1. syyskuuta
Olkoon rakkaus vilpitön. Room. 12:9
Aina kun luet Raamattua tai lainaat sen sanoja kristillisestä rakkaudesta, kysy itseltäsi – ellet halua olla fariseus –
ovatko ne todellisuutta omassa elämässäsi. Vain Jumalan sydämeltä tuleva rakkaus on aito. Pidä huoli siitä, että pysyt elävässä yhteydessä Jumalan kanssa ja rakkautesi on vilpitön. Vain silloin kuulut niiden joukkoon, jotka todella rakastavat ja saavat kerran päästä Jumalan kaupunkiin.
_________________________________________________________________________________________
2. syyskuuta
Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. Ps. 4:6
Anna itsesi ja elämäsi kokonaan Jumalalle. Vain jos elät täysin antautuneena ja lujasti Häneen luottaen, saat osaksesi runsaasti Jumalan rakkautta, apua ja ihmeitä. Lahjoita Hänelle kaikki. Tätä Hän odottaa sinulta tänään.
_________________________________________________________________________________________
3. syyskuuta
Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken… sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
Hepr. 13:4

Avioliitto on Jumalalle pyhä, anna sen olla pyhä myös sinulle. Aviolupauksia pitäisi kunnioittaa. Jos syyllistyt aviorikokseen – jo himokas katse tai mielikuva on aviorikos Jeesuksen vuorisaarnan mukaan – tunnusta se sielunhoitajalle. Ota vastaan anteeksianto ja puhdistautuminen Karitsan veressä. Käänny sitten syntisiltä teiltäsi. Tänään vielä
tuomiota seuraa armo. Kuinka kauheaa on iankaikkisuudessa langeta elävän Jumalan käsiin katumattomana syntisenä. Ota vastaan Jumalan armotarjous tänään.
_________________________________________________________________________________________
4. syyskuuta
… vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Matt. 6:20
Lähimmäisen rakastaminen, itsensä kieltäminen, maallisesta luopuminen, Jeesuksen seuraaminen ehdoitta ja ristin
kantaminen ovat aarteita, joilla on arvoa taivaassa. Kokoa sellaisia aarteita, niin sinulla on suunnattomia rikkauksia palatessasi kotiin Herran luo.
_________________________________________________________________________________________
5. syyskuuta
Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi.
2. Tim. 2:14

Raamatun sanasta kiistellessä ollaan kielletyllä alueella. Älä uskaltaudu sinne, joudut vain harhateille matkalla päämäärään. Pyhä Henki auttaa sinua ymmärtämään Raamatusta Jumalan salaisuuksia, ja Jumala antaa Pyhän Hengen niille, jotka rakastavat Häntä. Väittelyn sijaan opettele rakastamaan Jumalaa enemmän, niin Hänen Henkensä
osoittaa sinulle vastauksen kysymyksiisi.
_________________________________________________________________________________________
6. syyskuuta
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin
Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ef. 4:32
Anna sydämestäsi anteeksi niille, jotka tekevät sinulle vääryyttä, sillä tiedät, että itsekin olet syntinen ja tarvitset
Jumalan ja toisten ihmisten anteeksiantamusta. Autuaita ovat ne, jotka antavat anteeksi, sillä heille annetaan anteeksi.
_________________________________________________________________________________________
7. syyskuuta
Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee. Jer. 48:10
Laiskuus Jumalan valtakunnan työssä ei ole vain huono luonteenpiirre vaan synti – itse asiassa Herran kiihottamista. Hän, joka ”tuli heittämään tulta maan päälle”, tahtoo meidän palvelevan Häntä samalla innolla (Luuk. 12:49).
Jos et tahdo olla Jumalan kirouksen alla, kuluta itseäsi Hänen valtakuntansa hyväksi. Älä välitä vastustuksesta, kärsimyksistä, nöyryytyksistä, häpeästä ja haavoista, joita saat osaksesi tehtävässäsi. Niin työsi kantaa loputtomasti
hedelmää kerran taivaassa.
_________________________________________________________________________________________________

8. syyskuuta
Ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Jaak. 1:21
Älä kapinoi, kun Jumalan Sana tuomitsee sinut, äläkä ole piittaamaton. Anna sen lävistää omatuntosi. Tuomituksi
tuleminen tekee kipeää, mutta on tarpeellista. Kun annat Hänen Sanansa nuhdella sinua, se tuottaa hedelmää elämässäsi ja sen sijaan, että se tuomitsisi sinut iankaikkisuudessa, se pelastaa sielusi
_________________________________________________________________________________________

9. syyskuuta
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte. Room. 13:8
Älä jää lähimmäisellesi rakkaudenvelkaa, sillä jos jäät hänelle tämän velkaa, jäät hänelle kaiken velkaa. Jos rakastat häntä, annat hänelle kaiken. Silloin Jumala antaa sinun kokea runsain mitoin rakkauttaan ja palkitsee sinulle.
_________________________________________________________________________________________
10 syyskuuta
Älä himoitse... 2. Moos. 20:17
Älä tyydytä sydämesi haluja leikittelemällä ajatuksilla, että omistaisit jotain toisen omaa. Jo ensimmäisen himoitsevan ajatuksen tullessa huuda avuksesi Jeesuksen voittajan nimeä. Silloin vihollisen, joka yrittää houkutella sinua
syntiin, täytyy vaieta.
_________________________________________________________________________________________
11. syyskuuta
Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään
teistä jääneen taipaleelle. Hepr. 4:1
Oletko koskaan seissyt jonon hännillä, ja loppujen lopuksi ovi on sulkeutunut juuri ennen vuoroasi? Pidä huoli siitä,
että et jää jonon päähän hengellisessä elämässäsi. Älä kaihda hintaa, mitä taivaallisen päämäärän saavuttaminen
sinulle maksaa. Muutoin ovi kirkkauteen voi sulkeutua sinulle (Matt. 25:1-13). Vain ne, jotka pyrkivät pyhitykseen,
saavuttavat sen. Tavoittele siis pyhitystä (Hepr. 12:14).
_________________________________________________________________________________________
12. syyskuuta
Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus. Jaak. 1:21
Likaisten ajatusten pois paneminen tarkoittaa niiden poisheittämistä, selvää pesäeroa niihin. Jumala voi antaa sinulle uuden mielen vain, jos et enää suvaitse vanhaa ja sen saastaa. Päätös on sinun. Mutta voi niitä, jotka ilman mitään häpeäntunnetta julkenevat ilmestyä Jumalan pyhien kasvojen eteen epäpuhtaine ajatuksineen.
_________________________________________________________________________________________
13. syyskuuta
Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jaak. 4:7
Alista tahtosi Jumalan tahtoon. Antaudu kokonaan Hänelle ja nöyrry Hänen väkevän kätensä alla. Tämä on paras
tapa vastustaa Paholaista, joka pakenee nähdessään sielun nöyrtyneenä Jumalan edessä.
_________________________________________________________________________________________
14. syyskuuta
... joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Mark 10:43
Palvele jokaista, myös alhaisinta, jotta olisit läsnä, kun Jeesus eräänä päivänä vyöttää itsensä ja palvelee hääaterialla niitä, jotka maan päällä alensivat itsensä mutta jotka nyt on korotettu Hänen valtaistuimelleen.
_________________________________________________________________________________________
15. syyskuuta
Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Sananl. 3:27
Saatana on aina vastaan ja yllyttää meitä kieltäytymään, kun meiltä pyydetään palvelusta tai apua. Jumala on erilainen. Hän on meidän tavoitettavissa, ”auttajamme hädän hetkellä” (Ps. 46:2). Huuda avuksesi Jeesusta. Pyydä Häntä tekemään sinut herkäksi toisten tarpeille ja vastaamaan Hänen pyyntöönsä, kun se tulee apua tarvitsevassa ihmisessä. Älä kiellä Herralta mitään, joutuisit katumaan sitä syvästi.
_________________________________________________________________________________________
16. syyskuuta
Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Kol. 3:15
Sulje sydämesi, kun kiihtymys, mielipaha, suuttumus tai kiukku yrittävät tunkeutua sinuun ja aiheuttaa levottomuutta. Sulje sisäänkäynti Jeesuksen nimellä. Sano: ”Jeesus, Sinä olet minun rauhani.” Sano se yhä uudelleen;
silloin Hänen rauhansa täyttää sydämesi, ja sisäinen myllerrys väistyy.
_________________________________________________________________________________________
17. syyskuuta
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Mark. 14:38
Ei ole olemassa vaarallisempaa tilaa kuin uneliaisuus. Taistella voit vain ollessasi valveilla. Valvo siis ja taistele,
jotta elämäsi voisi kertoa voitosta, sillä vain siellä, missä taistellaan, voidaan voittaa. Ja voittajat otetaan ylhäällä
vastaan kirkkaudella ja kunnialla.
_________________________________________________________________________________________

18. syyskuuta
Puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa. Ef. 4:25
Jeesus on totuus. Vain jos itse puhut totta, voit kuulua Hänelle. Kaikenlainen valheellisuus, myös ”valkeat valheet”,
erottaa sinut Hänestä ja sitoo sinut Saatanaan, valheen isään. Tuo pieninkin valhe valoon tunnustamalla se Jumalan ja ihmisten edessä, niin että Jeesuksen anteeksiantamus peittäisi sen. Valitse aina totuus, niin että Jeesus, totuuden Kuningas, voi hallita sydämessäsi.
_________________________________________________________________________________________
19. syyskuuta
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka… tyhjensi itsensä. Fil. 2:5,7
Jos rakastamme Jeesusta, joka eli köyhänä, me tahdomme jakaa Hänen tiensä ja valitsemme yksinkertaisen elämäntavan, emmekä pidä kiinni rikkaudesta tai asemasta. Luovumme mielellään maallisista iloista. Arvosta köyhyyden
aarretta, sillä köyhät saavat runsaasti Jumalan lahjoja. Heille Hän lahjoittaa taivaan valtakunnan aarteita; heille
Hän ilmaisee rakastavan sydämensä.
_________________________________________________________________________________________
20 syyskuuta
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Kol. 4:2
Onko sinusta vaikeaa rukoilla? Tuntuuko rukouksesi sinusta hengettömältä? On olemassa keino elävöittää rukouselämääsi. Ala kiittämään kaikesta Hänen hyvyydestään. Jos sinulla on tarpeita ja olet Hänen lupauksiensa mukaan
pyytänyt Häntä täyttämään ne, kiitä jo etukäteen, aivan kuin olisit jo saanut. Hän pitää sanansa, sillä Hän on uskollinen. Kiitos rohkaisee, tuo uutta elämää rukouksiisi ja vetää Jumalan armon yllesi.
_________________________________________________________________________________________
21. syyskuuta
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Fil. 4:5
Älä osoita ystävällisyyttä ja rakkautta vain niille, joita rakastat. Siitä et saa palkkaa. Osoita rakkautta ja ystävällisyyttä niille, jotka eivät sinua miellytä ja joiden kanssa sinun on vaikeaa tulla toimeen, niin palkkasi on suuri taivaassa.
_________________________________________________________________________________________
22. syyskuuta
Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä
kaksikymmentä kolme tuhatta. 1. Kor. 10:8
Sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli. Sinulla ei ole oikeutta tehdä sillä mitä haluat. Herra varoittaa, että seksuaalinen moraalittomuus on synti ja johtaa kuolemaan, ellei sitä kaduta. Hän on antanut siitä järkyttävän esimerkin omaisuuskansansa historiassa. Tee pesäero sen kaltaiseen syntiin.
_________________________________________________________________________________________
23. syyskuuta
Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä
vierainaan. Hepr. 13:2
Unohdus saattaa näyttää mitättömältä asialta, mutta se voi olla myös synti. Ehkä olemme vain jättäneet avaamatta
kotimme ja tarjoamatta vieraanvaraisuutta oikealla hetkellä. Kuitenkin kun olemme rakkaudettomia ja itsekeskeisiä, jäämme monista siunauksista paitsi – ehkä emme ole ottaneet enkeleitä luoksemme! Avaa kotisi ja pyydä itsellesi näkeviä silmiä ja kuulevia korvia toisten tarpeille, niin eräänä päivänä taivaallinen Isä osoittaa sinulle samaa
rakastavaa huolenpitoa toivottaessaan sinut tervetulleeksi taivaan kotiin.
_________________________________________________________________________________________
24. syyskuuta
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein. Ps. 92:2
Unohda itsesi, oma kunniasi, halusi tehdä nimi itsellesi. Kiinnitä katseesi Herraan. Palvo Häntä, kuka Hän on –
Luoja; kaikkivaltias; koko maailman tuomari; viisas ja rakastava Isä, joka huolehtii meistä, ohjaa meitä ja hoivaa
meitä lapsinaan.
Kiinnitä katseesi Jeesukseen, voimalliseen Pelastajaan; voittoisaan Karitsaan, ylösnousseeseen Herraan ja voitonsankariin; Kuninkaaseen ja taivaalliseen Ylkään, joka tulee kerran kunniassaan.
Kiinnitä katseesi Pyhään Henkeen ja palvo Häntä uutta luovana Henkenä, joka uudestisynnyttää meidät; Henki,
joka opettaa meitä olemaan Isän lapsia; voiman ja väkevyyden Henki; neuvonantaja ja lohduttaja.
Kiinnitä katseesi Jumalaan, Hänen kirkkauteensa ja Hänen nimeensä astumalla Hänen läsnäoloonsa, pukeutuneena Hänen nöyryyteensä. Ylistyksessä ja kiitoksessa opit tuntemaan Hänet sellaisena kuin Hän on ja pääset osalliseksi Hänen luonteestaan. Saat yltäkylläisesti iloa ja voimaa.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. syyskuuta
Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Matt. 5:29
Kun näet syntiä luonteenpiirteissäsi, pyri siitä eroon. Synti leviää syövän tavoin. Ne, jotka ryhtyvät toimenpiteisiin syntiään vastaan eivätkä säästä itseään, tulevat huomaamaan, että Jumala säästää heidät tuomionsa päivänä.
_________________________________________________________________________________________
26. syyskuuta
Tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne. Sak. 7:9
Älä päästä suustasi yhtään kovaa sanaa, sillä kovasydämisiä kohtaa armoton tuomio. Mutta autuaita ovat ne, jotka
armahtavat, sillä heidät armahdetaan.
_________________________________________________________________________________________
27. syyskuuta
Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne – niin
kuin pyhien sopii – älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia… Älköön
kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ef. 5:3-7
Millaisten ihmisten kanssa olet mieluiten tekemisissä? Tunnetko vetovoimaa niihin, jotka rakastavat Herraa ja heijastavat Hänen kuvaansa? Vai miellyttävätkö sinua ne, joiden elämää heijastaa moraalittomuus, epäpuhtaus, ahneus tai rahanhimo ja jotka ovat Jumalan vihan alla? Jos et ota etäisyyttä heihin, Jumalan viha tulee myös sinun yllesi. Älä suvaitse syntiä, niin olet osallinen Hänen armoonsa.
_________________________________________________________________________________________
28. syyskuuta
Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Matt. 4:17
Tee päivittäin parannusta, ja saat päivittäin kokea taivaan esimakua. Tee parannusta paljon, niin saat nauttia runsaasti Jumalan valtakuntaa.
_________________________________________________________________________________________
29. syyskuuta
Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Sananl. 3:11
Älä masennu, kun elämä käy vaikeaksi. Jumala välittää sinusta niin paljon, että Hän kurittaa sinua. Se ilmaisee,
kuinka syvä Hänen rakkautensa on sinua kohtaan. Hän kurittaa sinua hioakseen sinua ja muuttaakseen sinua kaltaisekseen. Kun saat kokea voiton ja vapautuksen siteistä, ilo virtaa sydämeesi ja tarttuu toisiin. Eräänä päivänä
saavutat taivaan kirkkauden. Kiitä siis Isää siitä vaivasta, jota Hän näkee tähtesi, eikä elämä tunnu enää niin vaikealta.
_________________________________________________________________________________________
30 syyskuuta
Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Room. 12:16
Jotka tässä elämässä ovat nöyriä Jumalan ja ihmisten edessä, saavat kerran kruunun. Älä siis tavoittele etusijaa,
älä taistele arvosta ja asemasta. Tuo tämä itsekäs halu ristille joka kerta, kun huomaat sen. Omahyväisyyden pitää
kuolla – niin kipeää kuin se tekeekin – jotta Jeesus näkyisi sinusta. Hän oli kaikkien palvelija.
_________________________________________________________________________________________

