1. joulukuuta
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä... Ef. 4:32
Käytä kieltäsi, jonka olet saanut Jumalalta, ystävällisiin, lempeisiin ja myötätuntoisiin sanoihin, niin eräänä päivänä saat kuulla Jumalalta armollisia sanoja.
_________________________________________________________________________________________
2. joulukuuta
Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Matt.
16:24

Ota ristisi päivittäin. Tarvitset sitä. Se ei muserra sinua. Jumala on rakkaudessaan lähettänyt sen antaakseen sinulle
jotain hyvää. Se vetää sinua lähemmäksi Jeesusta jo täällä maan päällä ja valmistaa sinulle iankaikkisen kirkkauden, tekee sinut valmiiksi taivasta varten. Tähän luottaen ota ristisi ja kanna sitä.
_________________________________________________________________________________________
3. joulukuuta
...profetoimista älkää halveksuko. 1. Tess. 5:20
Älä vähättele sitä, mitä toiset kristityt puhuvat tai profetoivat Pyhän Hengen innoittamina. Jos teet niin, olet vaarassa halveksua Jumalan sanoja. Silloin voit yllättäen huomata, ettet kykene ottamaan vastaan tai ymmärtämään oikein Jumalan Sanaa ja menetät elävän yhteyden Häneen.
_________________________________________________________________________________________
4. joulukuuta
Vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. Jer. 7:23
On vain yksi tie Jumalan kaupunkiin – kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Elämä on lyhyt. Elä se Jeesuksen todellisena
opetuslapsena. Kulje kuuliaisena Jumalan käskyille, jotka ovat ilmaus Hänen tahdostaan, niin saat maistaa Hänen
hyvyyttään täällä maan päällä ja kerran astua sisälle Jumalan kaupunkiin.
_________________________________________________________________________________________
5. joulukuuta
Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä
olen maksava, sanoo Herra." Room. 12:19
Jumala on luvannut auttaa meitä, kun kärsimme vääryyttä. Mutta kostaessamme sidomme Jumalan kädet ja estämme Häntä puolustamasta meitä. Jätä kosto. Muuten väkevän Jumalan on mahdotonta ajaa asiaasi.
_________________________________________________________________________________________
6. joulukuuta
… puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Ef. 5:19
Mistä puhumme toisille? Siitä, mikä täyttää sydämemme. Jumalaa pelkäävän sydämestä tulee Jumalan ylistystä
ja palvontaa. Mitä tulee sinun huuliltasi?
_________________________________________________________________________________________
7. joulukuuta
Vaeltakaa hyvin ja tehkää hyviä tekoja, niin minä annan teidän asua tässä paikassa. Jer. 7:3
Voit vaeltaa hyvin vain kun käännyt katuen Jumalan puoleen. Tee päivittäin parannusta, niin olet onnellinen, sillä
Jumala on lähellä niitä, jotka katuen tulevat Hänen luokseen. Mikä olisikaan sen suurempi ilo, kuin että Hän kääntyy puoleemme rakkaudessaan!
_________________________________________________________________________________________
8. joulukuuta
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa
Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6
Meidän ei pidä murehtia. Ne murehtivat, jotka eivät tunne Jumalaa, tai ne, jotka ajattelevat, ettei Häneen voi luottaa. Näin meille osoitetaan, miten meidän tulisi käsitellä huolten vuoria, niin että ne häviävät. Muuta jokainen ongelma rukoukseksi. Kiitä taivaallista Isääsi jo etukäteen, että Hän on valmistanut ulospääsyn, niin koet Hänen apunsa vaikeuksien kasaantuessa.
_________________________________________________________________________________________
9. joulukuuta
Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot
tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Saarn. 12:13-14
Etsitkö iloa ja onnea? Noudata silloin Jumalan käskyjä. Ne tuovat jumalallisen elämän ja sen mukana ilon ja rauhan
niille, jotka pitävät ne. Tulevathan ne Jumalalta, joka itse on Elämä.
_________________________________________________________________________________________

10. joulukuuta
Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä
mukaan. 1. Kor. 16:2
Tulojasi ei ole tarkoitettu vain sinulle ja perheellesi. Jumala antoi ne sinulle, ja siksi Hänellä on oikeus niihin. Hän
pyytää sinua antamaan Hänelle osan niistä Hänen valtakuntansa ja Kristuksen ruumiin hyväksi. Tee niin ja huomaat,
että Hän siunaa sinua ylenpalttisesti, täyttää tarpeesi, niin ettei sinulta puutu mitään (Luuk. 6:38).
_________________________________________________________________________________________
11. joulukuuta
Puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat. Jes. 52:11
Herran palveleminen on pyhän palvelun suorittamista. Se tarkoittaa kutsua Jumalan työtoveriksi, jolle asetetaan
erityiset vaatimukset. Anna Jumalan pyhien vaatimusten velvoittaa sinua. Ole valmis astumaan päivittäin Jumalan
pyhyyden eteen, niin että elämäsi, luonteesi ja tekosi puhdistettaisiin Hänen tuomionsa tulessa ja puhdistettaisiin
Karitsan verellä. Sellainen puhdistautuminen Hänen tuomionsa ja armonsa kautta antaa valtuudet elämääsi, sanoihisi ja palvelutyöhösi, ja sinulla on etuoikeus kutsua monia Jumalan yhteyteen.
_________________________________________________________________________________________
12. joulukuuta
Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ps. 37:7
Vain tyyneen veteen Jumala heittää ankkurinsa. Jumala lähestyy vain sielua, joka astuu hiljaisuuteen, sielua, jonka
ajatukset ja tunteet ovat tyyntyneet. Vältä siis äänekästä käyttäytymistä ja kiihtynyttä puhetta, sillä ne karkottavat
Jumalan läsnäolon. Anna kaiken sisälläsi ja jos mahdollista, ympärilläsi, hiljentyä. Silloin Jumala lähestyy sinua ja
puhuu kanssasi.
_________________________________________________________________________________________
13. joulukuuta
Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat. 1. Kor. 10:10
Jos olet hengellisessä erämaassa, älä nurise niin kuin Israelin lapset. Muutoin menehdyt erämaassa. Usko niin kuin
Mooses, että Jumala antaa erämaassa vettä ja viiriäisiä. Silloin saat kokea virvoitusta erämaassa ja saavutat Kanaanin maan niin täällä kuin kerran ylhäällä.
_________________________________________________________________________________________
14. joulukuuta
Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan
niiden turmioksi, jotka kuulevat. 2. Tim. 2:14
Vältä kaikkia kiistoja ja riitoja, sillä ne rikkovat ihmissuhteet. Rakasta ja rakenna rauhaa. Silloin teet tietä Jumalan
valtakunnalle, joka on rauhan valtakunta. Taivaallisen Isän lapsena lepäät rauhassa Hänen käsivarsillaan.
_________________________________________________________________________________________
15. joulukuuta
Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Ps. 105:4
Jumalalla on etuoikeus rakkauteesi ja aikaasi. Anna aikaasi Hänelle, niin että voit käydä rakkauden keskustelua
Hänen kanssaan. Hän odottaa, että antaisit Hänelle laatuaikaa, etsimällä Hänen läsnäoloaan ja tuomalla Hänelle
kaiken sen, mitä on sydämelläsi. Hänen läsnäolostaan virtaa sielullesi rauhaa ja eheytymistä.
_________________________________________________________________________________________
16. joulukuuta
...kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa… ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan
ollen laumalle esikuvina. 1. Piet. 5:2-3
Jeesus paimensi laumaansa lempeyden sauvalla. Jos tahdot johtaa vaikeita ihmisiä niin, että he sopeutuvat seurakuntaan tai sinulle uskottuun piiriin, kohtele heitä samalla lempeydellä, joka tulee Jumalalta. Elämäsi esimerkillä
voitat jopa kovimmat sydämet.
_________________________________________________________________________________________
17. joulukuuta
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. 2. Moos. 20:17
Pelkkä toisen omaisuuden himoitseminen on jo askel kielletylle alueelle. Se tuo meidät Saatanan vaikutuspiiriin ja
saattaa meidät alttiiksi hänen kiusauksilleen niin kuin kävi Eevan kohdalla. Mitä kauemmin hän tuijotti kielletyn
hedelmän puuta, sitä suuremmaksi kasvoi hänen halunsa. Halu sai hänet ottamaan tottelemattomuuden askeleen,
ja Saatana saavutti tavoitteensa. Mitä se toi Eevalle? Jumalan rangaistuksen. Anna asenteesi olla Jumalan ja ihmis-

ten edessä: ”En tahdo mitään muuta kuin mitä Jumala on tarkoittanut ja antanut minulle.” Vain silloin löydät
siunauksen ja tyytyväisyyden. Silloin vihollinen väistyy.
_________________________________________________________________________________________
18. joulukuuta
Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Matt. 7:12
Kohtele toisia niin kuin tahtoisit sinua kohdeltavan ja sinulle puhuttavan. Silloin täytät yhden suurimmista käskyistä – rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi – niin Jumala siunaa sinua (1. Piet. 3:9).
_________________________________________________________________________________________
19. joulukuuta
Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. 1. Kor. 6:20
Sinut on lunastettu kirkastamaan Jumalaa ja kunnioittamaan Häntä koko elämälläsi toisten edessä. Tähän sisältyy
myös ruumiisi ja sen jokainen osa. Elämällä siveellistä elämää on mahdollista kirkastaa Jumalaa, Pyhää. Valitse
elämä puhtaudessa, niin ettet tuo häpeää Jeesuksen nimelle. Tee se kiitokseksi Hänen lunastustyöstään.
_________________________________________________________________________________________
20 joulukuuta
Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 1. Kor. 13:7
Rakkaus pitää uskon, silloinkin kun mitään muutosta ei ole nähtävissä toisen henkilön elämässä. Rakkaus kestää.
Se pysyy lujana, kunnes apu ja vapautus tulee. Mittaatko omaa lähimmäisenrakkauttasi tällä mittapuulla, varsinkin, jos sinun on vaikeaa kestää toista henkilöä?
_________________________________________________________________________________________
21. joulukuuta
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. 1. Piet. 5:6
Jos nöyrryt Jumalan väkevän käden alle, saat kerran kokea, kuinka sama raskas käsi vetää sinut sydämelleen suurella armahtavaisuudella. Rakastavana Isänä Hän kärsii kanssasi, kun Hänen täytyy kurittaa sinua omaksi parhaaksesi. Kun Hän on saavuttanut tavoitteensa, Hänen sydämestään virtaa ylitsevuotavia siunauksia. Hän todella osoittaa sinulle hyvyyttään jopa entistä enemmän (5. Moos. 8:15,16; Job 42; Jaak. 5:11)
_________________________________________________________________________________________
22. joulukuuta
Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle. Ps. 50:14
Jumala, Isä, jolla on rakastava sydän, kaipaa, että Hänen lapsensa vastarakkauden osoitus olisi kiitos. Älä tuota
Hänelle pettymystä kiittämällä Häntä vain huulillasi elämäsi puhuessa kiittämättömyydestä, koska et tottele Hänen käskyjään etkä anna Hänelle tahtoasi ja aikaasi. Anna koko elämäsi kiittäen Isälle ja saat kokea runsaasti Hänen rakkauttaan.
_________________________________________________________________________________________
23. joulukuuta
...siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 1. Piet. 3:9
Aina kun tapaat toisen ihmisen – kenet tahansa ja missä tahansa – tervehdi häntä siunaten. Niin Jumala siunaa
sinuakin taivaasta.
_________________________________________________________________________________________
24. joulukuuta
Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Fil. 4:4
Iloitse pimeimpinäkin aikoina, että on olemassa ilo, jota ei voi ottaa sinulta pois. Sinulla on ystävä, Jeesus Kristus,
kirkas ilon aurinko, joka ei koskaan laske. Hän valaisee kaiken pimeyden. Hän tuli synkkään yöhön, pienenä lapsena seimeen, tuodakseen valon tähän pimeään maailmaan. Anna siis Jeesuksen, ilon auringon, paistaa sydämeesi.
Hän on lohduttajasi murheessa, ja Hän kääntää pimeytesi valoksi.
_________________________________________________________________________________________
25. joulukuuta
Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen esikartanoihinsa. Ps. 96:8
Jumalalla on oikeus uhreihisi, sillä syvästä rakkaudestaan meitä kohtaan Hän uhrasi rakkaimpansa ja parhaimpansa, oman Poikansa. Älä siis pidätä Häneltä yhtään uhria. Mitä enemmän rakastat Häntä, sitä enemmän iloitset antaessasi uhreja.
_________________________________________________________________________________________
26. joulukuuta
Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata. Kol. 4:6

Pidä huoli siitä, että rakkaus ei puutu sanoistasi ja teoistasi. Se on kultajyvä, joka painaa paljon, kun sanasi ja tekosi
punnitaan iankaikkisuudessa. Pidä huoli siitä, että se löytyy kaikessa, mitä sanot ja teet.
_________________________________________________________________________________________
27. joulukuuta
Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. 1. Joh. 4:21
Rakastamalla Jumalaa pääset hyvin läheiseen suhteeseen Hänen kanssaan. Tämä yhteys Jeesukseen muokkaa
sinua Hänen kaltaisekseen. Jeesus on Rakkaus ja Hän osoitti sen rakastamalla jokaista. Etsi yhteyttä Jeesukseen, vietä aikaa hiljaisuudessa Hänen kanssaan ja voit olla varma, että myös rakkaus lähimmäisiisi kasvaa.
_________________________________________________________________________________________
28. joulukuuta
Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jes. 55:6
Älä jätä yhtenäkään päivänä tulematta Jumalan luo rukouksen avoimesta ovesta. Tänään se ovi on vielä auki. Kiitä siitä. Muista kuitenkin, että se voisi olla mennyt huomaamatta kiinni, jos olet ollut pitkään välinpitämätön Jumalaa kohtaan ja elänyt synnissä. Etsi Jumalaa päivittäin, niin Hän vastaa sinulle päivittäin.
_________________________________________________________________________________________
29. joulukuuta
… etsikää sitä, mikä on ylhäällä… Kol. 3:1
Aina kun huomaat tämän maailman asioiden vangitsevan sinut, käännä tietoisesti ajatuksesi niistä ikuiseen kotiisi.
Vie kaikki, mitä näet päivän aikana, yhteyteen Jumalan kanssa, ja upota se iankaikkisuuteen. Silloin löydät sen jälleen iankaikkisuudessa siunauksena.
_________________________________________________________________________________________
30 joulukuuta
… ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Kol. 4:5
Hyödynnä tämä päivä parhaalla mahdollisella tavalla. Se ei palaa enää koskaan. Sen minkä panit siihen ajatuksina, rukouksina ja tekoina, löydät jälleen iankaikkisuudessa. Pidä siis huoli siitä, että siinä on paljon uskoa, rakkautta, rukousta, niin sinulla on runsas sato taivaassa.
_________________________________________________________________________________________
31. joulukuuta
Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Sananl. 16:3
Jumalalla on ihmeellinen suunnitelma elämäämme varten, voimiamme ja kykyjämme vastaava. Älä vastusta Häntä. Hän on elämäsi arkkitehti. Kuuliaisena Jumalan johdatukselle hyväksy ne rakennuskivet, jotka Hän antaa sinulle. Aseta ne elämäsi rakennukseen päivä päivältä – niin siitä nousee ihmeellinen rakennus.
_________________________________________________________________________________________

