1. heinäkuuta
Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Room. 6:12
Muista, että synti vaanii sydämesi ovella päästäkseen sisään ja hallitakseen ruumiin halujasi. Kun rukous ja katumus ovat vartijoina ovellasi, synti ei voi tunkeutua sisään. Pidä huoli siitä, että elät päivittäisessä katumuksessa,
parannuksessa ja rukouksessa. Silloin Jeesus, eikä synti, hallitsee sinussa.
___________________________________________________________________________________________
2. heinäkuuta
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä. Ef. 6:18
Jonkun keho voi olla täynnä haavoja, joku on kuuro, mykkä, sokea tai ei pysty puhumaan tai laulamaan. Vaikka
hän ei pystyisi tekemään muuta kuin rukoilemaan Hengen voimassa, hän pystyy sittenkin suurimpiin tekoihin:
hän pystyy liikuttamaan Jumalan käsivartta. Uskon rukous vaikuttaa koko maailmaan. Tämä suuri mahdollisuus
on annettu sinulle joka hetki ja joka tilanteessa. Käytä sitä!
_________________________________________________________________________________________
3. heinäkuuta
Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin
hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. 1. Joh. 3:2-3
Ilman puhdistautumista kukaan tässä maailmassa ei voi tulla rukouksessa pyhän Jumalan eteen, vielä vähemmän
iankaikkisuudessa katsoa Häntä kasvosta kasvoihin, kun seisomme Hänen tuomioistuimensa edessä. Jumalan pyhyyden tuli kuluttaa kaiken, mikä ei ole puhdasta Hänen silmissään. Tule siis tänään synteinesi ristin juurelle. Anna puhdistaa itsesi Jeesuksen, Jumalan Karitsan, veressä. Lunastusvoimassaan Hän muuttaa sinut kuvansa kaltaiseksi ja valmistaa sinua paluutaan varten. Tule tänään. Älä viivyttele, sillä tämä voisi olla viimeinen mahdollisuutesi. Et tiedä, onko sinulla vielä huomista päivää.
_________________________________________________________________________________________
4. heinäkuuta
Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille. Kol. 3:23
Älä huku arkisiin töihisi, äläkä toimi voittaaksesi toisten hyväksyntää. Omistaudu täysin Jumalalle, anna syvimmän sisimpäsi olla kohdistuneena Häneen. Elä Hänen läsnäolossaan ja pysy Hänessä, tee työsi rakkaudesta Häneen.
Silloin työsi seuraa sinua ikuisuuteen, ja korjaat siitä runsaan sadon.
_________________________________________________________________________________________
5. heinäkuuta
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin... Autuas se mies, joka kiusauksen kestää,
sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
Jaak. 1:2,12

Ota tavoitteeksesi palvella Herraa antautuen ja olla täysin Hänen käytössään. Ole tietoinen siitä, että Vihollinen
hyökkää kiusausten ja koetusten kautta, koska palvelutehtävässäsi ryöstät häneltä paljon saalista. Jos kestät sisäisissä taisteluissa ja julistat edelleen uskossa Jeesuksen voittajan nimeä, tämä kamppailu tuo sinulle elämän kruunun. Iloitse siis kiusauksista ja koetuksista.
_________________________________________________________________________________________
6. heinäkuuta
Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Sentähden ... kiinnittäkää
mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Hepr. 2:18-3:1
Keskitä katseesi Häneen, joka voi auttaa sinua kiusauksissa ja koetuksissa. Apu tulee varmasti. Se tulee Häneltä,
jonka kautta Jumala teki taivaan ja maan ja jonka Hän lähetti pelastukseksemme – Jeesukselta Kristukselta. Suurena Voittajana Jeesuksella on voima vapauttaa sinut kaikista synneistäsi. Mutta on yksi asia, joka sinun täytyy itse
tehdä – kääntyä Hänen puoleensa. Vain silloin saat avun.
_________________________________________________________________________________________
7. heinäkuuta
Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan.
1. Tess. 3:12

Älä leimaa ihmisiä, äläkä jaottele heitä niihin, joista pidät, ja niihin, joista et pidä. Jokainen on luotu Jumalan kuvaksi ja on kallisarvoinen Hänen silmissään. Niiden, jotka ovat rakkaita Hänelle, tulisi olla rakkaita meillekin. Meidän
tulisi siis rakastaa heitä Hänen rakkaudellaan. Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle heissä Hänen kuvansa. Sinut on
kutsuttu auttamaan, että tämä kuva saatettaisiin ennalleen, vaikka se olisi hautautunut likakerrosten alle. Jumala
odottaa sinua työtoveruuteen kanssaan.
_________________________________________________________________________________________

8. heinäkuuta
Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Matt. 6:9
Oletko suuressa ahdingossa? Sano silloin: ”Isä, minun Isäni.” Jeesus kutsuu meitä tekemään niin. Isän Poikana Hän
tietää, mikä voima on Isä-nimen lausumisessa ja sen kutsumisessa. Jos lähestyt Jumalaa taivaallisena Isänäsi, jos
vetoat Häneen Isänäsi, Hän on sinulle Isä. Isänä Hän huolehtii lapsistaan ja syleilee heitä rakkaudella, tasoittaa tien
ja lähettää avun. Tee niin kuin Jeesus sanoo, ja saat maistaa Isän rakkautta Hänen lapsenaan.
_________________________________________________________________________________________
9. heinäkuuta
Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Ef. 5:16
Maailma muuttuu yhä pimeämmäksi, sillä sielunvihollinen ei jätä yhtään tilaisuutta käyttämättä pahoihin tarkoituksiinsa. Meidän tulisi olla yhtä päättäväisiä käyttämään hyväksemme jokainen tilaisuus Jumalan valtakunnan
työhön tässä maailmassa. Elämämme on lyhyt. Mitä olet antanut ajastasi, voimistasi ja varoistasi Jumalan valtakunnan etenemiseksi ja sielujen pelastamiseksi? Mitä olet tehnyt, että Jeesus saisi osakseen enemmän rakkautta ja
ylistystä? Käytä aikasi parhaalla tavalla. Tartu jokaiseen tilaisuuteen kylvääksesi Jumalan valtakunnan siemeniä.
___________________________________________________________________________________________
10. heinäkuuta
Rakkaus ei… etsi omaansa. 1. Kor. 13:5
Kiellä itsesi ja sano omalle minällesi kaikkine vaatimuksineen: ”En tunne sinua enkä halua tuntea sinua.” Silloin
Jumala tunnustaa sinut ja huolehtii sinusta, ja samoin tekevät toisetkin.
___________________________________________________________________________________________
11. heinäkuuta
Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. 1. Kor. 16:13
Et voi koskaan suoda itsellesi lomaa taistelussa syntiä vastaan. Saatana taistelee lakkaamatta sielustasi. Älä siksi
koskaan väsy taistelemaan hyvää uskon taistelua. Ota yhä uudelleen uskon ja rukouksen ase. Ilman taistelua ei ole
voittoa. Voittajan kruunun saa se, joka on valmis kestämään taistelun.
___________________________________________________________________________________________
12. heinäkuuta
Hyvänä päivänä ole hyvillä mielin, ja pahana päivänä ymmärrä, että toisen niinkuin toisenkin on Jumala
tehnyt. Saarn. 7:14
Jopa pimeimpänäkin päivänä Jumala odottaa, että luotat Hänen rakkauteensa, joka on kaiken takana. Sellaisina aikoina lupaukset, kuten "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä" (Hepr. 13:5) loistavat kirkkaimmin – kuin tähdet yössä. Katso näihin tähtiin, pidä uskossa kiinni Hänen lupauksistaan, ja astut pimeistä päivistä ulos voittajana, koetuksen kestäneenä.
___________________________________________________________________________________________
13. heinäkuuta
Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ef. 4:22,24
Et voi pukeutua uusiin vaatteisiin riisumatta ensin pois vanhoja. Jeesus ei voi uudistaa sinua, jos et ensin tuo Hänelle vanhaa luontoasi puhdistettavaksi Karitsan veressä. Pane vanhat vaatteesi ristin juurelle ja mene niiden luo,
joita olet loukannut ja pyydä heiltä nöyrästi anteeksi. Silloin Jeesus pukee sinut oman luonteensa uusiin vaatteisiin.
____________________________________________________________________________________________
14. heinäkuuta
Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden. 1. Piet. 2:13
Vaikka Jeesus oli Jumalan Poika, Hän oli alamainen vanhemmilleen. Jos tahdot olla Jeesuksen opetuslapsi, ole alamainen niille, jotka on asetettu sinulle auktoriteeteiksi, mikäli he eivät vaadi sinulta jotain, mikä on vastoin Jumalan Sanaa. Tunnusta auktoriteetit, niin että lupaukset Jumalan siunauksista kuuluisivat sinullekin. Hän on luvannut
ne niille, jotka pitävät Hänen käskynsä.
___________________________________________________________________________________________
15. heinäkuuta
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne. Jaak. 5:16
Tunnusta Jumalalle, mutta myös toisille: ”Kyllä, olen tehnyt syntiä” – taivasta vastaan ja tiettyä henkilöä vastaan.
Silloin taivaallinen Isä ei voi olla vastaamatta: ”Tuokaa hänelle parhaat vaatteet ja sormus hänen sormeensa!” Hän
vetää sinut sydämelleen, ja saat kokea Jumalan ja ihmisten anteeksiannon ja jatkaa tietäsi iloiten.
___________________________________________________________________________________________

16. heinäkuuta
Kuolettakaa siis... ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta. Kol. 3:5
Halu omistaa enemmän kuin sen, mitä Jumala on antanut, oli ensimmäinen synti. Se maksoi ihmiskunnalle paratiisin. Pidä huolta, ettet sinäkin samasta syystä menetä paratiisia. Tyydy siihen, että sinulla on elämän välttämättömyydet, jotka Jumala on sinulle antanut. Anna Jumalalle päivittäin itsekkäät halusi ristille naulittavaksi. Hän siunaa sinua runsaasti taivaan lahjoilla ja tekee sinut onnelliseksi ja tyytyväiseksi.
___________________________________________________________________________________________
17. heinäkuuta
Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Ps. 97:10
Jeesuksen todellinen opetuslapsi iloitsee kaikesta puhtaasta, hyvästä ja jalosta ja vihaa sitä, mitä Jeesus vihaa –
kaikenlaista syntiä, epäoikeudenmukaisuutta ja laittomuutta. Sen sijaan, että olet pelkästään murheellinen pahan
tähden, jota näet itsessäsi ja toisissa, vihaa ja vastusta sitä. Se tuo Jeesukselle iloa ja osoittaa Hänelle rakkautesi.
___________________________________________________________________________________________
18. heinäkuuta
Älä tee huorin. 2. Moos. 20:14
Avioliitto on Jumalan asettama. Se on heijastus rakkauden liitosta, jonka Hän teki ihmisen kanssa – liitosta jonka
Hän lupasi olla koskaan rikkomatta. Avioliiton solmimisen jälkeen juhlallisten lupausten rikkomisella on vääjäämättä vakavia seurauksia. Se merkitsee totuuden, rakkauden ja uskollisuuden vahingoittamista, syntiä puolisoasi
kohtaan, jonka kanssa teit liiton. Synti huutaa taivaaseen ja vaatii Jumalan tuomiota. Pidä avioliitto pyhänä – niin
sen sijaan että herättäisit Jumalan vihan, sinä ja perheesi saatte kokea Hänen siunaustaan.
___________________________________________________________________________________________
19. heinäkuuta
Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Room 11:20
Meidän ei tule pelätä mitään muuta kuin sitä, että Jumala olisi meitä vastaan. Jos Jumalan täytyy vastustaa meitä,
etsimme turhaan apua: olemme vaikeuksiemme armoilla. Varo kaikkea ylpeyttä ja pöyhkeyttä. Ne saavat Jumalan
asettumaan sinua vastaan. Jos sinua on loukattu, nöyrry huomaamaan siinä Jumalan käsi. Heti kun nöyrryt, miellytät Jumalaa ja avunpyyntösi kuullaan.
___________________________________________________________________________________________
20. heinäkuuta
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ps. 106:1
Lapsenomainen kiitos lujittaa rakkauden sidettä sinun ja Jumalan, Isän, välillä. Niinpä kiitä paljon. Älä anna yhdenkään päivän mennä ohi kiittämättä. Silloin läheisyys Jumalan kanssa syvenee. Luottamuksesi taivaalliseen Isään
ja rakkautesi Häneen kasvaa.
___________________________________________________________________________________________________

21. heinäkuuta
Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia … tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme,
että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Hepr. 12:7,10
Kannattaa kärsiä kuritus kärsivällisesti – sen tuottama siunaus on rajaton. Pääsemme osallisiksi Hänen pyhyydestään, niin että kerran saamme nähdä Hänet kasvoista kasvoihin. Kun olet kurituksen alla, kiinnitä katseesi päämäärään. Rakastava Isäsi hioo ja valmistaa sinua taivasta varten. Iankaikkisuuden valossa kärsimyksesi tuntuu sinusta
pieneltä.
___________________________________________________________________________________________________

22. heinäkuuta
Menkää ahtaasta portista sisälle… se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Matt. 7:13-14
Ole valmis kulkemaan teitä, jotka tuntuvat sinulta vaikeilta ja ahtailta, jotka eivät anna sinulle mahdollisuutta täyttää toiveitasi ja unelmiasi. Tällä kaidalla tiellä löydät sydämesi syvimmän toiveen ja elämäsi täyttymyksen. Täällä
löydät Hänet, joka on yltäkylläinen Elämä – Jeesus.
___________________________________________________________________________________________
23. heinäkuuta
… että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat,
jotka eivät Jumalaa tunne... sillä Herra on kaiken tämän kostaja. 1. Tess. 4:4
Elä ja toimi Jumalan läsnäolossa; Hän on tuomari. Hänen silmänsä näkevät sinut joka hetki. Et voi piiloutua Hänen pyhyydeltään ja tuomioltaan. Ne ovat niiden yllä, jotka elävät seksuaalisessa moraalittomuudessa ja antautuvat
himoille. Valitse puhtauden tie. Ristillä Jeesus lunasti sinut, että voit kulkea tätä tietä. Seuraa sitä, sillä vain silloin
tulet onnelliseksi.
___________________________________________________________________________________________

24. heinäkuuta
Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ef. 4:26
Tee kaikkesi sopiaksesi jokainen erimielisyys ennen päivän päättymistä. Älä anna minkään estää sitä. Jos Vihollinen kuiskaa sinulle: ”Se voi odottaa huomiseen”, älä kuuntele sitä! Ne, jotka etsivät sovintoa, löytävät armon,
sillä Jumala on armollinen niille, jotka antavat anteeksi. Armon aurinko ei koskaan laske heidän yllään.
___________________________________________________________________________________________
25. heinäkuuta
...joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Matt. 10:38
Suostu kantamaan ristiäsi päivittäin. Jakaessasi Hänen ristintiensä osoitat Jeesukselle rakastavasi Häntä. Usko, että
ristiin on kätkettynä kirkkaus, joka odottaa sinua iankaikkisuudessa. Mitä enemmän rakastat ristiäsi ja syleilet sitä,
sitä enemmän satoa korjaat ylhäällä. Niin paljon kuin maistat kärsimystä, siinä määrin saat jo täällä maan päällä
maistaa Jeesuksen rakkautta.
___________________________________________________________________________________________
26. heinäkuuta
Antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Room. 6:13
Jumala on armossaan herättänyt sinut ilon, rauhan ja rakkauden jumalalliseen elämään. Elä tätä elämää antamalla
kaikki jäsenesi Hänen käyttöönsä, Hänen kunniakseen. Näin näytät Jumalalle, että rakastat Häntä. Jos elät täysin
antautuneena Jumalan tahdolle ja Hänen käskyilleen, voit olla elävä työkalu Jumalan kädessä Hänen tarkoituksiaan varten, ja elämäsi kantaa Hänelle hedelmää.
___________________________________________________________________________________________
27. heinäkuuta
Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. Jaak. 5:9
Jopa toisen syyttely on synti ja tuo tuomion. Syyttelyn ja valituksen takana on arvostelun ja suvaitsemattomuuden
henki. Onko tämä sinunkin mittarisi? Arvostelemisen sijaan arvostele itseäsi – kärsimättömyyttäsi ja rakkauden
puutettasi. Jos joku on loukannut sinua, voita hänet rakkaudella.
___________________________________________________________________________________________
28. heinäkuuta
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Room. 12:15
Osoita välitöntä myötätuntoa ympärillä olevia ihmisiä kohtaan. Iloitse heidän kanssaan, itke heidän kanssaan. Silloin Jumalan sydän on avoin sinulle ja itkee kanssasi surussa, ja Hän jakaa ilosi ja lisää sen.
___________________________________________________________________________________________
29. heinäkuuta
Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. 1. Kor. 12:31
Vain jos tavoittelet jotain, saat sen. Tämä koskee myös suuria asioita kuten Pyhän Hengen armolahjoja. Kuuntele
Jumalan Sanan kehotuksia. Ellet ota niitä vastaan, siitä voi olla vakavia seurauksia iankaikkisuudessa. Toimi Hänen
sanansa mukaan ja pyydä Hengen lahjoja. Silloin saat siunauksen, sinut varustetaan ja valtuutetaan tehtävääsi varten.
___________________________________________________________________________________________
30. heinäkuuta
Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. 1. Piet. 4:1
Älä yritä välttää kärsimyksiä; pikemminkin antaudu niihin. Kyyneleet ovat merkkinä Jumalan valittujen tiestä.
Mutta autuaita ovat ne, jotka itkevät täällä. Kerran ylhäällä he nauravat ja saavat kokea suunnatonta riemua.
___________________________________________________________________________________________
31. heinäkuuta
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen
kauttansa. Kol. 3:17
Jeesuksen nimessä on suuri voima. Ja myös kaikessa, minkä teemme Jeesuksen nimessä, on voima ja valta. Huuda
siis avuksesi Jeesuksen nimeä ennen kuin aloitat työsi tai muut toimesi. Kiitä, että sinulla on oikeus käyttää tätä
nimeä. Jeesuksen nimessä on apu joka tilanteeseen, siinä on voitto ja vapautus.
___________________________________________________________________________________________

