatana oli taivaassa vihannut Kristusta Hänen asemansa vuoksi
Jumalan asunnoissa. Hän vihasi Häntä yhä enemmän, kun hänet
Itsensä syöstiin pois asemastaan. Hän vihasi Häntä, joka lupasi antaa
itsensä lunastaakseen syntisen suvun. Kuitenkin Jumala antoi
Poikansa tulla maailmaan, jota saatana hallitsi, avuttomana
pienokaisena, inhimillisten heikkouksien alaisena... Maallinen isä
ikävöi poikaansa. Hän katselee pienokaisensa kasvoja ja vapisee
ajatellessaan elämän vaaroja. Hän haluaa suojata rakkaintaan
saatanan vallalta ja varjella hänet kiusauksista ja taisteluista. Jumala
antoi ainutsyntyisen Poikansa paljon ankarampaan taisteluun ja
suurempaan vaaraan, jotta elämän tie olisi turvallinen meidän
pienokaistemme kulkea.” A. T. 34.
5.2. Sapatti, ilta
2. Kor. 8:9
"Kertomus Betlehemistä on tyhjentymätön aihe. Siihen on kätketty
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’Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyys’. Me ihmettelemme
Vapahtajan uhria Hänen vaihtaessaan taivaan valtaistuimen seimeen
ja palvelevien enkelien seuran tallin eläimiin." A. T. 33.
6.2. Sunnuntai, aamu
Luuk. 2:49
"’Mitä te minua etsitte?’ Jeesus vastasi. 'Ettekö tienneet, että minun
pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?’ Ja kun he eivät
näyttäneet käsittävän Hänen sanojaan. Hän viittasi ylöspäin. Hänen
kasvojaan valaisi kirkkaus, jota he ihmettelivät. Jumaluus loisti läpi
ihmismuodon. Löytäessään Hänet temppelistä he olivat kuunnelleet,
mitä Hänen ja rabbiinien välillä tapahtui, ja he olivat hämmästyneitä
Hänen kysymyksistään ja vastauksistaan. Hänen sanansa herättivät
ajatusten sarjan, joka ei milloinkaan unohtuisi." A. T. 63.
6.2. Sunnuntai, ilta
Luuk. 1:28-32
"Oli luonnollista, että Jeesuksen vanhemmat pitivät Häntä omana
lapsenaan. Hän oli päivittäin heidän kanssaan, ja Hänen elämänsä oli
monessa suhteessa samanlaista kuin toisten lasten, niin että heidän
oli vaikeata käsittää, että Hän oli Jumalan Poika. Oli vaara, etteivät he
osaisi antaa arvoa sille siunaukselle, joka oli heille suotu, kun
maailman Lunastaja oli heidän luonaan. " A. T. 64.
7.2. Maanantai, aamu
Matt. 3:13-15
"Kun aika oli tullut, että Kristus astuisi julkiseen opettajatoimeensa,
meni Hän Jordanille, jotta Johannes kastaisi Hänet." Chr. u. H. 39.
"Jeesus ei vastaanottanut kastetta tunnustaakseen oman
syyllisyytensä. Hän samaisti itsensä syntisten kanssa, otti askeleet,
jotka meidänkin on otettava, ja teki työn, joka meidänkin on tehtävä.
Hänen elämänsä kasteen jälkeen, täynnä kärsimyksiä ja kärsivällistä
kestämistä, oli myös meille esimerkiksi." A. T. 90.
7.2. Maanantai, ilta
Joh. 1:29
"Hänelle oli ilmoitettu, että Messias pyytäisi kastetta häneltä ja että
silloin annettaisiin merkki Hänen jumalallisuudestaan. Näin hän
saattaisi esittää Hänet kansalle. Kun Jumalan kirkkaus ympäröi Hänet
ja ääni kuului taivaasta, Johannes käsitti merkin, jonka Jumala oli
luvannut. Hän ymmärsi kastaneensa maailman Lunastajan... Ei
kukaan kuulijoista eikä puhuja itsekään käsittänyt näiden sanojen
tärkeyttä: 'Jumalan Karitsa'." A. T. 90, 93.
8.2. Tiistai, aamu
Luuk. 19:10; Matt. 1:21
"Elämän ja kirkkauden Herra ei ajatellut omaa miellyttävyyttään ja
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huviaan jättäessään korkean asemansa. Hän tuli ihmiseksi
lunastaakseen ihmiset heidän tottelemattomuutensa seurauksista.
Hän oppi tuntemaan tuskan ja kärsimyksen ja otti häpeän ja
kuoleman päälleen. Jeesus kuoli, ei pelastaakseen ihmisen hänen
synneissään, vaan synneistään." Schatzk. I/457.
8.2. Tiistai, ilta
Jes. 53:4-6
"Kristuksen vaeltaessa maan päällä Hän todisti ihmetekojensa kautta,
että Hänellä oli valta pelastaa ainiaaksi. Parantaessaan kehon
sairauksia, Hän osoitti, että Hän voi poistaa myös synnin sydämestä.
Hän sai halvaantuneet kävelemään, kuurot kuulemaan ja sokeat
näkemään. Hän puhdisti spitaaliset, paransi kihtitautiset ja
kaikenlaisiin sairauksiin joutuneet." Chr. u. Heil. 73, 74.
9.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 7:28, 29
"Juutalaisille uskonto oli tullut melkein enään vain seremonioitten
paljoudeksi... Hän oli tullut opettamaan heille jotain paljon parempaa
kuin mitä he etsivät. Hän halusi jälleen pystyttää oikean
jumalanpalveluksen, halusi tuoda heille sydämen uskonnon, joka
ilmenisi puhtaassa elämänvaelluksessa ja pyhän luonteen pyhitetyssä
mielessä. Ihanassa vuorisaarnassa Hän selitti, mikä Jumalan silmissä
oli arvokkainta ja mikä tekee todella onnelliseksi." Chr. u. Heil. 55, 56.
9.2. Keskiviikko, ilta
Matt. 10:1-8
"Kutsuen kaksitoista opetuslastaan ympärilleen Jeesus käski heidän
kaksittain mennä kyliin ja kaupunkeihin... Opetuslasten sanoma oli
sama kuin Johannes Kastajan ja Kristuksen itsensä: 'Taivasten
valtakunta on tullut lähelle.’ Heidän ei tullut ruveta kansan kanssa
kiistelemään siitä, oliko Jeesus nasarealainen Messias, mutta Hänen
nimessään heidän oli tehtävä samoja laupeudentöitä, kuin Hän oli
tehnyt." A. T. 329.
10.2. Torstai, aamu
Joh. 2:1-11
"Jeesus moitti itse hemmottelua kaikissa muodoissa, mutta kuitenkin
Hän luonnostaan harrasti seuraelämää. Hän nautti kaikkien
ihmisluokkien vieraanvaraisuutta käyden rikkaitten ja köyhien,
oppineiden ja oppimattomien kodeissa ja koettaen kohottaa heidän
ajatuksensa arkielämän asioista hengellisiin ja iankaikkisiin asioihin.
Hän ei sallinut mitään huikentelua, eikä maailmallisen
kevytmielisyyden varjoakaan näkynyt Hänen käytöksessään. Mutta
Hän
nautti
viattomasta
ilosta
ja
pyhitti
läsnäolollaan
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seurustelutilaisuudet. Juutalainen hääjuhla oli vaikuttava tilaisuus,
eikä sen ilo ollut ihmisen Pojalle vastenmielistä." A. T. 131.
10.2. Torstai, ilta
Joh. 4:9
"Jeesus oli alkanut repiä alas juutalaisia ja pakanoita erottavaa
väliseinää ja saarnata pelastusta maailmalle. " A. T. 172.
11.2. Perjantai, aamu
Joh. 11:25-26
"Kristus katsoo tässä eteenpäin toiseen tulemukseensa. Silloin
vanhurskaat kuolleet herätetään katoamattomina ja elävät pyhät
siirretään taivaaseen kuolemaa maistamatta. Ihmetyö, jonka Kristus
aikoi suorittaa herättäessään Lasaruksen kuolleista, kuvaisi kaikkien
vanhurskaitten kuolleitten ylösnousemusta. Sanoillaan ja teoillaan Hän
julisti olevansa ylösnousemuksen aikaansaaja.” A. T. 509.
11.2. Perjantai, ilta
2. Moos. 31:13
"Vapahtaja piti sapattia ja opetti opetuslapsensakin sitä viettämään.
Hän tiesi, miten sitä oli vietettävä, sillä Hän itse oli tehnyt sen pyhäksi
päiväksi… Kristus oli yhdessä Isänsä kanssa luonut maan ja tehnyt
sapatin. Raamattu sanoo: 'Kaikki asiat on luotu Hänen (sanan,
Kristuksen) kautta." Chr, u. Heil. 63.
12.2. Sapatti, aamu
Matt. 12:11, 12
"Juutalaiset
syyttivät
Jeesusta
muutamia
kertoja
sapatin
häpäisemisestä. Usein he koettivat tappaa Hänet, koska Hän ei pitänyt
sapattia heidän sääntöjensä mukaisesti. Mutta se ei tehnyt Häneen
mitään vaikutusta? Hän piti sapattia siten kuin Jumala sitä vaatii.
Kristus teki lain suureksi, osoittaessaan sen jokaisen osan
merkityksen. Hän todisti, että sitä tulee noudattaa, ei vain teoissa
ihmisten edessä, vaan myös ajatuksissa Jumalan edessä." Chr. u. Heil.
342, 343.
12.2. Sapatti, ilta
Luuk. 7:48
"Vaikka Marian tila näytti ihmissilmälle toivottomalta, niin Kristus näki
hänessä hyviä mahdollisuuksia. Hän haki hänen luonteensa parhaat
piirteet... Jeesus tuntee ihmissielun salaisimmatkin sopukat. Voit
sanoa: Olen syntinen, suuri syntinen. Ehkäpä oletkin, mutta mitä
pahempi olet, sitä enemmän tarvitset Jeesusta. Hän ei työnnä
yhtäkään itkevää, katuvaa sielua luotaan. Hän ei kerro kenellekään
kaikkea, mitä Hän saattaisi paljastaa, mutta Hän kehottaa jokaista
vapisevaa sielua rohkaisemaan mielensä. Hän lupaa runsaan
anteeksiannon kaikille, jotka tulevat etsimään Häneltä sovitusta ja
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uudistusta." A. T. 542, 543.
13.2. Sunnuntai, aamu
Matt. 21:1-11
"Vapahtaja ei tähän mennessä ollut sallinut kannattajiensa osoittaa
Hänelle kuninkaallista kunniaa. Mutta nyt Hän halusi erityisesti
ilmestyä maailman Lunastajana. Jumalan Poika oli aikeissa tulla
uhriksi ihmisten syntien takia. Hänen kuolemansa täytyi olla kaikiksi
ajoiksi syvän miettimisen ja tutkimisen aiheena Hänen
seurakunnalleen. Siksi oli välttämätöntä, että koko kansan silmät
suuntautuivat nyt Häneen." Chr. u Heil. 78, 79.
13.2. Sunnuntai, ilta
Luuk. 19:41-44
"Kun kulkue saapui kukkulan reunalle, josta voitiin nähdä Jerusalemin
yli, esiintyi kaupunki täydessä loistossaan. Ihmisten huudot vaikenivat
kuin noiduttuna yhtäkkisestä kauneuden näystä. Kaikkien silmät
suuntautuivat Vapahtajaan odottaen näkevänsä Hänen kasvoiltaan
samaa 'ihailua, mitä he itse tunsivat. Jeesus pysähtyi, huoli peitti
Hänen kasvonsa, ja kansanjoukko oli hämmästynyt nähdessään
Hänen puhkeavan tuskalliseen itkuun. Vapahtajan ympärillä olevat
eivät voineet käsittää Hänen suruaan; Hän itki tuhoon vihittyä
kaupunkia. Se oli ollut Hänen erikoisen huolenpitonsa lapsi, ja Hänen
sydämensä täyttyi tuskalla tietäessään sen pian tuhoutuvan." Chr. u, H,
82.
14.2. Maanantai, aamu
Matt. 26:6-13
"Tuoksuvan lahjansa, jonka Maria oli aikonut tuhlata Vapahtajan
kuolleelle ruumiille, hän vuodatti Hänen päälleen Hänen vielä
eläessään. Hautaamisen yhteydessä sen tuoksu olisi vain täyttänyt
hautakammion, nyt se ilahdutti Vapahtajan sydäntä kertoen Marian uskosta ja rakkaudesta... Ja (Jeesus) joutuessaan suureen
koettelemuksensa pimeyteen Hän vei mukanaan tuon teon muiston,
joka oli esimakua siitä rakkaudesta, jota Hän saisi lunastetuiltaan
kautta iankaikkisuuksien." A. T. 535, 536.
14.2. Maanantai, ilta
Matt. 26:14-16
"Vähän ennen pääsiäistä Juudas oli uudistanut pappien kanssa
tekemänsä sopimuksen, että hän toimittaisi Jeesuksen heidän
käsiinsä. Asia järjestettiin niin, että Vapahtaja vangittaisiin paikassa,
minne Hän tavallisesti vetäytyi mietiskelemään ja rukoilemaan.
Simonin talossa pidettyjen pitojen jälkeen Juudaksella oli ollut
tilaisuus harkita tekoa, jonka hän oli sitoutunut suorittamaan, mutta
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hänen päätöksensä oli muuttumaton. Kolmestakymmenestä
hopearahasta, mikä oli orjan hinta, hän myi Kirkkauden Herran
häpeään ja kuolemaan." A. T. 687.
15.2. Tiistai, aamu
Luuk. 22:15-20
"Kristus oli juuri sillä kohdalla, missä tapahtui siirtyminen
järjestelmästä toiseen ja suuresta juhlasta toiseen. Hän, tahraton
Jumalan Karitsa, aikoi antaa itsensä syntiuhriksi. Täten Hän lopettaisi
sen esikuvien ja muotomenojen järjestelmän, joka neljäntuhannen
vuoden ajan oli viitannut Hänen kuolemaansa. Syödessään
pääsiäislammasta opetuslastensa kanssa Hän asetti sen tilalle
toimituksen, jonka tuli olla Hänen suuren uhrinsa muistona.
Juutalaisten kansallisen juhlan vietto päättyisi ainiaaksi. Tätä
Kristuksen säätämää asetusta noudattaisivat Hänen seuraajansa kaikissa maissa kaikkina aikoina." A. T. 631.
15.2. Tiistai, ilta
Joh. 14:1-5
"Opetuslapset eivät voineet olla iloisia tämän kuullessaan. Pelko
valtasi heidät. He tunkeutuivat kaikki Vapahtajan ympärille. Heidän
Herransa ja Mestarinsa, rakastettu opettajansa ja ystävänsä oli heille
kalliimpi kuin elämä. Häneltä he olivat saaneet apua kaikissa
vaikeuksissaan, lohtua suruissaan ja pettymyksissään. Nyt Hän jättäisi
heidät yksin, avuttomiksi. Synkät aavistukset täyttivät heidän
mielensä." A. T. 641, 642.
16.2. Keskiviikko, aamu
Matt. 26:30-44
"Opetuslastensa seurassa Vapahtaja asteli hitaasti Getsemanen
puutarhaa kohden… Hän oli usein käynyt siellä saadakseen vaipua
mietiskelyyn ja rukoukseen, mutta ei milloinkaan niin tuskantäyteisin
sydämin kuin tänä Hänen viimeisen kärsimyksensä yönä. Kristuksen
tuska ei lakannut, mutta Hänen alakuloisuutensa ja masennuksensa
hävisi. Myrsky ei ollut yhtään vaimentunut, mutta Hän, johon se
kohdistui, oli saanut voimaa kohdata sen raivon. Hän astui esiin
tyynenä ja rauhallisena." A. T. 660, 667.
16.2. Keskiviikko, ilta
Mark. 14:43-53
"Yli Kidronin puron, ohi puutarhojen ja oliivilehtojen ja läpi nukkuvan
kaupungin hiljaisten katujen Jeesusta vietiin kiireesti. Keskiyö oli jo
ohi, ja Häntä seuraavan rähisevän roskajoukon huudot kaikuivat
räikeinä yön äänettömyydessä. Vapahtaja oli sidottu ja tarkoin
vartioitu, ja Hän liikkui vaivalloisesti, mutta Hänen vangitsijansa
Hartauskalenteri

23

Tammi-Maaliskuu 2011

riensivät nopein askelin Hänen kanssaan Hannaan, entisen
ylimmäisen papin palatsia kohden." A. T. 672.
17.2. Torstai, aamu
Mark. 14:55-65
"Jeesus kuunteli kärsivällisesti näitä ristiriitaisia todistuksia. Ei Hän
lausunut sanaakaan puolustuksekseen. Viimein Hänen syyttäjänsä
sekaantuivat, hämmentyivät, ja raivostuivat. Oikeudenkäynti ei
edistynyt ollenkaan, ja näytti jo siltä, että heidän juonensa raukeaisivat
tyhjiin. Kaifas oli epätoivoissaan. Yksi keino oli vielä jäljellä: Kristus
täytyisi pakottaa tuomitsemaan itse itsensä. Ylimmäinen pappi nousi
tuomioistuimeltaan kasvot kiukusta vääntyneinä. Hänen äänensä ja
käytöksensä osoittivat selvästi, että jos hänellä olisi ollut valta siihen,
hän iskisi edessään, olevan vangin maahan. Hän huudahti: ’Etkö
vastaa mitään siihen, niitä nämä todistavat sinua vastaan?’ Jeesus oli
vaiti. ’Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin
kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti
keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut.’" A. T. 67S.
17.2. Torstai, ilta
Matt. 27:1, 2, 22-26
"Pilatus taipui kansanjoukon vaatimuksiin. Hän luovutti Jeesuksen
ristiinnaulittavaksi mieluummin kuin vaaransi oman asemansa." A. T.
712.
18.2. Perjantai, aamu
Mark. 15:22-37
"Kristus ei antanut henkeään, ennen kuin Hän oli suorittanut sen työn,
jota Hän tuli tekemään, ja kuolinhetkellään Hän huudahti: ’Se on
täytetty’ Suuri uhri oli annettu. Tie kaikkienpyhimpään oli avattu. Uusi,
elävä tie on valmistettu kaikille." A. T. 730, 729.
18.2. Perjantai, ilta
Luuk. 23:50-56
"Viimeinkin Jeesus pääsi lepoon. Häpeän ja kidutuksen pitkä päivä oli
päättynyt. Kun laskevan auringon viimeiset säteet ilmoittivat sapatin
alkaneen, Jumalan Poika lepäsi hiljaisuudessa Joosefin haudassa.
Työnsä päättäneenä, kädet rauhallisesti ristissä Hän lepäsi sapatin
pyhät hetket." A. T. 738.
19.2. Sapatti, aamu
Matt. 21:62-66
"Vähän he saattoivat levätä sapattinakaan. Vaikka he eivät voineet
astua pakanan kynnyksen yli peläten tulevansa saastaiseksi, niin
kuitenkin he neuvottelivat Jeesuksen ruumiista. Kuoleman ja haudan
täytyi pitää Hänet, jonka he olivat ristiinnaulinneet." A. T. 748.
19.2. Sapatti, ilta
Matt. 28:1-6
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"Kun mahtavan enkelin ääni kuului Kristuksen haudalla sanoen: ’Isäsi
kutsuu Sinua’, Vapahtaja astui ulos haudasta sen elämän voimalla,
joka oli Hänessä itsessään. Nyt osoittautuivat tosiksi Hänen sanansa:
'Minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin…’" Uskovalle
Kristus on ylösnousemus ja elämä. Vapahtajan välityksellä saadaan
takaisin synnin kautta menetetty elämä..." A. T. 754, 755.
20.2. Sunnuntai, aamu
Mark. 16:20
"Opetuslapsille annettu tehtävä kuuluu myös meille. Tänään, kuten
silloinkin tulee ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa korottaa
niille, jotka ovat maailmassa ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Herra
tarvitsee evankelistoja, paimenia ja opettajia. Ovelta ovelle tulee
Hänen palvelijoittensa julistaa pelastussanomaa. Kaikille kansoille ja
sukukunnille tulee viedä iloinen sanoma anteeksiantamuksesta
Kristuksen kautta." Schatzk. III/176.
20.2. Sunnuntai, ilta
Hebr. 10:10, 14
"lunastukseksemme vaaditun uhrin mittaamaton arvo paljastaa
tosiasian, että synti on kauhea paha. Jumala olisi voinut poistaa tämän
mustan tahran luomakunnasta hävittämällä syntisen maan päältä.
Mutta Hän ’rakasti niin maailmaa, että antoi, ainutsyntyisen Poikansa,
jotta kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen
elämän." Schatzk. 264.
21.2. Maanantai, aamu
Hebr. 1:3
"Henkilökohtaisena Vapahtajana Hän tuli tähän maailmaan, ja
henkilökohtaisena Vapahtajana Hän nousi jälleen taivaaseen.
Henkilökohtaisena Vapahtajana Hän on Välittäjänämme taivaan
kartanoissa. Jumalan valtaistuimen edessä puolustaa meitä eräs, joka
on Ihmisen Pojan kaltainen.” Schatzk. III/223.
21.2. Maanantai, ilta
Room. 8:34
"Jumalan armolahjat ja lupaukset meille ovat rajoittamattomat.
Armoistuimella itsellään on suurin vetovoima, koska siellä hallitsee
Hän, jota saamme kutsua Isäksemme. Jumala ei ole halunnut täyttää
lunastussuunnitelmaa ainoastaan rakkautensa kautta. Hänen
alttarillaan palvelee Välittäjä, joka otti meidän ihmisluontomme. Tämä
Puolustajamme esittää meidät Isälleen. Jumalan poikina ja tyttärinä.
Kristus puolustaa kaikkia, jotka ovat vastaanottaneet Hänet.” Schatzk.
III/24.
22.2. Tiistai, aamu
Matt. 16:24
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"Jeesuksen elämä ja mielenlaatu ovat ainoa ylevän ja täydellisen
mitta, niin että ainoa turvallinen tiemme on seurata Hänen
esimerkillistä elämäänsä. Jos toimimme sen mukaisesti, niin Hän
johtaa meitä neuvoillaan ja ottaa meidät sitten kirkkauteen. Meidän
on innokkaasti ponnisteltava ja oltava valmiit vastaanottamaan
vaikeuksiakin, vaeltaaksemme Lunastajamme jalanjäljissä." Schatzk.
I/144.
22.2. Tiistai, ilta
Fil. 2:5
"Näin hengessä, että monet katsovat ihmisiin ja vertaavat elämäänsä
toisten elämään. Mutta se on hyödytöntä, sillä esikuvaksemme ei ole
asetettu ketään muuta kuin Kristus. Hän antaa meille oikean
esimerkin ja jokaisen tulisi pyrkiä kaikin voimin kilvoittelemaan Hänen
perässään. Olemme joko Kristuksen työtovereita ja kokoamme Hänen
kanssaan, tai olemme vihollisen auttajia ja hajoitamme ympäristöä.
Olemme joko täysin vakuuttuneita, päättäväisiä kristittyjä tai emme
ole mitään," Schatzk. I/23.
23.2. Keskiviikko, aamu
Fil. 4:13
"Kristillisen luonteen johtokuva on Kristus-kaltaisuus. Edessämme on
jatkuvan kasvun tie. Meillä on päämäärä saavutettavana ja noustava
askelmalle, johon sisältyy kaikki hyvä, jalo, puhdas ja ylevä. Se vaatii
lakkaamatonta ponnistelua ja alituista eteenpäinmenoa, eteenpäin ja
ylöspäin luonteen täydellisyyteen asti." Schatzk. 1/557.
23.2. Keskiviikko, ilta
1. Aikak. 28:9
"Kristuksen täytyy asua sydämissämme, niin kuin veri virtaa kehossa
elävänä voimana. Tätä emme voi kylliksi vakavasti ja pakottavasti
kehottaa. Samalla, kun totuuden on oltava täydellisen
asevarustuksemme, tarvitsee vakaumuksemme vahvistusta elävästä
myötätunnosta, joka oli tunnusomaista Kristuksen elämälle. Kenessä
totuus, elävä totuus, ei ole todellisuutta, hän ei voi kestää. On vain yksi
voima, joka tekee meidät lujaksi ja säilyttää meidät lujana, - Jumalan
armo totuudessa." Schatzk. III/152.
24.2. Torstai, aamu
Joh. 15:5
"Jokaisen työntekijän tulisi koota voimansa korkeimpaan
palvelukseen, vapauttaakseen ihmisiä saatanan pauloista ja
sitoakseen heidät Jumalaan, sekä antaa Jeesuksen Kristuksen sitoa
itsensä lujasti Jumalan valtaistuimeen, jota lupauksen sateenkaari
ympäröi." II/498.
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24.2. Torstai, ilta
Ef. 6:12
"Miehet ja naiset voivat Jumalan ohjauksessa ja Hänen voimassaan
elää elämää, minkä kaltaista Kristus eli tässä maailmassa.
Taistelussaan saatanan kanssa he voivat yhtä paljon saada apua, kuin
mitä Hänkin sai. He voivat olla voittajia Hänen kauttaan, joka rakasti
heitä ja antoi itsensä heidän puolestaan." II/249.
25.2. Perjantai, aamu
Jaak. 4:7, 8
"Kristuksen esimerkki osoittaa meille, että ainoa toivomme voitosta on
siinä, että lakkaamatta vastustamme saatanan hyökkäyksiä. Kristus
voitti suuren vastustajan taistelussa kiusausten kanssa. Hän tunsi
saatanan vallan ihmissuvun, yli ja on voittanut sen meidän
hyväksemme. Voittajana Hän antaa meidän tulla osalliseksi Hänen
voittonsa ylemmyydestä, jotta me, pyrkiessämme vastustamaan
saatanan kiusauksia, voisimme yhdistää heikkoutemme Hänen
väkevyyteensä ja arvottomuutemme Hänen ansioihinsa." Schatzk.
I/372.
25.2. Perjantai, ilta
Matt. 7:13, 14
"Sanomattoman kärsimyksen kautta Kristus antoi meille
mahdollisuuden lunastuksestamme. Häntä ei tunnettu eikä pidetty
arvossa tässä maailmassa, jotta Hänen alastulonsa ja alentumisensa
kautta ihmiset" saatettiin korottaa saamaan taivaallista kunniaa ja
katoamatonta iloa Hänen valtakunnassaan. Tuleeko syntisen ihmisen
napista, kun taivas voidaan saavuttaa vain taistelun, itsensä
alentamisen ja vaivalloisen ponnistelun kautta?" I/373.
26.2. Sapatti, aamu
Hebr. 9:14
"Ristiinnaulitun ja ylösnousseen Lunastajan veren kautta meidät
puhdistetaan pienimmistä suurimpiin synteihin. Jättäkää Jumalalle
kuten uskolliselle Luojalle luottavaisessa uskossa sielunne hoito. Älkää
aina pelätkö, älkääkä ajatelko, että Jumala jättää teidät. Hän ei
koskaan jätä teitä, ellette te eroa Hänestä." Schatzk. I/390, 391.
26.2. Sapatti, ilta
Hes. 20:12; Matt. 11:28
"Koko taivas viettää sapattia, mutta ei välinpitämättömällä ja veltolla
tavalla. Sinä päivänä tulisi kannustaa kaikkia sielunvoimia, onhan
meidän kohdattava Jumala ja Vapahtajamme, Jeesus Kristus. Voimme
katsoa Häneen uskossa. Hän kaipaa saada siunata ja virvoittaa
jokaista sielua." Schatzk. III/22.
27.2. Sunnuntai, aamu
Ps. 42:5 loppu osa
Hartauskalenteri

27

Tammi-Maaliskuu 2011

"Sen tähden, kun te sapattina kokoonnutte, laulakaa kiitos- ja
ylistyslauluja Hänelle, joka teidät on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen
valkeuteensa. Hänelle, joka rakasti meitä ja puhdisti veressään meidät
synneistämme, olkoon sydämemme kunnioitus ja palvonta. Kristuksen
rakkaus olkoon puhujan aiheena ja kaikkien ylistyslaulujen
sisällyksenä." Schatzk. III/27.
27.2. Sunnuntai, ilta
Hebr. 13:5 loppu osa
"Meillekin on annettu lupaus Kristuksen alituisesta läsnäolosta. Aika ei
ole muuttunut Hänen erotessaan antamaansa lupausta. Hän on
tänään yhtä todellisesti luonamme kuin silloin opetuslasten luona; ja
Hän on oleva kanssamme joka päivä aina maailman loppuun asti."
Schatzk. III/177.
28.2. Maanantai, aamu
Joh. 6:35
"Veljet, pyydän teitä, tulkaa Kristuksen luo ja juokaa, juokaa
pelastuksen vettä ilmaiseksi. Älkää jättäytykö tunteittenne varaan.
Älkää ajatelko, että ylenpalttisuus on hurskautta. Irrottautukaa
kaikesta ihmisavusta ja tukekaa kokonaan Kristukseen. Teidän täytyy
uudelleen valmistautua, voidaksenne ottaa päällenne sielujen
pelastustyön." III/328.
28.2. Maanantai, ilta
Ef. 5:16
"Aika, jonka päämääränä ei ole tehdä sielu Kristuksen kaltaiseksi, on
menetetty ikuisuuteen. Mutta sitä emme voi suoda itsellemme, sillä
jokaisella hetkellä on ikuisuusarvo. Nyt, kun tutkivan tuomion suuri työ
aloittaa elävistä, emme saa sallia epäpyhän kunnianhimon saada
sydäntämme ja saada meidät laiminlyömään kasvatuksen, joka on
välttämätöntä, voidaksemme kohdata hätää näinä vaarallisina
päivinä…" Schatzk. II/370.
MAALISKUU
1.3. Tiistai, 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.
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1.3. Tiistai, ilta
Joh. 1:1, 2, 14
"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.
11/312.
2.3. Keskiviikko, aamu
Matt. 5:13
"Suola on sekoitettava siihen aineeseen, johon se lisätään, sen on
tunkeuduttava tuon aineen lävitse ja imeydyttävä siihen, jotta se
säilyisi. Samoin saavuttaa evankeliumin pelastava voima ihmiset
henkilökohtaisessa kosketuksessa ja seurustelussa. Heitä ei pelasteta
joukkoina vaan yksilöinä. Henkilökohtainen vaikutus on suuri mahti.
Meidän on päästävä lähelle niitä, joita haluamme auttaa." Vs. 60.
2.3. Keskiviikko, ilta
Luuk. 14:34, 35
"Kristuksen elämästä emme voi esittää yhtään esimerkkiä siitä, että
miesten ja naisten tulee sulkeutua luostareihin, valmistuakseen, taivasta varten. Hän ei ole koskaan opettanut, että rakkaus ja myötätunto
täytyy painaa alas. Vapahtajan sydän tulvi rakkautta. Mitä enemmän
ihminen lähestyy siveellistä täydellisyyttä, sitä herkemmäksi hän tulee,
sitä tarkemmin hän toteaa synnin, ja sitä enemmän hän kärsii
kärsivien kanssa." Gr. K. 570.
3.3. Torstai, aamu
Matt. 5:14, 15
"Niin kuin aurinko astuu rakkauden radalleen haihduttaen yön varjot ja
herättäen maailman uuteen elämään, niin tulee myös Kristuksen
seuraajien antautua tehtäväänsä; heidän tulee kaikille erehdysten ja
synnin yön ympäröimille viedä taivaallista valaistusta." G. v. B. d. S.
3.3. Torstai, ilta
2. Kun. 5:1-3
"Vaikka orjattarena, kaukana kodistaan, oli tämä pieni tyttönen silti
Jumalan todistaja, ja täytti tietämättään Jumalan tarkoitusta, mitä
varten Hän oli valinnut Israelin kansaksensa. Palvellessaan
pakanallisessa kodissa, heräsi hänessä myötätunto herraansa kohtaan
ja muistaessaan Elisan suorittamat ihmeelliset parantumisihmeet, hän
sanoi herrattarelleen: 'Ah, jospa minun herrani olisi profeetan luona
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Samariassa! Hän parantaisi hänet pitaalistaan.’ Hän tiesi, että Elisalla
oli taivaan voima, ja hän uskoi, että tämä voima voisi parantaa
Naemanin." P. K. 246.
4.3. Perjantai, aamu
Matt. 5:16
"Käytännöllisellä työllä on suurempi menestys kuin pelkällä
saarnaamisella. Meidän on annettava ruokaa nälkäisille, vaatteita
alastomille ja koti kodittomille. Ja meidät on kutsuttu tekemään vielä
enemmän. Sielun tarpeet voidaan tyydyttää ainoastaan Kristuksen
rakkaudella. Jos Kristus asuu meissä, ovat sydämemme täynnä
jumalallista myötätuntoa." Kr. V. 411.
4.3. Perjantai, ilta
Ilm. 7:1-3
"Kukaan meistä ei saa koskaan Jumalan sinettiä, jos luonteessamme
Ilmenee vielä tahroja tai ryppyjä. Meidän työksemme on jätetty poistaa
virheemme ja puhdistaa sielun temppeli jokaisesta saastutuksesta.
Silloin, ehtoosade lankeaa yllemme, kuten aamusade opetuslapsille
helluntaipäivänä." Schatzk. 11/58.
5.3. Sapatti, aamu
Ps. 92:1-5
"Kun Jumala oli levännyt seitsemäntenä päivänä, pyhitti, eli erotti Hän
sen lepopäiväksi ihmiselle. Hänen tuli seurata Luojan
esimerkkiä ja levätä pyhänä päivänä, että hän voisi miettiä Jumalan
suurta luomistyötä katsellessaan taivasta Ja maata, ja että hänen
sydämensä voisi täyttyä rakkaudella ja kunnioituksella Luojaa
kohtaan, nähdessään Hänen viisautensa ja hyvyytensä osoituksia." P.
P. 36.
5.3. Sapatti, ilta
2. Kor. 5:14
"Paavali sanoo: 'Kristuksen rakkaus siis pakottaa meitä.’ Tämä oli
hänen käyttäytymisensä vaikuttava periaate, se oli hänen tekojensa
vaikutin. Jos joskus hänen intonsa velvollisuuden tiellä uhkasi hetkeksi
lamaantua, niin katse ristille vyötti uudelleen hänen mielensä kupeet
ja sai hänet jatkamaan itse kieltäymyksen tietä." Fussp. 509.
6.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 119:105
"Raamattu on suuri oppikirja koulujemme oppilaille. Se opettaa
Jumalan koko suunnitelman Aadamin lapsille. Se on elämän
ojennusnuora ja osoittaa meille, minkälainen luonne meidän on
kehitettävä tulevaista elämää varten. Me emme tarvitse ihmistotuuden
himmeätä valoa ymmärtääksemme kirjoituksia. Yhtä hyvin voisimme
olettaa, että keskipäivän aurinko tarvitsee maan hämärtävää
Hartauskalenteri

30

Tammi-Maaliskuu 2011

soihtuvaloa, kirkastaakseen loistoaan. Ihmisten pelastamiseksi
erehdyksestä ei tarvita pappien tai saarnaajien lausuntoja. Joka ottaa
jumalallisen Johtajan neuvoksi, saa valoa." Schatzk. III/201.
6.3. Sunnuntai, ilta
Jes. 55:2
"Filosofisista mietiskelyistä ja tieteellisistä tutkimuksista, joissa ei
tunneta Jumalaa, tulevat tuhannet epäilijöiksi. Tänään opetetaan
kouluissa oppineiden miesten päätelmiä, mihin he ovat tulleet
tieteellisten tutkimustensa johdosta, ja ne selitetään täydellisesti ja
huolellisesti. Samalla saadaan aikaan vaikutelma, että jos nämä
oppineet miehet ovat oikeassa, silloin ei Raamattu voi olla oikeassa.
Epäilijällä on vetovoimaa ihmismieleen. Nuoriso näkee siinä
riippumattomuutta, joka vangitsee mielikuvituksen ja pettää. Saatana
riemuitsee." Fussp. 446.
7.3. Maanantai, aamu
Jes. 55:1
"Jumalan sanat ovat elämän lähteensuonia. Jos etsit noita eläviä
lähteitä, johtaa Pyhä Henki sinut Kristuksen yhteyteen. Tunnetut
totuudet
näyttäytyvät
sinulle
uudelta
puolelta,
kuin
valonvälähdyksessä selviävät sinulle raamatunkohdat sisällykseltään
uusina. Sinä havaitset lunastustyön ja muiden totuuksien välisen
yhteyden ja tiedät Kristuksen johtavan itseäsi. Jumalallinen opettaja
on vierelläsi." Vs. 36.
7.3. Maanantai, ilta
Apt. 19:17-20
"Jos suuri osa julkaistuista kirjoista poltettaisiin, estettäisiin siten
turmelus, jolla on mitä tuhoisin vaikutus sieluun ja sydämeen.
Rakkauskertomukset, kevytmieliset ja jännittävät romaanit, vieläpä
niin kutsutut uskonnolliset romaanit - kirjat, joihin kirjailija liittää
moraalia - ovat onnettomuus lukijalleen. Muutamia uskonnollisia
ajatuksia voi löytyä sellaisissa sepitetyissä kertomuksissa, mutta
useimmissa tapauksissa hiipii saatana enkelin puvussa lukijan
mieleen ja pettää sekä johtaa häntä vielä enemmän harhaan. Kukaan
ei ole niin panssaroitu oikeilla periaatteilla ja varma kiusauksilta, että
hän ilman vaaraa voisi lukea näitä kirjoja." R. a. d. J. 172.
8.3. tiistai, aamu
Jer. 15:16
"Mutta vielä suurempi on Raamatun voima hengellisen luonnon
kehittymisessä. Jumalan yhteyteen luotu ihminen voi vain sellaisessa
seurustelussa löytää todellisen elämän ja oikean kehityksen. Luotuna,
löytämään korkeimman ilonsa Jumalassa, ei ihminen voi missään
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muussa saavuttaa sitä, mikä tyynnyttää sydämen kaipauksen ja
tyydyttää sielun nälän ja janon. Joka vakavalla ja vastaanottavaisella
mielellä tutkii Jumalan sanaa ja koettaa ymmärtää Hänen
totuuksiaan, joutuu kosketuksiin niiden kirjoittajan kanssa, eikä ole
mitään rajoja hänen kehitysmahdollisuuksilleen - ellei hänen oma
valintansa, aseta niitä.” Erz. 126.
8.3. Tiistai, ilta
HOOS. 4:5, 6
"Saatana tietää, että sieluun vaikuttaa suuressa määrin se, mitä se
käyttää ravinnokseen. Hän koettaa saada sekä nuoret että
varttuneemmat lukemaan sepitettyjä kertomuksia, satuja ja muuta
sellaista. Ne, jotka lukevat tällaista kirjallisuutta, tulevat
kykenemättömiksi täyttämään heille kuuluvia tehtäviä. He elävät
epätodellista elämää eikä heillä ole halua lukea Raamattua ja nauttia
taivaan mannaa. Sielu, jonka pitäisi vahvistua, heikentyy ja menettää
kykynsä tutkia niitä suuria totuuksia, jotka koskevat Kristuksen
tehtävää ja toimintaa ja jotka voisivat lujittaa mieltä, elvyttää
mielikuvitusta ja sytyttää voimakkaan, vakavan halun voittaa, kuten
Kristus voitti." S. N. 265.
9.3. Keskiviikko, aamu
Jes. 35:3-5
"Kun tutkit kirjoituksia vakavalla kaipauksella oppia tuntemaan
totuuden, niin Jumala antaa Henkensä sydämeesi ja täyttää mielesi
sanansa valolla. Raamattu selittää itseään riittävästi meille ihmisille;
yksi raamatunpaikka selittää toisen. Kun vertaat raamatunpaikkoja
toisiin, samaa asiaa koskeviin, näet kauneuden ja sopusoinnun, jota et
ole koskaan osannut kuvitella. Mikään muu kirja kuin tämä kirjojen
kirja ei voi niin vahvistaa ja avartaa, kohottaa ja jalostaa mieltä.
Raamatun tutkistelu antaa hengelle uutta voimaa, sen joutuessa tällä
tavoin kosketuksiin kysymysten kanssa, jotka vaativat vakavaa
ajattelua.” Schatzk. I/ 526.
9.3. Keskiviikko, ilta
1. Tim. 6:3,4
"Mutta monessa meidän aikamme koulussa on Jumalan sana,
syrjäytetty. Mielen täyttävät kokonaan muut asiat. Sellaisten
kirjailijoiden tutkiminen, jotka kieltävät Raamatun todenperäisyyden,
saa tärkeän sijan kasvatuksessa. Koulukirjat sisältävät epäuskoisia
ajatuksia. Tieteellinen tutkimus vie harhaan, ja kun sen tuloksia
selitetään väärin ja vääristellään." Kr. V. 40, 41.
10.3. Torstai, aamu
Jes. 55:6
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"Raamattu ilmaisee totuutta yksinkertaisesti ja sopivasti
ihmissydämen tarpeisiin ja kaipaukseen. Se on hämmästyttänyt ja
ihastuttanut oppineimpia mieliä, kun se selittää elämän tietä
yksinkertaisille ja sivistymättömille, ’että hullutkaan eivät eksy’.
Yhdenkään lapsen ei tarvitse kadottaa polkua, kenenkään pelokkaan,
etsijän ei tarvitse olla vaeltamatta kirkkaassa ja pyhässä valossa...
Mitä enemmän tutkimme Raamattua, sitä syvemmäksi tulee
vakaumuksemme, että se on elävän Jumalan sanaa, ja
ihmisymmärrys kumartuu jumalallisen ilmestyksen majesteettiuden
edessä." Erz. 176.
10.3. Torstai, ilta
Aamos 8:11, 12
"Ne, jotka eivät olleet pitäneet Jumalan sanaa arvossa, juoksivat
edestakaisin, vaeltaen mereltä merelle ja pohjoisesta itään Herran
sanaa etsien. Enkeli sanoi: ’He eivät löydä sitä. Nälkä on maassa; ei
leivän nälkä eikä veden jano, vaan nälkä kuulla Herran sanaa. Kuinka
paljon he antaisivatkaan yhdestä Jumalan suosiota ilmaisevasta
sanasta.’ Vaan sitä ei anneta; heidän täytyy yhä isota ja janota. Päivä
päivältä he ovat halveksineet pelastusta pitäen maallista rikkautta ja
maallista nautintoa taivaallisia aarteita ja nautintoja parempana. He
ovat hylänneet Jeesuksen ja ylenkatsoneet hänen pyhänsä. Saastaisen
täytyy pysyä saastaisena iäti.’" H. K. 312.
11.3. Perjantai, aamu
Matt. 24:35
"Epäuskoinen Voltaire sanoi kerran kerskailevasti: 'Minä olen
kyllästynyt kuulemaan ihmisten alituiseen toistavan, että kaksitoista
miestä on perustanut kristillisen uskonnon. Minä olen näyttävä, että
yksi mies on kylliksi hävittämään sen.’ Vuosisata on kulunut hänen
kuolemastaan. Miljoonat ovat liittyneet Raamattua vastaan sotiviin
joukkoihin. Mutta niin kaukana ollaan sen häviöstä, että siellä, missä
Voltairen aikana oli tätä Jumalan kirjaa sata kappaletta, on nyt
kymmenen tuhatta, vieläpä sata tuhatta kappaletta. Raamatusta voi
sanoa niin kuin eräs varhaisista uskonpuhdistajista sanoi kristillisestä
kirkosta: ’Se on alasin jonka päällä on kulutettu monta vasaraa.’" S. t.
278, 279.
11.3. Perjantai, ilta
Luuk. 24:27-29
"Jumala odottaa, että me emme pidättäydy sapattina ruumiillisesta
työstä, vaan totutamme myös henkemme askartelemaan hengellisissä
asiassa. Neljättä käskyä rikotaan jo sillä, kun puhumme maallisista
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asioista tai ylläpidämme pinnallista ja arvotonta keskustelua.
Lörpöttely kaikesta mahdollisesta, mitä vaan mieleemme tulee,
merkitsee kokonaan puhumista oman tahtomme mukaan. Jokainen
poikkeaminen uskon tieltä johtaa meidät orjuuteen ja turmioon."
Schatzk. 1/264.
12.3. Sapatti, aamu
Jooel 2:16
''Nuorten herkät ja vastaanottavaiset mielet arvostavat Jumalan
palvelijoiden työtä sen mukaan minkä asenteen heidän vanhempansa
ottavat tässä asiassa. Monissa perheissä aikuiset arvostelevat
saarnaajia kotona, hyväksyvät muutamia ja tuomitsevat monia. Sillä
tavoin Jumalan sanomaa meille ihmisille moititaan, asetetaan
kyseenalaiseksi ja kohdellaan kevytmielisesti. Minkä vaikutuksen
sellaiset huolimattomat ja epäkunnioittavat huomautukset tekevät
nuorisoon, sen paljastavat vasta taivaan kirjat. Lapset huomaavat ja
ymmärtävät sellaisia asioita paljon nopeammin kuin vanhemmat
aavistavatkaan.” Schatzk. 11/178.
12.3. Sapatti, ilta
Joh. 15:4
"Oksan liittyminen viinipuuhun. Hän sanoi, kuvaa sitä suhdetta, joka
teidän on säilytettävä minuun. Verso oksastetaan elävään viinipuuhun,
ja kuitu kuidulta, säie säikeeltä se kasvaa yhdeksi viinipuun kanssa.
Viinipuun elämä tulee myös oksan elämäksi. Samoin rikoksiin ja
synteihin kuollut sielu saa elämää yhteydestään Kristuksen kanssa.
Tämä yhteys muodostuu uskon kautta Häneen henkilökohtaisena
Vapahtajana. Syntinen liittää heikkoutensa Kristuksen väkevyyteen,
vajavaisuutensa Kristuksen täyteyteen ja puutteensa Kristuksen
äärettömään voimaan.” A. T. 653.
13.3. Sunnuntai, aamu
1. Moos. 6:1, 2
"Jonkin aikaa nämä molemmat luokat olivat erillään. Ja niin kauan
kuin tämä ero oli olemassa, säilytettiin Jumalan kunnioitus puhtaana.
Mutta ajan kuluessa uskalsivat seetiläiset vähitellen sekoittua Kainin
lapsiin. Tästä yhteydestä tuli kauheimmat seuraukset... Kainin
jälkeläisten tyttärien kauneuden puoleensa vetäminä Seetin lapset
vetivät Jumalan epäsuosion päällensä naimalla heitä." P. P. 72.
13.3. Sunnuntai, ilta
1. Moos. 6:3, 4
"Huolimatta Jumalan säädöksestä alkoi monivaimoisuus jo aikaisin.
Herra antoi Aadamille vaimon, millä Hän osoitti, miten tässä suhteessa
pitäisi olla. Mutta syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen seurasi
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mieluummin omia syntisiä himojaan, ja sen seurauksena rikokset ja
kurjuus lisääntyivät nopeasti. Aviosuhdetta ja omistusoikeutta ei
pidetty arvossa. Joka himoitsi lähimmäisensä vaimoja tai omaisuutta,
otti ne väkivalloin, ja ihmiset iloitsivat väkivallan teoistaan. "P. P. 85.
14.3. Maanantai, aamu
1. Moos. 6:5-8
"Satakaksikymmentä vuotta ennen vedenpaisumusta ilmoitti Herra
enkelin kautta Nooalle aikomuksensa ja kehotti häntä rakentamaan
arkin. Hänen tuli saarnata sitä rakentaessaan, että Jumala antaa
vedenpaisumuksen tulla maan ylle tuhotakseen jumalattomat, joka
uskoisi sanomaan ja katumuksella ja parannuksella valmistuisi
tapahtumaa varten, saisi anteeksiannon ja pelastuisi. Heenok oli
toistanut
lapsilleen,
mitä
Jumala
oli
näyttänyt
hänelle
vedenpaisumuksesta, ja Metusala ja hänen poikansa elivät vielä
kuullen Nooan saarnaa ja he auttoivat arkin rakentamisessa. " P. P. 85.
14.3. Maanantai, ilta
1. Moos. 6:9, 13-18
"Jumala antoi Nooalle tarkat arkin suuruusmitat ja seikkaperäiset
ohjeet sen rakentamisesta yksityiskohtia myöten. Ihmisviisaus ei olisi
voinut keksiä niin vahvaa ja kestävää rakennusta. Jumala teki
suunnitelman ja Nooa suoritti sen... Ja kuitenkaan arkki ei yksistään
olisi voinut vastustaa myrskyä, joka tuli maan ylle. Jumala yksin pystyi
suojelemaan palvelijansa hillittömältä vedeltä." P. P. 85, 86.
15.3. Tiistai, aamu
1. Moos. 6:22
"Hän antoi maailmalle esimerkin, että hän uskoi, mitä Jumala sanoo.
Kaiken omaisuutensa hän käytti arkkiin. Hänen alkaessaan rakentaa
laivaa kuivalle maalle, tuli ihmisiä joka puolelta katsomaan
harvinaista näkyä ja kuulemaan merkillisen saarnaajan vakavia,
hehkuvia sanoja. Jokainen vasaranisku arkkia rakennettaessa oli
todistus kansalle. Muutamat, olivat syvästi liikuttuneita ja olisivat
huomioineet varoittavat sanat, mutta siellä oli niin monia, jotka
pilkkasivat ja ivasivat, että lopulta sama henki tarttui heihin
vastustamaan armokutsua, ja olivat pian röyhkeitten, julkeitten
pilkkaajien joukossa, sillä kukaan ei ole niin hillitön ja mene niin
pitkälle synnissä kuin ne, joilla kerran oli valo, mutta vastustivat
Jumalan Henkeä." P. P. 86, 87.
15.3. Tiistai, ilta
Hebr. 11:7
"Suuret miehet, maailmalliset, kunnioitetut ja viisaat miehet toistivat
saman. ’Jumalan uhkaukset’, sanoivat he, ’ovat vain pelottaakseen
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meitä eikä ne koskaan toteudu. Teidän ei tarvitse pelätä. Sellaista
tapausta, että Jumala, joka loi maan, tuhoaisi sen ja rankaisisi
luomiaan olentoja, ei tapahdu koskaan. Olkaa rauhallisia, älkää
peljätkö. Nooa on sivistymätön haaveilija.’ Maailma teki pilaa... Mutta
Nooa seisoi kallion tavoin myrskyn keskellä. Kansan halveksiessa ja
pilkatessa hän oli horjumattoman uskollinen ja vilpitön." P. P. 87, 88.
16.3. Keskiviikko, aamu
1. Moos. 7:1-9
"Ja nyt antoi Jumalan palvelija viimeisen vakavan kehotuksensa
kansalle. Palavalla kaipauksella, mitä sanat eivät voi ilmaista, hän
pyysi heitä etsimään turvapaikkaa ajoissa. Taas he hylkäsivät hänen
sanansa ja pilkkasivat ja ivasivat. Yhtäkkiä joukko vaikeni.
Kaikenlaatuisia eläimiä suurista pieniin nähtiin tulevan vuorilta ja
metsistä ja menevän rauhallisesti arkkiin... Eläimet tottelivat Jumalan
käskyä ihmisten ollessa tottelemattomia." P. P.
16.3. Keskiviikko, ilta
1. Moos. 7:10
"Seitsemänä päivänä, kun Nooa oli mennyt arkkiin perheineen, ei
näkynyt mitään lähestyvän myrskyn merkkiä. Sinä aikana heidän
uskoaan koeteltiin. Se oli ulkopuolella olevan maailman riemuaikaa.
Näennäinen viivytys vahvisti heitä uskossaan, että Nooan sanoma oli
petosta eikä vedenpaisumusta tulisi koskaan." P. P. 90.
17.3. Torstai, aamu
1. Moos. 2:6; 7:18, 19
"Mutta kahdeksantena päivänä synkkiä pilviä vetäytyi taivaalle. Niitä
seurasi ukkosen jyrinä ja salamoiden leimahdukset. Pian alkoi pudota
suuria sadepisaroita. Koskaan ennen maailma ei ollut nähnyt sellaista,
ja pelko hiipi ihmisten sydämiin. Kaikki kyselivät itseltään? ’Voisiko
Nooa olla oikeassa ja maailma on tuomittu tuhoon?’ Taivas tuli
synkemmäksi ja synkemmäksi ja sade tuli kiivaammaksi." P. P. 90.
17.3. Torstai, ilta
1. Moos. 7:19-24
"Korkeimmilta huipuilta ihmiset katselivat rannatonta merta
ympärillään. Jumalan palvelijan vakavat varoitukset eivät enää olleet
heille ivan ja pilkan kohteena. Kuinka kovin nämä tuomitut syntiset nyt
kaipasivatkaan laiminlyötyjä tilaisuuksiaan! Hartaasti he anoivat yhtä
armonajan hetkeä, saadakseen vielä yhden armon etuoikeuden, vain
yhden kutsun Nooan huulilta. Mutta laupeuden lempeätä ääntä ei
enää kuultu.” P. P. 92.
18.3. Perjantai, aamu
Matt. 24:37-39
"Samanlainen asiantila on tänään. Mikä itsessään on sallittua, sitä
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harjoitetaan äärimmilleen. Ruokahalua hellitään rajoittamatta.
Kristinuskon tunnustajat syövät ja juovat tänään juopuneiden kanssa
samalla, kun nimensä ovat kunniakkaasti seurakunnan kirjoissa.
Kohtuuttomuus huumaa siveelliset ja henkiset voimat ja valmistaa
tietä alempien intohimojen tyydyttämiselle… Ihmiset elävät aistejaan,
jumaloidakseen vain tätä maailmaa ja tätä elämää varten." P. P. 93.
18.3. Perjantai, ilta
Ps. 147:1
"Sapatti täytyy muodostaa perheissämme niin sisältörikkaaksi, että
sen viikoittaista paluuta tervehditään ilolla. Ei ole mitään parempaa
sapatin pyhittämistä kuin, kun vanhemmat keksivät keinoja
opettaakseen perhettään, voittaakseen heidät hengelliselle elämälle,
esittääkseen heille selvästi Jumalan olemusta ja osoittaakseen heille,
mitä Jumala meiltä kaikilta odottaa kehittääksemme oikean
kristillisen luonteen ja saavuttaaksemme iankaikkisen elämän."
Schatzk. 1/257.
18.3. Sapatti, aamu
Ps. 29:2
"Kaikkia tulisi opettaa pukeutumaan sievästi, puhtaasti ja
kunnollisesti, ilman mitään ulkonaisia koristeita, mikä ei sovi
pyhäkköön. Siellä ei tule asettaa vaatteitaan näytteille, se häiritsisi
kunnioitusta. Usein yksi ja toinen vaatekappale vetävät ihmisten
huomion puoleensa, ja niin nousee ajatuksia, joilla ei tulisi olla mitään
sijaa rukoilijoitten sydämissä. Jumalan tulisi olla ajatusten
keskipisteenä." Schatzk. 11/180.
19.3. Sapatti, ilta
Jes. 6:8
"Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Nooan varoittamaan
maailmaa, johtamaan kansaa parannukseen ja välttämään uhkaavan
tuomion. Koska Kristuksen toisen tulon aika lähestyy, lähettää Jumala
palvelijansa varoittamaan maailmaa valmistautumaan tätä suurta
tapahtumaa varten." P. P. 94.
20.3. Sunnuntai, aamu
Ps. 46:1-4
"Laulu on yksi tuloksellisempia välikappaleita hengellisten totuuksien
painamiseksi sydämeen. Usein kovasti ahdistetun ja epätoivoisen
sielun mieleen nousee muutamia Jumalan sanoja - ehkä jonkun kauan
sitten unohdetun lastenlaulun säe - ja kiusaukset kadottavat
voimansa, elämä saa uuden merkityksen ja uudet päämäärät,
rohkeutta ja iloa jaetaan toisillekin sieluille." Erz. 173.
20.3. Sunnuntai, ilta
Job 38:4-7
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"Ylistyslaulu täyttää taivaan; ja kun taivas koskettaa maata, kaikuu
musiikki ja laulu, - ’jotta kiitos- ja ylistyslauluissa saataisiin iloa ja
riemua’. Vasta luodussa maassa, kauniissa ja tahrattomassa, kaikui:
Jumalan mielisuosiossa luomakunnan ylistys: ’Kun aamutähdet kaikki
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat.’ Niin ihmissydämetkin
yhdistyvät taivaan sointuihin ja kiittävät Jumalan hyvyyttä. Monet
tapahtumat ihmisten historiassa liittyvät lauluihin." R. a. d. J. 184.
21.3. Maanantai, aamu
Ps. 107:1, 2
"Laulu on ase, jota voimme aina käyttää masennusta vastaan. Kun
siten avaamme sydämemme Kristuksen läsnäolon valolle, saamme
nauttia terveydestä ja Hänen siunauksistaan." S.L. 260.(Fussp.)
21.3. Maanantai, ilta
1. Moos. 4:16, 20, 21
"Musiikkia käytetään usein väärin palvelemaan pahan tarkoituksia.
Sillä tavalla se on yksi viettelevimpiä keinoja kiusaukseen." Erz. 173.
22.3. Tiistai, aamu
2. Moos. 15:1, 2
"Niin kuin Israelin lapset kaunistivat erämaa matkaansa musiikilla ja
pyhillä lauluilla, niin Jumala käskee tänäänkin lapsiaan tekemään
toiviomatkansa iloiseksi. Yksi vaikuttavampia keinoja Jumalan sanan
säilyttämiseksi mielessä on toistaa niitä lauluissa." Erz. 173.
22.3. Tiistai, ilta
Ps. 96:1, 2
"Ei mikään edistä ruumiillista ja henkistä terveyttä siinä määrin kuin
kiitollisuus. Ihmisen ehdoton velvollisuus on taistella raskasmielisyyttä
ja tyytymättömyyttä vastaan - yhtä tärkeä velvollisuus kuin
rukoileminen. Jos taivas on päämäärämme, kuinka voimme silloin
kulkea eteenpäin surevana joukkona, joka koko ajan huokaa ja
valittaa matkalla Isän huoneeseen?" S. L. S. 265.
23.3. Keskiviikko, aamu
Ps. 68:25-27
"Musiikki voi harjoittaa mahtavaa vaikutusta hyvään, mutta me emme
käytä riittävästi tätä jumalanpalveluksen lajia. Yleisesti lauletaan
hetkellisestä mielijohteesta tai tyydyttämään erikoisia tilaisuuksia.
Toiselta puolen esitykset ovat virheellisiä, että ne eivät, jätä kuulijoihin
mitään hyvää ja pysyvää vaikutusta. Musiikin tulisi olla kaunista ja
valtavaa ja liikuttaa sisimpäämme. Korottakaa äänenne: yksityis- ja
pyhityslauluihin. Milloin on mahdollista, ottakaa soittimet avuksi ja
antakaa puhtaan sopusoinnun kohota Jumalalle miellyttäväksi
uhriksi." Schatzk. I/418.
23.3. Keskiviikko, ilta
Jer. 20:18
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"Niillä kristityillä, jotka aina valittavat ja jotka näyttävät pitävän syntinä
jos on iloinen ja onnellinen, ei ole tosi uskontoa. Ne, jotka tuntevat
surunvoittoista mielihyvää kaikesta synkästä luonnossa ja jotka
mieluummin katselevat kuihtuneita lehtiä kuin kauniita kukkia; ne,
jotka eivät näe kauneutta komeissa kukkuloissa ja laaksoissa, tuoreen
vehreyden peittämissä, jotka sulkevat korvansa luonnon iloisilta
säveleiltä, jotka kuten ihana soitto kaikuvat avoimiin korviin, ne eivät
elä Kristuksessa S. l. S. 265, 267.
24.3. Torstai, aamu
1. Sam. 16:12, 13
"Yhtä nöyränä ja vaatimattomana kuin ennen voiteluaankin, palasi
paimenpoikanen kukkuloilleen ja vartioitsi laumaansa yhtä hellästi
kuin ennenkin. Mutta hän lauloi lauluja ja soitti harppuaan uudella
innostuksella. Hänen edessään levisi kaunis maakunta. Viinipuut
kultaisine rypäleineen loistivat auringonpaisteessa. Metsän puut
vihreine lehtineen huojuivat tuulessa. Hän näki auringon, joka täytti
taivaan valolla, nousevan kuin ylkä kammiostaan, iloiten kuin väkevä
sankari lähtiessään kilpailuun. Siellä olivat mahtavat kukkuloiden
huiput, jotka nousivat taivasta kohti... ja kaiken yllä levisi suloinen
sininen taivaankansi. Ja kaiken sen takana oli Jumala." P. P. 649.
24.3. Torstai, ilta
Kol. 3:16
"Koskaan ei tulisi unohtaa laulun merkitystä kasvatusvälineenä.
Perhepiirissä tulisi laulaa kauniita, jaloja lauluja, silloin kuullaan
vähemmän moittivia sanoja ja vallitsee suurempi ystävällisyys, toivo ja
ilo. Sellaisella laululla on ihmeellinen voima. Se voi vallata raa’an ja
sivistymättömän luonnon, elävöittää ajatukset ja herättää osanottoa,
edistää yhteistoimintaa, karkottaa synkkyyden ja pahat aavistukset,
jotka tuhoavat rohkeuden ja heikentävät ponnistuksia." Erz. 174, 175.
25.3. Perjantai, aamu
Luuk. 2:52
"Jeesus tutki Jumalan sanaa ja onnellisin oli hän silloin, kun sai panna
työnsä pois ja mennä ulos niityille saadakseen hiljaisuudessa syventyä
tutkimuksiin tai vuorten rinteillä ja metsissä keskustella Jumalan
kanssa. Varhainen aamuaurinko löysi Hänet usein jossain erityisessä
paikassa, jossa Hän mietiskeli ja tutki kirjoituksia tai rukoili Jumalaa.
Laululla tervehti Hän päivän valoa; ylistyslauluilla sulostutti Hän
työhetkiään tuottaen siten taivaallista iloa väsyneille ja alakuloisille."
S. L. S. 54.
25.3. Perjantai, ilta
Ps. 45:12 loppu osa
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"Jumalanpalveluksen osana on laulu yhtäläisesti jumalanpalvelusta
kuin rukous, sillä monet laulut ovat rukousta. Kun lapsi opetetaan sen
tuntemaan, niin hän ajattelee yhä enemmän ja enemmän sanojen
merkitystä, joita lauletaan, ja tulee vastaanottavaisemmaksi sen
voimalla." Erz. 174.
26.3. Sapatti, aamu
Ps. 150
"Antakaa
muutamien
koulutettujen
laulajien
ottaa
osaa
laulujumalanpalveluksiin. Ja jos mahdollista, tulisi lauluja säestää
hyvällä soitolla. Me emme ole sellaisen musiikin vastustajia
työssämme. Tämä jumalanpalveluksen osa tarvitse huolellista johtoa,
sillä mehän laulamme ja soitamme Jumalan kunniaksi. Laulua ei tulisi
vain muutamien harvojen harjoitella. Niin usein kuin mahdollista
antakaa koko kokousväen laulaa." R. a. d. J. 186, 187.
26.3. Sapatti, ilta
Ilm. 15:2, 3
"Siellä vapahdetut uudelleen tapaavat ne, jotka veivät heidät kalliin
Vapahtajan luo. He yhtyvät ylistämään Häntä, joka kuoli, jotta ihmiset
saisivat sen elämän, joka on yhtä ikuinen kuin Jumalan elämä. Taistelu
on ohi, kaikki vaikeudet ovat voitetut. Vapahdetut seisovat Jumalan
valtaistuimen ympärillä ja voittolaulut täyttävät taivaan. Kaikki yhtyvät
ilolla laulamaan: ’Karitsa, joka on teurastettu’ ja on vapahtanut meidät
Jumalalle!” S. L. S. 534. 535.
26.3. Sunnuntai, aamu
1. Tim. 6:16
"Ihminen ei voi tutkimalla perustella Jumalaa. Kenenkään ei tule
julkealla kädellä koettaa nostaa sitä verhoa, joka kätkee Hänen
kirkkautensa. ’Käsittämättömät ovat Hänen oikeutensa ja
tutkimattomat Hänen tiensä!’ Se, että Hän kätkee valtansa, on
todistus Hänen armeliaisuudestaan, sillä sen verhon nostaminen, joka
kätkee Hänen läsnäolonsa, merkitsee kuolemaa. Ei kenenkään
kuolevaisen ymmärrys voi tunkea sen salaisuuden läpi, jossa
Kaikkivaltias asuu ja toimii." S. L. S. 460, 461.
27.3. Sunnuntai, ilta
5. Moos.29:29
"Se ilmoitus, jonka Jumala on antanut itsestään sanassaan, on
annettu meidän tutkittavaksemme. Meidän on koetettava sitä
ymmärtää,
mutta
kauemmas
emme
saa
tunkeutua.
Lahjakkaimmatkin henget voivat väsyttää itseänsä arvailemalla
Jumalan luontoa, mutta kaikki, mutta kaikki pysyy tuloksettomana.
Meille ei ole sallittu tämän tehtävän ratkaiseminen." Fussp. 435.
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28.3. Maanantai, aamu
Joh. 14:8, 9
"Kristus sanoo itsestään, että Hänet lähetettiin maailmaan esittämään
Isää.
Olemuksensa
jaloudessa,
armossaan
ja
hellässä
myötätunnossaan, rakkaudessaan ja hyvyydessään Hän on
jumalallisen täydellisyyden ruumiillistuma ja näkymättömän Jumalan
kuva edessämme." Schk. II/303.
28.3. Maanantai, ilta
2. Kor. 5:19
"Vain jos mietimme suurta lunastussuunnitelmaa, voimme saada
oikean käsityksen Jumalan olemuksesta. Luomistyö oli Hänen
rakkautensa ilmaisu, mutta vasta Jumalan lahja syyllisen ja
kadonneen ihmiskunnan pelastamiseksi paljastaa jumalallisen
rakkauden ja laupeuden äärettömän syvyyden." Schk. II/304.
29.3. Tiistai, aamu
Kol. 1:9-11
"Rakkaat sisaret ja veljet, katselemalla me muutumme.
Askarrellessamme Jumalan ja Vapahtajamme rakkauden parissa,
tutkimalla jumalallisen olemuksen täydellisyyttä, ja vedotussamme
uskon kautta Kristuksen vanhurskauteen, muodostumme saman
kuvan kaltaisiksi." Schatzk. II/309.
29. Tiistai, ilta
1. Tim. 3:16
"Kootkaamme Hänen rakkautensa siunausta tuottavat vakuutuksensa
kalliina aarteina, voidaksemme lakkaamatta tutkia niitä: Jumalan
Poika jättää Isän valtaistuimen ja pukee jumaluutensa ihmisyyteen,
voidakseen lunastaa ihmiset saatanan vallasta - Hänen meidän
takiamme saavutettu voittonsa avaa ihmiselle taivaan ja paljastaa
Jumalan kirkkauden heidän katseilleen - langenneet ihmiset vedetään
ylös turmion kuopasta, johon he syöksyivät synnin kautta, ja tuodaan
jälleen äärettömän Jumalan yhteyteen - uskon kautta Lunastajamme
me kestämme jumalallisen koetuksen ja kohotetaan lopulta Hänen
valtaistuimensa tykö Kristuksen vanhurskauteen puettuina - kaikki
nämä ovat kuvia, joilla Jumala tahtoo onnellistuttaa sisimpäämme."
Schk. II/309.
30.3. Keskiviikko, aamu
Ps. 92:5, 6
"Kuunteleva korva voi kuulla ja ymmärtää Kaikkivaltiaan äänen
luonnossa. Vihreät pellot, komeat puut, nuput, silmut ja kukat,
purjehtivat pilvet, soliseva puro, taivaan ihanuus puhuvat meille ja
kutsuvat meitä oppimaan tunteaksemme kaikkien asioiden Luojan."
W. z. Chr. 81.
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30.3. Keskiviikko, ilta
1. Kor. 1:21
"Alusta asti on saatanan hyvin harkittu suunnitelma ollut saattaa
ihmiset unohtamaan Jumalan, varmistaakseen heidät siten omaksi
saaliikseen. Sen tähden hän koettaa esittää väärin Jumalan olemusta
johtaakseen ihmiset väärään käsitykseen Jumalasta." Schatzk. II/302.
31.3. Torstai, aamu
Matt. 6:28-30
"Jumala tahtoo, että Hänen lapsensa osaavat pitää arvossa myös
Hänen tekojaan, että he iloitsevat yksinkertaisesta hiljaisesta loistosta,
millä Hän on koristellut maallisen kotimaamme. Hän itse rakastaa
kauneutta, mutta ennen kaikkea ulkonaista suloisuutta Hän rakastaa
sydämen kauneutta. Hän haluaisi, että me vaalisimme puhtautta ja
yksinkertaisuutta, kukkamaailman hiljaista kaunistusta." W. z. Chr. 81.
31.3. Torstai, ilta
Ps. 19:1, 2
"Jos me haluaisimme vain kuunnella, niin saisimme arvokkaita
opetuksia Jumalan luomistyössä luottamuksesta ja kuuliaisuudesta.
Tähdistä, jotka vuosituhansia seuraavat edeltä määrättyä rataansa
maailmankaikkeudessa, pienimpään tomuhiukkaseen saakka
tottelevat kaikki Luojan tahtoa. Kaikkivaltias huolehtii kaikesta ja
säilyttää kaiken, mitä Hän on luonut." W. z. 82.
***
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