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Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia. 
Rukousten ja tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen 
itsellesi, tulee varmistamaan Jumalan Sanan mukaisten 
tulosten toteutumisen, kun sinä itse puhut niitä elämääsi. 

Lue koko Raamattu läpi ,  joko yhden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti tai aivan uuden kahden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti.

Voit myös jakaa päivittäisen Raamatunlukusuunnitelmasi 
kahteen osaan - aamun ja illan lukuhetkiin 

Hyödynnä päivän sanaa rukouksen täyteisten tavoitteidesi 
kirjaamiseen joka kuukausi ja mittaa näin menestystäsi, kun 
saavutat tavoitteen toisensa perään.

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,315 eri kielellä ja 

lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme siihen, 
että vuoden 2019 painos tästä päivän sanasta, tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

Kutsumme sinut nauttimaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta 
ja voitosta läpi koko vuoden, kun otat joka päiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

 -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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finnish

Mietitäänpä vielä sitä, mitä me juuri luimme: 
Herra näki hyväksi runnella häntä ja Hän 

teki hänen sielustaan uhrin synnin vuoksi. Hän saa 
nähdä siemenensä, joka jatkaa Hänen päiviään, 
Hänen vaikutustaan ja perustaa Hänen iankaikkista 
herruuttaan. Tämä vastaa siihen kysymykseen, jonka 
profeetta esitti Jesajan kirjassa 53:8 “...kuka julistaisi 
hänen sukupolvelleen?”

Me olemme Hänen siemenensä, joka julistaa 
Hänen sukupolvestaan. Herran hyvyys menestyy 
meidän käsissämme. Me - Seurakunta - olemme ne, 
jotka julistavat sitä, kuka Hän todella on ja Hänen 
suunnitelmaansa koko ihmiskunnan pelastumiseksi. 
Me kannamme todistusta Hänen jumalallisuudestaan 
ja jatkamme kaikkea sitä kauneutta, minkä Hän aloitti, 
sekä tekemällä että myös opettamalla (Apostolien teot 
1:1). Me jatkamme niitä Hänen ihmeellisiä tekojaan ja 
opetuksiaan Jumalan Kuningaskunnasta, jotka Hän siirsi 
eteenpäin apostoleille. Ja apostolit puolestaan siirsivät 

ME JATKAMME HÄNEN PÄIVIÄÄN

Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, 
laittaa hänet kärsimään. Kun sinä panet 

hänen sielunsa uhriksi synnin vuoksi, Hän 
saa nähdä siemenensä, hän saa nähdä 

päiviensä jatkuvan ja Herran hyvyys 
menestyy hänen käsissään (Jesaja 53:10).

sunnuntai 1
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Luukas 20:9-18 & 1. Samuelin kirja 20

Roomalaiskirje 9:8; Galatalaiskirje 3:29; Jesaja 53:8-11

nämä samat opetukset eteenpäin toisille ja lopulta 
nämä ovat tulleet nyt meille. Me puolestaan jatkamme 
näiden kanssa eteenpäin aina Hänen paluuseensa 
saakka.

Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 20:21, 
“...Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän 
minäkin teidät.” Me olemme Hänen lähettiläitä. 
Me olemme Hänen todistajia. Me olemme Hänen 
kirkkautensa loistoa. Me olemme Hänen rakkauden, 
vanhurskauden ja armon jakelijoita. Halleluja! 

Rakas taivaallinen Isä, olen niin kiitollinen tästä 
rakkaudesta ja armosta, jonka sinä olet vuodattanut 
ylleni. Kiitos siitä, että ilmaiset itsesi maailmalle 
minun kauttani. Minä olen sinun kirkkautesi loisto, 
tarkka kuva sinun persoonastasi ja koko elämäni on 
yhtä suurta Jumalan ylistyksen ja kirkkauden esiin 
tuomista, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Eräs varsin huomiota herättävä ominaisuus 
todella mahtavissa ihmisissä on heidän 

nöyryytensä. Sillä ei ole mitään väliä missä he ovat, 
he kunnioittavat johtavassa asemassa olevia. He 
kunnioittavat rakenteita, sääntöjä ja järjestyksen 
ylläpitoa.

Tämä tuo mieleeni jotain mitä Jeesus teki, kun 
Hän oli ruokkimassa viiden tuhannen miehen joukkoa 
(eikä naisia ja lapsia oltu laskettu mukaan). Hän sanoi 
Hänen opetuslapsilleen, “...Käskekää kaikkien asettua 
istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin” 
(Luukas 9:14-15).

Tämä ohjeistus oli varsin yksinkertainen: asettukaa 
istumaan tietyn kokoisiin ryhmiin ja he tekivät niin. 
Tällaisen yksinkertaisen ohjeen huomiotta jättäminen 
olisi epäkunnioitusta järjestystä kohtaan, mikä johtuu 
usein ylpeydestä. Älä yritä “nousta,” silloin kun saat 
ohjeeksi “istua alas.” Ota rennosti ja rauhoita itsesi. 
Laita itsesi järjestykseen.

1. Pietarin kirje 5:5-6 sanoo, “pukeutukaa kaikki 
keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää 
siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa 
teidät korottaisi.” Ne jotka ovat ylpeitä, riippumatta 
heidän omasta halustaan kasvaa, mennä eteenpäin 
ja kehittyä, he eivät kuitenkaan pääse sitä paljoa 

SUURENMOISUUS, NÖYRYYS JA 
JÄRJESTYS

Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; 
ja joka itsensä alentaa, se ylennetään 

(Matteus 23:12).

maanantai 2
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kokemaan, koska Jumala on ylpeitä vastaan, mutta 
nöyrille Hän antaa armonsa.

Kun saavut esimerkiksi seurakunnan kokoukseen 
ja sinulle annetaan ohje sen suhteen mihin sinun 
tulee parkkeerata autosi tai mihin sinun tulee asettua 
istumaan salissa, älä ala valittamaan. Noudata 
ohjeistusta. Älä ilmaise minkäänlaista paheksuntaa 
kokousavustajia kohtaan, älä ole epäkunnioittava heitä 
kohtaan.

Avausjakeemme menee Amplified Raamatun 
käännöksen mukaan näin, “...joka nöyrtyy [jolla on 
nöyrä näkemys itsestään ja joka myös käyttäytyy sen 
mukaisesti], tulee korotetuksi kunniaan.” Nöyryys on 
se mikä vie elämässä eteenpäin, se toimii polttoaineena 
jatkuvasti kasvavalle suurenmoisuudelle ja rajattomalle 
menestykselle. Se on tie, jolla koetaan jätti harppauksia 
ja jolla tullaan korotetuksi kunniaan.

Rakas Isä, minä olen alamaisena sinun Sanasi 
auktoriteetille ja vaikutukselle. Ylpeydellä, 
ylimielisyydellä, pöyhkeydellä tai itsekkyydellä ei 
ole mitään sijaa minussa. Minä kuljen todellisessa 
nöyryydessä ja sen seurauksena koen jatkuvasti 
kasvavaa suurenmoisuutta ja aivan rajatonta 
menestystä jokaisella elämäni osa-alueella, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 3

Todellinen menestys elämässäsi on suoraan 
verrannollisena sinun ja Pyhän Hengen 

väliseen suhteeseen. Hän on kaikkein tärkein tekijä 
sinun menestyksesi suhteen. Raamattu sanoo, “...
se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, 
joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen” 
(Roomalaiskirje 9:16). Johanneksen evankeliumissa 
15:5, Jeesus sanoi, “Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette 
voi mitään tehdä.”

Se, joka on yhteydessä Hengen kanssa, joka 
on antautunut Hänen opastukselle ja inspiraatiolle, 
kuvaillaan Psalmissa 1:3: “Hän on niinkuin istutettu 
puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan 
ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, 
menestyy.”

Tule enemmän tietoiseksi sinun sisimmässäsi 
asuvasta Pyhän Hengen läsnäolosta ja kirkkaudesta. 
Tee Hänen kanssaan viettämistäsi yhdessäolon ajoista 

HÄNEN KANSSAAN SINÄ VOIT TEHDÄ 
KAIKEN

Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä 
on Herran sana Serubbaabelille, näin 

kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan 
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot 

(Sakarja 4:6).
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koko elämäsi tärkeimpiä hetkiä. 
Yksi tällainen yhdessäolon aika Pyhän Hengen 

kanssa voi antaa sinulle sellaisen elinikäisen hyödyn 
ja piristyksen matkallesi menestykseen, ettei mikään 
muu voi kilpailla sen kanssa. Hän on sinun takuusi 
elämästä levossa ja rauhassa. Hän on Se, joka kirkastaa 
elämäsi ja tuo sinulle aivan käsittämättömällä tavalla 
suosiota, ylennyksiä ja siunauksia. Hän on kaikki mitä 
sinä tarvitset, sillä Hänen kanssaan sinä voit tehdä 
kaiken ja voit olla kaikkea sitä, mitä Jumala on luonut 
sinut olemaan. Halleluja! 

Vanhurskas ja armollinen taivaallinen Isäni, minä 
kiitän sinua kirkkautesi läsnäolosta elämässäni ja 
siitä siunauksesta, että Pyhä Henki on elämässäni, 
sillä Hän aikaansaa sen, että minä kuljen kaiken 
aikaa viisaudessa ja sinun täydellisessä tahdossasi. 
Olen tehokas Evankeliumin työssäni, tehden 
suurta vaikutusta omaan maailmaani sinun 
vanhurskaudessasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jotkut rukoilevat ikään kuin poissa olevina, niin 
että heidän tunteensa eivät ole siinä mukana 

ja tämä on yksi syy siihen, miksi heidän rukoukset 
ovat tehottomia. Huomaatko miten avausjakeemme 
puhuu Eliasta, joka rukoili tunteellisella tavalla, hänen 
rukouksensa oli palava. 

Monet eivät ymmärrä sitä, että tunteellisuus on 
hyvä asia Herran kanssa, sillä Hänellä on myös tunteet. 
Raamattu sanoo, “Hän, joka istuu taivaassa, nauraa…” 
(Psalmi 2:4 KJV). Nauru on tunnetila. Ilo on myös tunne 
ja Jumala ilmaisee Hänen iloaan (Sefanja 3:17). Joten 
näin ollen se on hyvä asia, että sinä keskität mielesi 
rukouksessa Häneen ja ilmaiset rakkauttasi oikein 
runsaasti ja palavasti. 

Kun otat tunteesi mukaan rukoukseesi, sinun 
henkesi tulee olemaan paremmin vastaanottavaisena 
Pyhän Hengen puoleen. Koska tällä tavalla sinun 
mielesi tulee paremmin kanavoiduksi rukouksesi 
tarkoitukseen ja mielesi pysyy tarkkaavaisena.

OTA TUNTEESI MUKAAN 
...Vanhurskaan palava rukous saa paljon 
aikaan. Elia oli ihminen, yhtä vajavainen 
kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, 
ettei sataisi; eikä satanut maan päällä 

kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen 
(Jaakobin kirje 5:16-17).

keskiviikko 4



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 2:5-3:1-6 & Sananlaskut 14-15

Luukas 20:39-47 & 1. Samuelin kirja 23

1. Samuelin kirja 1:9-13; Jaakob 5:16;
 1. Korinttolaiskirje 14:14-15

Muista, että Raamattu sanoo, “Hänet jonka mieli 
pysyy sinussa, sinä pidät täydellisessä rauhassasi, 
koska hän luottaa sinuun” (Jesaja 26:3 KJV). Opi 
pitämään mielesi ja tunteesi Herrassa, kun rukoilet! 

Jos mielesi harhailee kesken rukouksen muihin 
ajatuksiin, palauta mielesi tietoisesti takaisin 
keskittymään Herraan ja rukouksen kohteena olevaan 
aiheeseen. Toisaalta myös, mikäli rukoilet kielillä 
ilman erityistä aihetta, sinä voit silti pitää mielesi ja 
tunteesi Herrassa ja voit antaa oman henkesi tai Pyhän 
Hengen nostaa esiin sanoja ja ajatuksia, jotka tulevat 
tietoisuuteesi rukouksen aikana.

Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudesta ja 
kunniasta rukoilla ja vastaanottaa vastauksia. Jopa 
juuri nyt mieleni on täysin omistautuneena sinulle, 
ajatukseni ja sanani ovat synkronoituina samaan 
linjaan sinun kanssasi, palavassa rukouksessa ja 
ylistyksessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Joillakin kristityillä on niin sanottuja “Vihollisen 
kukistamiskokouksia,” joissa he rukoilevat 

heidän oletettuja vihollisiaan vastaan. Mutta tämä ei 
ole Raamatun mukaista. Sana sanoo, “Rakastakaa 
vihollisianne….”

Mitä ikinä Jumala käskee sinua tekemään, se on 
sinun parhaaksesi. Jos Hän käskee sinua rakastamaan 
vihollisiasi, se tarkoittaa sinun pystyvän siihen ja se on 
myös sinun parhaaksesi. Joten sinun täytyy olla Sanan 
tekijä. Tämän lisäksi Sana näyttää meille sen, että 
vastustajamme ei ole lihaa ja verta: “Sillä meillä ei ole 
taistelu verta ja lihaa vastaan…” (Efesolaiskirje 6:12).

Vihollisiaan vastaan rukoilevat kristityt tekevät 
sen suurelta osin pelosta ja epävarmuudesta käsin, 
sekä siitä syystä, että he ovat tietämättömiä. Jos Jeesus 
Kristus on sinun elämäsi Herra, Mestari ja Paimen, 
silloin sinulla ei ole mitään pelättävää. Daavid ymmärsi 
tämän ja huudahti Psalmissa 27:1 (KJV), “Herra on 
minun valoni ja pelastukseni: ketä minä pelkäisin? 
Herra on minun elämäni turva: ketä minä pelkäisin?” 
Ylläpidä tätä samaa tietoisuutta. 

RAKASTA VIHAMIEHIÄSI 

Mutta minä sanon teille: rakastakaa 
vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä 
kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä 
vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, 

jotka halveksien hyväksikäyttävät teitä ja 
vainoavat teitä (Matteus 5:44).

torstai 5
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Ajattele Salomoa, Herra sanoi hänelle, “Pyydä, 
mitä tahdot minun sinulle antavan” (2. Aikakirja 1:7). 
Salomo pyysi viisautta ja tietoa. Jumala sanoi sitten 
Salomolle, “Koska sinulla on tämä mieli etkä anonut 
rikkautta, tavaraa ja kunniaa, et vihamiestesi henkeä...
Niin annetaan sinulle viisaus ja taito; ja lisäksi minä 
annan sinulle rikkautta, tavaraa ja kunniaa, niin ettei 
sitä ole ollut niin paljoa kenelläkään kuninkaalla 
ennen sinua eikä tule olemaan sinun jälkeesi” (2. 
Aikakirja 1:11-12). Tämä on varsin opettavaista! Herra 
kiitti Salomoa siitä, ettei hän pyytänyt vihamiestensä 
tuhoa.

Hengen tahto on nähdä sinun vihollistesi 
pelastuvan. He ovat jo ongelmissa Jumalan kanssa, jos 
he eivät kadu. Sinun roolinasi on kuitenkin esirukoilla 
heidän puolestaan ja tuoda heille sanat, joiden kautta 
he voivat pelastua.

Armollinen ja rakastava taivaallinen Isä, minä 
kiitän sinua Sanasi opastuksesta. Sinä olet antanut 
minulle sydämen, joka rakastaa ainoastaan ja olet 
myös antanut minulle kyvykkyyden sinun rakkautesi 
ilmaisemiseen, joka on Henkesi kautta vuodatettuna 
sydämeeni. Minä ilmaisen sinun rakkauttasi tänään 
sangen runsaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kristittynä sinä olet pyhitetty astia, joka on 
kutsuttuna elämään vanhurskaasti Jumalalle. 

Sinun sydämestäsi ei tulisi löytyä pahuutta tai vääryyttä. 
Sinun täytyy pitää itsesi ja sinun sydämesi puhtaana 
Jumalan Sanan avulla.

Mikäli olet uudestisyntynyt ja jos sydämesi on 
edelleen täynnä himoa pahoja asioita kohtaan, jokin 
on pielessä ja siihen täytyy tulla muutos! Tee tästä 
päätös omassa mielessäsi. Jos sinun täytyy ottaa aikaa 
Sanan mietiskelemiselle ja paastolle, tee heti niin ilman 
minkäänlaista viivyttelyä. Sana puhdistaa mielen ja 
hengen.

Jumala tahtoo viedä sinut seuraavalle ja 
korkeammalle tasolle sinun uskonvaelluksellasi 
Hänen kanssaan, mutta sinun täytyy päästää irti 
kaikenlaisista syntisistä elämäntavoista. Raamattu 
sanoo, “Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi 
todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois 
kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti 
meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme 
olevassa kilvoituksessa” (Heprealaiskirje 12:1).

Mikä on se asia, joka painaa sinua niin, että se ei 
anna sinun juosta eteenpäin Jumalan suunnitelmassa 
sinun elämäsi suhteen, niin tehokkaasti kuin sinun 
pitäisi? Jeesus sanoi, “...sillä maailman ruhtinas tulee, 
ja minussa hänellä ei ole mitään” (Johanneksen 
14:30). Varmista se, että Saatanalla ei ole mitään 
sinussa.

Kiinnitä huomiota niihin muutoksiin, joita Pyhä 

SÄILYTÄ SYDÄMESI PUHTAANA 
SANAN AVULLA

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat 
nähdä Jumalan (Matteuksen 5:8).
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Henki saattaa olla parhaillaan opastamassa sinua 
tekemään ja ota vastaan korjausta. Tämä kaikki 
tapahtuu siksi, että sinä voisit täyttää kunniakkaasti 
Hänen päämääränsä sinun elämällesi, ilman moitteita. 
Kieltäydy sallimasta minkään tulla painamaan sinua 
alaspäin, kieltäydy sallimasta synnin tulla kietomaan 
itseään sinuun, jotta voisit mennä nopeammin 
eteenpäin elämässäsi. 

Muista mitä Sana sanoo, “Sillä synnin ei pidä 
teitä hallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon 
alla” (Roomalaiskirje 6:14). Sillä hetkellä, kun sinä 
sanot, “Ei”; se riittää! Psalmi 119:9 sanoo, “Kuinka 
voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että 
hän noudattaa sinun sanaasi.” Kaikki mitä tähän 
tarvitaan on Sanassa toimiminen. Joten tee siitä oma 
elämäntyösi, että sinä elät Jumalan Sanan valossa.

Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa 
Jeesuksessa, olen Hänen käsiensä taidonnäyte, joka 
on luotuna tuottamaan vanhurskauden hedelmää. 
Minä olen ristiinnaulinnut lihani sen himoineen 
ja haluineen. Saatanalla ei ole mitään minussa! 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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Vuosikausia takaperin istuin nuorena poikana 
seurakunnassa ja katselin draamaryhmän 

esittämää näytelmää. Tulin aivan erityisen kosketetuksi 
sen viimeisestä osasta. Kun näyttelijät poistuivat 
lavalta, nuori poika, joka esitti saarnaajan roolia, alkoi 
laulamaan: “Kristus on tulossa, kirkkauden Kuningas, 
ei enää surua, ei enää itkua. Kerro tätä tarinaa kaikille 
kansakunnille, Kristus on tulossa, hei hei.” 

Tämä laulu todella kolahti minuun ja kyyneleet 
alkoivat virrata pitkin kasvojani. Lähdin tästä kokouksesta 
laulaen tätä laulua aina vaan uudelleen ja uudelleen. 
Tunsin tämän laulun puhuvan minulle. Vaikka olin vielä 
melko nuori, tämä laulu loi taakan sydämelleni. Aina 
siitä lähtien olen rukoillut aika ajoin sanoen, “Herra, 
minä kerron tätä tarinaa kaikille kansakunnille.” No, 
mikä tämä tarina nyt sitten on?

Tarina ei ole se, että Kristus on tulossa, vaan se, 
että Hän on jo tullut kerran aikaisemmin. Raamattu 
puhuu Hänen toisesta tulemisesta, mutta Hän on jo 
tullut kerran ja mennyt sen jälkeen takaisin taivaaseen, 
mutta monet eivät vielä tiedä tästä.

Lukiessani evankeliumeja - Matteuksen, Markuksen, 
Luukkaan ja Johanneksen - olen huomannut sen, 
miten ne kaikki kertovat tarinaa Jeesuksesta. Hänen 
alkuperästä, Hänen syntymästä, Hänen elämästä 
täällä maan päällä, Hänen kuolemasta, Hänen 
ylösnousemuksesta ja taivaaseen nousemisesta. 
Matteuksen evankeliumissa on teema: se kertoo 

KERRO TÄTÄ TARINAA 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
(Matteus 28:19).

lauantai 7
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Jeesuksesta enimmäkseen Israelin Kuninkaana.
Markus taas vie tämän vielä vähän pidemmälle, 

kertoen meille tämän Jeesuksen olevan Kristus. Luukas 
kertoo Hänen olleen Jumalan vastaus, ja Johannes taas 
näkee Hänet Sanana ja kertoo tarinan aivan aikojen 
alusta lähtien Hänestä, joka on luonut kaiken ja on 
ollut olemassa jo ennen alkua. Se on tarina Sanasta, 
joka tuli lihaksi ja asui keskellämme.

Johannes ja kaikki muutkin apostolit ovat jo 
menneet taivaaseen, kerrottuaan ensin tämän tarinan 
Jumalan Pojasta. Nyt meidän täytyy kertoa tästä. 
Meidän täytyy kertoa ja jatkaa tämän saman tarinan 
kertomista. Meidän tulee pysyä periksiantamattomina, 
kun julistamme Hänen ikuista rakkauttaan koko 
ihmiskuntaa kohtaan, samalla kun tuomme ihmiset 
Hänen jumalallisen läsnäolon ja rakkauden kirkkauteen. 
Aamen.

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet hankkinut ihmisille 
pelastuksen ja uskonut minun vastuulleni sovituksen 
sanoman. Sinun Sanasi on sydämelläni kuin palava 
tuli joka kuluttaa luitani. Joten otan siksi oman 
paikkani lopunajan armeijassa ja toimin jumalallisten 
totuuksien kantajana omalle maailmalleni. Minun 
kauttani monet tulevat käännetyiksi pimeydestä 
valoon ja näin tuoduiksi sisälle Jumalan poikien 
ihmeelliseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Globaalin vaikutuksen tekemistä 1000 Reachout 
-kampanjan välityksellä

Niin paljon tapahtuu jo parhaillaan ReachOut -kam-
panjoiden kautta tänä vuonna. Useita kampanjoita on 
jo pidetty ympäri maailmaa, jotka ovat siunanneet mil-
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ReachOut Irlanti, ReachOut Mauritus, ReachOut Senegal, 
ReachOut Venezuela, ReachOut UK, ReachOut Guyana, 
ReachOut Dominikaaninen Tasavalta, ReachOut El Salva-
dor, ReachOut Haiti, ReachOut Togo, ReachOut Portugali, 
ReachOut Kamerun, Reachout USA, Reachout Kanada, 
Reachout Ghana, ReachOut Cote D’ivoire, Reachout Intia, 
ReachOut Benin Republic,  ReachOut Zimbabwe, ja mo-
nia muitakin. Vauhti vain kiihtyy, kun partnerit ympäri 
maailmaa saavuttavat entistä suurempia voittoja Evan-
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ReachOut Nigeria, ReachOut Etelä-Afrikka, ReachOut 
Kenia, ReachOut Ranska vain muutamia mainitaksemme.

Liity mukaamme 
ReachOut -kampanjoiden organisoiminen on kuin suuren 
verkon heittämistä suuren saaliin toivossa. Sitä kautta me 
levitämme Evankeliumia eteenpäin eri kansakuntiin ja yh-
teisöihin. Liity mukaamme organisoimaan yhteensä 1000 
eri kampanjaa eri puolilla maailmaa, eri kaupungeissa.

Voit osallistua:
Sponsoroimalla ja osallistumalla Rapsodia Todellisuuk-
sista ilmaisjakeluun.
Sponsoroimalla ReachOut kampanjoita omassa kaupun-
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soita:
+234 802 501 3846, +234 1 888 8186 Tai lähetä meille sähkö-
postia: reachoutcampaigns@loveworld360.com 
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finnish

On olemassa kristittyjä, joilla ei ole Jumalaa 
kunnioittavaa pelkoa. He luulevat olevansa 

vapaat elämään itse valitsemallaan tavalla, mutta 
tämä on vaarallista. On olemassa tietty elämäntyyli, 
joka ei ole oikeanlainen kristitylle ja mikäli sinä olet 
aikeissa täyttää Jumalan tarkoituksen omalle elämällesi, 
silloin sinulla tulee olla puhdas sydän. Sinun täytyy 
elää Kristuksessa olevan vanhurskauden ja pyhyyden 
luonnon mukaisesti. 

Joosuan kirjasta 3:5, voimme lukea jotain todella 
huomiota herättävää, mitä Joosua sanoi israelilaisille. 
Hän sanoi, “...Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra 
on tekevä ihmeellisiä tekoja teidän keskuudessanne.” 
Joosua ymmärsi pyhityksen voiman, sen voiman mikä 
siinä on, kun asettaa itsensä erilleen vääristä asioista 
ja sen voiman mikä on oman mielen ja elämän 
puhdistamisessa.

Sinä olet Jumalan astia, pyhitettynä olemaan 
Pyhän Hengen kautta yhteydessä Hänen kanssaan. 
Älä vaaranna tätä yhteyttä huonon asenteen tai 
maailmallisen elämäntavan takia. 2. Korinttolaiskirje 
13:5 sanoo, “Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; 
tutkikaa itseänne…..” Käytä Sanaa aina puhdistamaan 
ja tutkimaan itseäsi. 2. kirje Timoteukselle 2:21 sanoo, 

HENGEN PUHTAUS 

Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, 
että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa 

(Johannes 17:19).

sunnuntai 8
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“Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, 
tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, 
isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin 
valmis.”

Haluatko kokea jatkuvaa yliluonnollisuutta omassa 
elämässäsi? Siinä tapauksessa sinun tulee pitää itsesi 
Hengen puhtaudessa, älä elä vääränlaista elämää. Älä 
anna itsesi tulla tämän maailman asioiden kietomaksi, 
sillä Raamattu sanoo, “Ei kukaan, joka sodassa 
palvelee, sekaannu tämän elämän asioihin…” (2. kirje 
Timoteukselle 2:4 KJV). 

Sinut on erotettu tästä maailmasta Evankeliumin 
kautta, mutta sinun täytyy saada maailma pois sinusta, 
oman mielesi ja sielusi pyhityksen kautta. Tämä 
tapahtuu, kun sinä antaudut Sanan auktoriteetille ja 
Herruudelle, sekä asetut alamaiseksi Pyhän Hengen 
opastukselle omassa elämässäsi. Halleluja!

Minut on pyhitetty ja olen erilleen asetettuna Jumalan 
käyttöä varten. Tulen jatkuvasti muutetuksi mieleni 
uudistuksen kautta Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. 
Minä pysyn puhtauden polulla, omistautuen Sanalle 
ja Pyhän Hengen auktoriteetille ja opastukselle, 
Jeesuksen Nimessä.

TUNNUSTUS
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Jumala on mahdollista tuntea hyvin rajoittuneella 
ilmestyksellä ja useat ihmiset tuntevatkin Hänet 

vain näin. Heillä on hyvin likinäköinen näkemys siitä, 
kuka Jumala on. Mutta ymmärräthän sen, että sinä 
et voi elää sen ilmestyksen tason yli, joka sinulla 
on parhaillaan Jumalasta. Vanhassa Testamentissa 
Jumala paljasti Itsensä useilla eri nimillä. Hän sanoi 
Moosekselle, “Minä olen Herra. Ja minä olen 
ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille El-
Shaddai nimellä, mutta nimelläni Jehova en minä ole 
tehnyt itseäni heille tunnetuksi” (2. Mooses 6:2-3 KJV).

Uudessa Testamentissa Hän kuitenkin paljasti 
Itsensä nimellä Jeesus! Raamattu kertoo jumaluuden 
täyteyden asuvan Jeesuksessa Kr istuksessa 
(Kolossalaiskirje 2:9). Joten Jumalan nimi Uudessa 
Testamentissa on Jeesus. Matteuksen evankeliumissa 
28:19 Jeesus käski opetuslapsiaan kastamaan ihmisiä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tätä jumalallista 
ohjetta noudattaen, he kastoivat ihmisiä Jeesuksen 
Nimeen.

Voit lukea Apostolien teoista, kuinka apostolit 
ymmärsivät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan 
Jeesus: se on Jumaluuden Nimi. Isä vastaa tähän 
nimeen. Pyhä Henki vastaa myös Jeesuksen nimeen.

Psalmin kirjoittaja julisti, “...sillä sinä olet korottanut 

JUMALUUDEN YKSI NIMI

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, ja me katselimme hänen 
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin 
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli 
täynnä armoa ja totuutta (Johannes 1:14).

maanantai 9
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sanasi yli kaikkien sinun nimien” (Psalmi 138:2 KJV). 
Me luemme avausjakeestamme, että Sana tuli lihaksi 
ja asui keskellämme. Se on Jeesus! Filippiläiskirje 2:9 
sanoo, “Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita 
nimiä korkeamman.”

Jos kerran Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä 
korkeampi, silloin on aivan ilmiselvää, että kyseessä on 
Itsensä Jumalan Nimi. Hänellä ei voi olla nimeä, joka 
olisi vähemmän kuin Jeesuksen Nimi.

Tämä on se Nimi, joka on annettu meille, jotta 
eläisimme siinä. Kaikki voima, herruus, kunnia ja 
majesteettisuus on puettuna tähän Nimeen. Paranna 
sairaat, aja ulos demonit, herätä kuolleet ja tee ihmeitä 
tässä Nimessä. Tämän Nimen takana on kaikki taivaan 
auktoriteetti. Kunnia Jumalalle!

Jumala on korottanut Hänet korkealle ja antanut 
Hänelle Nimen, joka on yli kaikkien muiden 
nimien, niin että Jeesuksen Nimessä tulee jokaisen 
polven notkistuman taivaassa, maan päällä ja maan 
alla. Minä elän Jeesuksen Nimessä ja hallitsen 
omaa maailmaani tämän Nimen voimalla. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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tiistai 10

Sanat pitävät sisällään luovaa energiaa. Sanat 
ovat olennaisia asioita, ne ovat konkreettisia, 

eivätkä koskaan kuole. Jeesus näytti meille sen, miten 
sanoja tulee käyttää. Hän käytti sanoja jokaisessa 
tekemässään ihmeessä ja jokaisessa siunauksessa, 
jonka hän välitti eteenpäin. Hän puhui ja mitä hyvänsä 
Hän sanoi, se tapahtui.

Jeesus opetti, että kaikkein suurin voima elämässä 
on sanojen voima ja Hän varoitti meitä, että emme 
puhuisi tyhjiä tai tehottomia sanoja (Matteus 12:36). 
Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 6:63, “...ne 
sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja 
ovat elämä.” Sama pätee myös sinun sanoihisi, ne 
ovat ikuisia.

Lue Roomalaiskirjeestä kohta 10:9 ja huomaa 
sanojen voima siinä, mitä tulee pelastukseen: “jos 
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut.” Ihminen tulee 
menemään helvettiin tai taivaaseen omien sanojensa 
perusteella. Mikäli hän puhui niitä sanoja, mitä Jumala 
käski meidän puhua pelastuaksemme, silloin hän tulee 

SINUN SANASI JA SINUN ELÄMÄSI 

Sillä sanoistasi sinut julistetaan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut 

tuomitaan syylliseksi (Matteus 12:37).
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pelastumaan. Mutta jos hän ei puhunut, hän on kirottu. 
Tämä on näin yksinkertaista.

Uudestisyntyneelle on olemassa lukemattomia 
siunauksia, mutta voidaksesi nauttia niistä, sinun tulee 
tunnistaa ne ja puhua niitä esiin. 1. Pietarin kirje 3:10 
sanoo, että joka tahtoo nauttia elämästä ja nähdä hyviä 
päiviä, hänen tulee puhua terveellä tavalla. Se, missä 
sinä olet juuri tänään elämässäsi, on heijastumaa siitä, 
mitä sinä olet sanonut koko elämäsi ajan.

Joten rakenna siksi elämääsi oikeilla sanoilla. 
Puhu sanoja, jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa sen 
vanhurskauden, rauhan, terveyden, vaurauden ja ilon 
elämän kanssa, joka sinulla on Kristuksessa Jeesuksessa. 

Kiitos sinulle Isä siitä, että olet antanut minulle tämän 
täysin poikkeuksellisen vanhurskauden, rauhan, 
menestyksen ja hallintavallan elämän. Minä olen 
tuhoutumaton, lyömätön ja ajattomalla vyöhykkeellä, 
sinun elämäsi hyvyyden ja kirkkauden ansiosta, joka 
on minussa. Sinun armo, viisaus ja vanhurskaus 
tulevat tänään minussa paljastetuiksi kaikessa siinä 
mitä teen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Uudestisyntyneenä ollessasi sinulla on kyllä 
yhä edelleen se sama fyysinen kehosi, mutta 

sinun henkesi on tullut uudelleen luoduksi Kristuksen 
kaltaisuuteen. Tämä on se, minkä Jeesus teki meille 
mahdolliseksi: Hän antoi meille Hänen elämän ja 
vanhurskauden luonnon, ottamalla puolestaan meidän 
synnin ja tuomion paikkamme ristillä.

Nyt meillä on ja me elämme todeksi elämää, jolla 
on tarkoitus täällä maan päällä. Sillä hetkellä, kun sinä 
uudestisynnyit, sinä synnyit tarkoituksen mukaiseen 
elämään yhdessä Jumalan kanssa. Sinä olet Jumalan 
ojentama siunauksen käsivarsi omalle maailmallesi.

Sillä ei ole mitään väliä, mitä sinä olit aikaisemmin, 
ennen kuin annoit sydämesi Herralle. Sillä ei ole väliä, 
jos jotkut ovat ehkä ajatelleetkin, ettei sinusta tulisi 
mitään elämässäsi. Tänä päivänä sinä olet voiman 
haltijana yhdessä Jumalan kanssa. Ymmärrä, tunnusta 
ja arvosta tätä uutta elämääsi Kristuksessa.

Me luemme avausjakeestamme, “...se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi.” 
Sinut on katapultattu voiton, menestyksen, vaurauden, 

JUMALAN KANSSA ELÄT ELÄMÄÄ, 
JOLLA ON TARKOITUS

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi 

(2. Korinttolaiskirje 5:17).

keskiviikko 11
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toivon ja luottamuksen elämään. Mutta tässä ei ole vielä 
kaikki. Jumala tahtoo tuoda sinun kauttasi myös paljon 
toisia tähän samaan siunattuun Hengen yhteyteen ja 
yhdessäoloon, jotta heidän elämillään voisi olla myös 
jumalallinen tarkoitus ja päämäärä. 

Rakas Isä, minä iloitsen siitä, että sinun sinettisi on 
minussa ja se osoittaa sen, että olen jumalallisen 
päämäärän omaava lapsesi, joka elää ja täyttää 
sinun tarkoitustasi täällä maan päällä. Minä elän 
luonnollisen elämän tason yläpuolella kaukana 
korruptiosta, pahuudesta ja tässä pimeyden 
maailmassa valloillaan olevasta rappiosta, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kristittyinä me olemme työntekijöitä yhdessä 
Jumalan kanssa (1. Korinttolaiskirje 3:9). 

Toisin sanottuna, meillä on sama päämäärä ja me 
menemme samaan suuntaan. Meillä on sama näky ja 
me laitamme kaikkemme tämän näyn saavuttamiseen, 
joka on ihmisten kääntäminen pimeydestä valoon ja 
pimeyden hallintavallasta Hänen rakkaan Poikansa 
Kuningaskuntaan. 

Ei ole mitään muuta syytä siihen, miksi sinä olet 
täällä maan päällä kuin se, että sinä olet tuomassa 
Hänen kirkkauttaan esille siinä, kun sinä tuot toisia 
ihmisiä Hänelle ja se, että sinä tulet myös samalla 
treenatuksi Hengen-elämään. Siksi sinun täytyy käyttää 
sinun maallisia resurssejasi, kaikkea sitä, millä Hän on 
sinua siunannut, Evankeliumin eteenpäin viemiseen. 
Sinun oma merkittävyytesi Evankeliumin eteenpäin 
leviämisessä on yksi suurimmista syistä siihen, miksi 
Hän ohjaa varallisuutta tulemaan sinun tiellesi. Sinun 
oma osallistumisesi sielujen voittamiseen vetää 
elämääsi lisää armoa ja menestystä.

Sen tähden on tärkeää, että Evankeliumin 
leviäminen ympäri maailmaa on aina sinun tärkein 
prioriteettisi. Matteuksen evankeliumissa 24:14 (TLB). 

TEE EVANKELIUMISTA TÄRKEIN 
PRIORITEETTISI 

Vaan kootkaa itsellenne aarteita 
taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste 

raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu 
sisään eivätkä varasta (Matteus 6:20).

torstai 12
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sanotaan, “Ja tämä Hyvä Uutinen Kuningaskunnasta 
tullaan julistamaan ympäri koko maailman, niin että 
kaikki maailman kansakunnat tulevat kuulemaan 
sen ja sitten sen päätteeksi, tulee kaiken loppu.” 
Nämä vaikuttavat sanat toistavat jälleen sitä suurta 
kiireellisyyttä - tarvetta Evankeliumin julistamiselle 
ympäri maailmaa, jokaiselle miehelle, naiselle, pojalle 
ja tytölle.

Se on taivaallisen Isämme tahto, että jokainen 
kuulee Evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja saa 
mahdollisuuden uskoa Hänen Nimeensä. Mutta 
meidän vastuullamme on saada tämä tapahtumaan.

Rakas  I sä ,  o len  k i i to l l inen s inu l le  täs tä 
mahdollisuudesta olla merkittävänä osana mukana 
tässä Evankeliumin eteenpäin viemisessä. Sinä 
olet suunnannut kaiken armon tulemaan minua 
kohti, niin että minulla on aina kaikkea riittävästi. 
Minä kasvan kaikenlaisen hyvän tekemisessä 
Evankeliumin eteenpäin menemiseksi ja perustan 
sinun vanhurskauttasi tänne maan päälle, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

perjantai 13

Mitä enemmän sinulla on tietoa Hengen 
asioista, sitä nöyrempi sinusta tulee. Jos 

sinun tietämyksesi Kristuksesta ja Jumalasta, ei tuota 
suurempaa nöyryyden tasoa sinuun, silloin jokin 
on pielessä ja sinun tietämyksesi on vielä lihasta (1. 
Korinttolaiskirje 8:1).

Todellinen Jumalan tuntemus on Hengen 
tuntemista ja yhteyttä Hänen Henkensä kanssa. Mitä 
enemmän sinä tunnet Häntä, sitä enemmän sinä 
tulet tuomaan ilmi ja heijastelemaan Häntä sinun 
ajatuksissasi, luonteessasi, sanoissasi ja teoissasi. 
Matteuksen Evankeliumissa 11:29 Hän sanoi, “...Minä 
olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni….”

Se joka sanoi tämän, on Se sama, joka on 
kuvailtuna kaiken tiedon ja viisauden ruumiillistumaksi. 
Filippiläiskirje 2:5-8 vie meidät vielä syvemmälle sisälle 
tähän Hänen nöyryyteensä. Siellä sanotaan, “Olkoon 
teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella 
oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, 
katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan 
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 
kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi 
kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen 

OLE HILJAINEN JA NÖYRÄ 
SYDÄMELTÄSI

Sentähden, joka nöyrtyy ja tulee 
tämän pienen lapsen kaltaiseksi 

[luottavaiseksi, alhaiseksi, rakastavaksi, 
anteeksiantavaksi] se on suurin taivasten 

valtakunnassa (Matteus 18:4). 
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kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.“
Älä ole ylimielinen. Tätä Jeesus tarkoitti, kun 

Hän käytti avausjakeessamme sanaa “nöyrä” (Engl. 
“alhainen”). Se tarkoittaa “alentumista, olematta 
kuitenkaan alistettuna.” Tämä on yksi avainasia nöyrissä 
ihmisissä.

Nöyryydessä on elämä, se tulee toimimaan 
sinun parhaaksesi, olitpa sitten korkea-arvoisten, 
vaikutusvaltaisten tai alhaisten parissa. Nöyryys tulee 
usein ilmaistuksi halukkuudessa ottaa vastuuta toisten 
palvelemisesta, pysymällä Sanalle uskollisena.

Nöyrissä ihmisissä on myös jotain muuta 
silmiinpistävää, he ottavat vastuuta jopa toisten 
tekemistä virheistä ja he eivät pidä kirjaa heille 
tehdyistä vääryyksistä. He päästävät heitä loukanneet 
ihmiset vapaiksi, sillä todellinen nöyryys on Jeesuksen 
Kristuksen Herruuden alaisuuteen alistumista Sanan 
kautta.

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet tehnyt suuren 
vaikutuksen minun henkeeni sinun Sanasi 
kautta. Olen täysin antautuneena sinun Sanasi 
auktoriteetille, voimalle ja vaikutukselle, joka tuottaa 
positiivista muutosta luonteelleni, elämäntavalleni, 
kommunikaatiolleni ja asenteelleni, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Sinun täytyy kristittynä tuoda Sanaa esiin omassa 
henkilökohtaisessa elämässäsi kaikkialla ja 

kaiken aikaa. Älä salli huolimattoman puhetavan 
varastaa sitä, kuinka tehokasta Sana on sinussa ja sinun 
kauttasi. Älä koskaan tule niin välinpitämättömäksi 
Sanan suhteen omassa puheessasi, että menetät 
kunnioituksesi Jumalan Sanan totuutta kohtaan ja 
sitä kohtaan keneksi Hän on tehnyt sinut. Ylläpidä 
tietoisuutta siitä kunniasta, minkä Herra on asettanut 
sinun elämääsi, että jopa silloinkin kun vitsailet, se 
ei ole koskaan Sanaa tai sinun Kristuksessa olevaa 
identiteettiäsi ja perintöäsi vastaan.

Raamattu sanoo, “Mikään rietas puhe älköön 
suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä 
on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, 
jotka kuulevat” (Efesolaiskirje 4:29). Sinun vitsiesi ei 
tulisi olla karskeja, joten älä anna niiden mennä yli 
laitojen. On hyvä olla hauska, mutta älä rupea niin 
hauskaksi, että unohdat sen kuka sinä olet. Ilmaise 
arvokkuutta ja kunnioitusta jopa silloinkin, kun sinä 
vitsailet.

Kun puhut Jumalasta, ole kunnioittava, koska 

ÄLÄ ANNA SEN MENNÄ YLI LAITOJEN 

Sinä joudut ansaan oman suusi sanoilla, 
sinä tulet saamaan omien sanojesi 

mukaisesti (Sananlaskut 6:2).

lauantai 14
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Hänen enkelinsä ovat aina paikalla. Monet ovat 
saaneet itsensä ongelmiin oman huolimattoman tai 
tyhjänpäiväisen kommunikaationsa seurauksena, 
unohtaen sen, että he joutuvat näin ansaan oman 
suunsa sanoilla.

Älä koskaan sano mitään, mikä on sinun omaa 
kehoasi tai elämääsi vastaan vitsailun varjolla. Sinä 
et ehkä tarkoita sitä, mutta jos sanot sen, sinä 
tulet saamaan sen. Tästä Jeesus puhui Markuksen 
evankeliumissa 11:23. Hän ei sanonut, “Sinulla 
tulee olemaan se, mitä sinä sanot, jos et ollut vain 
vitsailemassa,” vaan sen sijaan Hän sanoi, “Sinulla tulee 
olemaan se, mitä sinä sanot.” Tämä on Hengen laki, 
joten käytä sitä omaksi parhaaksesi.

Rakas Isä, kiitos tästä kunniasta, minkä olet antanut 
elämääni. En koskaan menetä näkökykyäni sinun 
Sanasi totuuden suhteen tai sen suhteen keneksi 
sinä olet minut tehnyt Kristuksessa. Puhumani 
sanat ovat inspiroivia. Olen erinomainen kaikessa 
kommunikaatiossani, kaikkialla ja kaiken aikaa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kun Raamattu puhuu lihallisesta mielestä, 
tämä ei tarkoita sinänsä syntistä mieltä, 

vaikka lihallisella mielellä onkin taipumus syntiin. 
Lihallisella mielellä tarkoitetaan sellaista mieltä, joka 
on tavanomainen, siis pelkkää inhimillistä ymmärrystä 
ja ainoastaan normaalia ihmisen elämää.

Ihminen, jolla on lihan-mieli, vaikka hän onkin 
jo uudestisyntynyt, hän järkeilee ja toimii yhä niin 
kuin luonnollinen ihminen toimii. Hän elää omien 
aistiensa mukaan. Hän on enemmän virittyneenä 
ja kiinnostuneena lihallisista asioista. Sana ja 
Kuningaskunnan hengelliset todellisuudet eivät saa 
helpolla hänen huomiotaan.

Raamattu kertoo meille, että tällä tavoin eläminen 
on vihollisuutta Jumalaa vastaan (Roomalaiskirje 8:7). 
Tämä tarkoittaa sitä, että lihallinen kristitty kulkee 
ristiriidassa Jumalan tarkoituksen suhteen. Hän ei ole 
Jumalan Sanalle alamaisena tai Sanan hallintavallan 
alaisuudessa. Tämä on tila, joka johtaa kuolemaan 
- eroon kaikesta armollisesta ja jumalallisesta! Miksi 
ihmeessä jonkun pitäisi vielä elää tällä alimmalla tasolla? 

Ole Hengen hallitsemana ja Sanan hallintavallan 

ANNA SANAN HALLITA SINUN 
ARVOJASI 

Sillä lihan mieli on kuolema, mutta 
hengen mieli on elämä ja rauha 

(Roomalaiskirje 8:6).

sunnuntai 15
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alla. Kieltäydy kiinnostumasta ja lämpenemästä lihan 
asioille. Raamattu sanoo, “...niillä, jotka elävät lihan 
mukaan, on lihan mieli…” (Roomalaiskirje 8:5). Mitkä 
ovat ne asiat, jotka herättävät sinun mielenkiintosi? 
Muista se, että siellä missä sinun aarteesi on, siellä on 
myös sinun sydämesi.

Sinä elät Hengen mukaan, jos sinun kiintymyksesi, 
aikasi ja energiasi ovat keskitettyinä Kristukseen 
liittyviin asioihin, Hänen Evankeliumiinsa ja siihen 
iankaikkiseen elämään, jonka Hän on antanut meille. 
Joten anna Jumalan Sanan hallita sinun arvojasi, 
ideoitasi, mielipiteitäsi, valintojasi ja päätöksiäsi.

Minä en tule siitä liikuttuneeksi mitä tunnen, näen 
tai havaitsen aistieni kautta! Olen uudestisyntynyt 
ja täynnä Pyhää Henkeä ja Kristuksen elämä on 
minussa. Näin ollen en ole mikään tavallinen 
ihminen! Mieleni ja kiintymykseni kohteet ovat 
asetettuina Herraan ja kaikkiin Kristuksessa oleviin 
asioihin, Hänen Evankeliumiinsa ja iankaikkiseen 
Kuningaskuntaansa. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Monet eivät ymmärrä sitä, että iloisen 
sydämen ylläpitäminen on avainasemassa 

Jumalan tarkoituksen täyttämisessä heidän elämissään. 
Jesajan kirja 12:3 sanoo, “Te saatte ilolla ammentaa 
vettä pelastuksen lähteistä.” Sinun uskosi menestyy 
ilon ilmapiirissä, ilon joka nousee sinun sisimmästäsi 
käsin. 

Jotkut sallivat heidän oman tahtomisen tai 
täyttymättömien odotusten varastaa heidän ilonsa. 
Mutta kristittynä sinun ilosi on olosuhteista riippumaton. 
Todellinen ilo tulee sinun tarkoituksesi täyttämisestä, 
niiden asioiden tekemisestä, mitä Isä on sinua pyytänyt 
tekemään.

Sana kehottaa meitä Jaakobin kirjeessä 5:13, “Jos 
joku teistä kärsii vaivaa (tulee väärin kohdelluksi, pahaa 
kärsien), niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, 
veisatkoon kiitosta.” Efesolaiskirjeessä 4:26 Sana kertoo 
meille, että meidän ei tulisi sallia suuttumuksen, vihan 
tai ärtymyksen kestää kauaa.

Jumalan pyhä viha tulee ilmaistuksi ainoastaan 

PURSUILE ILOA JA KARISTA VIHA POIS

Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon 
jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas 
puhumaan, hidas vihaan; sillä miehen viha 
ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä 

(Jaakobin kirje 1:19-20).

maanantai 16
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niitä ihmisiä kohtaan, jotka tekevät pahaa ja harjoittavat 
jumalattomuutta, mutta sinun tehtäväsi ei ole olla heille 
vihaisena Jumalan puolesta. Esimerkiksi, kun Samuel 
oli vihaisena israelilaisille siitä, että he pyysivät itselleen 
kuningasta, Jumala sanoi, “Samuel, miksi sinä olet 
vihaisena? Eivät he ole torjuneet sinua, vaan he ovat 
torjuneet minut” (Lue 1. Samuelin kirja 8:6-7). Jumala 
ei antanut Samuelille lupaa olla vihainen.

Viha turmelee sinun hengellisen kauneutesi. 
Sen tähden karta vihaa. Tuo aina esiin Herran iloa, 
sillä ilo Herrassa on sinun väkevyytesi, siinä on sinun 
kirkkautesi. Halleluja!

Olen pukenut ylleni uuden ihmisen, joka on luotu 
Jumalan mukaisesti tosi pyhyyteen ja vanhurskauteen. 
Minussa ei ole mitään katkeruutta, raivoa tai 
suuttumusta. Minä annan ainoastaan happea Jumalan 
rakkaudelle ja vanhurskaudelle, ilmaisten Hänen 
ystävällisyyttään, nöyryyttään, kärsivällisyyttään ja 
hyvyyttään. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 17

Joissakin maailman maissa viranomaiset 
yrittävät nykyään käyttää aseinaan pelkoa, 

vainoa ja pelottelua tukahduttaakseen ja estääkseen 
Evankeliumin julistusta. Mutta Evankeliumia ei voida 
pysäyttää. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 
24:14, “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Älä salli itsesi tulla koskaan minkään sellaisen 
hallituksen, ryhmän tai yksilön pelottelemaksi, joka 
on asettanut itsensä Evankeliumia vastaan. He tulevat 
epäonnistumaan, kuten he ovat aina aikaisemminkin 
epäonnistuneet. Kun Saul vainosi Seurakuntaa, Jeesus 
tyrmäsi hänet ja sanoi, “...paha sinun on potkia pistintä 
vastaan” (Apostolien teot 9:5).

Seurakuntaa vastaan ei voi olla mitään lakia, 
ryhmittymiä, syytöksiä tai lausuntoja, jotka voisivat 
kestää. Kristittyjen täytyy olla tietoisempia tästä 
ja puolustaa Evankeliumia kaikkialla, julistamalla 
sitä rohkeasti ja ehdottomalla vakaumuksella, jopa 
kuolemaan saakka.

Ajattelepa apostoli Paavalin vakuuttuneisuutta 
Kristuksesta ja Evankeliumista, kuten luimme 
avausjakeestamme. Tämä on niin inspiroivaa! Sinua 
ei voida uhkailla kuolemalla, kun sinä olet jo kuollut! 
Meidät on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa, 
mutta siitä huolimatta me elämme. Joten älä pelkää 
kuolemaa, sillä elämä on Kristus ja kuolema on voitto.

Mitä tulee Evankeliumin sanomaan, osa meistä 
on tullut siihen ymmärrykseen, että oli sitten kyseessä 
kuolema tai elämä, me voitamme. Näin ollen me olemme 

EVANKELIUMIA TÄYTYY JULISTAA 

Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema 
on voitto (Filippiläiskirje 1:21).



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 3:1-14 & Korkea veisu 3-5

Luukas 23:13-25 & 2. Samuelin kirja 7-8

Filippiläiskirje 1:14; Apostolien teot 18:9-10; 
2. Korinttolaiskirje 1:7-10

anteeksipyytelemättömiä Evankeliumin suhteen. Me 
olemme valmiina ja kykenevinä kohtaamaan ihan 
mitä vaan! Me olemme laittaneet kaiken peliin, me 
olemme laskeneet kustannukset ja päätyneet tähän 
lopputulokseen: Evankeliumia täytyy julistaa, mikään 
uhka ei voi pysäyttää meitä! 

Suorista ryhtisi, leuka ylös ja rinta rottingille, sillä 
sinä olet Kristuksen lähettiläs, uutisten kantajana Hänen 
pelastavasta voimastaan. Tämä on sinun tarkoituksesi. 
Tämä on se syy, miksi sinä olet elossa. Sinä olet täysin 
pyhitettynä Jumalalle. Sinä olet Hänen omaisuuttaan, 
joten näin ollen mikään tai kukaan ei voi satuttaa tai 
estää sinua täyttämästä sinun jumalallista päämäärääsi 
Evankeliumin työssä. 

Anna Evankeliumin eteenpäin viemisen tulen palaa 
sydämessäsi suurempana kuin koskaan aikaisemmin. 
Pysy päättäväisenä ja julista niin kuin apostoli Paavali, 
“...sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen 
evankeliumia julista!” (1. Korinttolaiskirje 9:16).

Evankeliumia tullaan julistamaan sanoin ja teoin, 
ja mahtavien ihmeiden ja merkkien kautta Jumalan 
Hengen voimasta, ympäri maailmaa ja monet 
tulevat ohjatuiksi sisälle Jumalan Kuningaskuntaan! 
Herruuden henki tulee herätetyksi Jumalan lapsissa 
ympäri maailmaa Evankeliumin julistamiseen 
rohkeudessa ja uskossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Sinun asemasi ja tilasi välillä on selvä ero. Sinun 
elämässäsi ei ole kyse siitä, mitä sinä olet 

käymässä läpi. Se Jumalan Sanan ilmestys mikä sinulla 
on, paljastaa sinulle sinun asemasi, mutta se ei muuta 
sinun tilaasi tai tilannettasi, ennen kuin sinä itse laitat 
Sanan työskentelemään. 

Ensimmäinen asia mitä sinun tulee ymmärtää on 
se, mitä Jumala sanoo sinun asemastasi, koska jos 
ymmärrät oman asemasi, silloin sinä voit myös muuttaa 
sen hetkistä tilaasi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä 
sovellat Kuningaskunnan oppeja ja periaatteita siihen 
sinun omaan tilanteeseesi, jotta saat aikaan muutoksen.

Meidän Kuningaskunnassamme on esimerkiksi 
kirjoitettuna se, että suurempi on Hän, joka elää 
sinussa, kuin hän joka on tässä maailmassa. Mikäli sinä 
olet tietoisena tästä todellisuudesta ja ymmärrät oman 
asemasi henkilönä, jossa Kristus kirjaimellisesti asuu, 
sinä tulet pysymään horjumattomana, riippumatta 
kohtaamistasi vastoinkäymisistä, sillä sinä tiedät 
voittavasi aina! Suurempi elää sinussa.

Terveydentilaasi koskeva ennuste voi näyttää 
huonolta, mutta sinun asemasi on se, että sinulla on 
todellakin Jumalan elämä ja luonto. Ja jumalallinen 

SINUN ASEMASI JA TILASI

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 
kasvoin katselemme Herran kirkkautta 
kuin kuvastimesta, muutumme saman 
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki 

(2.Korinttolaiskirje 3:18).

keskiviikko 18
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terveys tekee työtään sinussa juuri NYT! Tämän täytyy 
olla aivan selvää sinulle. Ja sitten kun alat toimimaan 
tässä totuudessa, terveydentilasi alkaa muuttumaan.

Ehkäpä kyseessä on jonkinlainen puute, tililläsi ei 
ole yhtään rahaa! Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinä 
olisit rahaton tai köyhä. Ota silmäsi pois siitä tilanteesta 
ja keskity omaan asemaasi. Sana sanoo sinun olevan 
Aabrahamin siementä ja että sinä omistat koko 
maailman. Sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Halleluja! 

Muista aina se, että ne kohtaamasi haasteet, 
riippumatta siitä missä muodossa ne tulevat, eivät ole 
todellisia. Ne ovat alamaisia muutokselle. Sinun roolisi 
on toimia Sanassa. Jatka sen tunnustamista kuka sinä 
olet Kristuksessa. Kun pidät katseesi Sanassa, sinä tulet 
siirretyksi ja jokainen epäsuosiollinen tilanne joutuu 
linjautumaan oikein, suhteessa sinun asemaasi Jumalan 
kaltaisuuden osanottajana.

Kaikkivaltias Jumala on minun pakopaikkani ja 
voimani, Hän on minun ainainen apuni. Hän tekee 
jalkani nopeiksi kuin peuran jalat ja saa minut 
hyppimään korkealle! Mitä tahansa tielleni tuleekaan, 
voittoni on varma, sillä suurempi on Hän, joka on 
minussa, kuin hän joka on tässä maailmassa! Minä 
tiedän kuka minä olen! Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Pyhän Hengen persoonan ja Pyhän Hengen 
voiman välitysten välillä on olemassa ero. 

Raamatun kirjoituksista voimme lukea siitä, kuinka 
hikiliinat ja Paavalin käyttämät vaatekappaleet 
paransivat sairaita (lue Apostolien teot 19:12). Pyhä 
Henki ei ollut hikiliinoissa tai vaatekappaleissa, mutta 
Hänen voimansa oli niissä. 

Sinä olet kristittynä kuitenkin vielä paljon 
parempana kantajana ja vastaanottajana tälle Hengen 
voimalle. Hän elää sinussa ja on todellinen sinussa 
Persoonana, mutta Hän on myös kyllästänyt sinun koko 
olemuksesi Hänen voimallaan. Tämä on se asia, minkä 
monet ovat missanneet: he näyttävät olevan enemmän 
tietoisia Pyhän Hengen voimasta, kuin Pyhän Hengen 
persoonasta. 

Sinulla voi olla Pyhän Hengen voima, vaikka sinulla 
ei olisi yhteyttä Pyhän Hengen Persoonan kanssa, mutta 
tämä on vaarallista. Tämä tapahtui joillekin Raamatun 
aikoina ja tätä tapahtuu edelleen tänä päivänä. 

Simson oli esimerkiksi varustettu Jumalan voimalla. 
Tämä voima oli hänen hiuksissaan, mutta hän ei 
elänyt oikein. Hän ei välittänyt Jumalan Sanasta, 
vaan rakastui filistealaiseen naiseen. Simson tiesi, että 
hänen päätöksensä olivat vääriä, mutta hän luotti 
siihen, että jos vaikeuksia tulisi, hänen täytyisi vain 
aktivoida hänessä oleva Jumalan voima. Hän tiesi 
kuinka “ravistella itseään” (Tuomarien kirja 16:20), 
jotta voima tulisi vapautetuksi. Hän tiesi kuinka tulla 
kosketuksiin “voiman” kanssa, mutta hän ei ollut 

KESKITY PERSOONAAN, ÄLÄ 
VOIMAAN 

Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin 
te saatte voiman… (Apostolien teot 1:8).
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yhteydessä “Persoonan” kanssa. Lopulta hän tietenkin 
joutui maksamaan kalliisti tästä virheestään. 

Tämä on juuri niin, kuin jotkut ovat myös tänä 
päivänä. Joku saattaa parantaa sairaita ja ajaa ulos 
demoneita, mutta hänen elämänsä ei ole oikeassa 
suhteessa Jumalan kanssa, sillä hän ei ole yhteydessä 
Pyhän Hengen kanssa. Hänen kauttaan tapahtuu vain 
Hengen voiman välitystä. Mutta tämä ei ole sitä, mitä 
Jumala haluaa.

Sinun yhteytesi Pyhän Hengen kanssa on kaikista 
tärkein asia sinun elämässäsi. Ota päivittäin aikaa Hänen 
kanssaan olemiseen ja Hän tulee paljastamaan sinulle 
mysteerejä koskien sinun elämääsi, tulevaisuuttasi, 
perhettäsi, työtäsi, talouttasi ja kaikkea muutakin mikä 
liittyy sinuun. Hän pitää huolen siitä, että sinä tulet 
lentämään kuin kotkan siivin ja Hän johdattaa sinut 
elämäsi läpi voitokkaasti. Halleluja!

Siunattu Pyhä Henki, minä iloitsen sinun kirkkauden 
täyteisestä läsnäolosta elämässäni. Sinä olet 
todellinen minussa ja minulle Persoonana, ja sinun 
voimasi tekee työtään minussa. Minä pyhitän itseni 
ja olen täysin antautuneena sinun ohjaukselle ja 
ohjeille, täyttäessäni kutsuani Kristuksessa. Aamen. 

TUNNUSTUS



finnish

Uudestisyntyneenä sinulle on olemassa tarkoin 
määritelty paikka, jota kukaan muu ei voi 

täyttää. Sinusta ei ole olemassa kaksoiskappaletta. 
Kukaan ei ole ollut koskaan niin kuin sinä, kukaan ei ole 
tänä päivänä niin kuin sinä, eikä kukaan tule koskaan 
olemaan niin kuin sinä. Sinun elämällesi on olemassa 
tarkoin määritelty tarkoitus ja kun tarkoituksesi on 
selkeä, niin kaikki muukin asettuu samaan linjaan sinun 
parhaaksesi.

Oletko sinä saanut selville sen syyn, miksi Jumala 
loi sinut? Sinä saatat sanoa, “Hän loi meidät kaikki 
palvelemaan Häntä, palvomaan Häntä ja olemaan 
yhteydessä Hänen kanssaan.” Kaikki tämä on todella 
hienoa, mutta miksi Hän loi juuri SINUT? Kyse on 
SINUSTA. 

Minä sain selville tarkoitukseni jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa elämääni. Teini-ikäisenä kirjoitin päiväkirjaani, 
“Minä synnyin olemaan vastauksena miljoonien 
ihmisten avunhuutoihin.” Minun tarkoitukseni oli selkeä. 
Minä tiesin nyt mitä varten eläisin ja päätin omassa 
mielessäni olla Jumalan paras versio minusta, koska olen 
ainut minä, joka Hänellä on. 

Valitettavasti monet elävät ja kuolevat tietämättä 
koskaan syytä sille, miksi he tulivat tähän maailmaan. 
Mikään ei voisi olla kurjempaa kuin tämä! Elämässä ei 
ole mitään tyhjänpäiväisempää ja turhauttavampaa kuin 
se, että elää ilman tarkoitusta.

Sinä et ole vahingossa tässä maailmassa. Jumala 

YMMÄRRÄ SINUN TARKOITUKSESI

Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin 
kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin 

sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; 
minä asetin sinut kansojen profeetaksi 

(Jeremia 1:5).
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ei tuonut sinua tähän maailmaan vain “olemaan tyhjän 
panttina.” Ajattelepa sitä tosiasiaa, että täällä maan 
päällä on yli 7 miljardia ihmistä, mutta yhdetkään 
sormenjäljet eivät ole samanlaiset. 

Sinä olet ainutlaatuinen ja niin on myös sinun 
tarkoituksesi Kristuksessa. Mitä tahansa Jumala onkaan 
tarkoittanut sinut tekemään, kukaan toinen ei voi tehdä 
sitä niin kuin sinä. Kukaan toinen ei voi sanoa sitä, mitä 
Hän tahtoo sinun sanovan, täysin samalla tavoin kuin 
miten sinä sen itse sanoisit. Kukaan toinen ei voi saada 
sinun kaltaisiasi tuloksia aikaiseksi.

Joten innostu sinun ainutlaatuisuudestasi. Täytä 
tarkoituksesi. Ole se keneksi Jumala sinut loi. Hän 
suunnitteli jo ennen maailman perustamista, että sinä 
tulisit palvelemaan Häntä ja elämään Hänelle. Sinun 
kauttasi vanhurskaus voidaan perustaa tänne maan 
päälle ja ihmisten sydämiin. Kunnia Hänen Nimelleen 
ikuisesti!

Minä olen täynnä Jumalan tahdon tuntemista kaikessa 
viisaudessa ja hengellisessä ymmärtämisessä. Minun 
elämäni on Jumalan kunniaksi ja minä miellytän 
Häntä kaikissa asioissa, tehden niitä hyviä tekoja, 
jotka hän on edeltäpäin valmistanut. Minä olen 
Jumalan vanhurskauden astia ja minun kauttani 
Hänen vanhurskaus tulee perustetuksi maan päälle, 
sekä ihmisten sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Raamattuun on kirjattuna ylös se, että jos kaikki 
ne ihmeet mitä Jeesus teki, olisi kirjoitettu 

ylös, koko maailmaan ei mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi 
kirjoittaa. Tämä on täysin totta. Hänen koko elämänsä oli 
yhtä loppumatonta ihmetekojen, merkkien ja ihmeiden 
virtaa. Hän toi toivoa, iloa ja elämää monille. Raamattu 
sanoo, että Hän vaelsi ympäriinsä tehden hyvää ja 
parantaen KAIKKI perkeleen valtaan joutuneet, koska 
Jumala oli Hänen kanssaan (Apostolien teot 10:38). 

Tämä sama Jeesus, vaikkakin Hän on nyt taivaassa, 
on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti (Heprealaiskirje 
13:8). Hän on edelleen rakastava, ystävällinen, 
armollinen, myötätuntoinen ja Hän tekee edelleen 
ihmeitä, niin kuin hän teki Raamatun aikoina. Tänä 
päivänä Hän yhä vaan edelleen nostaa, siunaa ja 
muuttaa elämiä, mutta Hän tekee tämän meidän 
kauttamme. 

Tämä on sitä, mitä luemme avausjakeestamme. 
Me olemme hänen siemenensä ja me pidennämme 
Hänen päiviään. Me seisomme Hänen paikallaan 
ja kannamme Hänen kirkkauttaan ja jumalallista 
läsnäoloaan. Hän antoi meille Pyhän Hengen, jotta 
voimme palvella jakamalla Hänen armoa, viisautta, 
pelastusta, vanhurskautta, rakkautta, parantumista, 
kauneutta ja kaikkea täyteyttä tähän pimeään 
maailmaan ja rikkinäiseen ihmiskuntaan. 

Kun me kohtaamme sairaan, sorretun, köyhän, 
hylätyn, laiminlyödyn tai heikon ihmisen — Jeesus 

TEE VAIKUTUS MAAILMAASI HÄNEN 
JUMALALLISELLA LÄSNÄOLOLLAAN 

…Hän saa nähdä siemenensä, hän saa 
nähdä päiviensä jatkuvan ja Herran hyvyys 
menestyy hänen käsissään (Jesaja 53:10). 
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tulee paikalle meissä ja heidän tilanteisiinsa tulee 
muutos. Hän on se vastaus, jota maailma etsii, ja me 
palvelemme Häntä, koska me olemme osallisena 
Hänen jumalallisesta luonnostaan ja olemme Hänen 
totuuksien ja rakkauden levittäjinä.

Sinä kannat Hänen jumalallista läsnäoloaan. Sinä 
olet taivaan päämaja, koska sinä olet Jumalan talo. 
Olet Hänen elävä, liikkuva ja aktiivinen temppelinsä. 
Joten tee vaikutusta maailmaasi Hänen jumalallisella 
läsnäolollaan. Hän on läsnä sinussa ja aktiivinen sinun 
kauttasi, aivan niin kuin Hän oli Raamatun aikoina. 
Omista tällainen tietoisuus, Kristus-tietoisuus, ja siunaa 
omaa maailmaasi Hänen jumalallisella läsnäolollaan, 
jota sinä kannat mukanasi.

Rakas Isä, mikä etuoikeus se onkaan, että en ole 
ainoastaan vain osanottajana iankaikkisiin totuuksiin, 
vaan olen myös sinun jumalallisen läsnäolon 
kantaja, kuljettaja ja jakelija! Minun kauttani sinun 
moninainen viisaus, armo, täydellisyys, pelastus, 
vanhurskaus, rakkaus, parantuminen ja kauneus 
tulevat ilmenemään, tuoden kestävää muutosta 
maailmaani sinun Henkesi voiman kautta, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Jumalan työn tekemiseen tarvitaan paljon 
enemmän kuin vain taitoa ja kätevyyttä. Sinun 

tulee olla täynnä Henkeä! Palauta mieleesi se, mitä 
luimme avausjakeestamme. Herra määräsi Besalelille 
aivan erityisen työtehtävän, mutta ensin Herran tuli 
täyttää hänet Hengellä. 

Seurakunnan ylläpito, musiikki, tekninen 
osasto, lasten työ, ensikertalaisten palveleminen, 
kokousavustajien osasto, pastorien avustajat, solu 
toiminta jne. ovat kaikki pastoraalisen työn alaisuuteen 
kuuluvia osa-alueita. Sinä et voi tehdä näitä asioita 
lihasi kautta, vaan ne tulee tehdä Hengen kautta. Sinun 
tulee aina tehdä kaikki se, mitä teet Jumalan huoneessa 
ja Kuningaskunnassa Hengen voiman kautta, koska 
muuten sillä ei ole jumalallista merkitystä tai vaikutusta. 

Paavali sanoi 2. Korinttolaiskirjeessä 3:5-6, “…
vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka 
myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden 
liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä 
kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.” Se 
on Henki, joka tekee eläväksi, joten sinun työsi ja 
palveluksesi Jumalan huoneessa tulee olla Hänen 
kauttansa pyhitettyä. 

Roomalaiskirjeessä 15:15-16 Paavali todisti 

ENEMMÄN KUIN VAIN TAITOA JA 
KÄTEVYYTTÄ

…Ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan 
hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, 

tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä
 (2. Mooseksen kirja 31:3).
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siitä armosta, joka hänelle oli annettu olla Jumalan 
palvelijana pakanoiden keskuudessa. Sitten hän 
rukoili, “…niin että pakanakansoista tulisi otollinen 
ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.” Ei ole olemassa 
mitään palvelutyötä ilman Pyhää Henkeä. Mikään ei 
menesty ilman Häntä. 

Jos toimit jollain tavalla johtajana tai työntekijänä 
seurakunnassa, Hengen tulee pyhittää sinun työsi! 
Sakarja 4:6 sanoo, “Ei sotaväellä eikä voimalla, 
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” On 
olemassa jatkuva Hengellä täyttyminen, jota sinä 
tarvitset ja jota sinun tulee kokea kulkiessasi Herran 
kanssa. Lue Efesolaiskirjeestä 5:18-21 oppiaksesi sen, 
kuinka voit olla aina täynnä Henkeä. 

Teen kaikki asiat Jumalan Hengen voimalla. 
Minä olen jatkuvast i  Hengel lä täytettynä 
kaikenlaisessa viisaudessa, terveessä harkintakyvyssä, 
ymmärryksessä, kirkkaudessa ja hallintavallassa! 
Tästä syystä minä koen ja elän todeksi elämässäni 
jatkuvaa menestystä ja ikuisesti kasvavaa kirkkautta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Luukkaan evankeliumissa 4:4 (KJV). Jeesus sanoi, 
“Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan 

leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta.” Ja myös 
Johanneksen evankeliumissa 6:35, Jeesus sanoi, “...
Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, 
ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei 
enää koskaan ole janoissaan.”

Tästä vastaavan symbolismin voimme nähdä 
Luukkaan evankeliumissa 9, jossa Jeesus moninkertaisti 
viisi “leipää” ja antoi ne opetuslapsilleen, jotta he 
ruokkisivat niillä kansan. Tämä leipä symboloi Jumalan 
Sanaa, jonka Hän antaa meille ja joka meidän tulisi 
vastaavasti taas “antaa” tai jakaa muille. Kun jaamme 
leipää (Sanaa), kun jaamme Evankeliumia toisten 
kanssa ja tuomme lisää sieluja Kuningaskuntaan, silloin 
tapahtuu moninkertaistuminen. Apostolien teot 6:7 
sanoo, “Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten 
luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko 
pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.”

Kun voitat sieluja, Jumalan Sana menestyy, koska 
Sana menee silloin jokaisen ihmisen maailmaan. 
Jos paikan päällä olisi vaikkapa 500 ihmistä, jotka 
vastaanottaisivat Sanan ja jos he veisivät tämän saman 
Sanan taas viiteen sataan eri maailmaan, ja näin tämä 
sama kuvio aina vaan kertautuisi eteenpäin.

JUMALAN LEIPÄ
Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas 

taivaasta ja antaa maailmalle elämän 
(Johannes 6:33).
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Haluatko sinä, että Herran Sana menestyy? Jos 
vastauksesi on “kyllä,” kylvä sitä siinä tapauksessa 
ihmisten sydämiin, “jaa leipää” (Sanaa). Muista, että 
kun opetuslapset jakoivat leipää väkijoukolle Luukkaan 
evankeliumissa 9, leipä jatkoi moninkertaistumistaan.

Tämä oli Herran idea ja odotusten kohde silloin, 
kun Hän antoi suuren lähetyskäskyn Matteuksen 
evankeliumissa 28:19-20. Hän käski meitä viemään 
Evankeliumin jokaisen ihmisen maailmaan ja tekemään 
opetuslapsia niistä, ketkä ovat meidän omassa 
elinympäristössämme. Tästä syystä julista, opeta ja jaa 
Sanaa sillä tavalla, että toiset voivat vastaanottaa sen ja 
tulla myös tämän saman Sanan tehokkaiksi julistajaksi 
ja opettajaksi. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minusta totuuden Sanan haltijan ja Kristuksen 
suurlähettilään. Olen voimaannutettuna tekemään 
kansakunnista opetuslapsia ja näyttämään heille 
sen kuinka elää. Hengen voiman kautta minä teen 
monia muita tehokkaiksi ja saan heidät mukaan sinun 
mahtaviin työvoimiisi. Näin kirkkauden Evankeliumin 
valo loistaa intensiivisesti ja leviää jokaisen ihmisen 
maailmaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Avausjakeessamme apostoli Paavali valaisee 
Hengen kautta ei-kristityn ihmisen kamalan 

tilan. Luetaanpa Amplified käännöksestä lisää selkeyttä 
tähän: “Heidän moraalinen ymmärrys on pimentynyt 
ja heidän järkeilynsä on hämärtynyt. [He ovat] 
vieraantuneet (etääntyneet, karkoittaneet itsensä). 
Jumalan elämästä [ilman osuutta siinä; tämä tapahtuu 
heidän] tietämättömyyden vuoksi…“ (AMPC). 

Miten kammottava tila tällainen onkaan olla! Jos 
tietämättömyys Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan 
voi laittaa ihmisen näin epätoivoiseen tilaan, pimeyden 
helmoihin, niin kuvitteleppa mitä sitten Jumalan tarkka 
tunteminen voi puolestaan saada aikaan! 

Tunteminen tässä kontekstissa ei ole tieteellistä tai 
mentaalista. Tarkemmin sanottuna se on erityislaatuista 
tuntemista: “epignosis” (kreikaksi). Se viittaa tarkkaan, 
täydelliseen ja täsmälliseen Jumalan tuntemiseen. 
Kokemusperäiseen Jumalan tuntemiseen, joka on 
hankittu ilmestyksen ja tuttavuuden kautta. 

Sen jälkeen, kun olet vastaanottanut pelastuksen, 

KASVA TIETÄMYKSESSÄSI
Nuo, jotka, pimentyneinä 

ymmärrykseltään ja vieraantuneina 
Jumalan elämästä heissä olevan 

tietämättömyyden tähden ja sydämensä 
paatumuksen tähden (Efesolaiskirje 4:18).

tiistai 24



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 1:15-2:1-10 & Jesaja 13-14

Luukas 24:40-53 & 2. Samuelin kirja 21-22

Apostolien teot 20:32; 2. Pietarin kirje 1:1-2; 
2. kirje Timoteukselle 3:15-17

on aivan ensiarvoisen tärkeää antaa itsensä Sanan 
palvelutyölle. Sananlaskut 11:9 (KJV). julistaa, “…
mutta tietämyksen kautta oikeamieliset vapautetaan.” 
Sinulle on jo testamentattu perintö Kristuksessa, mutta 
Jumalan tuntemisen kautta sinä pystyt ottamaan 
haltuusi kaiken sen, mikä on jo oikeutetusti sinun 
Kristuksessa. 

Antaudu Jumalan tuntemisen puoleen. Sinulla 
tulee olla loppumaton ruokahalu Sanan puoleen. 
Ne jotka eivät tunne Sanaa, musertuvat helposti 
olosuhteiden alle ja tulevat elämän kriisien voittamiksi. 
Mutta Jumalan tuntemisen kautta armo ja voima yli 
kriisien (rauha). moninkertaistuu elämässäsi (2. Pietarin 
kirje 1:1-3). Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että 
olet paljastanut Sanasi minun henkeeni ja että olet 
täyttänyt minut sinun Sanasi tuntemuksella kaikessa 
viisaudessa ja hengellisessä ymmärtämisessä. Olen 
tullut sinun Sana si rakentamaksi, muokkaamaksi 
ja vahvistamaksi, jopa juuri tälläkin hetkellä, jotta 
voin tehdä suurempia urotekoja, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Kun Jeesus käveli maan päällä, Hän eli 
Kuningaskunnan elämää. Hänen elämä ja 

palvelutyö oli todella ihmeellistä ja yliluonnollista. Hän 
ruokki viisituhatta miestä pienen pojan lounaalla (eikä 
naisia ja lapsia oltu edes laskettu tähän). Hän herätti 
kuolleet ja käveli veden päällä jne. Hän teki niin monia 
yliluonnollisia asioita, jotka ovat kirjattuna Raamattuun 
meitä varten.

Mutta tässä on nyt asian pointti: ihmeet joita 
Jeesus teki, eivät olleet ihmeitä Hänelle. Vaan ne 
olivat ilmaisua Hänen Kuningaskuntansa elämästä. Ne 
asiat mitä Hän teki ja se tapa miten Hän eli, näyttävät 
meille sen, miten meidän tulisi elää ja toimia tänä 
päivänä, koska me olemme tässä Kuningaskunnassa 
nyt. Uudestisyntyneinä olemme syntyneet Jumalan 
rakkaan Pojan Kuningaskuntaan, jossa yliluonnollinen 
on luonnollista meille. 

Joten aivan niin kuin Jeesuksen, niin sinunkin 
koko elämäsi tulisi olla joka päivä yhtä loppumatonta 
ihmeiden ja yliluonnollisuuden ylitsepursuilua. Jokaisen 
liikkeesi, jokaisen ottamasi askeleen ja jokaisen 
puhumasi sanan tulisi tuoda ilmi yliluonnollisuutta. Näin 
siksi, koska Jumalan Sana on selkeä, “…sillä sellainen 
kuin hän (Jeesus). on, sellaisia mekin olemme tässä 

YLILUONNOLLISEEN 
ULOTTUVUUTEEN SYNTYNEENÄ

Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät 
soveliaiksi olemaan osalliset siitä 

perinnöstä, mikä pyhillä on valossa, häntä, 
joka on pelastanut meidät pimeyden 
vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 

Poikansa valtakuntaan
 (Kolossalaiskirje 1:12-13).

keskiviikko 25



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 2:11-22 & Jesaja 15-18

Johannes 1:1-13 & 2. Samuelin kirja 23-24

2. Pietarin kirje 1:2-4; Johannes 14:12; 
1. Johanneksen kirje 4:17

maailmassa” (1. Johannes 4:17).
Meillä on se sama elämä, mikä Hänellä oli. Hänen 

voimansa on sinussa, se työskentelee sinussa kaiken 
aikaa, koska Hän elää sinussa. Mutta sinun tulee oppia 
se, kuinka voit päästää sen virtaamaan sinusta ulos kohti 
maailmaa. Jumalallisuus tekee työtään sinussa. Tämä on 
se syy, miksi sinun tulee täyttää mielesi Jumalan Sanalla 
ja Jumalan Hengestä tulevilla ajatuksilla! Harjoittele 
tietoisesti elämään tätä Jumala-elämää, elämällä sitä 
Jumalan Sanan kautta. 

Monet elävät elämäänsä tavallisina ihmisinä heidän 
oman tietämättömyytensä vuoksi Sanasta (Psalmi 
82:5). Opiskele ja mietiskele Jumalan Sanaa jatkuvasti, 
jotta voit soveltaa elämääsi näitä yliluonnollisen Kristus 
elämän siunauksia ja elää tässä ulottuvuudessa - JOKA 
PÄIVÄ! 

Minä olen syntynyt katoamattomasta Jumalan 
Sanan siemenestä, joten tästä syystä minä pysyn 
yhteydessä Sanaan, koska siellä on terveyteni, 
vaurauteni, menestykseni ja sellainen viisaus, jolla 
pääsen elämässäni eteenpäin. Kun minä opiskelen 
ja mietiskelen Sanaa, minun perintöni Kristuksessa 
tulee paljastetuksi minulle ja minä vaellan tässä 
todellisuudessa. Yliluonnollisen elämän eläminen 
on minulle luonnollista, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Ylempänä oleva Raamatun paikka ei ole lupaus. 
Nyt kun olet uudestisyntynyt, sinä olet jo uusi 

luomus. Sana ei sano, että sinusta tulee uusi luomus, 
kun ensin sinun tapasi ja käyttäytymisesi ovat tulleet 
täydellisiksi, ei! Ainut mitä vaaditaan on se, että sinä 
olet Kristuksessa. 

Sitten jälkimmäinen osa jakeesta sanoo vielä, “…
katso, kaikki on tullut uudeksi.” Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinun tulee nähdä Sanan kautta! Näe hengellisesti. 
Ei ole väliä millainen sinun elämäsi oli ennen kuin annoit 
sydämesi Kristukselle, nyt kun olet uudestisyntynyt, 
asiat ovat muuttuneet!

Huomaa alleviivattu sana “katso,” se tarkoittaa 
Jumalan perspektiivistä näkemistä. Älä katso enää 
fyysiseen, vaan näe Sanan kautta ja Hengen kautta.  
Ehkäpä sinä synnyit sydänsairauden kanssa; nyt kaikki 
vanha on kadonnut! Se verisairaus on kadonnut. Se 
syöpä on kadonnut sinun kehostasi! Ne huonot tavat 
ovat nyt poissa. Kunnia Jumalalle! 

Jopa positiiviset asiat elämässäsi on korvattu 
vielä paremmilla. Omista tällainen tietoisuus. Näe 

NÄE SANAN KAUTTA
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 

on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi 

(2. Korinttolaiskirje 5:17 KJV).
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itsesi ja sinun elämäsi Sanan kautta. Kaikki asiat sinun 
elämässäsi, nyt kun olet uudestisyntynyt, ovat Jumalasta 
(2. Korinttolaiskirje 5:18). Tämä tarkoittaa, että ne ovat 
jumalallisia, ne ovat täydellisiä. Sinussa ei ole mitään 
outoa. Vihollisella ei ole mitään sinussa. 

Jeesus sanoi, “…sillä maailman ruhtinas tulee, 
ja minussa hänellä ei ole mitään” (Johannes 14:30). 
Niin kuin Hän on, niin olemme me. Vihollisella ei ole 
meissä mitään hänen sairauksia, tauteja, raihnaisuuksia, 
epäonnistumisia tai heikkouksia. Sinut on luotu 
täydelliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on Jumalan 
Sana sinua koskien, joten näe itsesi tässä valossa. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olen 
ensimmäinen ja paras kaikista sinun luomuksistasi. 
Minä olen tuhoutumaton ja valloittamaton tämän 
maailman korruptoituneille vaikutuksille, koska 
suurempi on Hän, joka on minussa, kuin hän 
joka on maailmassa. Olen uusi luomus, joka on 
yliluonnollista lajia. Minun elämäni on Jumalan 
kirkkauden ja kauneuden ilmentymää. Minä olen 
elossa Jumalalle kaikella henkeni, sieluni ja ruumiini 
voimalla. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Uudestisyntyneenä ollessasi sinulla on Jumalan 
elämä ja luonto sinussa, tästä syystä sinä et 

ole tavallinen ihminen. 2. Pietarin kirje 1:4 sanoo, 
“joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja 
mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta 
tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi…” 

Jotkut kristityt viittaavat itseensä “ihan vaan 
tavallisina ihmisinä,” ja ovat olevinaan nöyriä, mutta 
tämä on surullista. Niin kauan kun sinä uskot, tunnustat 
ja toimit tämän lausunnon pohjalta, sinä mukaudut 
silloin vielä ihmisluonnon mukaisesti. Vaikka se sinun 
ihmisluontosi on jo tullut Jumalan jumalallisen luonnon 
syrjäyttämäksi sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit. 

2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku 
on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä 
on vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut 
uudeksi.” Sinä olet uusi luomus, sinulla on uusi elämä 
- jumalallinen elämä - eikä enää ihmiselämä. Sinussa 
oleva elämä ei tule enää veren kautta, vaan Hengen 
kautta.

Raamattu sanoo, että lihan elämä on veressä 
(3. Mooseksen kirja 17:11). Mutta Roomalaiskirje 
8:8-9 sanoo, “Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi 
olla Jumalalle mieleen...” Mutta lue vielä loppuosa, 
joka sanoo “Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan 

ÄLÄ MUKAUDU IHMISLUONTOON 
Tämän minä olen kirjoittanut teille, 

jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, 
tietääksenne, että teillä on iankaikkinen 

elämä (1. Johanneksen kirje 5:13).
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Hengen…” 
Uudestisyntyneenä ollessasi, sinun elämäsi on 

Hengen ylläpitämää elämää. Hän on se elämä, joka 
vaikuttaa sinun fyysisessä kehossasi. Roomalaiskirje 
8:11 sanoo, “Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, 
joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on 
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne 
Henkensä kautta, joka teissä asuu.”

Nyt voit ymmärtää paremmin, kun Raamattu 
sanoo Johanneksen evankeliumissa 1:12-13, “Mutta 
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman 
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan 
tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” Tule 
enemmän tietoiseksi tästä Jumalan elämästä sinussa ja 
tuo ilmi sinun Kristuksessa olevaa jumalallista luontoasi.

Minulla on Jumalan elämä ja minä kuljen tietoisena 
tästä todellisuudesta. Minun elämäni tiellä ei ole 
kuolemaa, koska minä olen elämän ruumiillistuma 
ja olen syntynyt Hengestä käsin hallitsemaan ja 
vallitsemaan kuninkaana yli kaikkien olosuhteiden. 
Siunattu olkoon Jumala! 

TUNNUSTUS



finnish

Kuoleman kirous on kaiken yllä täällä maan 
päällä ja tämä on se syy miksi kaikki maan 

päällä rappeutuu. Mutta kun sinä olet uudestisyntynyt, 
sinut on siirretty kuoleman ulottuvuudesta elämän 
ulottuvuuteen.

 Tämän vuoksi sinun tulee jyrkästi kieltäytyä 
sairauksista, koska sairaudet ovat alkavaa kuolemaa. 
Ne ovat asteittain edistyvää kuolemaa. Jos sairaus 
yrittää hyökätä kehoasi vastaan, älä hyväksy sitä! Toimi 
Sanan pohjalta. Sinun elämäsi tiellä ei ole kuolemaa, 
eikä pimeyttä, joten kieltäydy majoittamasta mitään, 
mikä on pimeydestä lähtöisin. Raamattu sanoo, “…
vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jaakob 
4:7).

Sanat, jotka luimme avausjakeestamme ovat 
Jeesuksen sanoja. Myöhemmin sen jälkeen, kun Hän 
astui ylös taivaaseen ja Uuden Testamentin Seurakunta 
sai alkunsa, apostoli Paavali toisti vielä uudelleen saman 
totuuden. Roomalaiskirjeessä 8:1 (KJV). hän sanoi, 

SINÄ OLET ELÄMÄN 
ULOTTUVUUDESSA

Totisesti, totisesti minä sanon teille: 
joka kuulee minun sanani ja uskoo 
häneen, joka on minut lähettänyt, 

sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän 
joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt 
kuolemasta elämään (Johannes 5:24).
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“Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, 
jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, jotka eivät vaella 
lihan, vaan Hengen mukaan.”

Miksi niille ei ole “kuolemaa,” jotka eivät elä 
omien aistiensa varassa, vaan elävät Sanan mukaisesti. 
Vastaus löytyy toisesta jakeesta: sillä elämän Hengen 
laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut heidät 
synnin ja kuoleman laista (Roomalaiskirje 8:2). Kunnia 
Jumalalle!

Maailma on synnin ja kuoleman lain kirouksen 
alla, mutta sinä et elä tämän lain alla. Sinä elät elämän 
Hengen lain alaisuudessa ja tässä ulottuvuudessa 
elämä on ainoastaan se, mikä hallitsee. Mietiskele tätä 
totuutta ja anna sen täyttää sinun sielusi ja tulla myös 
ilmi sinun kehossasi. 

Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on 
tehnyt minut vapaaksi kuoleman ja synnin laista. 
Minä elän ja vaellan elämän lain mukaisesti, koska 
minä olen elämän ulottuvuudessa. Tällä elämän 
tielläni ei ole pimeyttä, eikä kuolemaa. Jumalan 
elämä työskentelee jokaisessa olemukseni säikeessä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Jokainen kristitty on kuninkaallinen pappi 
Jumalalle. Sinä saatat sanoa, “Minä en koskaan 

vastannut kutsuun olla pappi.” Mutta sinä päivänä, kun 
sinä teit Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran, sinut 
asetettiin samantien tähän virkaan. Ja sinun ensisijainen 
vastuusi kuninkaallisena pappina on esirukoileminen. 

Esirukouksessa sinä asetut Jumalan puolelle ja 
yhteyteen rukoilemaan, jotta Hänen hyvä tahtonsa 
pääsee tapahtumaan jonkun toisen ihmisen elämässä. 
Tämä tarkoittaa, että sinun tulee tuntea Hänen tahtonsa 
ja tarkoituksensa liittyen tähän kyseiseen henkilöön, 
maahan, tilanteeseen tai mihin tahansa, minkä puolesta 
sinä rukoilet, jotta voit rukoilla täsmällisesti. 

Jotkut kristityt ovat kehittäneet virheellisen 
uskomuksen sen suhteen, että esirukoilemisen 
palvelutyö kuuluisi vain tietyille kristityille tai vain niille, 
jotka ovat seurakunnan rukousryhmässä, mutta tämä 
ei ole totta. Meillä kaikilla on velvollisuus esirukoilla 
(Efesolaiskirje 6:18).

1. kirjeessä Timoteukselle 2:1-3 apostoli Paavali 
kirjoittaa Hengen kautta, “Minä kehoitan siis 
ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 
esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten 
puolesta…Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, 
meidän vapahtajallemme….” Joten sinun tulee täyttää 
sinun esirukoilemisen palvelutyö kuninkaallisena 
pappina ja näin tehdessäsi on olemassa muutamia 

MEIDÄN ENSISIJAINEN VASTUUMME 
KUNINKAALLISINA PAPPEINA

Ja on tehnyt meidät kuninkaiksi ja 
papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle 
kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! 

Amen (Ilmestyskirja 1:6).
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faktoja, jotka sinun tulee ottaa huomioon. 
Ensinnäkin, esirukous on aina jonkun toisen ihmisen 

puolesta. Toiseksi, sinun tulee olla pitkäjänteinen, 
koska sinä yrität taivuttaa toisen ihmisen asettumaan 
linjaan Jumalan tahdon kanssa. Joten sinun tulee 
jatkaa rukouksessa niin kauan kuin tarvetta ilmenee ja 
keskittää Jumalan voiman vaikutus siihen henkilöön 
tai tilanteeseen, jonka sinä tahdot muuttaa. Tarkkaile 
myös merkkiä voitosta sinun omassa hengessäsi. Tämä 
on se hetki, kun tiedät varmasti, että sinulla on se, mitä 
olet pyytänyt. 

Ryhdy siis esirukouksen palvelutyöhön ja opi 
kuinka saada aikaan muutoksia Jeesuksen Nimessä. 
Jumala on antanut sinulle hallintavallan ja auktoriteetin, 
muuttaaksesi tapahtumien kulkua täällä maan päällä—
tilanteita sinun elämässäsi, perheessäsi ja niiden 
ihmisten elämissä, jotka ovat sinun ympärilläsi. Sinä 
voit saada tämän aikaan oman esirukoilijan palvelutyösi 
kautta kuninkaallisena pappina.

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että 
pidät minua uskollisena ja olet uskonut minulle 
tämän esirukouksen palvelutyön. Minä julistan, että 
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi menee eteenpäin 
ilman esteitä ja tulee kirkastetuksi kaikissa maailman 
kansakunnissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

On erittäin tärkeää ymmärtää profetian lahjaa ja 
sitä kuinka se toimii, jotta me voimme käyttää 

sitä täsmällisesti. Profetia toimii usein uskon ilmaisussa. 
Uskon ilmaisu taas on sellaisten sanojen julistamista, 
jotka tulevat käymään toteen tai joiden sinä toivoisit 
toteutuvan.

Et voi kuitenkaan käyttää pelkästään tätä uskon 
sanojen julistamisen tasoa muuttaaksesi kokonaisen 
kansakunnan, kaupungin, perheen tai jonkun toisen 
ihmisen elämän suuntaa. Sinun tulee tuntea Jumalan 
tahto ja Hengen suunta siinä kyseisessä asiassa, 
jotta voit puhua yhdenmukaisia sanoja Jumalan 
Hengen suunnan kanssa ja saadaksesi aikaan sellaisia 
muutoksia, jotka ovat linjassa Hänen tahtonsa kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että profetian lahjan täytyy 
toimia ilmestyksen kautta, eikä vain sinun uskosi ilmaisun 
kautta. Esimerkiksi, sinä saatat olla rukouskokouksessa, 
jossa rukouksen johtaja Hengen johdattamana sanoo, 
“Profetoi sinun omaa asuinmaatasi koskien.” Tämän 
seurauksena sinä alat puhumaan profetaalisia sanoja; 
niitä asioita, joita sinä haluat tapahtuvan sinun maassasi. 

Vaikka sinä nyt toimit ja profetoit, niin kuin sinua 
oli ohjeistettu, se ei vielä kuitenkaan automaattisesti 
tarkoittanut sitä, että sinä olisit puhunut täsmälleen 
Jumalan mielen mukaisesti, sinun maatasi koskien 
tuossa kyseisessä hetkessä. Sinun puhumasi sanat ovat 
saattaneet olla epäjohdonmukaisia suhteessa Jumalan 
antamaan ilmestykseen.

PROFETOI MUUTOKSIA
Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen 

armon mukaan, mikä meille on annettu; 
jos jollakin on profetoimisen lahja, 

käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä 
uskoa on (Roomalaiskirje 12:6).
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Tästä käy ilmi se, että sinä et voi pysyä ainoastaan 
siinä osassa, jossa kerrot profetiaa eteenpäin, vaan 
sinun täytyy myös saada ilmestystä siihen. Sinun tulee 
tuntea Jumalan mieli. Ja kun tunnet sen, sinä tiedät 
mitä sanoja sinun tulee puhua, niin ettet puhu Häntä 
vastaan. Tämä on se syy, miksi me rukoilemme paljon 
Hengessä. Kun rukoilemme kielillä, meidän oma 
henkemme tulee avoimemmaksi sille, että Jumalan 
viisaus voi alkaa pulputa sisältämme ja opastaa meitä 
oikeisiin sanavalintoihin. 

Tämän lisäksi Raamatun kirjoitusten opiskelulla 
on myös todella olennainen rooli. Kun sinä opiskelet 
ja mietiskelet Kirjoituksia, sinun henkesi täyttyy valolla 
ja sinä tulet valaistuneeksi Jumalan suunnitelmien ja 
tarkoitusten suhteen. Ja tämän valaistumisen ansiosta 
sinä pystyt myös rukoilemaan ja profetoimaan Hänen 
tahtonsa mukaisesti. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua profetian lahjasta, joka 
toimii elämässäni ja jonka kautta minä siunaan 
ja rakennan omaa maailmaani. Minä profetoin, 
että sinun vanhurskautesi on perustettu ihmisten 
sydämiin ympäri maailmaa, ja että Evankeliumin 
totuuden kautta pelastus, parantuminen ja terveys, 
vauraus ja menestys, vapautuminen, turvallisuus, 
rauha ja ilo leviävät kaikkiin maailman kansakuntiin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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united kingdom:  
+44 (0).1708 556 604
+44 (0).08001310604

nigeria:
01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

usa:
+1 (0). 980-219-5150
+1-281-759-5111

south africa:  
+27 11 326 0971

Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän 
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta 

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

”Rakas Herra Jumala, uskon koko sydämestäni Jeesukseen 
Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan. Uskon Hänen kuolleen 
minun puolestani ja Jumalan herättäneen Hänet kuolleista. 
Uskon, että Hän elää tänä päivänä. Tunnustan, että Jeesus 
Kristus on elämäni Herra, tästä päivästä eteenpäin. Hänen 
kauttaan ja Hänen Nimessään minulla on iankaikkinen elämä; 
olen uudestisyntynyt. Kiitos Herra, että olet pelastanut sieluni! 
Minä olen nyt Jumalan lapsi. Halleluja!”

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi lisää 
tietoa siitä, kuinka voit kasvaa uskossasi kristittynä, 

voit ottaa meihin yhteyttä:

 PELASTUS RUKOUS



Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1. 
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja, 
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.

Mi l joonat ovat tul leet vaikutetuiksi  hänen 
televisio	 ohjelman	 “Atmosphere	 For	 Miracles.”	
(Ilmapiiri ihmeille). kautta, joka tuo Jumalan 
jumala l l isen läsnäolon suoraan ihmis ten 
koteihin. Hänen televisio palvelutyön laajuus 
u lo t tuu  ka ikk ia l le  maa i lmaan Lovewor ld 
satelliitti-verkkojen välityksellä, jotka tarjoavat 
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle. 

Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing 
School).	hän	tuo	julki	Jeesuksen	Kristuksen	parantavia	
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten 
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista 
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30 
vuotta	lukuisten	evankeliointi-tapahtumien(outreach),	
massakokousten(crusade).	 ja	 myös	 useiden	
erinäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.

KIRJOITTAJASTA
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