1. lokakuuta
Vaeltakaa vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Fil. 1:27
Mistä tekomme ja elämäntapamme todistavat? Sieltä, missä vallitsee ilo, rauha ja rakkaus, säteilee evankeliumi,
ilosanoma, ja sitä Jeesus odottaa uskonvaelluksestasi. Hänhän lahjoittaa sinulle täyden pelastuksen. Silloin todistat
maailmalle, kuka on sinun Herrasi ja millainen on Hänen sanomansa. Elämäsi todistus johtaa toisiakin uskomaan
Häneen.
___________________________________________________________________________________________
2. lokakuuta
Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 6:11
Se että todella kuolit Kristuksen kanssa antaessasi elämäsi kokonaan Hänelle, näkyy siinä, että et enää anna synnille oikeutta elää sinussa. Joka kerta kun synti valtaa sinut, tuo se heti valoon. Vie se ristille. Luota, että vanha ihmisesi on annettu kuolemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Silloin saat kokea uuden ihmisen ihanan ylösnousemuksen.
_________________________________________________________________________________________
3. lokakuuta
… kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ef. 5:20
Kiittäkää joka tilassa – siinä on ratkaisu ongelmiimme. Kiittäessämme kaikesta huomaamme, että vaikeinkin asia
muuttuu. Kiittäessä löydämme aarteen, joka on kätketty ristiin. Kiitoksen kautta otamme tämän aarteen, Jumalan
rakkauden lahjan, omaksemme.
_________________________________________________________________________________________
4. lokakuuta
Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne
ja kaikille. 1. Tess. 5:15
Kanna erityisellä rakkaudella niitä, joita sinun on vaikea sietää. Miten he olisivatkin käyttäytyneet sinua kohtaan,
varo, ettei ajatuksiisi, sanoihisi tai tekoihisi pääse häivääkään kostonmieltä. Silloin saat olla varma, että Jumala
kohtelee sinua synteinesi ja heikkouksinesi erityisellä rakkaudella ja kärsivällisyydellä.
_________________________________________________________________________________________
5. lokakuuta
Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Ps. 2:11
Mitä teetkin Herralle, pyri siihen, että palvelet Häntä oikeassa hengessä ja tuot Hänelle iloa. Valvo pyhässä pelossa, ettet Jumalan valtakunnan työssä etsi tyydytystä itsellesi. Jos koet menestystä, iloitse siitä, mutta iloitse vavisten. Vain silloin, kun elämäsi ja toimiesi keskipiste on Jeesus, olet vapaa vääristä motiiveista, ja palvelutyösi kantaa pysyvää hedelmää.
_________________________________________________________________________________________
6. lokakuuta
Rukoilkaa lakkaamatta. 1. Tess. 5:17
Rakkauden keskustelu Jumalan kanssa saakoon täyttää päiväsi – ei vain rukousaikojasi. Silloinkin kun olet kiireinen, anna Jeesuksen nimen soida sydämessäsi jatkuvana rukouksena. Hänen nimensä lausumiseen rukouksessa sisältyy suuri voima. Olkoon koko elämäsi rukousta. Silloin se on elämisen arvoista, sillä rukous saa aikaan suuria.
Rukoushan yhdistää sinut itse Jumalaan. Saat voimaa, iloa ja rauhaa, koska olet yhtä Hänen tahtonsa kanssa.
_________________________________________________________________________________________
7. lokakuuta
Tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luuk. 6:35
Älä unohda antaa apua ja lahjoja niille, jotka unohtavat tai sivuuttavat sinut. Silloin olet todella taivaallisen Isän
lapsi, sillä Hän antaa aurinkonsa koittaa niin hyville kuin pahoillekin. Ja saat kerran olla osallisena Hänen kirkkautensa säteilystä, olethan heijastanut täällä toisiin jotain Hänen olemuksestaan.
_________________________________________________________________________________________
8. lokakuuta
Rohkaiskaa alakuloisia. 1. Tess. 5:14
Älä tuomitse alakuloisia ja masentuneita, jotka ovat kuin kytevä lampunsydän. Rohkaise heitä niin, että he näkevät Jeesuksen voittovoiman. Hänen voimansa on kaikkea muuta suurempi, suurempi kuin masentunut mielemme.
Rohkaise samalla tavalla itseäsi, kun tunnet liekkisi hiipuvan, niin että voisit aidosti lohduttaa toisia.
_________________________________________________________________________________________
9. lokakuuta
Älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Matt. 5:39

Jeesus, Jumalan Karitsa, kärsi vapaaehtoisesti vääryyttä, vaikka olikin syytön. Hän teki sen rakkaudesta sinuun. Jos
toiset tekevät sinulle vääryyttä, seuraa Karitsan esimerkkiä. Älä yritä maksaa samalla mitalla. Opettele kantamaan
vääryyttä rakastaen ja kärsivällisesti. Kerran Hän korottaa sinut morsiamenaan valtaistuimelleen, koska olet kohdellut toisia niin kuin Jeesus kohteli sinua.
_________________________________________________________________________________________
10. lokakuuta
Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Ilm. 2:10
Hyväksymällä ristisi otat siltä voiman musertaa sinut. Suostu ristiisi, jopa ennen kärsimyksiä, niin se menettää valtansa sinuun. Sydämesi pelko muuttuu rauhaksi ja luottamukseksi, ja kärsimyksen keskelläkin koet Herran läheisyyttä, Hänen rakkauttaan ja lohdutustaan.
_________________________________________________________________________________________
11. lokakuuta
Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. 2. Kor. 7:1
Katuen puhdistaudu joka päivä Jeesuksen veressä, silloin Jeesus tulee sydämeesi asumaan. Tällä puhdistautumisen
tiellä saat kokea Jumalan suurten lupausten täyttyvän.
_________________________________________________________________________________________
12. lokakuuta
Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan”, kun sinulla kuitenkin on.
Sananl. 3:28

Kun sinulta pyydetään, anna viivyttelemättä siitä, mitä sinulla on. Muuten voisit menettää tilaisuuden ja siten tuottaa pettymyksen, et ainoastaan hänelle, joka sinulta pyytää vaan myös Jeesukselle. Jumala antaa niille, jotka antavat toisille. Anna lahjaksi – niin saat siunauksen jo täällä ja kerran ikuisuudessa.
_________________________________________________________________________________________
13. lokakuuta
Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jaak. 1:22
Ole varuillasi, ettet elä itsepetoksessa, sillä itsepetoksella on vakavat seuraukset. Tutki itseäsi, jotta näet, panetko
käytäntöön sen, mitä Jumala sanoo Sanassaan, käskyissään ja elämänohjeissaan. Ellet elä sen mukaan mitä kuulet,
kuulut tekopyhiin. Jeesus varoittaa, että tekopyhät joutuvat ankaran tuomion alle. Mutta sanan tekijöille Hän lupaa
ilon ja siunauksen.
_________________________________________________________________________________________
14. lokakuuta
Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Luuk. 6:28
Rukoile paljon niiden puolesta, jotka loukkaavat ja haavoittavat sinua, vaikka se tuntuisi sinusta vaikealta. Näin
tekemällä opit rakastamaan heitä. Ja pääset osalliseksi Jeesuksen olemuksesta, Hänen, joka rukoili vihollistensa
puolesta. Niin pääset lähelle Häntä.
_________________________________________________________________________________________
15. lokakuuta
Tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Joka nämä neuvot hylkää, ei hylkää ihmistä,
vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. 1. Tess. 4:3,8
Ei ole meidän päätettävissä onko seksuaalinen kanssakäyminen ennen avioliittoa tai avioliiton ulkopuolella sallittua. Emme me päätä mikä on hyvää tai pahaa. Ainoastaan Jumalalla on oikeus päättää siitä. Hän on ilmoittanut,
että kaikki seksuaaliset suhteet avioliiton ulkopuolella ovat syntiä, rikkomus, joka saa osakseen Hänen tuomionsa.
Muista, ettei ketään, joka halveksii elävää, pyhää Jumalaa, jätetä rankaisematta.
_________________________________________________________________________________________
16. lokakuuta
Oi jospa olisit kylmä tai palava! Ilm. 3:15
Onko sydämesi penseä? Haaleus on osoituksena siitä, että et rakasta Jeesusta. Rakkaus on täynnä paloa ja hehkua.
Jeesus haluaa enemmän kuin mitään muuta, että rakastamme Häntä. Tämä on ensimmäinen ja tärkein käsky ja Jeesuksen suurin kaipaus. Hän tuntee murhetta, jos Hän ei löydä tätä palavaa rakkautta sinussa. Tee siis parannus penseydestäsi, ettei sinun kerran täytyisi kuulla Jeesuksen suusta sanoja: ”Minä en tunne sinua” (Matt. 25:12).
_________________________________________________________________________________________
17. lokakuuta
Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille. Room. 6:13

Anna Jumalan Hengen tuomita sinut, jos olet elämässäsi alkanut suhtautua syntiin kevyesti. Leikkiessäsi synnillä
annat jäsenesi Jeesuksen Kristuksen vihollisen palvelukseen, pahuuden aseiksi taistelussa valon ja pimeyden välillä. Ajattele, mikä merkitys asenteellasi syntiin on Jumalan valtakunnalle aivan käytännössä. Synti tuhoaa Jumalan
valtakuntaa; katumus ja parannus rakentavat sitä.
_________________________________________________________________________________________
18.lokakuuta
Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Hepr. 13:16
Onko ystävällisyyden osoittaminen ja omastasi jakaminen yhtä luonnollinen osa elämääsi kuin syöminen ja juominen? Elämä ilman uhria on hengellisesti kuollutta. Uhraa, niin elämästäsi juoksevat siunauksen virrat.
_________________________________________________________________________________________
19. lokakuuta
Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Room. 12:10
Älä halveksi yhtäkään ihmistä. Sen sijaan kunnioita toisia. Opettele osoittamaan arvostusta, ei vain ulkonaisesti vaan nöyrästi ja rakastaen. Silloin Jumala arvostaa sinua ja eräänä päivänä seppelöi sinut valtaistuimellaan kunnialla.
_________________________________________________________________________________________
20. lokakuuta
Älä varasta. 2. Moos. 20:15
Rakkaus ei voi vahingoittaa eikä riistää mitään toiselle arvokasta. Rakkaus lahjoittaa ja siunaa. Joka toimii rakkautta vastaan, kunnioittamatta toisen omaisuutta, vahingoittaa lopulta itseään. Hän on syyllinen Jumalan edessä. Jo
tässä elämässä hän saattaa kokea, ettei vääryydellä hankittu varallisuus tuo siunausta. Lopulta Jumalan rangaistus
tavoittaa hänet joko tässä elämässä tai Jumalan tuomion päivänä.
_________________________________________________________________________________________
21. lokakuuta
Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hepr.
11:6

Älä milloinkaan sano: ”Nyt minulle riittää! Mitä hyötyä uskosta on?” Näin heität menemään kruunusi, joka on luvattu niille, jotka pysyvät uskossa. Sano sen sijaan: ”En luovuta, sillä Sinä, Jumalani ja Herrani, elät. Sinä näet minut etkä salli kiusauksen käydä ylivoimaiseksi. Minä luotan Sinuun!”
_________________________________________________________________________________________
22. lokakuuta
Eläkää rauhassa keskenänne. 1. Tess. 5:13
Riita rikkoo perheonnen ja aiheuttaa hajaannusta Kristuksen ruumiissa. Sovinnon tekeminen saa aikaan parantumista ja palauttaa rauhan. Siten Jumalan valtakunta toteutuu keskuudessamme yhä enemmän. Minkä hinnan olet
valmis maksamaan rauhan ja yhteyden palauttamiseksi?
_________________________________________________________________________________________
23. lokakuuta
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. 1. Tim. 6:12
Ellet taistele, olet vaarassa, koska silloin vihollinen saa sinut pian otteeseensa. Taistele julistaen Jumalan Sanan lupauksia. Pysy lujana siinä varmuudessa, että ne ovat ehdottomasti luotettavia. Niin voitto on saavutettu. Kun kamppailet rukouksessa, voitto on sinun. Lattea rukoileminen ei johda mihinkään. On kyse sodasta– taistelusta elämän
ja kuoleman välillä loppuun asti. Kilvoittele siis hyvä uskon kilvoitus!
_________________________________________________________________________________________
24. lokakuuta
Anna jokaiselle, joka sinulta anoo. Luuk. 6:30
Avaa sydämesi ovi jokaiselle, joka pyytää sinulta jotain. Älä jätä vastaamatta yhteenkään pyyntöön, niin Jumala
avaa sinulle sydämensä oven ja vastaa armollisesti sinun pyyntöihisi.
_________________________________________________________________________________________
25. lokakuuta
Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Ef. 4:27
Sulje sydämesi ovi aina kun sinussa itsessäsi tai ympärilläsi on toisia halventavia huomautuksia. Älä anna sen
kasvaa sinussa kaunaksi tai kiukuksi. Muuten annat tilaisuuden Paholaiselle, veljiemme syyttäjälle.
_________________________________________________________________________________________

26. lokakuuta
Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Ps. 37:7
Myönny hiljaa Jumalan tahtoon, kapinoimatta, silloinkin kun siinä ei näytä olevan mitään mieltä. Luota, että Hänen
tahtonsa on hyvä. Se tulee rakastavan taivaallisen Isäsi sydämeltä, joka aina haluaa parastasi. Mitä enemmän antaudut Hänen tahtoonsa, sitä vähemmän tuskallisina koet elämän kovat kolhut. Alistumalla vapaaehtoisesti Hänen
kätensä alle, sinua valmistetaan ikuisuutta varten. Se antaa sinulle nöyryyttä ja opettaa odottamaan luottavaisena
hetkeä, jolloin Jumala lähettää avun. Se hetki tulee varmasti.
_________________________________________________________________________________________
27. lokakuuta
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Matt. 22:37
Jumala odottaa rakkauttasi. Anna Hänelle rakkautesi osoituksena kaikki, mikä tekee elämästäsi elämisen arvoisen.
Anna Hänen hallintaansa lahjasi ja omaisuutesi. Sano Hänelle: ”Ota elämäni, tahtoni, toiveeni, aikani, voimani ja
rahani, maallinen omaisuuteni ja rakkaat ihmiset”. Silloin saat kokea iloa Hänen rakkaudestaan. Ja kaikesta, mitä
annoit Hänelle, Hän antaa takaisin satakertaisena siunauksena, lupauksensa mukaan.
_________________________________________________________________________________________
28. lokakuuta
Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Room. 14:19
Et rakenna Jumalan valtakuntaa, jos pidät kiinni oikeuksistasi, näin sinä tuhoat sitä. Oikeuksiensa vaatiminen ja
riiteleminen ovat Jumalan vihollisia. Valitse siis rauha, vaikka se merkitsisikin omista oikeuksista luopumista. Niin
olet Jumalan ystävä.
_________________________________________________________________________________________
29. lokakuuta
Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
1. Kor. 7:19

Mikä on kaikkein tärkeintä ajassa ja ikuisuudessa? Jumalan käskyjen kuunteleminen ja noudattaminen. Eräänä päivänä sinut tuomitaan sen mukaan, miten olet suhtautunut käskyihin, sillä Jumalan silmissä usko ilman tekoja on
kuollut. ”Me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten” (Ef. 2:10). Jumala tuomitsee meidät eräänä päivänä sen mukaan, mitä olemme elämässämme tehneet, joko hyvää tai pahaa (2. Kor. 5:10). Anna siis Jumalan
käskyjen ohjata sinua tänään.
_________________________________________________________________________________________
30. lokakuuta
Veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Ps. 66:2
Jeesuksen nimessä on suuri valta. Laulaessamme ja ylistäessämme Hänen nimeään, murramme pahan vallan. Käytä
paljon aikaa Jeesuksen nimen ylistämiseen. Sen kautta saavutat voiton kaikesta, mikä sinua painaa. Saat avun ja
vapautuksen, balsamia haavoihisi ja iloa, jopa kärsimysten keskellä.
_________________________________________________________________________________________
31. lokakuuta
Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Fil. 2:14
Nurinahenki esti kauan sitten Israelin kansalta pääsyn Kanaanin maahan. He korjasivat nurisemisensa hedelmiä –
neljäkymmentä rankkaa vuotta erämaassa. Karta siis nurinaa. Juuri sinun nurinasi, ei kohtaamasi hätä, saa sinut
vaipumaan epätoivoon ja kokemaan erämaata.
_________________________________________________________________________________________

