1. marraskuuta
Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Kol. 2:6,7
Älä koskaan masennu. Ketään ei ole masennus vielä auttanut hädästä eikä vienyt päämäärään. Usko! Silloin saat
avun ja saavutat päämäärän.
_________________________________________________________________________________________
2. marraskuuta
Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. 1. Tim. 5:19
Pidä arvossa niitä, jotka palvelevat seurakunnan johtajina. Suhtaudu syytteisiin varovasti, ellei niitä ole vahvistettu kahden tai kolmen todistajan taholta. Jos kuuntelet perusteettomia syytöksiä, avaat tien panettelulle, joka tuhoaa
Kristuksen ruumista.
_________________________________________________________________________________________
3. marraskuuta
Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään. Sananl. 4:20,21
Kunnioita Jumalan käskyjä, aivan kuin kuulisit ne suoraan Hänen suustaan. Ajattele niitä usein, niin että ne pitkin
päivää muistuttavat sinua Hänen hartaimmasta pyynnöstään. Ne tekevät sinulle palveluksen, kun huomaat, ettet
kykene täyttämään niitä: ne ajavat sinut katuvana Jeesuksen käsivarsille. Niinpä alat epäonnistumisesi tähden ylistää Karitsan verta. Tee näin ja saat kokea todeksi sanat: ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh. 8:36) – vapaiksi täyttämään Jumalan tahdon ja käskyt.
_________________________________________________________________________________________
4. marraskuuta
Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi.
Room. 15:7

Toinen toisemme hyväksyminen tarkoittaa, että avaat toiselle sydämesi ja hyväksyt hänet sellaisena kuin hän on.
Jos hyväksyt lähimmäisesi, Jumala hyväksyy sinut.
_________________________________________________________________________________________
5. marraskuuta
Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus, sillä minun autuuteni on lähellä ja minun vanhurskauteni ilmestyy. Jes. 56:1
Vastusta syntiä elämässäsi. Siten olet elävä todistus Jeesuksen pelastavasta armosta. Kohti tuhoaan kulkevassa maailmassa, jossa syntiä ei enää sanota synniksi, voit olla ohjaamassa hyvään. Voit osoittaa, että todellinen ilo ja siunaus löytyy elämästä Jumalan käskyjen mukaan, Jeesuksen lunastustyön voimassa.
_________________________________________________________________________________________
6. marraskuuta
… me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen
mukaan, jonka olette meiltä saaneet. 2. Tess. 3:6
Kurittomuus on syntiä. Se häpäisee Jumalaa. Jos varoituksista huolimatta veljesi jatkaa kuritonta elämää, joskus ainoa tie auttaa häntä ymmärrykseen on pitää etäisyyttä häneen. Jos rakastat Jeesusta, teet Hänen sanojensa mukaan.
Esittämällä kantasi autat uskonveljeä. Samalla se on osoitus maailmalle, ettei sellainen elämäntyyli ole Jumalan
Sanan mukaista.
_________________________________________________________________________________________
7. marraskuuta
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa,
mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Fil. 4:8
Jeesuksessa on ruumiillistuneena jokainen hyve, jokainen hyvä luonteenpiirre. Jos kaipaat Jeesuksen kaltaisuutta,
mikään hinta ei ole liian korkea sen saavuttamiseksi. Mitä enemmän heijastat Hänen luonteenlaatuaan, sitä voimallisemmin voit palvella Häntä. Aseta päämääräksesi saada Jeesuksen luonto. Saat sen omaksesi, kun annat vanhan
minäsi kuolemaan.
_________________________________________________________________________________________
8. marraskuuta
Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta. Luuk. 12:15
Ahneus – epätoivonen halu saada jotain – on vaarallinen mieliteko. Jokainen riippuvuus tuhoaa ihmisen elämän
ja onnen. Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle, missä ahneus on hivuttautunut elämääsi. Luovu siitä Jumalan

edessä panemalla ristin juurelle kaikki, mitä himoitset. Sano sitten: ”En halua sitä enää.” Jumala, Isä, antaa
sitten sinulle, mitä todella tarvitset ja mikä tuo sinulle todellisen onnen.
_________________________________________________________________________________________
9. marraskuuta
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa
niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. 1. Kor. 9:24
Älä ole laiska, vaan juokse päivittäin kilparadalla, niin että lopuksi saat voitonseppeleen Jumalalta. Juokse edelleen, vaikka lankeaisitkin. Voittopalkintoa ei saa se, joka jää maahan, vaan se, joka nousee ylös yhä uudelleen,
tarttuu uskonlippuun ja jatkaa juoksuaan – luottaen siihen, että Jeesus on Voittaja.
_________________________________________________________________________________________
10. marraskuuta
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Kol. 3:16
Israelin lapset tekivät kirjaimellisesti tilaa Jumalan Sanalle, jotta se asuisi heidän keskellään. He kiinnittivät sen
ovenpieliinsä ja sitoivat sen käsivarsiinsa, niin että se jatkuvasti muistuttaisi ja ohjaisi heitä jokapäiväisessä elämässä. Mitä sinä teet, jotta aamulla luettu Raamatun sana ohjaisi ja seuraisi sinua koko päivän? Miten muistutat itseäsi siitä, mitä olet kuullut, niin että voisit panna sen käytäntöön?
_________________________________________________________________________________________
11. marraskuuta
… muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa.” Apt. 20:35
Anna kymmenykset Jumalan valtakunnalle iloisin sydämin, ei vastahakoisesti. Jumala rakastaa iloista antajaa, joka
rakkaudesta Häneen antaa kymmenyksensä ja uhrinsa, silläkin hetkellä kun se maksaa hänelle paljon ja näyttää
toisista järjettömältä. Tee Hänen sanansa mukaan, niin Jumala avaa taivaan ikkunat ja vuodattaa siunauksensa yllesi (Mal. 3:10).
_________________________________________________________________________________________
12. marraskuuta
Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin
me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas,
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1. Joh. 1:7-9
Kääntymisen pitäisi olla päivittäistä, ei vain kerran tapahtunutta. Käänny joka päivä syntisiltä teiltäsi, vääristä teoista, sanoista ja ajatuksista. Joka kerta kun olet langennut, tule katuvana syntisenä Jeesuksen ristin juurelle. Jeesuksen veri puhdistaa sinut, ja vähä vähältä opit voittamaan heikkoutesi. Ota vastaan tämä armotarjous ja käänny
Herran puoleen.
_________________________________________________________________________________________
13. marraskuuta
Rakkaus… ei muistele kärsimäänsä pahaa. 1. Kor. 13:5
Miten tiedät rakastavasi toisia? Niin kauan kuin mielessäsi pidät kirjaa heidän vioistaan, et rakasta. Älä vatvo mielessäsi heidän virheitään. Rukoile Jumalan armoa, että voisit jättää ne taaksesi ja mennä eteenpäin. Silloin kykenet
rakastamaan heitä. Jos todella annat anteeksi, voit olla varma Jumalan anteeksiannosta sinulle.
_________________________________________________________________________________________
14. marraskuuta
Älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa. Jes. 51:7
Kun toiset pilkkaavat tai halventavat sinua Jeesuksen tähden, kanna se auliisti. Silloin osoitat kuuluvasi Jeesukselle, joka oli kaikista halveksituin ja torjutuin. Silloin kuulut profeettojen ja Jumalan valittujen joukkoon, jotka kestivät sellaisia koettelemuksia. Iloitse taivaasta. Siellä sinua kunnioitetaan niin paljon kuin sinut alennettiin maan
päällä.
_________________________________________________________________________________________
15. marraskuuta
Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Aamen. Fil. 4:20
Anna Jumalan palvonnan täyttää päiväsi. Silloin yhdyt enkelien loputtomaan palvontaan ja saat kokea taivaan esimakua täällä maan päällä. Kaikki maalliset huolet himmenevät ylistäessäsi Jumalaa siitä, kuka Hän on – kaikkivaltias Herra ja rakastava Isä.
_________________________________________________________________________________________
16. marraskuuta
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 2. Moos. 20:16

Väärän todistuksen sanominen lähimmäisestäsi tekee sinut valehtelijaksi, ja valehtelijat joutuvat Jumalan tuomion
alle. On vakava asia saattaa joku huonoon valoon antamalla eteenpäin vahvistamattomia tietoja. Voisit syyllistyä
valheiden levittämiseen. Tahraamalla toisten maineen, joka voi olla heille henkeäkin arvokkaampi, tuhoat heidän
elämänsä. Et voi koskaan hyvittää sitä.
_________________________________________________________________________________________
17. marraskuuta
... olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 1. Tess. 5:8
Joka aamu, kun aloitat uuden päivän, pyydä Jeesusta varustamaan sinut uskon haarniskalla. Rukoile uutta uskon
henkeä, uutta rakkautta Hänen sydämeltään ja ikuisen kirkkauden toivoa. Ne Pyhä Henki voi antaa sinulle. Vastauksena rukouksiisi Herra tekee sinut vahvaksi, niin että voitat päivän aikana kaikissa taisteluissa ja kiusauksissa.
_________________________________________________________________________________________
18. marraskuuta
Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä; sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin: täytä, mitä
lupaat. Saarn. 5:4
Haluatko oppia tuntemaan Jumalan paremmin taivaallisena Isänäsi, johon et koskaan pety vaan joka antaa rakkaudessaan sinulle lahjoja? Silloin älä tuota Hänelle pettymystä epäämällä, mitä olet luvannut Hänelle. Jumala antaa
itsensä varauksetta niille, jotka antavat itsensä kokonaan Hänelle.
_________________________________________________________________________________________
19. marraskuuta
Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi… 1. Tim. 6:17
Raamattu varoittaa meitä siitä, että rikkaudessa voi piillä vaara. Tämän maailman asioista tulee helposti riippuvaiseksi tai rikkauden tuomasta vallasta ja maineesta ylpeäksi. Näiden vaarojen tähden rukoile, että Jumala pitää sinut nöyränä. Tee niin kuin Jeesus sanoo. Alenna itsesi, niin että Jumala korottaisi sinut ajallaan (Matt. 23:12).
_________________________________________________________________________________________
20 marraskuuta
Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne. Sak. 1:3
Mikään ei voi tehdä meitä niin onnelliseksi kuin aito katumus ja parannus. Synnin katuminen saa meidät kääntymään vanhoilta syntisiltä teiltämme, jotka tekivät meidät vain onnettomiksi, ja vie meidät Jumalan käsivarsille. Se
synnyttää meissä uutta elämää ja uudistaa rakkautemme Jeesukseen. Enemmän kuin mitään muuta pyydä todellista parannusta.
_________________________________________________________________________________________
21. marraskuuta
Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 1. Piet. 1:6,7
Oletko kohdannut vastoinkäymisiä? Sellaiset ajat ovat usein vastauksia rukouksiin, että Jumala muovaisi meitä kaltaisekseen ja valmistaisi meitä taivasta varten. Jos olisi olemassa helpompi tie saavuttaa tämä päämäärä, Jumala
olisi valinnut sinulle sen. Ota kärsivällisellä rakkaudella vastaan Hänen kurituksensa. Ne ovat vastausta rukouksiisi ja tuovat sinulle ikuisen kirkkauden.
_________________________________________________________________________________________
22. marraskuuta
Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Luuk. 6:37
Varo, ettet pidä kirjaa siitä, mitä pahaa sinulle on sanottu tai tehty. Anna anteeksi, niin Jumalan ei tarvitse kieltää sinulta kallisarvoisinta lahjaansa: syntiesi anteeksiantamista.
_________________________________________________________________________________________
23. marraskuuta
Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne –
niinkuin pyhien sopii. Ef. 5:3
Toisin kuin muut synnit haureus ja epäpuhtaus tahraavat meidän ruumistamme. Nämä synnit, ellei niitä puhdisteta
Karitsan veressä, tulevat meidän häpeäksemme julki kuolleiden ylösnousemuksessa. Salassa tehty synti tulee kerran julki. Ilman katumusta joudumme iankaikkisuudessa tekemään Jumalalle tiliä (Hepr. 4:13). Pakene haureutta,
pakene sen tahraamaa puhetta ja keskustelua.
_________________________________________________________________________________________

24. marraskuuta
Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Hepr. 10:23
Pimeimpinäkin päivinä pidä kiinni siitä toivosta, johon sinä olet tunnustautunut ja jolle elät: Jeesuksen uhri on avannut sinulle tien taivaaseen. Jumalan kaupunki on todellisuutta. Se on koti kaikille niille, jotka ovat voittaneet. Pysy
siis lujana. Muista, että nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka odottaa meitä.
_________________________________________________________________________________________
25. marraskuuta
Mutta sinä, Jumalan ihminen... tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 1. Tim. 6:11
Tavoitteleminen tarkoittaa erityistä ponnistusta. Se tarkoittaa ajan ja voiman antamista, jopa jostakin kieltäytymistä, päämäärän saavuttamiseksi ja voittopalkinnon saamiseksi. Mitä olet uhrannut ajastasi, voimistasi ja muista asioista, rukoillaksesi enemmän uskoa, rakkautta ja kärsivällisyyttä?
_________________________________________________________________________________________
26. marraskuuta
Älä pidä halpana Herran kuritusta. Hepr. 12:5
Pidä Herran kuritusta suuressa arvossa. Ymmärrä, että Hän kurittaa rakkaudesta tehdäkseen sinusta enemmän Jeesuksen kaltaisen. Kyyneltenkin keskellä kiitä taivaallisen Isäsi kurituksista, niin ne saavat aikaan suuria elämässäsi.
_________________________________________________________________________________________
27. marraskuuta
Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. Matt. 5:48
Älä tyydy pieniin uskon tavoitteisiin, vaan ota tämä Jeesuksen haaste varmana lupauksena. Pyydä jumalallista rakkautta, kaikkein suurinta lahjaa. Rakkaus ei lopu koskaan, onhan se Jumalan ominaisuutena kuolematon, kuten Jumala itsekin. Siitä saat sinäkin tulla osalliseksi.
_________________________________________________________________________________________
28. marraskuuta
Minä olen Herra, sinun Jumalasi... avaa suusi, niin minä sen täytän. Ps. 81:10
Odota paljon Jumalalta, niin saat kokea paljon hyvää. Odota kaikkea Jumalalta, niin saat kaikessa tuntea Hänen
apuaan ja rakkauttaan. Avaa siis suusi, avaa sydämesi ja avaa kätesi, sillä nälkäiset ja janoiset ravitaan ja tyhjät
kädet täytetään.
_________________________________________________________________________________________
29. marraskuuta
Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Matt. 5:44
Rakasta vihollisiasi niin kuin ystäviäsi. Rakasta heitä sillä rakkaudella, jonka Jeesus voi antaa sinulle. Ja vaikka
olit kerran syntisenä ilman pelastusta Jumalan vihollinen, olet nyt Hänen ystävänsä.
_________________________________________________________________________________________
30. marraskuuta
Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu. 1. Tim. 6:12
Meidän täytyy tavoitella jumalallista elämää, joka tulee Jumalan sydämeltä. Siinä löydämme Hänen ilonsa, rakkautensa ja rauhansa. Me tarvitsemme tätä jumalallista elämää voidaksemme jakaa sitä toisille. Puhu rukouksessa Jeesuksen kanssa. Läheisessä yhteydessä Häneen pääset osalliseksi Hänen ikuisesta elämästään. Opit tuntemaan Häntä
paremmin rukoilemalla ja tutkimalla Hänen Sanaansa Pyhän Hengen opastuksella. Näin pystyt tarttumaan kiinni
iankaikkiseen elämään, jota Hän tarjoaa sinulle.
_________________________________________________________________________________________

