1. elokuuta
...vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Fil. 2:3
Kotona, työpaikalla tai seurakunnassa pidä toisia itseäsi parempina. Kohtaa heidät nöyrästi, tietoisena siitä, että et
voi vaatia heiltä ystävällisyyttä tai erityistä huomiota. Silloin Herra, joka arvostaa nöyryyttä, katsoo sinua suosiollisesti; ja sinä saat kokea myös toisilta ystävällistä kohtelua.
___________________________________________________________________________________________
2. elokuuta
Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita,
etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä,
raajarikkoja, rampoja, sokeita; niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Luuk. 14:12-14
Osoita ystävyyttä ja vieraanvaraisuutta niille, jotka eivät voi maksaa ystävällisyyttäsi takaisin, niille, jotka ovat sinulle vieraita ja jotka eivät sinua luonnostaan miellytä. Ehkä he ovat vähäosaisia ja heikkoja tai koet heidät jopa
vastenmielisiksi. Avaa heille sydämesi ja kotisi, niin Jumala avaa sinulle oven kirkkauteensa.
___________________________________________________________________________________________
3. elokuuta
Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Matt. 19:17
Muista, että elämäsi ja onnesi riippuu suhteestamme Jumalan käskyihin. Jumala vihaa pahaa, sillä Hän on hyvä ja
tietää, että paha vahingoittaa meitä ja tuhoaa meidät. Rakkaudessaan Jumala tahtoo johtaa meitä onnellisuuden tielle, jossa käskyt ovat tienviittoina. Toimi Hänen käskyjensä mukaan Jeesuksen lunastuksen voimassa, niin löydät
todellisen ilon ja täyttymyksen.
___________________________________________________________________________________________
4. elokuuta
Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on. Hepr. 13:5
Meidän tulee ottaa tämä sana vakavasti Raamatun käskynä. Tyydy siihen, mitä sinulla on ja mihin sinulla on varaa.
Kun sinulla on kaikki tarpeellinen, älä ahnehdi enempää. Vain Jumalan käskyjen tiellä Jeesus on kanssasi ja täyttää lupauksensa elämässäsi.
___________________________________________________________________________________________
5. elokuuta
Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Matt. 4:10
Älä pidä epäjumalia Herran, sinun Jumalasi, rinnalla, sillä Hän on pyhä ja kiivas Jumala, joka vihaa jaettua rakkautta. Rakasta Häntä, palvele yksin Häntä ja kunnioita Häntä, niin Hän rakastaa sinua niin kuin olisit ainoa maailmassa ja siunaa sinua ja työtäsi ikuisesti.
___________________________________________________________________________________________
6. elokuuta
Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Room. 2:1
Ennen kuin tuomitsemme toisia, meidän tulisi tutkia tarkasti omia sanojamme, tekojamme ja asenteitamme. Vain
silloin kun olemme saaneet valoa itsestämme ja omista heikkouksistamme, voimme arvioida totuudenmukaisesti
toisia. Tuomitse itsesi, silloin näet toiset Jumalan armahtavan rakkauden valossa. Siinä löydät itsekin armon.
___________________________________________________________________________________________
7. elokuuta
Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee." 1. Kor. 15:33
Ole valppaana. Saatana, Kiusaaja, tahtoo tuhota sinut ja käyttää siihen ihmisiä välikappaleinaan. Vannoutuneen
vihollisen suhteen et voi olla naiivi. Kysy itseltäsi, oletko tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka johtavat
sinua harhaan. Kysy itseltäsi, ovatko keskustelusi oikeita Jumalan silmissä. Sen ei tarvitse olla mitään, mitä sinä
itse sanot, vaan mitä toiset puhuvat. Jos Jumala osoittaa sinut syylliseksi, ryhdy tekoihin. Pysy loitolla niistä, joilla
on sinuun huono vaikutus.
___________________________________________________________________________________________
8. elokuuta
Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo... Kol. 3:5
Surmaaminen on raain teko, mitä on olemassa. Sinua kutsutaan ankaruuteen itseä ja päättäväisyyteen ja ehdottomuuteen lihan himoja kohtaan. Älä anna niille pienintäkään tilaa. Jumalan tuomio tulee niiden osaksi, jotka palvelevat syntiä ruumiillaan.
___________________________________________________________________________________________

9. elokuuta
Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Luuk 6:27
Tulee päivä, jolloin Jumala kysyy sinulta, teitkö hyvää niille, jotka vihasivat sinua tai tekivät elämäsi vaikeaksi. Sellaiset hyvyyden osoitukset ovat merkki siitä, että kykenet rakastamaan. Jos ne puuttuvat elämästäsi, silloin – 1. Korinttilaiskirjeen 13. luvun mukaan – et ole mitään. Jos kuitenkin osoitat rakkautta niille, jotka tekevät elämäsi vaikeaksi, Jumala vuodattaa rakkautensa päällesi. Hän tekee sinulle hyvää lapsenaan, joka heijastaa Hänen piirteitään ja toimii Hänen hengessään (Matt. 5:44,45; Sananl. 25:21,22; 1. Piet. 3:9).
___________________________________________________________________________________________
10. elokuuta
Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. 2. Tim. 2:3
Jeesus etsii niitä, jotka ovat valmiita kärsimään vaivaa. He ovat Hänen valtakuntansa parhaita sotilaita. Jeesus pelasti meidät kärsimystensä eikä julkisen palvelutyönsä kautta. Kärsimyksen avulla saavutetaan paljon enemmän
kuin toimintamme kautta, joka kenties vain tyydyttää itseämme. Hyväksy siis kärsimys elämässäsi. Silloin saavutetaan suuria Hänen valtakunnalleen ja ikuisuudessa korjaat runsaan sadon.
___________________________________________________________________________________________
11. elokuuta
Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. Sef. 2:3
Kansojen kriisiaikoina, kuten sodissa ja luonnonkatastrofeissa, armo lieventää tuomion, jos Jumala voi löytää tarpeeksi uskovia, jotka vaeltavat nöyrinä ja noudattavat Hänen käskyjään (1. Moos. 18:26; 2. Aik. 7:14; Hes. 22:30). Miten suuri vastuu onkaan annettu meille, jotka pidämme itseämme Jumalan lapsina. Elä tämän vastuun mukaisesti.
Ole nöyrä, noudata Jeesuksen käskyä rakastaa ja kantaa lähimmäistäsi, niin kuin Jeesus rakastaa ja kantaa sinua.
___________________________________________________________________________________________
12. elokuuta
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Luuk. 6:37
Ellei tehtäväsi velvoita sinua, älä sano arvostelevaa tai tuomitsevaa sanaa kenestäkään. Se voisi viedä sinut Jumalan tuomion alle. Sen sijaan tuomitse itsesi, niin eräänä päivänä sinut vapautetaan tuomiolla.
___________________________________________________________________________________________
13. elokuuta
Älä varasta… Älä sano väärää todistusta… Älä toiselta anasta. Mark. 10:19
Oletko tehnyt kompromissin ja hyväksynyt epäeettiset liiketoimet? Älä puolustele itseäsi sanomalla: ”Kaikkihan
tekevät niin, se on ainut tapa selviytyä tiukassa kilpailussa.” Jumala näkee sellaiset rikkeet ja kirjaa ne vanhurskaan tuomionsa päivää varten. On kauheaa langeta elävän Jumalan käsiin, jos anteeksiantamattomien syntien tähden joudut kohtaamaan Hänen vihansa. Hänen täytyy ilmestyä vihassa anteeksiantamattomien rikkomustemme tähden. Tuo siis Hänelle kaikki, mitä on omallatunnollasi ja selvitä asiasi. Erottaudu kaikesta, mikä herättää Hänen
vihansa. Hankkiudu siitä eroon jo tänään.
___________________________________________________________________________________________
14. elokuuta
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran
kasvoista. Apt. 3:19,20
Älä unohda, että Jumala antaa syntisille mahdollisuuden parannukseen. Et siis ole kadotettu syntiesi tähden etkä
taakaksi Jumalalle ja ihmisille. Sinusta voi tulla ilon tuoja, kun palaat katuen Jumalan luo ja saat Jeesuksen anteeksiannon, sillä taivaassa on ilo jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen (Luuk. 15:7,10).
___________________________________________________________________________________________
15. elokuuta
Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. 1. Kor. 7:23
Älä ole ihmisten orja. Älä elä, puhu, äläkä toimi miellyttääksesi heitä, sillä silloin menetät elämästäsi valtuudet.
Ole kuninkaallisen riippumaton heidän ylistyksestään tai arvostelustaan. Ole päinvastoin Kristuksen palvelija ja
pidä huoli siitä, että olet Jumalalle mieleen. Silloin voit siunata monia ja seisot kerran Hänen palvelijanaan Hänen
rinnallaan.
___________________________________________________________________________________________
16. elokuuta
Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin
rakastatte toisianne. Joh. 13:34

Vaali tätä käskyä Jeesuksen kallisarvoisimpana testamenttina ja Hänen henkilökohtaisena pyyntönään sinulle. Jos
se on sinulle arvokas, sinun on helppo noudattaa sitä. Rakkaus tekee raskaimmankin asian helpoksi ja kaunistaa
kaiken.
___________________________________________________________________________________________
17. elokuuta
…ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä. Fil. 2:3
Jumala kysyy sinulta, mitkä ovat työsi todelliset motiivit – myös tehtävässäsi Jumalan valtakunnan hyväksi. Anna
Pyhän Hengen läpitunkevan valon paljastaa kaikki itsekkyys, oman edun tavoittelu tai vallanhalu. Turvaudu Jeesuksen veren lunastavaan voimaan, niin että eräänä päivänä tekosi voisivat saada Jumalan hyväksymisen, koska
ne oli tehty rakkaudesta Jeesukseen ja halusta kirkastaa Jumalaa.
___________________________________________________________________________________________
18. elokuuta
Älä tapa. 2. Moos. 20:13
Jumala loi meidät omaksi kuvakseen ja puhalsi meihin elämän hengen. Koska Jumala antaa elämän, yksin Hänellä on oikeus ottaa se meiltä pois. Elämän riistäminen loukkaa Jumalan etuoikeutta ja herättää Jumalan vihan. Jos
ajattelet, ettet ole vaarassa tehdä sellaista rikosta, muista, että sanat voivat tuhota ihmisen. Jeesus varoittaa vuorisaarnassa, että halventavien huomautustesi tähden joudut tuomion alle ja olet vaarassa menettää ikuisen elämän.
Elä siis jumalanpelossa.
___________________________________________________________________________________________
19. elokuuta
Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Mal. 3:10
Jumala antaa sinulle päivittäin tuhlaillen lahjojaan. Eikö ole oikein, että annat Hänelle uhreja avokätisesti? Kysy
itseltäsi, ovatko niukat uhrit syynä siihen, että Jumala pidättää lahjojaan. Jumala toimii tarkalleen Sanansa mukaan,
ja Hän avaa taivaan ikkunat ylläsi, jos annat Hänelle täydet kymmenykset tuloistasi Hänen valtakuntansa hyväksi.
___________________________________________________________________________________________
20. elokuuta
Rakkaus… ei katkeroidu… 1. Kor. 13:5
Anna hengessä yhä uudelleen rakkauden suudelma niille, joiden tapa ja luonne ovat sinulle vaikeita sietää, niin
ärtymyksesi katoaa. Saat todella huomata, että Jumala antaa sinulle yhä uudelleen rakkauden suudelman.
___________________________________________________________________________________________
21. elokuuta
Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti… Kol. 1:10
Rakenna elämäsi niin, että eläisit Jumalan mielen mukaista elämää. Seuraa Jeesuksen askelia nöyryyden ja kuuliaisuuden tiellä. Nöyrry päivittäin syntiesi ja virheittesi alla. Silloin sinulla on Jumalan suosio, ja siten kaikki mitä
tarvitset. Silloin voit olla varma Hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Tiedät, että rukouksiisi vastataan, juuri
niin kuin Jumala on luvannut niille, jotka ”pitävät Hänen käskynsä ja tekevät, mikä on Hänen mielensä mukaista”
(1. Joh. 3:22).

___________________________________________________________________________________________
22. elokuuta
…ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Fil. 2:4
Jumala on uskonut sinulle suuren tehtävän elämässä: rakastaa. Sinut on kutsuttu huolehtimaan toisten eduista ja
auttamaan heitä saavuttamaan sen, mikä siunaisi ja hyödyttäisi heitä. Jos rakastat ja huolehdit lähimmäisestäsi tällä tavoin, jopa omien etujesi kustannuksella, täytät Jeesuksen rakkauden käskyn. Sen kautta tulee lupaus suurimmasta mahdollisesta siunauksesta aikaa ja ikuisuutta varten (Ps. 133:1,3; 1. Piet. 3:9).
___________________________________________________________________________________________
23. elokuuta
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari… mutta kuka olet sinä, joka
tuomitset lähimmäisesi? Jaak. 4:11-12
Jos puhut pahaa veljestä, kohtelet häntä kuin vihamiestäsi. Jeesus käskee meitä rakastamaan vihollisiamme. Mikä
onkaan Hänen tuomionsa, jos jätämme veljemme vaille rakkautta ja vieläpä rohkenemme tuomita ja kohdella häntä vihamielisesti. Meille langetetaan armoton tuomio tuomion päivänä.
___________________________________________________________________________________________

24. elokuuta
Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 1. Kor. 10:31
Vain elämä, jonka motiivina on halu kirkastaa Jumalaa kaikissa toimissamme, on elämisen arvoinen. Suorita siis
pienimmät ja merkityksettömimmätkin tehtävät rakkaudella. Taivaassa saat korjata suunnattoman sadon (Hepr.
12:11; Ilm. 14:13).

___________________________________________________________________________________________
25. elokuuta
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä… Ef. 5:22,25
Avioliiton pyhä kutsumus on heijastus seurakunnan ja Jeesuksen välisestä suhteesta. Aviomiehet ja -vaimot on tarkoitettu rakastamaan toisiaan keskinäisellä kunnioituksella ja kiintymyksellä. Jos elät tässä hengessä, avioelämäsi
on ilo Herralle ja suureksi siunaukseksi perheellesi. Aikana, jolloin Jumalan ohjeet avioliitosta jätetään yleisesti
huomiotta, avioliittosi voi olla elävä todistus Herrasta.
___________________________________________________________________________________________
26. elokuuta
Vaeltakaa valkeuden lapsina. Ef. 5:8
Pyydä Jumalaa päivittäin tuomaan tiedostamattomat syntisi Hänen kasvojensa valkeuteen, jotta oppisit huomaamaan ne. Mitä enemmän näet syntejäsi ja käännyt pimeydestä valoon, sitä enemmän näet Hänen armahtavan sydämensä syvyyteen ja saat kokea armon ja anteeksiantamuksen.
___________________________________________________________________________________________
27. elokuuta
Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi... on sinua kuljettanut... 5. Moos. 8:2
Älä unohda päivittäin palauttaa mieleesi sitä hyvää, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Jumala siunaa sen, ja se vahvistaa luottamustasi Häneen, niin että saavutat voiton myös tulevissa ahdingoissa ja taisteluissa.
___________________________________________________________________________________________
28. elokuuta
Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta,
niin se hänelle annetaan. Jaak. 1:5
Maailman viisaus on pettävää, koska se on alkuaan tämän maailman ruhtinaasta. Mutta Jumala tarjoaa sinulle viisauttaan. Se annetaan niille, jotka ovat maailman silmissä köyhiä, yksinkertaisia ja väheksyttyjä, mutta jotka odottavat kaiken Jumalalta, Isältään. Tänään enemmän kuin koskaan ennen Jumala tahtoo antaa meille viisauttaan, niin
että voimme vastustaa eksytyksen voimia. Meidän tehtävänä on pyytää. Pyydä, niin saat jumalallista viisautta ja
saat kokea myös taivaan esimakua.
___________________________________________________________________________________________
29. elokuuta
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut. 2. Tim. 3:14
Jokainen uusi virtaus näyttää murtavan pala palalta kristillistä perintöämme. Kaiken sen takana on Saatana, tämän
maailman ruhtinas. Yhä enemmän hän niskoittelee Raamatun sanaa ja jopa Hänen käskyjään vastaan, pitäen niitä
merkityksettöminä. Mutta jos heität menemään osan Jumalan Sanasta, menetät myös sen tarjoaman ikuisen elämän.
___________________________________________________________________________________________
30. elokuuta
Kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Room. 12:9
Älä katso pahaa sormien läpi niin kutsutusta suvaitsevaisuudesta. Kammoa sitä, niin kuin Jumala vihaa syntiä
ja rankaisee siitä. Riipu siinä, mikä on hyvää, sillä Jumala on hyvä, ja kaikki mikä tulee Häneltä, on hyvää.
Kuulutko Jumalalle? Jos kuulut, haluat tehdä kaikkea hyvää, mutta vihata pahaa sen jokaisessa muodossa.
Kammoa pahaa, sillä se kuuluu helvetille ja Saatanalle ja vaatii kokosydämistä vastustusta.
___________________________________________________________________________________________
31. elokuuta
Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Kol. 2:7
Kiitä aina pienimmistäkin saamistasi palveluksista ja ystävällisyyden osoituksista, niin Jumala kiittää sinua kerran
myös pienimmistä palveluksistasi ja rakkauden osoituksista Häntä kohtaan.
___________________________________________________________________________________________

