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Jokainen meistä on kutsuttu. Raamattu sanoo 1. Korinttolaiskirjeessä 9:24, 
  
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta 
yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. 
  
Hän sanoi, että meidän tulee juosta sillä tavalla, että saavutamme tämän 
voittopalkinnon. Elämä on kilpailu. Raamattu sanoo, että meidän tulee juosta niin, 
että voitamme palkinnon. Älä juokse niin kuin sillä ei olisi merkitystä voitatko vai et. 
Jotkut elävät niin kuin millään ei olisi mitään merkitystä. Mutta Jumala sanoo, että 
sillä on merkitystä voitatko vai et, joten juokse sillä tavalla, että voitat tämän 
palkinnon. 
 
1. Korinttolaiskirjeessä 9:25 sanotaan, ”Mutta jokainen kilpailija noudattaa 
itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, 
mutta me katoamattoman.” 
  
Tämä tarkoittaa, että kilpailijoiden tulee noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa siinä 
miten he elävät, mitä he tekevät, mitä he syövät, jne. Miksi? Siksi, että he ovat 
kilpailemassa ja he haluavat voittaa. Joten heidän täytyy noudattaa itsehillintää. 
  
Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että ihmiset jotka kilpailevat jossain 
maallisissa tavallisissa kilpailussa, esim. olympialaisissa, he juoksevat saadakseen 
katoavaisen seppeleen, mutta me juoksemme saadaksemme katoamattoman 
seppeleen. Tässä ei siis sanota, että me juoksimme turhan takia, vaan että me 
teemme kaiken sen mitä teemme, jotta voitamme katoamattoman seppeleen. Meitä 
kehotetaan juoksemaan sillä tavalla, että voitamme tämän palkinnon. Muut juoksevat 
siksi, että voittaisivat katoavan palkinnon, mutta me juoksemme siksi, että voitamme 
katoamattoman palkinnon. 
  
Tämä Raamatun kohta jatkuu sanoen, 
”Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, vaan 
minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, 
itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.” 1. Korinttolaiskirje 9:25 
  
Joten meidän ei tule juosta ihan miten sattuu, vaan sellaisella tavalla, että voitamme 
tämän palkinnon. Elä tällaisella asenteella, että sinä tulet saamaan palkinnon 
Jeesukselta Kristukselta. 
  
Tämän kuun sanoma on todella yksinkertainen. Saattaisiko kellään olla ideaa 
mikähän se voisi olla? Yleisö huusi, että ”KIITOKSEN ANTAMISEN KUUKAUSI”. 
Miten te tiesitte tämän? Itse asiassa tämä kuukausi ei ole ihan tarkalleen ottaen vain 
sitä, mutta olette silti oikeissa. Haluan selventää tätä vielä tarkemmin. Eli viime kuu 
oli Siunauksien Kuukausi. Puhuitko sinä suullasi siunauksia omaan ja muiden 
elämiin? Muistatko mistä me puhuimme kesäkuussa? Puhuimme siitä, miten meidän 
tulee siunata. Kun sinä siunaat Jumalaa, miten sinä käytännössä sitten siunaat 
Häntä? Tai kun haluat siunata työtäsi tai mitä tahansa, miten sinä teet sen? Me 
puhuimme tästä kesäkuussa ja saimme silloin lisää ymmärrystä siitä miten meidän 
tulee siunata, eli antamalla kiitosta! Tämä tarkoittaa sitä, että tässä kuussa 
SIUNAUKSET jatkuvat. Joten tämä kuukausi on Siunauksien Kuukausi Kiitoksen 
Antamisessa! 



  
Ihan siltä varalta, että joku ei muista mitä puhuimme kesäkuussa. Katsotaan 
Raamatusta kohta 1. Korinttolaiskirje 14:15-16 (KJV). Syy sille miksi luemme tämän 
Raamatun kohdan aloittaen jakeesta 15 on se, että voisit saada paremman kuvan 
siinä olevasta kontekstista ja että ymmärtäisit paremmin mitä tässä Raamatun 
kohdassa puhutaan. Tässä puhutaan siis kielillä puhumisesta. 
  
”Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava 
myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta 
minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos siunaat Jumalaa 
hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun 
kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.” 
  
Huomaatko tämän? Kuinka joku voisi sanoa aamen sinun kiitokseesi, silloin kun 
siunaat Jumalaa hengessä? Eli Jumalan siunaaminen on kiitoksen antamista. 
Raamatusta näemme myös sen miten Jeesus siunasi. Kun Hän siunasi, Hän antoi 
kiitosta. Katsoimme monia kohtia kesäkuussa tähän aiheeseen liittyen. 
  
Tässä joulukuussa anna Jumalalle kiitosta. Siunaa Jumalaa antamalla Hänelle 
kiitosta. Erään kerran kun sanoin, että ”siunataan Jumalaa,” joku kysyi minulta, 
”miten me voimme siunata Jumalaa? Luulin, että Jumalan tulisi siunata meitä.” Kyllä, 
mutta Raamattu kertoo meille myös, että meidän tulisi siunata Jumalaa. Joten miten 
sinä sitten siunaat Jumalaa? Antamalla Hänelle kiitosta siitä kuka on Hän on, mitä 
Hän on tehnyt sinun elämässäsi ja Hänen kaikista mahtavista teoistaan. Ala nyt 
palvomaan Häntä! Ota nyt aikaa sille, että alat kiittämään ja ylistämään Jumalaa 
hengessä.  
 
	


