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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 2010 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2020 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 jokapäiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Eräs mies neuvoi omaa kristittyä poikaansa, että 
hänen ei tulisi olla liian aktiivinen Jeesuksen 

Kristuksen puolesta. Hän oli huolissaan siitä, että hänen 
poikansa saattaisi menettää oman elämänsä Jeesuksen 
Kristuksen palvelemisen ja Evankeliumin julistamisen 
takia. Mutta poika vastasi isälleen, “Isä, minä teen vain 
sitä, mitä Jeesus käski minun tehdä. Palvelen Häntä 
elämälläni.”

Isä loukkaantui ja sanoi kärkkäästi, “Sinä siis 
teet sitä, mitä Jeesus käski sinun tehdä? Siksi Hän 
kuoli nuorena, 33 vuotiaana! He tappoivat Hänet!” 
Aivan kuten tämä isä, on monia, jotka eivät ymmärrä 
Kristuksen tarkoitusta, eivätkä myöskään elämän 
tarkoitusta. Kyse ei ole siitä, miten pitkään sinä elät, 
vaan kyse on siitä, minkälaista elämää sinä elät.

Totuus on kuitenkin näiden ihmisten kohdalla se, 
että ongelma ei ole todellisuudessa nyt siinä, että he 
haluaisivat elää pitkään tai tahtoisivat läheisilleen pitkää 
ikää. Jos tästä olisi kyse, olisivat asiat aivan toisin, sillä 
Jumala on jo luvannut heille iankaikkisen elämän, mutta 
heidän todellinen ongelmansa on kuoleman pelko.

Niin kauan, kuin kuoleman pelko hallitsee 
ihmistä, hän ei voi vielä elää täyden potentiaalinsa 
mukaisesti elämässään; hän ei kykene täyttämään 
omaa kutsumustaan. Hän tulee sanomaan ja tekemään 
sellaisia asioita, joihin hän ei oikeasti usko, ja kaikki 

PALVELE HERRAA ELÄMÄLLÄSI

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, 
hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa 
elämänsä minun tähteni, hän pelastaa 

sen (Luukkaan evankeliumi 9:24).   

lauantai 1
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tämä tapahtuu hänen oman elämänsä varjelemisen 
vuoksi. Mutta me luemme avausjakeestamme, “...
joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen….” 
Elä elämääsi Kristukselle täysin varauksettomasti! 
Sinun tulee kyetä sanomaan, “Tuli vastaan mitä 
hyvänsä, minä pysyn Jeesuksen Kristuksen ja Hänen 
Kuningaskuntansa puolella! Minä tulen julistamaan 
Evankeliumia kaikissa tilanteissa!”

Muista, mitä Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 
10:19, “Katso, minä olen antanut teille vallan tallata 
käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä mikään ole teitä vahingoittava.” Kun julistat 
Evankeliumia, ja varsinkin näinä lopunaikoina,, älä 
pelkää mitään, sillä Herra Itse on sinun suojasi. Juuri 
nyt Hän sanoo sinulle ne samat sanat, mitä Hän sanoi 
apostoli Paavalille Apostolien teoissa 18:10, “Sillä 
minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä 
sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on 
paljon kansaa tässä kaupungissa.”  

Minä elän elämän ulottuvuudessa, jossa kuolemalla ei 
ole mitään valtaa. Minut on ristiinnaulittu Kristuksen 
kanssa, joten en enää elä minä, vaan Kristus elää 
minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka on rakastanut 
minua ja antanut itsensä minun edestäni. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jotkut ihmiset luulevat Herran sal l ivan 
onnettomuuksia ja Hänen olevan vastuussa niistä 

vastoinkäymisistä, joita ihmiset kokevat elämissään. 
Kuten eräs mies valitti, “Minä palvelen Jumalaa, 
teen joka päivä Hänelle töitä, mutta silti Hän salli 
paholaisen tulla tappamaan vauvani.” Mutta tämä 
ei ole totta! Herra ei ole vastuussa pahuudesta tai 
kaltoinkohtelusta, jota ihmiset kokevat, koska sellainen 
ei ole yhdenmukaisessa linjassa Hänen luontonsa 
kanssa. Hän on rakkaus, Hänessä ei ole pimeyttä.

Mistä tahansa oletkaan kärsinyt elämässäsi, 
jos se ei ole yhdenmukaisessa linjassa Kristuksen 
Evankeliumin kanssa, se ei ole silloin tullut Jumalalta. 
Elämä on hengellistä ja sinä olet vastuussa omasta 
elämästäsi — niistä asioista, joita elämässäsi tapahtuu. 
Kyse on uskostasi ja siitä, miten sinä käytät sitä. Jeesus 
sanoi Markuksen evankeliumissa 17:20, “...Jos teillä 
olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te 
voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, 
ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta”. 
Tämä on suvereeni julistus, joten kysymys kuuluu nyt: 
mitä sinä teet omalla uskollasi? Miten sinä laitat uskosi 
toimimaan?

Raamattu sanoo, “Vanhurskas on elävä uskosta…” 
(Heprealaiskirje 18:38). On sinun omalla vastuullasi 
käyttää uskoasi, kun kohtaat elämän kriisejä. Jaakobin 
kirje 1:22 sanoo, “Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä 

TUTKI OMAA USKOASI

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; 
tutkikaa itseänne… 

(2. Korinttolaiskirje 13:5).

sunnuntai 2
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vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” Tämä on nyt 
se avainasemassa oleva asia; Sanan tekeminen. Sinä 
toteutat uskoasi Sanaa “tekemällä”. Me olemme Sanan 
tekijöitä. 

Jos asiat eivät mene niin kuin olit odottanut 
niiden menevän, vika ei ole Jumalassa, sillä Hän on 
täydellinen. Koska Hän on täydellinen, sinun täytyy 
alkaa etsimään muualta sitä, mikä on mennyt vikaan. 
Kyse voi olla siitä, että sinä et ole ymmärtänyt Häntä 
tai Hänen Sanaansa tarpeeksi hyvin. Ehkäpä et tehnyt 
tarkalleen ottaen sitä, mitä Hän sanoi, tai kenties ajoitus 
ei ollut kohdillaan. Näin ollen se, mitä sinun tulisi tehdä 
seuraavaksi, on oman uskosi tutkiminen, kuten luimme 
avausjakeestamme.

Meille annettu elämä uskossa ei ole petosta. Herra 
ei piileskele uskon takana niin, että Hän ei tekisikään 
sitä, minkä Hän on sanonut tekevänsä. Usko toimii 
aina. Jos se ei toiminut, se ei ollut silloin uskoa. Joten 
jatka siis uskosi kasvattamista lisääntyneen Sanan 
tuntemuksen kautta.  

Rakas Isä, sinä olet täydellinen, sinussa ei ole 
muutoksia, eikä valo vaihdu varjoksi. Otan vastuun 
ja hallintavallan elämästäni kasvattamalla uskoani 
Sanan kautta sekä vahvistamalla uskoani käyttämällä 
sitä. Näin ollen saan aikaan voittoja ja menestystä 
kaikenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish10

maanantai 3
KIITÄ AINA

Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta 
meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimessä
 (Efesolaiskirje 5:20). 

Ihmisen aivot ovat jaetaan kahteen puoliskoon: 
oikeaan ja vasempaan. Vasempaa puolta 

käytetään analysoimiseen, laskemiseen ja 
suunnitteluun. Sieltä tulevat myös tekosyyt. Jos sinun 
olisi määrä tehdä esimerkiksi jokin tehtävä, mutta sinä 
sanot, “En ole varma pystynkö tekemään tämän siitä 
ja tästä syystä johtuen”; tämä on vasen aivopuolisko 
tekemässä työtään. Se tuottaa syyt menestykselle ja 
epäonnistumiselle.

Oikea aivopuolisko taas on se, joka tarttuu 
spontaanisti kiinni kuviin, luo mielikuvitusta ja antaa 
vastauksia. Se tuottaa luovuutta, kauneutta ja värejä. 
Mutta valitettavasti, koska ympärillämme oleva 
maailma elää pääasiallisesti aistien varassa, meitä 
on opetettu enemmän järkeilemään. Tämän takia 
useimmat ihmiset toimivat aivojensa analyyttisen 
puolen (vasemman puolen) varassa ja sen seurauksena 
he eivät ole luovia eivätkä he pysty antamaan selkeitä 
vastauksia. 

On kuitenkin tärkeää huomata se, että aivojesi 
oikea puoli voidaan aktivoida. Yksi parhaista tavoista 
tämän saavuttamiseen on siinä, mitä Jumala näyttää 
meille avausjakeessamme: “Kiittäen aina Jumalaa ja 
Isää kaikesta...” Jumala tietää, koska Hän on luonut 
sinut. Hän tietää, että jos sinä olet aina kiitollinen, 
sinulla tulee olemaan iloinen asenne kaikista tilanteista 
huolimatta ja sinä kykenet luomaan vastauksia ja 
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Siunattu Isä, sinä olet niin armollinen ja ystävällinen! 
Olen kiitollinen koko sydämeni pohjasta sinun 
armostasi, laupeudestasi, viisaudestasi ja voimastasi, 
joiden avulla minä voin elää voitokkaasti tänään 
ja menestyä kaikessa siinä, mitä teen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS

ratkaisuja. Näin sinä tulet näkemään värejä, kauneutta 
ja kirkkaampaa puolta elämästä.  

Opettele sen tähden kiittämään aina kaikesta. 
Sillä ei ole väliä, jos olet veloissa, tai jos useilla ihmisillä, 
jotka ovat sinulle velkaa, ei ole millä maksaa sinulle 
takaisin; ala kiittämään! Vuokranantajasi on kenties 
irtisanonut asuntosi, ala silti kiittämään! Ehkäpä olet 
kuullut työpaikkasi alkavan vähentämään työntekijöitä 
ja sinun nimesi on listalla, ala kiittämään! Riippumatta 
kaikista tällaisista haasteista, kiitä aina! 

Raamattu kertoo meille sen, että kiittäminen 
Kristuksessa Jeesuksessa on Jumalan tahto sinulle 
kaikenlaisissa tilanteissa (1. Tessalonikalaiskirje 5:18). 
Heprealaiskirje 13:15 sanoo, “Uhratkaamme siis 
hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se 
on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä 
ylistävät.” Kun sinulla on tällainen asenne — kiitollinen 
asenne — sinun elämäsi tulee olemaan pelkkää 
voittoa, kirkkautta, iloa ja täynnä jatkuvia todistuksia. 
Halleluja! 
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Eräs nuori mies oli kuolemansairas ja luuli jo 
kuolevansa. Eräänä perjantai-iltana hänet tuotiin 

luokseni. Kun minulle kerrottiin hänen ongelmistaan, 
sanoin hänelle, “Tule kokoukseeni sunnuntaina.”

Kun hän jakoi myöhemmin omaa todistustaan, 
hän sanoi, “Kun Pastori Chris sanoi minulle, ‘Tule 
kokoukseeni sunnuntaina’, silloin tiesin, että en tulisi 
kuolemaan ennen tuota sunnuntaita, koska minun oli 
määrä nähdä hänet.” Hän tarttui kiinni sanoihini, että 
näkisi minut sunnuntaina. Me palvelimme häntä ja 
lopulta hän parantui ihmeen kautta. 

Näin sinun tulee elää elämääsi Jumalan Sanassa. 
Sinä otat sen Sanan, joka on tullut sinulle Jumalalta ja 
ankkuroit siihen koko elämäsi ja elät sen mukaisesti. 
Tämä tuo mieleeni myös erään kokemuksen Jeesuksen 
ja Hänen opetuslastensa välillä. Jeesus sanoi heille, 
“Menkäämme järven tuolle puolen” (Luukas 8:22). 
Matkanteko kävi lopulta niin myrskyisäksi, että 
opetuslapset olivat aivan kauhuissaan ja huusivat 
Mestarille, “Mestari, Mestari, me hukumme” (Luukas 
8:24).

JUMALAN SANASSA ELÄMINEN

Ja hän sanoi heille: Missä on teidän 
uskonne? Mutta pelko oli vallannut 
heidät, ja he ihmettelivät, sanoen 
toisilleen: Kuka onkaan tämä, kun 
hän käskee sekä tuulia että vettä, ja 

ne tottelevat häntä?
(Luukkaan evankeliumi 8:25).

tiistai 4
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Mestarin vastaus heille oli se, jonka luimme 
avausjakeestamme. Hän kysyi heiltä, “Missä on teidän 
uskonne?” Hän ei kysynyt tuulesta tai myrskystä. Vaan 
sen sijaan Hän sanoi, “Sanoin teille, että me menemme 
toiselle puolelle järveä, ja kun kerran sanoin niin, silloin 
me saavumme toiselle puolelle, riippumatta siitä, 
kuinka raivokkaasti tuuli puhaltaa; me emme huku 
matkalla!” Hän siis sanoi, “Teidän olisi pitänyt luottaa 
minun sanoihini.”

Sillä ei ole väliä, mitä ympärilläsi tapahtuu; kieltäydy 
tulemasta levottomaksi. Älä salli talouden tai politiikan 
saada sinua tuntemaan oloasi hermostuneeksi, vaan 
pysy Jumalan Sanassa. Elä elämääsi Jumalan Sanassa. 
Pidä elämäsi Hänen Sanassaan ja tiedä se, että mikään 
ei voi pysäyttää sinua, eikä mikään voi tuhota sinua. 
Ole mukana Jumalan bisneksissä, julista Evankeliumia 
pelottomasti ja arkailematta. Suurempi on Hän, joka 
on sinussa. Halleluja!

Olen täysin antautuneena Sanan palvelutyölle. 
Opiskelun ja mietiskelyn kautta Sana uppoaa 
syvälle henkeeni ja tuottaa minuun sen kantamaa 
sanomaa. Minä reagoin tilanteisiin ja olosuhteisiin 
Sanan perspektiivistä käsin. Siksi elän joka päivä 
voitokkaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Idea siitä, että uudella luomuksella olisi syntinen 
luonto, on yleisintä sellaisten kristittyjen 

keskuudessa, jotka katsovat asiaa tästä perspektiivistä 
käsin: “Minä olin syntinen, mutta nyt olen pelastunut.” 
Mutta uusi luomus ei ole se, joka oli synnissä ja 
pimeydessä, vaan se ihminen on todella kuollut 
Kristuksen kanssa.

Vanha syntinen luonto tuli ristiinnaulituksi 
Kristuksessa ja se korvattiin Jumalan vanhurskauden 
luonnolla: “Kun tiedämme sen, että meidän vanha 
ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että 
synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää 
syntiä palvelisi” (Roomalaiskirje 6:6). Kun Jeesus nousi 
kuolleista, sinä nousit yhdessä Hänen kanssaan uuteen 
elämään, uuden luonnon kanssa. Sinussa oleva elämä 
ei ole jatkoa siihen vanhaan elämään tai yhdistelmää 
vanhasta ja uudesta. Kyse on aivan uudesta elämästä 
— uudesta vanhurskauden elämästä. Siunattu olkoon 
Jumala! 

Roomalaiskirje 6:4 sanoo, “Niin olemme siis 

HÄN KORVASI SYNTISEN LUONTOSI 
HÄNEN VANHURSKAUDELLA

keskiviikko 5

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 
tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi 
(2. Korinttolaiskirje 5:21). 
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yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista 
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman.” Ei siis ihme, että 
Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeessä 3:10, “...
pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa 
kuvan mukaan.”

Sinä olet syntynyt vanhurskaaksi Kristuksessa 
Jeesuksessa. Hän korvasi sen syntisen luonnon Hänen 
vanhurskauden luonnolla. Hänen sijaiskuolemansa 
ratkaisi syntiongelman ja toi tullessaan uuden luomuksen 
— uuden lajin — joka on luotu vanhurskauteen ja tosi 
pyhyyteen. Kunnia Jumalalle! 

Minä olen syntynyt Jumalasta ja minun hengessäni 
toimii Hänen vanhurskaus. Sellainen kuin Jeesus 
on omassa kirkkaudessaan ja vanhurskaudessaan, 
sellainen olen myös minä. Minulla ei ole enää sitä 
vanhaa luontoa, sillä olen syntynyt vaeltamaan 
uudessa elämässä. Minä olen Jumalan vanhurskaus 
Kristuksessa Jeesuksessa, ja minut on kutsuttu 
Jumalan kaltaisten yhteyteen. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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torstai 6

Efesolaiskirjeessä 5:18-19, apostoli Paavali kertoo 
meille, “Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä 

tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen 
keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä 
lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle.”

Kun opiskelet Apostolien tekoja, tulet huomaamaan 
sen, miten apostolit palvelivat Jeesuksen Nimessä, 
jakamalla Jumalan Sanaa Pyhän Hengen voimassa. 
Siksi heillä oli niin poikkeuksellisen hyvät tulokset. 
Samasta on kyse tänä päivänä. Jotkut yrittävät niin 
kovasti menestyä omassa voimassaan ja luonnollisessa 
viisaudessaan, mutta todellinen menestys vain karttaa 
heitä. Tämä johtuu siitä, että he toimivat omista 
mielistään käsin — aistien ulottuvuudesta — joka on 
todella rajallista.

Todellinen menestys tulee Hengen kautta. Jos sinä 
olet yrittänyt menestyä omassa voimassasi ja omilla 
kyvyilläsi, nyt on tullut aika lopettaa kamppaileminen 
ja alkaa luottamaan Hengen strategioihin ja Hänen 
viisauden opastukseen elämässäsi. 2. Korinttolaiskirje 

AVAIMESI LOPUTTOMIIN VOITTOIHIN

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

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

(Sakarjan kirja 4:6).
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3:5 sanoo,  “Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä 
ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, 
vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta.”

Meidän toimintaamme liittyvä taito, kyvykkyys, 
viisaus ja armo tulevat kaikki Hengestä käsin. 
Luota Häneen. Miten olet suunnitellut kasvattavasi 
Seurakuntaa, soluryhmää tai yhteisöä? Miten olet 
ajatellut moninkertaistaa rahasi tai liiketoimesi koon? 
Tämän kaiken täytyy tapahtua Hengen kautta! Hän 
tulee tekemään sinusta ihmeen, kun kuljet Hänen 
kanssaan ja sallit Hänen opastaa sinua kaikessa 
siinä, mitä teet. Hän tulee paljastamaan sinulle 
Kuningaskunnan todellisuuksia ja Jumalan kirkkauden 
todellisuutta. Hän on avain loppumattomien voitojen 
elämään ja poikkeukselliseen menestykseen.

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua sisimmässäni 
asuvasta Pyhän Hengen läsnäolosta, joka saa aikaan 
sen, että vaellan ja toteutan täydellisen tahtosi. Olen 
kaiken aikaa täynnä Henkeä, jotta voin palvella 
tehokkaasti Evankeliumin asiaa. Minä julistan 
jumalallista läsnäoloasi omaan maailmaani ja tuon 
suuren sielujen sadonkorjuun Kuningaskuntaamme, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme sanoo, että me puhumme 
salattua Jumalan viisautta. Mitä viisauden 

puhuminen on? 1. Korinttolaiskirje 2:12-13 (KJV) antaa 
meille tästä idean. Siinä sanotaan, “Mutta me emme 
ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, 
joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala 
on meille lahjoittanut, ja sitä me myös puhumme, 
emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, 
vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset 
hengellisesti.”

Huomaa tämä alleviivattu kohta: siinä ei sanota 
“siitä me puhumme”, vaan sen sijaan “sitä me 
puhumme”. Voimme lukea jotain samankaltaista 
jakeesta kuusi. Siinä sanotaan, “Kuitenkin me 
puhumme viisautta täydellisten seurassa….” Me emme 
puhu viisaudesta; me puhumme viisautta ja viisaus 
on Jumalan Sana. Viisauden puhuminen on Sanan 
puhumista.

Kolossalaiskirje 1:27 sanoo esimerkiksi, “Kristus 
teissä, kirkkauden toivo.” Kun julistat tämän 
Sananpaikan pohjalta, “Minä tulen olemaan ainainen 
voittaja. Elämäni on ilmaisua Kristuksen kirkkaudesta 
ja hallintavallasta”, niin silloin sinä puhut viisautta. 
Kun julistat, “Minulta ei puutu mitään, koska olen 

 PUHU VIISAUTTA

Vaan me puhumme salattua Jumalan 
viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on 
edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja 

meidän kirkkaudeksemme
 (1. Korinttolaiskirje 2:7).

perjantai 7
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Efesolaiskirje 6:21-24 & Jesaja 58

1. Korinttolaiskirje 2:12-13; Sananlaskut 18:21; 
Markus 11:23

Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. 
Koko maailma on minun”; näin sinä puhut Jumalan 
viisautta. Sinä puhut viisautta, kun sanot olosuhteista 
ja tuntemistasi oireista huolimatta, “Jumalan elämä on 
tullut aktivoiduksi jokaisessa olemukseni säikeessä. 
Olen täynnä elämää.” 

On myös niitä, jotka saattavat ajatella sinun 
olevan järjiltäsi, kun puhut Jumalan viisautta, sillä 
Jumalan viisaus on hullutusta luonnolliselle ihmiselle. 
1. Korinttolaiskirje 2:14 julistaa, “Mutta luonnollinen 
ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen 
on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä 
ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.”

Puhu aina Jumalan viisautta ja niin elämäsi 
tulee kirkastamaan Jumalaa. Julista ykseyttäsi Herran 
kanssa. Julista ja tunnusta vanhurskautta, terveyttä, 
hallintavaltaa ja kirkkautta Kristuksessa Jeesuksessa. 
Kunnia Jumalalle!

Jumalan viisaus on aina sydämessäni ja suussani. 
Minulla on upea elämä. Minä tunnistan ja tunnustan 
sitä, että olen erinomainen ja täynnä kirkkautta. Elän 
vanhurskauden, hallintavallan ja kunnian elämää 
Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Näinä meidän päivinämme demonit rehottavat 
monissa kaupungeissa yrittäen estää ihmisiä 

vastaanottamasta Evankeliumia. Osa avausjakeestamme 
sanoo, “...niissä uskottomissa, joiden mielet tämän 
maailman jumala on niin sokaissut….” Tämä on 
Saatanan työtä. Hän on tämän maailman jumala 
ja hänellä on omat agenttinsa eri kansakunnissa, 
joiden tehtävänä on estää ihmisiä vastaanottamasta 
Evankeliumia.

Kun siis huomaat, että ihmiset jahkailevat 
pelastuskutsuun vastaamisen suhteen, vaikka 
Evankeliumia on jo julistettu voimallisesti, tee silloin se, 
mitä Jeesus kehotti tekemään: aja ulos pahoja henkiä 
(Markus 16:17). Aja ne ulos kaupungeista, kylistä, 
maaseudulta, lähiympäristöstäsi ja asuinmaastasi 
samalla, kun rukoilet palavasti Hengessä.

Jos me emme toimi ja laita stoppia näiden 
demonien työlle, ne tulevat jatkamaan riehumistaan 
saaden aikaan sen, että tällaisten alueiden asukkaat ovat 
entistä vähemmän vastaanottavaisina Evankeliumille. 
Mutta kiitos Jumalalle siitä, että meillä on auktoriteetti 

AJA ULOS PAHAT HENGET OMASTA 
MAASTASI

Mutta jos meidän evankeliumimme 
on peitossa, niin se peite on niissä, 
jotka kadotukseen joutuvat, niissä 
uskottomissa, joiden mielet tämän 
maailman jumala on niin sokaissut, 
ettei heille loista valkeus, joka lähtee 
Kristuksen kirkkauden evankeliumista, 

hänen, joka on Jumalan kuva
 (2. Korinttolaiskirje 4:3-4).

lauantai 8
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Jeesuksen Nimessä siirtää ja poistaa ne sekä niiden 
ote näiden alueiden yltä, ja näin otamme alueemme 
haltuun. Meillä on oikeus ottaa enkeleiden kanssa 
haltuumme nämä alueet, jotka aikaisemmin olivat 
Jumalan Henkeä vailla.

Sillä ei ole väliä, mitä siinä kaupungissa tai maassa 
on meneillään, jossa sinä asut, eikä myöskään sillä, 
mitä demoneja sillä alueella on pitämässä ihmisiä 
otteessaan; aja ne ulos! Kun teet näin, monien sydämet 
tällä alueella tulevat avoimiksi vastaanottamaan 
Evankeliumin sanoman ilomielin ja he tulevat 
pelastumaan. 

Tee elämäntyösi siitä, että Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumi tulee kasvamaan suuresti ja valtaamaan alaa 
siellä, missä sinä olet. Salli Hänen vanhurskauden nälän 
tulla perustetuksi omaan kaupunkiisi, paikallisyhteisöösi 
ja asuimaahasi niin, että alat esirukoilemaan ja murrat 
ihmisten elämiä sitovat kahleet. Anna tästä tulla 
elämäntehtäväsi.

Kiitos siunattu Isä siitä, että kaikki kansakunnat 
kuuluvat sinulle. Minä julistan Jeesuksen Nimeä 
jokaisen kaupungin, kansakunnan ja hallituksen 
ylle. Pahuuden voima tulee murretuksi maailman 
kansakuntien ja kaupunkien yltä ja Evankeliumi 
valtaa alaa voitokkaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kuvittelepa itsesi pyrkimässä sisälle sellaiseen 
tapahtumaan, johon edellytetään pääsylippua, 

jota sinulla ei ole. Portilla sinulta evätään mitä 
todennäköisimmin sisäänpääsy ja tulisit pettymään. 
Mutta kun sinulla on pääsylippu, silloin olet luottavaisin 
mielin, koska voit vain näyttää sen ja pääset sisälle. 

Jeesuksen Nimi edustaa sinulle juuri tätä samaa: se 
on lippusi kaikkiin siunauksiin; se on paljon enemmän 
kuin mitä voisit koskaan edes kuvitella tai toivoa. 
Halleluja! Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 
16:23, “Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. 
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte 
jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun 
nimessäni.”

Kaikki, mitä voisit koskaan pyytää tai toivoa, on 
jo täytetty Kristuksessa. Sinun tehtäväksesi on jäänyt 
ainoastaan sen tunnustaminen, että kaikki kuuluu 
jo sinulle Hänen Nimessään. Julista aina vähän 
väliä, “Minä olen Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Olen osallisena pyhien perinnöstä. 
Kaikki on minun Jeesuksen Nimessä!” Kun teet tällaisia 
tunnustuksia luonto vastaa sinulle. Kunnia Jumalalle!

HÄN ON PÄÄSYLIPPUSI

Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät 
kelpaaviksi jakamaan sitä perintöä, 
mikä pyhillä on valon valtakunnassa 

(Kolossalaiskirje 1:12 NIV).

sunnuntai  9
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Roomalaiskirje 11:25-36 & Psalmit 82-84
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Efesolaiskirje 3:12; Apostolien teot 13:38-39; 1. 
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Monet kuitenkin yhä anovat Häntä siunaamaan, 
parantamaan ja vapauttamaan heitä perustuen heidän 
omaan tietämättömyyteensä Kristuksen valmiiksi 
tulleesta työstä. He saavat tästä jonkinlaista tyydytystä 
itselleen, kun he lähestyvät Häntä tällaisella anelevalla 
asenteella. Ei näin! Hän ei tahdo sinun toimivan näin, 
ei enää kaiken sen jälkeen, mitä Jeesus on saavuttanut 
sinua varten Hänen uhrikuolemallaan! Hän on tuonut 
sinut ykseyteen jumalisuuden kanssa. Hänen ansiosta 
sinulla on nyt rohkeus ja sisäänpääsy Hengen kautta 
Isän luokse ja kaikkiin taivaan siunauksiin. Siunattu 
olkoon Jumala!  

Rakas Isä, kiitän sinua Jeesuksen Nimessä olevasta 
voimasta ja auktoriteetista, joiden kautta saan elää 
taivaan ylitsepursuilevassa hyvyydessä, voitossa ja 
siunauksissa. Hänen Nimessään vaellan Jumalan 
poikien kirkkauden ja kunnian täyteisessä perinnössä 
ja vapaudessa. Halleluja! 

RUKOUS
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maanantai 10

Kun ihminen vastaanottaa Kristuksen, silloin 
hän vastaanottaa uuden elämän. Hänestä 

tulee uusi ihminen, joka ei ole aiemmin ollut olemassa: 
uusi luomus Kristuksessa. Tämä uusi elämä on 
vanhurskauden elämä. Se on paljon ylempänä syntiä, 
paholaista, kuolemaa ja helvettiä. Tämän uuden elämän 
ansiosta sinä voit nyt elää vanhurskasta elämää. 

Syy sille, miksi ihmiset tekevät syntiä, on se, että 
heillä on syntinen luonto. Tämä syntinen luonto tulee 
kuitenkin syrjäytetyksi vanhurskauden luonnolla,  kun 
ihminen uudestisyntyy.

Sinussa ei tapahtunut vain jokin muutos, kun 
sinä uudestisynnyit; vaan se sinussa ollut synnin 
elämä ja luonto korvattiin ja vaihdettiin täysin uuteen 
vanhurskauden elämään. Todellinen kristinusko ei 
ole siis sitä, että ihmiseen olisi lisätty tai välitetty 
toinen luonto, vaan ihmisen henki on tullut täysin 
uudelleenluoduksi Jumalan toimesta. Sinusta tuli 
Jumalalle elävä uuden syntymäsi kautta. Näin ollen 
oikein elämisestä ja Isän tahdon täyttämisestä on tullut 

UUSI VANHURSKAUDEN ELÄMÄ

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 
tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi 
(2. Korinttolaiskirje 5:21).
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Roomalaiskirje 12:1-16 & Psalmit 85-88

Filippiläiskirje 1:15-22 & Jesaja 61

Roomalaiskirje 5:17; Roomalaiskirje 8:1-4

sinulle täysin luonnollista.
Uskonto opettaa sitä, että jos ihminen elää oikein, 

silloin Jumala pitää häntä vanhurskaana, mutta tämä 
on hyvin ristiriitaista. Kukaan ei voi elää vanhurskaasti, 
ellei Jumala ole ensin tehnyt häntä vanhurskaaksi. 
Hengessäsi oleva Jumalan vanhurskaus on se, mikä 
antaa sinulle kyvyn oikein elämiseen. 

Kristinuskossa Jumala siis tekee sinusta ensin 
vanhurskaan, jotta Hänellä olisi sitä kautta oikeutus 
odottaa sinun myös elävän oikein. Raamattu sanoo, että 
Jeesus Kristus kuoli meidän rikkomustemme tähden, 
ja että Hänet herätettiin takaisin elämään meidän 
vanhurskauttamisemme tähden (Roomalaiskirje 
4:25). Vanhurskauttaminen tarkoittaa vanhurskaaksi 
julistamista. Siunattu olkoon Jumala!  

Minä olet syntynyt Jumalasta ja Hänen vanhurskauden 
luonto on minun hengessäni. Aivan niin kuin Jeesus 
on, täynnä kirkkautta ja vanhurskautta, niin olen myös 
minäkin tässä maailmassa. Minä olen syntynyt uuteen 
elämään. Olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa 
Jeesuksessa ja minut on kutsuttu Jumalan kaltaisten 
yhteyteen. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jokainen meistä on kutsuttu täyttämään 
ainutlaatuista roolia Kristuksessa. Jumala on 

antanut meille erilaisia tehtäviä. Tämä meni näin 
myös Raamatun päivinä. Jotkut tehtävät saattavat 
olla suurempia ja kauaskantoisempia kuin taas toiset, 
mutta se, miten sinä suoriudut tehtävistäsi tullaan 
määrittelemään uskollisuutesi perusteella. Herra 
tuomitsee ja palkitsee sinut sen perusteella, kuinka 
uskollinen olet ollut palveluksen työssäsi, niissä 
tehtävissä, jotka on annettu sinulle, eikä jollekulle 
toiselle. 

Muista, että Hän on Se, joka antaa sinulle kyvyn 
kaiken sen tekemiseen, mitä Hän on antanut sinun 
tehtäväksesi. Jos Hän on antanut sinun tehtäväksi 
jotain suurempaa kuin jollekin toiselle, Hän ei ajattele, 
että tämä tekisi sinusta jotenkin suuremmoisemman; 
kyse on siitä, miten Hän Itse asettaa ja valitsee ihmisiä. 
On siis tärkeää, että viet ahkerasti eteenpäin juuri sitä 
tehtävää, jonka Hän on sinulle antanut.

Sananlaskut 22:29 sanoo, “Näetkö ahkeran miehen 
toimissaan? Hänen paikkansa on kuningasten luona, 

USKOLLISUUS PALVELUKSEN TYÖSSÄ
Mitä teettekin, tehkää se täydestä 
sydämestä,  ni in kuin tekisi t te 
sen Herral le  e t tekä ihmis i l le 

(Kolossalaiskirje 3:23).

tiistai 11
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Filippiläiskirje 1:23-30 & Jesaja 62

2. Aikakirja 31:20-21; Efesolaiskirje 6:5-9;
 Kolossalaiskirje 3:17

ei alhaisten luona.” Kätke tämä avausjakeessamme 
oleva Jumalan kehotus omaan sydämeesi; mitä teetkin, 
tee se täydestä sydämestäsi, niin kuin tekisit sen 
Herralle etkä ihmisille.

Jos sinä palvelet Herraa niin kuin palvelisit ihmistä, 
silloin se palkinto, jonka tulet saamaan, ei voi olla 
mitään suurempaa kuin mitä tässä maailmassa on. 
Minkä tahansa tehtävän Jumala antaakaan sinun 
tehtäväksesi Hänen Kuningaskunnassaan, tee se 
iloisesti, sydän palavana ja uskossa, niin kuin tekisit 
sen Herralle. Laita tämä käytäntöön ja tulet olemaan 
aivan ihmeissäsi siitä, miten Hänen armonsa tulee 
ilmentymään sinun elämässäsi. Aamen. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kunniasta ja 
etuoikeudesta, että saan täyttää tarkoitustani 
palveluksen työssä, armon Evankeliumin uskollisena 
palvelijana. Kaiken mitä teen, teen sen niin kuin 
Herralle ja saan aikaan merkittäviä tuloksia sinun 
kunniaksesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Meidän Jumalamme on niin armollinen 
ja ystävällinen. Hänen rakkautensa käy 

ihmisen ymmärryksen yli; se on ääretöntä rakkautta. 
Johanneksen evankeliumi 15:13 sanoo, “Suurempaa 
rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa 
henkensä ystäviensä puolesta.”

Herra Jeesus antoi elämänsä meidän tähtemme, 
eikä kukaan ollut aiemmin tehnyt näin. Hän oli 
jumalallinen ja täysin synnitön; silti Hänestä tehtiin 
syntiuhri ja hänet uhrattiin maailman syntien puolesta. 
Hän antoi itsensä vapaaehtoisesti ristiinnaulittavaksi 
toisten puolesta. Ajattelepa tätä: Hän otti meidän 
syntiemme paikan ristillä, jotta me voisimme ottaa 
Hänen vanhurskautensa paikan: “Sen, joka ei synnistä 
tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me 
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. 
Korinttolaiskirje 5:21).

Miten sinä kuvailisit tällaista rakkautta, joka sai 
Hänet kuolemaan syntisten puolesta—rikollisten, 
murhaajien, varkaiden, jne.? Hän tuli tähän maailmaan, 
eli täällä, teki ihmeitä, kuoli ja ylösnousi, ja Hän teki 
Kaiken, mitä Hän teki, hän teki sen rakkaudestaan 
ihmiskuntaa kohtaan.Hän kertoi Johanneksen 
evankeliumissa 10:10, että syy sille, miksi Hän tuli 
tähän maailmaan, oli se, että ihmisellä voisi olla elämä 
ja että se olisi yltäkylläistä. Elämä, jonka Hän on meille 
antanut, on siunausten ja ilon elämää, se on sellaista 
elämää, josta sinä voit nauttia. Halleluja!  

Nyt sen seurauksena, mitä Jeesus on tehnyt, 
me olemme pyhiä ja nuhteettomia Hänen edessään 

OTA HÄNEN RAKKAUTENSA VASTAAN

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä 

(Johanneksen evankeliumi 3:16).

keskiviikko 12
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rakkaudessa. Me voimme nyt seistä rohkeasti Jumalan 
läsnäolossa ilman syyllisyyttä, alempiarvoisuuden 
tunnetta tai pelkoa tuomiosta. Sinun ei tarvitse enää 
olla epävarmana tai epätietoisena sen suhteen, mikä 
sinun asemasi on Jumalan suhteen. Ole rohkea, 
itsevarma, vakuuttunut ja iloinen siitä, että sinä kuulut 
Hänelle ja että Hän on tehnyt sinusta yhtä Hänen 
Itsensä kanssa. Halleluja.

Sillä ei ole väliä, missä sinä olet ollut, mitä sinä 
olet tehnyt tai kuinka syvällä synnissä sinä olet rypenyt; 
sinun ei tarvitse juosta karkuun Jumalan luota. Hän 
sanoi Jesajan kirjassa 1:18, “Vaikka teidän syntinne 
ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne 
ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

Ota Hänen rakkautensa vastaan. Luota Häneen 
koko elämälläsi. Mikäli et ole vielä uudestisyntynyt, 
tämä on nyt sinun tilaisuutesi. Mene sivulle 74 ja 
rukoile siellä oleva pelastusrukous, tarkoittaen sitä 
koko sydämestäsi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua suuresta rakkaudestasi, 
jolla sinä rakastat minua. Kiitos, että olet valinnut 
minut oman tahtosi mukaisesti jo ennen maailman 
perustamista olemaan pyhänä, nuhteettomana 
ja hyväksyttynä sinun läsnäolossasi. Minä vaellan 
tietoisena siitä, että sinä rakastat minua iankaikkisesti 
ehdottomalla rakkaudellasi. Olen vanhurskautettu ja 
minulla on rauha sinun kanssasi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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torstai 13

Alleviivattua “tulen” -sanaa avausjakeessamme 
ei löydy alkuperäisestä hepreankielisestä 

versiosta, vaan se on lisätty sinne. NIV-käännöksessä, 
kuten monissa muissakin käännöksissä, tämä sanotaan 
oikein; NIV-käännös sanoo, “Kaikki kansakunnat 
piirittivät minua, mutta Herran nimessä minä 
leikkaan ne pois.” Hän ei siis sanonut, “...minä tulen 
leikkaamaan ne pois.”

Daavid teki uskonjulistuksia Hengestä käsin 
ennen kuin hän tuhosi vihollisensa miekalla. Hänen 
täytyi ensin tuhota vihollisensa omilla sanoillaan. 
Tämä on todella tärkeää, koska tästä me näemme 
sen, miten meidän tulee käsitellä vihollista. Sinun 
tulee leikata kaikki Saatanan vaikutus pois kaikista 
maailman kansakunnista, johtajista ja tämän maailman 
hallituksista. Tätä sinun tulee tehdä, kun rukoilet 
kansakuntien ja johtajien puolesta.

Daavid painotti erityisesti kohtaa, “leikkaan ne 
pois”, koska joskus sinun täytyy sanoa se monta 
kertaa. Kun me kuulemme sodista, pandemioista, 
turvattomuudesta, taloudellisista romahduksista, jne., 
ja kun huomaamme, että Saatana ottaa tästä kaikesta 
hyödyn irti, pitäessään ihmisiä pelon vankeina ja 
johtaessaan kansakuntia harhaan, silloin me puutumme 
peliin. Aivan kuten Daavid, me leikkaamme myös 

LEIKKAA SAATANAN VAIKUTUS POIS

Kaikki kansakunnat piirittivät minua: 
mutta Herran nimessä minä tulen 

tuhoamaan ne (Psalmi 118:10 KJV).
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Roomalaiskirje 15:5-13 & Psalmit 94-98

Filippiläiskirje 2:12-18 & Jesaja 64

Psalmit 118:10-12; Efesolaiskirje 6:12; Markus 16:17

kaiken Saatanan vaikutuksen pois. 
Kun sinä näet, että vihollinen riehuu ja pitää 

maailman kansakuntia panttivankeinaan, älä ole 
vain hiljaa, vaan leikkaa hänen vaikutuksensa pois 
rukouksessa puhumiesi uskontäyteisten sanojen kautta. 
Raamattu sanoo, “Siellä missä kuninkaan sana on, 
siellä on voima…” (Saarnaaja 8:4 KJV), ja me olemme 
kuningas-pappeja Jumalalle (Ilmestyskirja 1:6).

Ota nyt oma paikkasi siinä auktoriteetissa, joka 
on annettu sinulle Jeesuksen Nimessä, ja leikkaa pois 
kaikki vallat, voimat, tässä pimeydessä hallitsevat 
maailmanvaltiaat ja pahuuden henkiolennot taivaan 
avaruuksissa. Karkota ne pois kotoasi, koulustasi, 
asuinmaasi hallituksesta ja kaikilta julkisilta paikoilta. 
Ylistys Jumalalle! 

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä Jeesuksen 
Nimessä olevasta auktoriteetista, jonka avulla minä 
hallitsen yli Saatanan ja hänen joukkojensa. Tällä 
auktoriteetillani minä leikkaan pois kaikki vallat, 
voimat, tässä pimeydessä hallitsevat maailmanvaltiaat 
ja pahuuden henkiolennot taivaan avaruuksissa, 
asuinmaani johdon jokaiselta tasolta, perustuksista 
ja kaikilta mahdollisilta osa-alueilta. Aamen. 
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Toivo on hyvä asia, mutta se ei muuta sinun 
tilannettasi. Uskon ja toivon välillä on olemassa 

ero. Toivo viittaa tulevaisuuteen, mutta usko on aina 
NYT. Katsotaanpa tätä asiaa tästä näkökulmasta 
käsin: Jeesuksesta profetoitiin, että Hän tulisi olemaan 
kansakuntien toivo. Häntä kutsuttiin myös Israelin 
toivoksi ja pelastuksen toivoksi. 

Toisin sanottuna, Jumalan Pojan täytyi tulla 
maailmaan, jotta ihminen voisi koskaan pelastua; 
syntien puolesta täytyi olla uhri ja tämä uhri oli Jeesus. 
Kun Johannes Kastaja näki Hänet, hän sanoi, “Katso, 
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” 
(Johannes 1:29).

Joten Jeesus tuli ja täytti Jumalan suunnitelman. 
Hänet ristiinnaulittiin meidän sijastamme. Hän 
maksoi täyden hinnan ihmisten synneistä ja tämän 
jälkeen Jumala herätti hänet kuolleista ja antoi meille 
perinnön. Kolossalaiskirje 1:12 sanoo, “kiittäen Isää, 
joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset 
siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valossa.” Joten nyt, 
kun Jumala on antanut meille perinnön Jeesuksen 

ÄLÄ TOIVO, KÄYTÄ USKOASI

Nyt usko on sen todellisuutta, mitä 
toivotaan, todiste siitä, mitä ei nähdä 

(Heprealaiskirje 11:1 KJV).

perjantai 14
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Kristuksen kautta, ei ole enää mitään syytä toivoa sitä. 
Tämä “toivo” (Jeesus) tuli ja täytti kaiken sen, 

mitä Jumala lähetti Hänet meille tuomaan ja tekemään 
puolestamme. Halleluja! Kaikki, mitä sinä voisit ikinä 
toivoa Jumalalta, on jo saatavillasi, sinua varten 
valmiiksi tehtynä ja sinulle lahjoitettuna Jeesuksessa 
Kristuksessa. Joten nyt sinun tulee käyttää vain omaa 
uskoasi. 

Älä sano, “Minä toivon, että joku päivä nämä 
sairaudet lähtevät kehostani”; ei, lopeta toivominen ja 
ala käyttämään omaa uskoasi. Jotta tämä tilanteesi voi 
muuttua, sen täytyy tapahtua uskon kautta. Usko ottaa 
aina hallintavallan juuri NYT tässä hetkessä! Halleluja! 

Minun uskoni on aktiivinen ja se hallitsee juuri 
nyt! Jeesuksen Nimessä minä kuljen voimassa ja 
armossa, sekä Kristuksessa olevan perintöni valossa. 
Elän jumalallisessa terveydessä ja yliluonnollisessa 
menestyksessä. Minä olen ikuisesti voitokas, koska 
minä elän Sanassa ja sen kautta. Aamen.  

TUNNUSTUS
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On olemassa ihmisiä, jotka ajattelevat, että 
Jumalan tulisi hyväksyä heidät ja siunata heitä 

heidän omien hyvien tekojensa vuoksi. Mutta se, minkä 
Jumala palkitsee, on sinun uskosi Kristuksen täytettyyn 
työhön; Hänen sijaiskuolemaansa sinun puolestasi.

Apostoli Paavali paljasti meille sen, miten 
hyödytöntä omiin tekoihin luottaminen ja lain 
noudattaminen on Jumalan edessä. Hän kirjoitti, 
“Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon 
ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen 
menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 
omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan 
hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, 
joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon 
kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta 
uskon perusteella” (Filippiläiskirje 3:8-9).

Huomaa tämä alleviivattu osa: se paljastaa meille 
Evankeliumin ydinsanoman, joka on se, että meidät 
voidaan havaita olevan Hänessä ja omistavan, ei omaa 
vanhurskauttamme, vaan Jumalan vanhurskauden, 
jonka saamme uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. 

Älä yritä tehdä vaikutusta Jumalaan sinun 
“uskonnollisuudellasi”. Hän on jo siunannut sinua 

LUOTA HÄNEN TÄYTETTYYN TYÖHÖN

 Sillä armosta te olette pelastetut uskon 
kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 

lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi (Efesolaiskirje 2:8-9).

lauantai 15
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KAIKILLA hengellisillä siunauksilla taivaallisissa 
Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje 1:3). Ei ole 
olemassa mitään sellaista asiaa, mikä ei olisi jo sinun 
Kristuksessa. Kaikki, mitä Hän omistaa, kuuluu sinulle.

Muista, että Hän antoi sinulle oman elämänsä. Näin 
ollen sinun uskosi tulisi perustua siihen, mitä Kristus tuli 
tekemään; siihen, mitä Hän sai aikaan sinun puolestasi 
ja sinussa. Syy sille, että voit nyt elää jumalallisessa 
terveydessä ja jumalallisessa menestyksessä; ja että 
voit elää loppumattomien voittojen ja siunausten 
elämää, on se, että Kristus on jo antanut kaikki nämä 
asiat sinulle. Sinun huomiosi ja luottamuksesi tulisi olla 
Hänessä ja siinä, mitä mitä Hän on tehnyt ja kuka Hän 
on; ei sinun omissa teoissasi. 

Siunattu Herra, sinä olet suuri ja kaiken ylistyksen 
arvoinen. Kiitos, että olet siunannut minua kaikilla 
hengellisillä siunauksilla taivaallisissa Kristuksessa 
Jeesuksessa ja että olet tehnyt minusta osanottajan 
tähän kirkkauden täyteiseen perintöön, joka pyhillä 
on valon Valtakunnassa. Minun elämäni on todistus 
sinun armostasi. Elämäni tuo esiin kirkkauttasi, 
erinomaisuuttasi ja vanhurskauttasi, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



40 finnish

Tämä on aivan ihmeellistä! Herra sanoo, että 
Hän ei tule koskaan tai missään vaiheessa 

jättämään sinua avuttomaksi tai hylkäämään sinua. 
Amplified-käännös kertoo, että Hän toisti kolme kertaa 
nämä sanat “minä en” (painottaakseen asiaa): “minä 
en sinua millään tavalla petä, en luovu sinusta, enkä 
jätä sinua ilman tukea. “[Minä] en, [Minä] en, [Minä] 
en tule missään määrin jättämään sinua avuttomaksi, 
enkä tule hylkäämään [sinua], enkä anna sinun pettyä 
(rentoudu, sillä minun otteeni pitää kiinni sinusta)!”

Tämä Raamatun kohta tuo mieleeni Jeesuksen 
Sanat Johanneksen evankeliumissa 14:18, “En minä 
jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.” 
Kyllä, Jeesus on taivaassa, mutta Hän ei jättänyt 
meitä ilman apua. Hän ei jättänyt meitä yksinäisiksi, 
orvoiksi, toivottomiksi tai hylätyiksi. Hän lähetti meille 
Pyhän Hengen, eikä ainoastaan vain olemaan meidän 
kanssamme, vaan myös elämään meidän sisällämme. 
Tästä Hengestä on tullut nyt sinun rohkeutesi, apusi, 
riittävyytesi ja aivan kaikkesi.

Luota Häneen koko elämälläsi. Vietä aikaa Hänen 
kanssaan ja Hän saa sinut menestymään kaikissa 
asioissa. Hän on sanonut, että Hänen otteensa pitää 
sinusta kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että Hän on sinun 

ET OLE AVUTON, ETKÄ HYLÄTTY 

Älkää olko vaelluksessanne ahneita; 
tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän 
itse on sanonut: En minä sinua hylkää 
enkä sinua jätä (Heprealaiskirje 13:5).

sunnuntai 16
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kanssasi koko elämäsi ajan. Hän varmistaa sen, että sinä 
voitat aina. Hän tietää kyllä, miten pitää huolta sinusta. 

Sinun ei pitäisi ollenkaan epäillä Hänen apuaan, 
koska se on täysin varmaa ja taattua. Raamattu 
kertoo, että Hän on sinun “auttajasi hädän hetkellä” 
(Psalmi 46:1). Vaikka sinä löytäisit itsesi ongelmista 
tai haastavista tilanteista, voit olla varma siitä, että 
sinä et ole yksin niissä; joko Hän auttaa sinut ulos 
niistä tilanteista tai sitten Hän näyttää sinulle sen, mitä 
sinun tulisi itse tehdä, jotta pääset niistä ongelmista 
voitokkaana ulos. 

Pyhä Henki on sinun mitä parhain etusi, turvasi 
ja voimasi. Tunnista ja arvosta Hänen työtään omassa 
elämässäsi ja rakasta Häntä kaikesta sydämestäsi. 

Rakas Pyhä Henki, minä tunnistan sen, että sinä olet 
Se, joka johtaa minut menestyksen ja voiton tielle. 
Kiitän sinua siitä, että sinä olet minun parhain etuni, 
turvani ja voimani, ja auttajani hädän hetkellä. Sinä 
autat minua jatkuvasti, ja siksi olen varma siitä, että 
menen jatkuvasti eteenpäin, menestyn ja kehityn 
kaikkina aikoina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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maanantai 17

Millaisia sanoja sinun suustasi tulee ulos ja mistä 
ne ovat peräisin? Miksi sanot niitä asioita, 

joita sanot? Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä, 
joita sinun tulisi pohtia omassa sydämessäsi. Kristittynä 
sinun tulisi aina tarkkailla elämääsi ja kiinnittää aivan 
erityistä huomiota omiin sanoihisi: sanasi paljastavat 
sinut; ne paljastavat sinun luonteesi. 

 Jos ihmisen sanat ovat loukkaavia ja satuttavia, 
tämä kertoo vain siitä, minkälainen hän on omassa 
sisimmässään. Mutta jos sinun sanasi ovat armollisia, 
ystävällisiä, toisia nostavia ja sydämellisiä, tämä kertoo 
sinun persoonasi luonteenlaadusta. Sinun sanasi 
muodostavat todellisen luonteesi.

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 12:35, 
“Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille 
hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta 
esille pahaa.” Kristittynä sinulla on hyviä asioita 
sisimmässäsi, koska sinulla on jumalallinen luonto 
Kristuksessa. Erinomaisuus on hengessäsi. Joten, kun 
sinä puhut, kaiken sanomasi tulisi olla peräisin tästä 
ehtymättömästä erinomaisuuden lähteestä. 

Jeesus sanoi myös, “Joka uskoo minuun, hänen 
sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 
elävän veden virrat” (Johannes 7:38). Raamattu 
kertoo meille myös sen, että Hän puhui tässä Pyhästä 
Hengestä, jonka kaikki Häneen uskovat tulisivat 
vastaanottamaan (Johannes 7:39). Koska Pyhän 
Hengen läsnäolo on nyt elämässäsi, tämä tarkoittaa 
sitä, että sinä olet kykenevä päästämään nämä elävän 
veden virrat virtaamaan, ja tämä tapahtuu, kun alat 

SINUN SANASI PALJASTAVAT SINUT

S i l l ä  sano i s t a s i  s inu t  ju l i s t e taan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 
syylliseksi (Matteuksen evankeliumi 12:37).
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puhumaan sanoja; jumalallisia sanoja! 
Tämä tarkoittaa sitä, että jos kristitty puhuu katkeria, 

röyhkeitä tai töykeitä sanoja, silloin hän tuo esiin jotain 
sellaista, mikä ei ole linjassa hänen todellisen luontonsa 
kanssa. Jaakobin kirjeessä 3:11 meille kerrotaan, että 
samasta lähteestä ei pulppua sekä raikasta että karvasta 
vettä. Sinulla on tätä raikasta vettä, joka kumpuaa 
sinun sisimmässäsi olevasta Jumalan lähteestä. Sinulla 
ei ole mitään eri vesien sekoitusta. Sisimmässäsi on 
ainoastaan hyviä asioita ja siunauksia, jotka tulevat 
paljastetuiksi joka kerta, kun puhut.

Oma puheesi toimii todellisena mittarina sille, 
kuinka kypsä sinä olet kristittynä: “...Jos joku ei 
hairahdu puheessa [ei sano koskaan vääriä asioita], 
niin hänellä on täysin kehittynyt luonne ja hän on 
täydellinen….” (Jaakob 3:2 AMPC). Anna hyvien 
asioiden virrata runsaana sisimmästäsi, kun puhut 
sanoja omaan maailmaasi. Tuo parantumista ja 
elämää toisille. Tuo heille toivoa, voimaa ja rohkaisua. 
Suuntaa elämäsi kurssi kohti voittoja, kulkemaan aina 
kirkkaudesta kirkkauteen, puhumiesi terveiden ja 
uskontäyteisten sanojen kautta. 

Terveiden ja uskontäyteisten sanojeni kautta minä 
suuntaan elämäni kurssin kohti voittoja ja kulkemaan 
aina kirkkaudesta kirkkauteen. Pyhän Hengen 
voiman kautta minä puhun elämää ja viisautta 
kaiken aikaa. Minä elän jumalallisessa terveydessä, 
yliluonnollisessa yltäkylläisyydessä ja jatkuvassa 
menestyksessä ja vauraudessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

TUNNUSTUS



finnish44

Lue luomiskertomus 1. Mooseksen kirjasta: Kun 
Jumala näki, että kaikki mitä Hän oli tehnyt, oli 

kaikin puolin hyvää, miellyttävää ja erinomaista, Hän päätti 
työnsä ja lepäsi seitsemäntenä päivänä. Tämä seitsemäs 
päivä oli ihmisen ensimmäinen päivä. Kun ihminen heräsi, 
hän näki, että kaikki oli valmista. Ihmisen tehtäväksi ei 
jäänyt enää mitään muuta kuin vain nauttia kaikesta 
siitä, mitä Jumala oli luonut, pitää huolta siitä ja arvostaa 
Luojaansa. Tämä toimi heijastuksena siitä, mitä Jumalan 
ihmisille oli myöhemmin tulossa sapatissa ja levossa. Sinä 
olet syntynyt Hänen lepoonsa (Heprealaiskirje 4:9-10).

Sillä hetkellä, kun sinä tunnistat ja hyväksyt tämän 
totuuden ja alat myös toimimaan siinä, sinun elämäsi 
saa automaattisesti aivan uuden merkityksen; kaikki 
kamppailusi tulevat olemaan ohi. Ne järkyttävät asiat 
ja sekamelskat, joita ihmiset kokevat elämissään päivä 
toisensa perään, eivät tule enää koskaan olemaan osana 
sinun elämääsi. On olemassa ihmisiä, jotka elävät jatkuvaa 
kamppailemisen elämää. He hädin tuskin koskaan 
saavuttavat elämissään yhtään mitään ilman, että he 
joutuvat ensin kamppailemaan paholaisen kanssa. He ovat 
aina taistelemassa selvitäkseen elämänsä läpi, rukoillen 
ja paastoten päivätolkulla, ja ajaen ulos kaikenlaisia 
demoneja. Tämä on ollut heidän kokemuksensa elämästä 
aina lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Heidän täytyy 
taistella ankaria “hengellisiä sotia” ennen kuin he voivat 
päästä opiskelemaan yliopistoon. Kun heidän koulusta 
valmistumisen aika sitten tulee, tilanne on aivan yhtä 
hankala ja heidän täytyy jälleen taistella samantapaisia 
taisteluita. Ja jotta he voivat saada työpaikan koulusta 
valmistuttuaan, tämä sama tarina jatkuu. Eikä puolison 

ELÄMÄN EI TARVITSE OLLA 
KAMPPAILUA

Ja Jumala päätti seitsemäntenä 
päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, 

ja lepäsi seitsemäntenä päivänä 
kaikesta työstänsä, jonka hän oli 
tehnyt (1. Mooseksen kirja 2:2).
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löytäminen tai lasten kasvattaminen eroa myöskään 
tästä. Heidän elämänsä ovat täynnä pelkkiä vaikeuksia 
ja ongelmia yksi toisensa perään. Tällaisessa elämässä on 
jokin todella pielessä. 

Jos sinä olet uudestisyntynyt ja täyttynyt Pyhällä 
Hengellä, sinun tulisi elää jatkuvan ilon ja levon elämää, 
jossa sinä kokoat menestystä menestyksen päälle Pyhän 
Hengen voiman avulla. Mutta jos sinä et ymmärrä, kuinka 
hyödyntää ja nauttia tästä jumalallisesta perinnöstäsi 
Kristuksessa, sinä tulet todennäköisesti elämään “jatkuvien 
kamppailujen elämää”, sellaista elämää, jota juuri 
kuvailimme. Kieltäydy elämästä sellaista elämää. 

Omaksu tämä stressivapaa elämä Kristuksessa. Jeesus 
sanoi Matteuksen evankeliumissa 11:28, “Tulkaa minun 
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä 
annan teille levon.” Sinä olet jo tullut Hänen tykönsä, kun 
vastaanotit pelastuksen, ja Hän on jo antanut sinulle levon: 
“Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon 
teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa” 
(Heprealaiskirje 4:10). Tämä on sinun elämäsi todellisuus.

Herra Jeesus ei voittanut paholaista jättääkseen 
meidät edelleen “taistelemaan” ja kamppailemaan 
tänne koko elämämme ajaksi. Hänen sijaisuhrinsa 
meidän puolestamme ja Hänen voitokas työnsä meidän 
puolestamme on jo tullut täytetyksi. Muuta siis omaa 
ajattelutapaasi kulkemaan oikein ja hyväksy Hänen 
Sanansa. Hyväksy se ilon, rauhan ja kirkkauden elämä, 
jonka Hän on jo antanut sinulle. 

H e r r a  o n  t e h n y t  e l ä m ä s t ä n i  h e l p p o a , 
kirkkaudentäyteistä ja innostavaa. Minä elän 
kamppailu- ja stressivapaata elämää Kristuksessa. 
Minä olen Jumalan levossa, ja siksi minä nautin ja 
elän ilon, rauhan ja menestyksen elämää. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Jumala tahtoo, että sinä olet todella menestynyt 
ja onnellinen, jotta sinä voisit auttaa niitä, jotka 

ovat epätoivoisia, sillä Hän on sanonut: “Niin minä 
teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun 
nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi” (1. 
Mooseksen kirja 12:2). Sen sijaan, että toivoisit saavasi 
huomiota toisilta ja odottaisit sitä, että joku toinen tekisi 
sinut onnelliseksi, Jumala haluaa, että sinä olet se, joka 
tarjoaa apuaan toisille. 

On olemassa ihmisiä, jotka turhautuvat siitä syystä, 
että he ajattelevat, että toiset eivät välitä heistä. Mitä 
enemmän he toivovat saavansa huomiota, sitä enemmän 
heistä tuntuu siltä, että heidät jätetään huomioimatta, 
ja tämä saa heidät pois tolaltaan. Älä ole tällainen. 
Filippiläiskirje 2:4 TLB käännös sanoo, “Älkää ajatelko 
vain omia asioitanne, vaan olkaa myös kiinnostuneita 
toisista….” Jopa silloinkin, kun rukoilet, älä keskity vain 
itseesi; älä ole tietoisena ainoastaan omista tarpeistasi, 
vaan ole tietoisena toisten ihmisten tarpeista.

Muistan erään rakkaan veljen, joka tuotiin meidän 
kokouksiimme sairaana ja heikkona. Samaan aikaan, kun 
hän yritti pitää omaa heikkoa kehoaan istuma-asennossa, 
tuotiin hänen viereensä toinen sairas mies, jonka tilanne 
oli vielä huonompi. Tämän miehen surkea terveydentila 
sai tämän toisen veljen kyyneliin. Myöhemmin hän 
kertoi, että kun hän oli nähnyt tämän sairaan miehen ja 

VÄLITÄ JA HUOLEHDI TOISISTA 
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 

Totisesti minä sanon teille: kaikki, 
mitä olette tehneet yhdelle näistä 

minun vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle

 (Matteuksen evankeliumi 25:40).
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hänen kamalan tilanteensa, hän unohti itsensä ja alkoi 
rukoilemaan tämän miehen parantumisen puolesta. 

Tämä mies vastaanotti parantumisen ja hän parani 
samoin myös itse! Kun sinä tulet huolestuneeksi 
toisista ihmisistä, silloin Jumala pitää huolta sinun 
omista toiveistasi. Ehkäpä sinä olet rukoillut ja pyytänyt 
Jumalalta uutta työpaikkaa jo pidemmän aikaa, miksi 
et alkaisi nyt rukoilemaan myös toisten puolesta, joilla 
ei ole työpaikkaa? Sen sijaan, että olisit hukuttautunut 
oman perheesi huoliin ja ongelmiin, ala rukoilemaan 
sinun ympärilläsi asuvien perheiden puolesta. Kun sinä 
elät tällaisella tietoisuudella, ihmeitä alkaa tapahtumaan 
elämässäsi ilman, että sinun tarvitsee edes pyytää niitä. 
Halleluja! 

Ole aina tarpeeksi armollinen auttaaksesi toisia ja 
tarpeeksi rakastavainen, että pidät huolta heistä. Sinä 
olet Jumalan siunausten, rakkauden ja huolenpidon 
ojennettuna käsivartena omalle maailmallesi. Ajattele 
itsestäsi tällä tavoin, koska tämä on Jumalan käsitys 
sinusta.

Jumala on kykenevä saamaan kaiken armon — 
kaiken suosion ja maalliset siunaukset — tulemaan 
minulle yltäkylläisesti, niin että voin aina ja 
kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa olla 
omavarainen, ja omistaa tarpeeksi, niin etten tarvitse 
apua tai tukea. Olen varustettu yltäkylläisyydellä 
kaikenlaisiin hyviin tekoihin ja hyväntekeväisyyteen 
antamiseen. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Tulet kohtaamaan elämässäsi sellaisia tilanteita 
tai jopa ihmisiä, jotka yrittävät estää sinua 

elämästä onnellista ja iloista elämää. Loppujen lopuksi 
kaikki on kuitenkin kiinni sinun omasta valinnastasi. 
Kyllä, se on vain valintakysymys!

Mikäli sinä annat muiden ihmisten pettymysten 
tai elämän epäsuotuisten olosuhteiden pysäyttää sinut, 
tulet mitä todennäköisimmin elämään turhautuneena 
etkä kykene näin ollen täyttämään Jumalan sinulle 
suunnittelemaa elämän tarkoitusta. Tällä tavoin 
toimivat ihmiset kaatavat usein oman turhautumisensa 
ja kaiken vihansa toisten ihmisten niskaan. He tahtovat 
nähdä myös toiset murheellisina, sillä he eivät keksi 
mitään syytä sille, miksi toisten tulisi olla onnellisia. 
Monet ovat tällaisessa tilanteessa tänä päivänä. 

 Jumalan Sanaan perustuen sinun kohdallasi 
asioiden tulisi olla kuitenkin toisin. Sinä voit, ja sinun 
tulisikin, tehdä erilainen valinta. Valitse elää Hänen 
totuutensa valossa ja päätä mielessäsi se, että tulet 
aina olemaan iloinen ja tulet nauttimaan elämästäsi 
ympäröivistä olosuhteista riippumatta. Tee päätös sen 
puolesta, että tulet iloitsemaan ja nauttimaan kaiken 
aikaa omasta elämästäsi. Tämä on Hänen tahtonsa 
sinua kohtaan!

Herra sanoo 5. Mooseksen kirjassa 30:19 Israelin 
kansalle, “...minä olen pannut sinun eteesi elämän ja 

KYSYMYS ON VALINNASTA

Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja 
juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja 

iloa Pyhässä Hengessä
(Roomalaiskirje 14:17).
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kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis 
elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.” Tämä 
on yhtä aikaa sekä koskettavaa että ohjeistavaa. Hän 
antoi sinulle voiman valita elämän siunauksissa, sillä se 
on Hänen tahtonsa sinua kohtaan — että sinä eläisit 
Hänen siunauksissaan iankaikkisesti.

Elämä kaikessa täyteydessään, jumalallinen 
terveys, yliluonnollinen näkökyky, suuri ja laaja 
kyky ymmärtää asioita, menestys, vauraus, elämä 
kirkkaudessa ja jatkuvasti kasvavassa ilossa sekä monet 
muutkin siunaukset ovat sinun jumalallisia oikeuksiasi 
Kristuksessa. Mutta sinun täytyy päättää se, että otat 
nämä todellisuudet haltuun ja pidät niistä kiinni omassa 
elämässäsi. Tee valinta, että vaellat Jumalan Sanassa ja 
kirkastat Herraa jokapäiväisessä elämässäsi.

Rakas taivaallinen Isäni, kiitän sinua siitä, että olet 
antanut minulle elämän, joka on täynnä siunauksia, 
iloa ja kirkkautta. Minä vaellan jumalallisessa 
terveydessä ja olen varustettuna yliluonnollisella 
näkökyvyllä sekä suurella määrällä ymmärrystä. 
Elämäni on täynnä menestystä ja vaurautta. Kiitos 
yltäkylläisestä armostasi ja viisaudestasi, joiden avulla 
voin hallita omaan maailmaani, Jeesuksen Nimessä.

RUKOUS
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Usein monet ovat aivan liian huolissaan, ja 
omien elämän olosuhteiden sekä ongelmien 

taakoittamina, huomatakseen heidän ympärillään olevia 
Jumalan siunauksia. Se heidän kaipaamansa vastaus tai 
ihme saattaa jo olla pienien merkkien tai yksityiskohtien 
muodossa heidän ympärillään, mutta he eivät vain ole 
tarpeeksi tarkkoina huomatakseen niitä.

H u o m a a  k u i t e n k i n ,  k u i n k a  e r i l a i n e n 
avausjakeessamme mainittu profeetta Elia oli: 3,5 
vuotta kestäneen kuivuuden jälkeen hän alkoi rukoilla 
Jumalalta, että taivaan ikkunat avautuisivat ja antaisivat 
sateen tulla. Samalla, kun Elia rukoili, hän lähetti 
palvelijansa katsomaan useita kertoja joko alkaisi 
satamaan. Jokaisella kerralla tämä palvelija palasi 
kuitenkin takaisin kielteisen vastauksen kanssa sanoen, 
“Ei herrani, ulkona ei näy merkkiäkään sateesta.”

Seitsemännellä kerralla hän palasi kuitenkin takaisin 
erilaisen vastauksen kanssa kertoen, “En ole varma, 
lasketaanko tätä, mutta näen taivaalla ‘pienen pilven’, 
miehen käden kokoisen.” Sillä hetkellä Elia hypähti 
pystyyn ja sanoi, “Kyllä, juuri tämä se on!” ja lähetti 
välittömästi viestin kuningas Ahabille: “Toimi nopeasti, 
valjasta ratsusi ja lähde kaupunkiin ennen kuin sade 
pysäyttää sinut!”

Elian palvelija raportoi vain pienestä pilvestä, 

“PIENI PILVI” TARKOITTAA JOTAIN

Seitsemännellä kerralla palvelija 
sanoi: Katso, pieni pilvi, miehen 
kämmenen kokoinen, nousee 

merestä”. Niin Elia sanoi: “Nouse ja 
sano Ahabille: ‘Valjasta ja lähde alas, 

ettei sade sinua pidättäisi’
(1. Kuninkaiden kirja 18:44).
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mutta se oli kaikki, mitä Elia tarvitsi tietääkseen sen, 
että hän oli edistynyt. Hän pystyi nyt huomaamaan 
jotain aikaisemmasta poikkeavaa. Pystytkö sinä myös 
huomaamaan, että elämässäsi on jotain erilaista 
tänä päivänä? Ole kuten Elia ja valitse nähdä ne 
elämässäsi olevat pienet muutokseen viittaavat “merkit” 
osoituksena siitä, että sinä olet jo voittanut.

Älä jää odottelemaan, vaan ala samantien julistamaan 
sitä, että sinä olet voittaja Kristuksessa, ja jatka tämän 
tunnustamista. Jatka voittosi julistamista varmana siitä, 
että Jumalan Sana ja Hänen elämänsä sinussa ovat 
tehneet sinusta täysin terveen ja tuoneet fyysisen kehosi 
sekä koko elämäsi nauttimaan täydellisyydestä.

Tunnista Jumalan työ sinussa ja ympärilläsi, ja anna 
Hänelle siitä kunnia. Älä salli huolten täyttää mieltäsi, 
jotta mikään ei voisi estää sinua kuulemasta Jumalan 
ääntä, havaitsemasta Hänen läsnäoloaan, kauneuttaan 
ja merkkejään. Aivan kuten Elia, näe niistä jokapäiväisistä 
lähes huomaamattomista merkeistä se, että olet mennyt 
ja menet jatkuvasti eteenpäin elämässäsi, ja että olet 
tehnyt vaikutusta omaan maailmaasi. 

Rakas Isä, minun hengelliset silmäni ovat avoimena 
näkemään sinun ihmeelliset tekosi ja kirkkautesi. 
Tästä syystä minä nautin sinun kauneudestasi ja 
pystyn havaitsemaan sinun lasnäolosi. Näen ne kaikki 
näkyvät sekä näkymättömät merkit, joita sinä minulle 
näytät aivan pienimmissäkin asioissa saadaksesi 
niiden kautta huomioni. Kuljen tässä tietoisuudessa 
aina voitokkaana kaikissa elämäni tilanteissa ja 
olosuhteissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Monet ihmiset ajattelevat, että elämässä 
menestyminen ja eteenpäin meneminen 

tarkoittavat tulojen kasvua, töissä ylennyksen saamista, 
uuden talon ostamista tai jotain muuta vastaavaa. 
Todellinen eteenpäin meneminen on kuitenkin paljon 
enemmän; se on sitä, että sinun henkesi kehittyy 
Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen palvelutyön kautta. 
Tällainen erinomaisuus on todella näkyvää; ensiksi se 
näkyy sisäiselle ihmisellesi, jonka jälkeen se loistaa 
sinusta myös ulospäin. Se tulee siis esiin sisimmästäsi 
käsin.

Kun olet tietoinen tästä, et tule enää olemaan 
elämän kriisien ja haasteiden vietävissä. Se, että muut 
edistyvät elämissään ei suinkaan tarkoita sitä, että sinä 
olisit epäonnistumassa omassasi. Älä siis mittaa omaa 
edistymistäsi tai sen puutetta muiden menestykseen 
perustuen. Todellinen menestys tarkoittaa sitä, että 
sinä elät menestyksekkäästi Jumalan Sanan kautta ja 
saavutat Hänen sinulle asettamat tavoitteet. Sen takia ei 
olekaan viisasta mitata omaa menestystään vertaamalla 
itseään toisiin ihmisiin, sillä sinä et voi tietää, millaiset 
suunnitelmat Jumala on laittanut muiden elämille.

Menestyksesi on siis sinun itsesi ja Herran välinen 
asia, etkä voi tietää oletko menestynyt vaiko et, 
mikäli tuijotat vain ulkopuolisia mittareita Herran ja 
sinun itsesi sijaan. Voit tarkastella elämääsi tänään ja 
kertoa sen perusteella, oletko menestynyt elämässäsi. 

MENET ETEENPÄIN KIRKKAUDESTA 
KIRKKAUTEEN
Veljet, en katso vielä päässeeni 

siihen asti. Vain tämän voin sanoa: 
jättäen mielestäni sen, mikä on 

takanapäin, ponnistelen sitä kohti, 
mikä on edessä

 (Filippiläiskirje 3:13).
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Menestys on suhteellista ja sitä voidaan mitata elämäsi 
eri vaiheissa jumalallisen kutsumuksesi perusteella. 

Elämä, jonka Jumala on antanut sinulle, on 
ikuisesti kasvavaa kirkkautta, jossa sinä kokoat 
menestystä menestyksen päälle. Mikäli sinä olet 
menestynyt juuri tällä hetkellä, tiedä se, että Hän voi 
antaa sitä sinulle lisääkin. Mittaa ja juhli menestystäsi 
kaikissa elämänvaiheissasi verraten suoriutumistasi ja 
saavutuksiasi Jumalan antamiin tavoitteisiin.

Sinä saatat olla menestynyt jollain tasolla elämääsi, 
mutta tavoitteet tulevat nousemaan ja haasteet 
kasvamaan, ja näin ollen sinun täytyykin päihittää ne 
jokaisella uudella tasolla. Kun sinä voitat nämä haasteet 
ja saavutat uudet tavoitteesi, sinusta tulee menestynyt 
tällä uudella ja korkeammalla tasolla. Ja tällä tavoin 
kehittymisesi jatkuu kirkkaudesta kirkkauteen. Tämä on 
Jumalan suunnitelma ja idea sinun menestyksesi varalle. 

Rakas Herra, kiitos siitä, että olet näyttänyt minulle 
sen tavan, miten voin mennä eteenpäin elämäni 
eri vaiheissa. Pidän katseesi ainoastaan sinussa, 
ja tavoittelen sekä pyrin siihen, että täytän sinun 
suunnitelmasi ja tarkoituksesi, jonka sinä olet 
varannut minun elämälleni. Kieltäydyn vertailemasta 
itseäni toisiin ja tämän sijaan mittaan sitä, kuinka 
menestynyt olen omassa elämässäni sinun Sanasi 
avulla ja verrattuna siihen suunnitelmaan, joka 
sinulla on minun elämäni varalle, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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On todella tärkeää, että sinä tarkastelet 
omaa elämääsi ja varmistat sen, että sinä 

kuljet samassa linjassa Hengen kanssa seuraten sitä 
suunnitelmaa, minkä Jumala on valmistanut elämäsi 
varalle. Mikäli sinä vain annat Hänelle huomiosi, 
hän tulee johdattamaan sinua kaiken aikaa. Jeesus 
sanoi, että Pyhä Henki, “johdattaa teidät kaikkeen 
totuuteen” (Johannes 16:13). Luota Häneen koko 
elämälläsi ja Hän tulee johdattamaan ja ohjaamaan 
sinun vaellustasi siinä täydellisessä Jumalan tahdossa, 
jonka Hän on suunnitellut sinulle.

Silloin, kun sinä vaellat Jumalan suunnitelmassa, 
kaikki se, mitä sinä milloinkin tarvitset - Jumalan 
tahdon mukaisissa raameissa - tulee esiin juuri oikeaan 
aikaan. Mitä tahansa sinä tarvitsetkaan jossain elämäsi 
vaiheessa, se tulee olemaan siellä, koska sinä olet sillä 
elämän polulla, jonka Jumala on sinulle suunnitellut. 
Näin ollen elämässä kamppailemisesta tulee täysin 
tarpeetonta, sillä kuljet oikealla kurssilla Pyhän Hengen 
johdattamana.

Jotkut ihmiset tavoittelevat sellaisia asioita, joilla 
ei ole mitään tekemistä sen tarkoituksen kanssa, 
jonka Jumala on heidän elämilleen luonut. He eivät 

SEURAA ELÄMÄSSÄSI JUMALAN 
SUUNNITELMAA

Sillä me olemme Jumalan (oma 
ta idonnäyt teensä ja)  tekonsa , 
uudel leen luodut Kris tuksessa 
Jeesuksessa (uudestisyntyneet) hyviä 
töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin 
valmistanut (ja suunnitellut), että me 
niissä (Hänen valmistamia polkuja 
pitkin) vaeltaisimme (eläen sitä hyvää 
elämää, jonka Hän ennalta järjesti ja 

teki valmiiksi meitä varten)
 (Efesolaiskirje 2:10 AMPC).
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1. Korinttolaiskirje 8 & Psalmit 120-127

Kolossalaiskirje 2:1-7 & Jeremia 8

Efesolaiskirje 1:11-12; Roomalaiskirje 8:29-30

ole antautuneina Pyhän Hengen johdatukselle. 
Jumala ei tahdo, että sinä teet jotakin vain siksi, että 
muutkin tekevät sitä; etsi ja seuraa sen sijaan Hänen 
johdatustaan. Antaudu Jumalan Sanalle. Hänen 
Sanansa on todellinen valo.

Psalmisti sanoi, että “Sinä neuvot minulle elämän 
tien...”; kuinka? Sanan kautta! Hänen Sanansa on 
sinun askeleesi valaiseva lamppu sekä valo matkallasi 
(Psalmi 119:105). Hän johdattaa sinua Sanansa kautta 
menestyksen, voiton ja rajattoman ilon poluilla; niillä 
poluilla, jotka Hän on ennalta käsin valmistanut sinua 
varten.

Sinun elämäsi ei tulisi olla epäolennaisten 
tapahtumien labyrintti, koska sinä et ole mikään 
sattuman lapsi. Jumala valmisti kaiken valmiiksi sinun 
varallesi ennen kuin sinä synnyit, joten tämä tarkoittaa 
sitä, että ennaltamäärääminen vaikuttaa nyt sinun 
elämässäsi. 

Älä koskaan anna itsekeskeisten hetkellisten 
päähänpälkähdysten horjuttaa sinua pois kurssiltasi, 
äläkä tule huolestuneeksi yhdestäkään haastavasta 
tilanteesta, josta saatat itsesi löytää. Päätä seurata 
ja pysyä Jumalan suunnitelmassa, joka Hänellä on 
sinun elämällesi varattuna, palvelemalla Häntä koko 
sydämestäsi ja elämällä Hänen Sanassaan. Näin 
Hän tulee johdattamaan sinua täyttämään oman 
tarkoituksesi Hänessä. 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että kun vietän aikaa 
sinun Sanassasi ja Pyhän Hengen kanssa, sinä ohjaat 
minua täyttämään oman tarkoitukseni, niin että tuon 
sinun Nimellesi kunniaa. Saan Hengeltä jumalallista 
apua, jotta voin tehdä päätöksiä ja ottaa askeleita 
linjassa sinun jumalallisen tarkoituksesi kanssa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Onko sinua koskaan kohdeltu väärin? Uskon, 
että meistä monet ovat kokeneet jonkinlaista 

väärinkohtelua tai epäoikeudenmukaisuutta kerran jos 
toisenkin. Jumala kertoo meille Sanassaan selkeästi 
sen, millä tavalla Hän odottaa meidän toimivan 
tällaisissa tilanteissa. Hän sanoi Jaakobin kirjeessä 5:13 
AMPC, “Kärsiikö joku teistä vaivaa (väärin kohtelua, 
pahuutta)? Hänen tulisi rukoilla…” Kuinka ihmeellistä 
tämä onkaan!

Tämä muistuttaa meitä myös siitä, mitä Jeesus sanoi 
Luukkaan evankeliumissa 6:28; Hän sanoi, “...rukoilkaa 
niiden edestä, jotka teitä parjaavat.” Jumala on kyllä 
tietoinen niistä kaikista elämäntilanteistamme, joissa 
kohtaamme vainoa tai tulemme väärin kohdelluiksi. 
Hän ei kuitenkaan pyydä meitä säälimään itseämme, 
valittamaan tai tulemaan katkeriksi niitä kohtaan, 
jotka kohtelevat meitä väärin; pikemminkin täysin 
päinvastoin; Hän johdattaa meidät rukoilemaan!

On hyvin houkuttavaa reagoida juuri päinvastaisella 
tavalla silloin, kun tulemme kaltoin kohdelluiksi. Jotkut 
saattavat jopa yrittää kostaa tai palata antamaan 
samalla mitalla takaisin niille, jotka ovat kohdelleet 
heitä huonosti. Ja tätä tehdessään he käyttäytyvät 
hyvin erilaisella tavalla verrattuna siihen, keitä he 
todellisuudessa ovat. Älä salli koskaan kenenkään 
toisen huonon käyttäytymisen muuttaa sinun omaa 
hyvää käytöstäsi tai luonnettasi. 

Ehkäpä sinä olet ollut mukava ja rakastava jotakuta 

KRISTUKSESTA INSPIROITUNUT 
VASTAUS

Vaan rakastakaa vihamiehiänne, tehkää 
hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan 
saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne 
on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä 
hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille 

  (Luukkaan evankeliumi 6:35).

maanantai 24



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

59

1. Korinttolaiskirje 9 & Psalmit 128-134

Kolossalaiskirje 2:8-15 & Jeremia 9

Luukas 6:28-35; Matteus 5:38-45

toista kohtaan, joka kuitenkin vastasi tähän käytökseesi 
todella epäoikeudenmukaisesti. Älä koskaan päätä 
lakata rakastamasta toisia ihmisiä vain sen takia, että 
sinut petettiin tällä tavoin; se ei olisi lainkaan Kristuksen 
kaltaista. Mikäli sinä annat periksi tällaiselle käytökselle, 
tulet samalla sallineeksi jonkun toisen huonon asenteen 
tai heikon arvostelukyvyn kontrolloida sinun omaa 
luonnettasi.

Tällaisissa tilanteissa sinun tulisi kysyä itseltäsi: 
“Oliko se oikein, että annoin apua ja osoitin rakkautta?” 
Mikäli vastaus on kyllä, jatka silloin sen tekemistä, mikä 
on oikein. Tällä tavoin sinä suojelet omaa henkeäsi 
mukautumasta haitallisiin tapoihin ja torjut paholaiselta 
mahdollisuuden ottaa hallintaa omasta elämästäsi.

Riippumatta siitä, millä tavoin sinä tulet kohdelluksi, 
ylläpidä aina Kristuksen kaltaista asennetta. Hän sanoi, 
“Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden 
puolesta, jotka parjaavat teitä.  Jos joku lyö sinua 
poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta 
viitan, anna hänen ottaa paitasikin.  Anna jokaiselle, 
joka sinulta pyytää...rakastakaa vihamiehiänne, 
tehkää hyvää...ja te olette Korkeimman lapsia, sillä 
hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.” (Luukas 
6:28-35).

Rakas Isä, kiitos tästä kyvystä toimia oikein ja 
osoittaa sinun hyvyyttäsi ja rakkauttasi kaikille 
ympärilläni oleville. Vaellan vanhurskaudessa ja 
jaan sinun siunauksiasi omalle maailmalleni. Minun 
kauttani monet tulevat tuntemaan totuutesi ja 
vastaanottamaan vanhurskautesi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Sinä voit nauttia elämästäsi ja elää elämäsi 
parasta aikaa juuri nyt. Sinun ei tarvitse odottaa 

sitä, että asuinmaasi hallitus saisi ensin järjestettyä asiat 
paremmalle tolalle ja edistäisi yhteiskuntasi asioita 
ennen kuin sinä itse voisit alkaa nauttimaan omasta 
elämästäsi. Elämästä nauttiminen on valinta, joka sinun 
tulee tehdä sinua itseäsi varten, mikäli sinä todella 
haluat elää siis sitä elämää, jossa kaikki Jumalan parhaat 
siunaukset tulevat sinun omassa elämässäsi julki tänään 
ja kaiken aikaa!

Elämä on lahja ja kutsumus Jumalalta. Kaikki 
elämässä olevat asiat, mukaan lukien ympärilläsi oleva 
maailma, on luotu sinun eduksesi. Kaikki se, mitä sinun 
tulee tehdä nauttiaksesi kaikesta siitä, mitä elämällä on 
sinulle tarjottavanaan, on se, että sinä olet vain oma 
itsesi ja pysyt Jumalan Sanassa. Jeesus sanoi,  “...Minä 
olen tullut, että heillä olisi elämä nautittavaksi, elämä 
yltäkylläisyydessä (aivan täytenä, kunnes se vuotaa 
yli)” (Johannes 10:10 AMPC). Mietipä tätä!

 Jumala on antanut sinulle runsaasti kaikkea 
nautittavaksesi. 2. Pietarin kirjeessä 1:3 sanotaan, 

NAUTI ELÄMÄSTÄSI

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa 
ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi 
toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan 
Jumalaan, joka runsaasti antaa meille 

kaikkea nautittavaksemme
 (1. kirje Timoteukselle 6:17).
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1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Psalmit 135-138

Kolossalaiskirje 2:16-23 & Jeremia 10-11

1. Timoteus 6:17; Matteus 11:28-30

“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut 
meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen 
tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.” Nauti 
siis elämästäsi täysillä; kaikki mitä sinä siihen tarvitset, 
on jo annettu sinulle.

Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 3:21, että “...
kaikki on teidän.” Luimme myös, kuinka Jumala on 
antanut sinulle runsaasti (ei siis pihistellen) KAIKKEA 
NAUTITTAVAKSI. Se, mitä sinun tulee nyt tehdä, on 
ajan viettäminen Hänen Sanassaan, jotta sinä oppisit 
tuntemaan kaiken sen, mikä kuuluu sinulle Kristuksessa 
Jeesuksessa ja voisit elää Hänen Sanansa kautta sekä 
nauttia täysillä omasta elämästäsi Hänen kunniakseen.

Minut on kutsuttu Jumalan lepoon, tuotu 
absoluuttisen levon paikkaan. Otan hallintavallan 
omasta elämästäni ja nautin siitä täysillä, sillä Kristus 
on tehnyt minusta osanottajan ja partnerin Hänen 
jumalalliseen luontoonsa. Sen takia minä otan kaiken 
hyödyn irti näistä Jumalan suunnattoman suurista 
aarteista ja siunauksista. Minä olen rauhassa ja 
levossa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Syövän  t apa i se t  t aud i t  ammentava t 
voimansa masennuksesta, katkeruudesta, 

suuttumuksesta, kaunasta, vihasta ja surullisuudesta. 
Mutta nauru taas, joka on yksi helpoiten ja nopeiten 
tunnistettavissa olevista ilon ja riemun ilmaisuista, pitää 
sisällään myös parantavia ominaisuuksia.

Mikäli ne ihmiset, jotka kohtaavat elämissään 
vaikeita aikoja, alkaisivat vain yksinkertaisesti toimimaan 
Jumalan Sanassa, opetellen nauramaan usein, he 
tulisivat yllättymään siitä yhtäkkisestä muutoksesta.

On monia, jotka eivät ole nauraneet pitkään 
aikaan. He ovat jo melkein unohtaneet sen, miten 
nauretaan. Kun he katsovat elämiään, he tulevat siihen 
johtopäätökseen, että ei ole mitään syytä iloita. Itse 
asiassa he saattaisivat jopa tuntea huonoa omaatuntoa 
siitä, jos he yhtäkkiä yllättäisivät itsensä nauramasta. 
He uskovat nauramisen olevan niitä varten, jotka eivät 
ota elämää tosissaan. Mutta heidän oma jäykkyytensä 
ei ole silti tehnyt heidän elämästään yhtään sen 
helpompaa.

ONNELLINEN SYDÄN JA ILOINEN MIELI

Onnellinen sydän on hyvää lääkettä 
ja iloinen mieli parantaa, mutta 
murtunut mieli kuivattaa luut 
(Sananlaskut 17:22 AMPC).
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1. Korinttolaiskirje 10:14-11:1 & Psalmit 139-141

Kolossalaiskirje 3:1-11 & Jeremia 12

Roomalaiskirje 14:17; Psalmit 126:2; Galatalaiskirje 5:22

Jumala tahtoo sinun tietävän Hänen Sanasta 
sen, että nauru parantaa. Saatat nyt lukea tästä 
ensimmäistä kertaa, mutta tämä on totuus. Se, kun alat 
ilmaisemaan iloa, toimii hyvänä alkuna parantumiselle 
ja eheytymiselle. Kun elämäsi tuntuu joskus menevän 
liian rankaksi, opettele ottamaan hieman etäisyyttä 
ja nauramaan.  Pidä onnellisuus sydämessäsi ja ilo 
mielessäsi.

Mielenkiintoista kyllä, sinun ei tarvitse rukoilla 
Jumalaa antamaan sinulle onnellisuutta tai iloa, sillä 
se on jo uudeksi luodussa ihmishengessäsi. Sinä teet 
itsestäsi iloisen Jumalan Sanalla. Sinun tulee muistaa, 
että ilo on yksi uudeksi luodun henkesi hedelmistä 
(Galatalaiskirje 5:22). Ilo on sinun hengessäsi ja ilo tulee 
ilmaistuksi nauramisen ja hyväntuulisuuden kautta. 

Ympäröivistä olosuhteista riippumatta, olen aina 
täynnä iloa, sillä ilo Herrassa on väkevyyteni. Minut 
on tuotu sisälle levon elämään, jota saan elää 
sanoinkuvailemattomassa ilossa ja kirkkaudessa. 
Herra täyttää jatkuvasti suuni naurulla ja ilolla Pyhässä 
Hengessä! Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

TUNNUSTUS
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Raamattu määrittelee meille tyytyväisyyden 
avausjakeessamme “sisäisenä riittoisuutena”. 

Ja tämä jatkuu “jumaluus yhdistettynä tyytyväisyyteen 
on suuri ja yltäkylläinen voitto”. Paavali jatkoi vielä 
Hengen kautta kirjoittaen, “Sillä me emme ole tuoneet 
mitään tähän maailmaan ja emme voi myöskään viedä 
täältä mitään mukanamme. Mutta mikäli meillä on 
ruokaa ja vaatteet meidän tulee olla tyytyväisiä. Mutta 
ne, jotka tavoittelevat rikkauksia joutuvat kiusauksiin 
ja ansoihin, ja moniin järjettömiin (hyödyttömiin, 
jumalattomiin) ja vahingollisiin mielihaluihin, 
jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja kadotukseen” (1. 
Timoteus 6:7-9 AMP). 

Tämä toimii koetuksena niille, jotka kamppailevat 
rikastuakseen. Mutta sinun ei tulisi langeta tähän 
di lemmaan Jumalan lapsena, s i l lä s inä olet 
uudestisyntynyt, olet astunut sisälle Hänen lepoonsa, 
elämään tyytyväisyydessä. Olet päässyt vapaaksi 
kamppailuista ja Jumalan kirkkaus tekee nyt työtään 
sinussa. 

Raamattu sanoo 2. Korinttolaiskirjeessä 8:9, “Sillä 
te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne 

JUMALUUS YHDISTETTYNÄ 
TYYTYVÄISYYTEEN

 [Ja se toimii todellakin suurena voittona, 
sillä] jumaluus yhdistettynä tyytyväisyyteen 
(siihen tyytyväisyyteen, joka tulee sisäisestä 
riittoisuudesta) on suuri ja yltäkylläinen 
voitto  (1. kirje Timoteukselle 6:6 AMPC).

torstai 27



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

65

1. Korinttolaiskirje 11:2-34 & Psalmit 142-145

Kolossalaiskirje 3:12-25 & Jeremia 13

Hebrealaiskirje 4:10; 2. Korinttolaiskirje 9:8

köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.” 
Ja Sananlaskut 10:22 sanoo, “Herran siunaus rikkaaksi 
tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää.” Tällainen 
on sinun elämäsi Jumalan lapsena! Jumalan luontaiset 
siunaukset elämässäsi toimivat rikkautesi perustana.

Sinä olet perinyt Hengen kautta menestyksen, 
sillä sinä olet Aabrahamin siementä. Kristuksessa olet 
päässyt sisälle Jumalan lepoon. Sinun ei enää tarvitse 
murehtia vuokrasi tai laskujen suhteen. Aabrahamin 
siemenenä sinä kukoistat aina täyden kiitoksen ja 
kunnian antamisessa Jumalalle. 

Sinä toimit sisäisen riittoisuuden paikalta käsin, 
toimit rauhasta ja levosta käsin, huolimatta ympärilläsi 
vellovista olosuhteista. Tilanteesta riippumatta, 
olet täynnä iloa. Jatka kiittäen eteenpäin, palvele 
Herraa ja iloitse Hänessä. Hän tulee luomaan sinulle 
mahdollisuuksia, jotta saat vaeltaa kirkkaudesta 
kirkkauteen. 

Rakas Herra Jeesus, minä tunnistan sinut elämäni 
Herrana. Sinä olet Herra minun valintojen, tahtomisen, 
suunnitelmien ja tarkoitusperien ylitse. Nyt ja aina, 
toimin sisäisen riittoisuuden paikalta käsin, ja toimin 
aina rauhasta ja levosta käsin huolimatta ympärilläni 
vellovista olosuhteista. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Joskus saatat kohdata niin monia vaikeuksia, 
että saatat ihmetellä, “Miten minun tulisi oikein 

rukoilla kaikkien näiden ongelmien puolesta?” Totuus 
on se, että jos päätät rukoilla jokaikisen ympärilläsi 
olevan ongelman puolesta yksi toisensa perään, saatat 
joutua viettämään iankaikkisuuden polvillasi. Ja sen 
lisäksi et edes mahda muistaa niitä kaikkia.  

Mutta hyvä uutinen on se, että Jumala ei odota 
sinun kantavan omia taakkojasi. Raamattu sanoo, 
“Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä 
hän pitää teistä huolen” (1. Pietari 5:7). Itse asiassa 
Hän ei odota sinun rukoilevan ongelmiesi puolesta, 
koska sinä et edes tiedä kaikkia ongelmiasi. Joten miten 
sitten käsittelet ne? Tätä varten Hän on antanut sinulle 
Pyhän Hengen.

Pyhä Henki kantaa sinua heikkoina hetkinäsi 
ja myös silloin, kun rajasi lähestyvät. Silloin, kun et 
tiedä mitä tehdä, mihin suuntaan sinun tulisi rukoilla 
jossain tietyssä tilanteessa, Hän tulee apuun. Jumala 
antoi meille Pyhän Hengen opastamaan meitä 
kaikissa elämäntilanteissa. Mitä tulee jokapäiväisten 
ongelmien käsittelyyn, sama Pyhä Henki on kanssamme 
(esirukoillen) puolestamme aivan kuten luimme 
avausjakeestamme. Hän ottaa ohjat puolestamme.  

Ole tietoisena Hänestä ja antaudu Pyhän Hengen 

 HÄN KANTAA SINUA

Samoin myös Henki auttaa meidän 
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, 

mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin 
rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee 
meidän puolestamme sanomattomilla 
huokauksilla (Roomalaiskirje 8:26).
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1. Korinttolaiskirje 12 & Psalmit 146-150

Kolossalaiskirje 4:1-9 & Jeremia 14

1. Korinttolaiskirje 14:2; Roomalaiskirje 8:26-27; 
Juudas 1:20

palvelutyölle omassa elämässäsi. Hän rukoilee kauttasi 
syvällisesti sanomattomin huokauksin, joita ei voida 
edes artikuloida, Hän rukoilee näin puolestasi Jumalan 
tahdon mukaisesti.  

Tämän takia on tärkeää, että rukoilet usein kielillä. 
Tämä auttaa sinua aktivoimaan henkesi ja antaa 
lisää tilaa Pyhän Hengen jumalallisille lausahduksille. 
Kun rukoilet henkesi kautta, sinä tulet varmasti 
käsittelemään jokaisen elämässäsi olevan olennaisen 
ongelman, joka tarvitsee huomiotasi.

Psalmin kirjoittaja huomautti, “Herra tekee 
täydelliseksi kaiken mikä koskee minua…” (Psalmi 
138:8). Kun rukoilet Hengessä, Herra tulee todellakin 
laittamaan kuntoon kaiken, mikä koskee sinua, jopa 
nekin asiat, joista et itse ole edes tietoinen. Sinun täytyy 
ainoastaan luottaa Häneen koko elämälläsi, ymmärtäen 
sen, että Hän on tarpeeksi suuri ja halukas pitämään 
sinusta huolta. Siunattu olkoon Hänen Nimensä 
iankaikkisesti!  

Rakastava Isäni, kiitokset Henkesi ihmeellisestä 
palvelelutyöstä elämässäni, joka välittää minulle 
tiedon sinun tahdostasi koskien kaikkia tärkeitä asioita 
ja auttaa minua rukoilemaan oikein, jotta olosuhteet 
linjautuvat oikeaan linjaan sinun täydellisen tahtosi 
suhteen sekä omassa että läheisteni elämissä. Kun 
puhun tänään kielillä, elämäni olosuhteet tulevat 
muovatuiksi mukautumaan sinun suunnitelmien ja 
tarkoitusten mukaisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Klassinen Ampli f ied Raamatunkäännös 
sanoo tästä meidän avausjakeestamme, 

“Käännämme katseemme [kaikesta mikä saattaa 
häiritä] Jeesukseen….” Se, mitä Jumala kertoo 
sinulle tässä kohtaa, on todella yksinkertaista: pysy 
keskittyneenä Sanaan! Jeesus on Sana lihaksi tulleena; 
käännä katseesi Häneen, äläkä anna minkään häiritä 
sinua. 

Muistelepa sitä hetkeä, kun Pietari ja Mestari 
kävelivät veden päällä. Pietari alkoi uppoamaan heti, 
kun hän otti katseensa pois Jeesuksesta. Jos hän 
olisi pitänyt keskittymisensä Mestarissa, hän ei olisi 
huolestunut ympärillään olevasta myrskystä ja suurista 
aalloista (lue Matteus 14:25-31). Tätä samaa tapahtuu 
edelleenkin tänä päivänä monille. Kun ihmiset tulevat 
huolestuneiksi heidän omista ongelmista ja ympärillä 
vellovista olosuhteista sen sijaan, että he pitäisivät 
keskittymisensä Jumalan Sanassa, he uppoavat 
nopeasti.

Ei ole olemassa sellaista tilannetta, josta sinä et 
selviäisi menestyksekkäästi Jumalan Sanan avulla. 
Anna Jumalan Sanan olla se paikka, jossa sinä 
pysyt; elä Jumalan Sanassa! Opi Jeesukselta; Hän 
eli Sanassa, vaikka Hän on Itse Sana! Hän pysyi 
keskittyneenä Sanaan, eikä antanut koskaan minkään 
tulla häiritsemään Häntä pois Sanasta. Hän katsoi niihin 
tuloksiin, jotka Hänen uskonsa sai aikaan; edessään 
olleen ilon tähden Hän kesti ristin kärsimykset, 
häpeästä välittämättä. Häntä ei kiinnostanut se, mitä 
muut Hänestä ajattelivat. Hän oli täysin keskittyneenä 

PYSY KESKITTYNEENÄ SANAAN

Silmät luotuina uskon alkajaan ja 
täyttäjään, Jeesukseen…
 (Heprealaiskirje 12:2).

lauantai 29
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1. Korinttolaiskirje 13 & Sananlaskut 1-2

Kolossalaiskirje 4:10-18 & Jeremia 15

Hebrealaiskirje 4:12; Jesaja 55:10-11

Isän tahdon täyttämiseen. Näin asioiden tulisi olla myös 
sinun kohdallasi. 

Ihmiset saattavat solvata sinua ja puhua sinusta 
pahaa vain siitä syystä, että olet omistautunut Herralle, 
mutta älä anna sen vaikuttaa sinuun millään tapaa. 
Vaan ennemminkin anna sen vain inspiroida sinua 
rakastamaan Herraa entistä enemmän; anna kaiken 
tällaisen provosoida sinua palvelemaan Häntä entistä 
suuremmalla sydämen palolla. Älä anna haastavien 
aikojen tai myrskyisten olosuhteiden horjuttaa sinua; 
pidä tiukasti kiinni Jeesuksesta keskittymällä Häneen. 

1. kirje Timoteukselle 6:12 sanoo, “Kilvoittele 
hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen 
elämään….” Älä poikkea pois Jumalan Sanasta. 
Jesaja 26:3 (KJV) kertoo meille niistä tuloksista, jotka 
seuraavat sitä, kun sinä pidät keskittymisesi Jumalan 
Sanassa; Herra pitää sinut täydellisessä menestyksen 
rauhassa: “Hänet jonka mieli pysyy sinussa, sinä pidät 
täydellisessä rauhassasi, koska hän luottaa sinuun.”

Kulkiessani Kristuksessa olevassa perinnössäni, 
Jumalan Sana saa aikaan minussa tuloksia Pyhän 
Hengen voiman kautta! Minä koen elämässäni 
menestyksen rauhaa, koska minä elän Jumalan 
Sanassa! En ala hätäilemään testien, koetusten 
tai vainojen takia, koska Jumalan Sana saa minut 
kulkemaan aina voitossa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Danielin kir jassa 3 on tarina kuningas 
Nebukadnessarista; hän pystytti kultaisen 

patsaan ja määräsi, että kaikkien tulisi palvoa sitä. 
Kun Sadrak, Meesak ja Abednego eivät suostuneet 
kumartamaan tätä kultaista patsasta, hän uhkaili heitä 
ja sanoi, että hän tulisi heittämään heidät tuliseen 
pätsiin. Mutta nämä kolme heprealaista miestä 
pysyivät horjumattomina. He uskoivat ainoastaan 
Israelin Jumalaan eivätkä aikoneet antaa periksi heidän 
uskossaan. 

He sanoivat kuninkaalle, “Me emme tule 
kumartamaan sinun jumalaasi. Joten sytytä vaan se tuli 
palamaan ja tee se mitä sinun täytyy tehdä!” Heidän 
rohkeutensa ja joustamattomuutensa sai kuninkaan 
raivostumaan ja hän käski kuumentamaan pätsin 
seitsemän kertaa kuumemmaksi. Sadrak, Meesak ja 
Abednego sanoivat tähän, “Meidän Jumalamme on 
voimallinen pelastamaan meidät tulesta. Mutta vaikka 
Hän ei pelastaisikaan, me emme tule kumartamaan 
sinun jumalaasi.”

“Selvä, sitten nähdään, miten teille käy!” kuningas 
vastasi raivoissaan. Tämän jälkeen heprealaiset miehet 
heitettiin tuliseen pätsiin, joka oli niin kuuma, että 
jopa ne miehet, jotka heittivät heidät sinne kuolivat 
siinä samalla. Kun he olivat sitten pätsin sisällä tulessa, 
heidän käsissään ja jaloissaan olevat köydet paloivat, 
mutta he eivät itse vahingoittuneet millään tavoin. 

He nousivat ylös ja alkoivat kävelemään tulen 
keskellä, todennäköisesti Herraa palvoen. Mutta 

PYSY USKOSSASI

Hän vastasi ja sanoi:  Katso, minä näen 
neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, 
eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs 
on näöltänsä niinkuin Jumalan Poika  

(Danielin kirja 3:25).

sunnuntai 30
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1. Korinttolaiskirje 14 & Sananlaskut 3-4

1. Tessalonikalaiskirje 1:1-10  & Jeremia 16

Apostolien teot 18:9-10; Daniel 3:25-30

yhtäkkiä kuninkaalle tuli täysin yllätyksenä se, että 
tulen keskellä olikin neljäs mies, joka käveli yhdessä 
näiden kolmen miehen kanssa. Herra Itse tuli tulen 
keskelle heidän kanssaan ja pelasti heidät. Kuningas 
Nebukadnessarin uhkailut eivätkä julmat teot voineet 
tukahduttaa näiden miesten uskoa. Jumala varmisti sen, 
että he selvisivät tästä tilanteesta voitokkaasti. 

Aivan samalla tavalla sinun ei myöskään tarvitse 
alkaa pelkäämään tai tulla horjutetuksi sellaisten 
hävyttömien lakien tai määräysten takia, jotka ovat 
säädettyinä uskoa ja Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia 
vastaan. Seiso Jeesuksen puolesta; pysy Hänen 
Sanassaan ja näin tulet näkemään sen, kuinka Hän tulee 
tekemään mahtavia ihmeitä sinun elämässäsi ja elämäsi 
kautta. Keskity Hänen miellyttämiseen tekemällä sitä, 
mitä Hän tahtoo sinun tekevän. Älä anna sen rajoittaa 
sinua, mitä muut sinusta ajattelevat tai mitä he saattavat 
sinulle tehdä. Ainoastaan sillä, mitä Jumala ajattelee, on 
merkitystä. Näin ollen rakasta ja palvele Häntä koko 
sydämestäsi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että Sanasi on 
minun koko elämäni. Riippumatta olosuhteista ja 
tilanteista, minä pysyn sinun Sanassasi ja seuraan 
sinun ohjeistusta ja tahtoa omassa elämässäni. Minä 
kiitän niistä kaikista siunauksista, joita saan tänään 
vastaanottaa ja joista saan nauttia. Kiitos myös 
siitä, että näytät minulle ne avaimet, joiden avulla 
minä vaellan uskossa aina voitokkaana, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.  

TUNNUSTUS
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SE ON KAIKKI OSANA JUMALAN 
SUUNNITELMAA 

Älkää mukautuko tämän maailman 
standardeihin, vaan antakaa Jumalan 

muuttaa teitä sisältä käsin
täydellisen mielen uudistuksen kautta. Näin 
te voitte tietää mikä on Jumalan tahto — 
mikä on  Hänen mielestä hyvää, miellyttävää 
ja täydellistä (Roomalaiskirje 12:2 GNB).

maanantai 31

Jos olet kristitty, silloin jokaisella ihmisellä, joka 
tulee elämääsi, on oma roolinsa pelattavaksi, 

se on joko hyvä tai paha. Tulet varmasti olemaan 
tekemisissä todella monenlaisten ihmisten kanssa 
elämäsi aikana. Sillä, miten he käyttäytyvät sinua 
kohtaan, ei ole merkitystä, vaan sinun tulee tunnistaa 
se, että Jumala on Itse asettanut heidät elämäsi polulle 
sinun omaksi eduksesi.

Sillä ei ole mitään merkitystä, ovatko he sinulle 
avuksi vai sinun vihollisiasi; se, että he ovat tekemisissä 
sinun kanssasi, on kaikki osana Jumalan suunnitelmaa 
sinun korottamiseksi. Kun sinä ymmärrät tämän, 
sinä tulet olemaan onnellinen ja kiitollinen Jumalalle 
jokaisesta ihmisestä, joka tulee sinun elämääsi. Eräs 
näytelmäkirjailija sanoi, “Tämä maailma on lava ja 
kaikki miehet ja naiset ovat vain näyttelijöitä; heillä 
on oma aikansa astua näyttämölle sekä myös poistua 
näyttämöltä, ja yksi ihminen näyttelee monta kohtausta 
omalla vuorollaan.” 
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Sillä ei ole väliä, miten minua kohdellaan, koska 
minä tulen joka tapauksessa vastaamaan kaikille aina 
rakkaudessa ja ystävällisesti, sillä Jumalan rakkaus 
on vuodatettu sydämeeni Pyhän Hengen kautta. 
Elän todeksi ja tuon esille joka päivä ja kaikenlaisissa 
olosuhteissa tätä rakkautta, jotta Hänen Nimensä 
tulisi kirkastetuksi. 

TUNNUSTUS

1. Korinttolaiskirje 15:1-34 & Sananlaskut 5-7

1. Tessalonikalaiskirje 2:1-9 & Jeremia 17

Matteus 5:43-48

Sinun tulisi huolehtia ainoastaan siitä, että miellytät 
taivaallista Isääsi. Älä huolestu niistä vääristä asioista, 
joita toiset tekevät sinulle; älä anna mitään huomiota 
heidän negatiiviselle toiminnalle, kommenteille tai 
huonolle käytökselle. Vastaa ainoastaan rakkaudessa 
kaikille niille, jotka yrittävät satuttaa sinua tai halveksien 
hyväksikäyttää sinua. 

Jumalan luonnon kaikkein korkein ja parhain laatu 
tulee sinussa nähdyksi, kun elät todeksi ja tuot esille 
Hänen rakkauttaan sinussa, sillä Raamattu sanoo, “... 
Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme 
Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu” 
(Roomalaiskirje 5:5). Sinä olet todiste Isän rakkaudesta, 
ja elämäsi on tämän suuren rakkauden loistetta - 
epäitsekkyydessä ja ehdottomuudessa. Halleluja!
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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:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS

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

nigeria:
+234 1 8888186

canada:
+1 416-667-9191

south  africa:  
+27 11 326 0971

usa:
+1(800) 620-8522



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.

Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio 
ohjelman	“Atmosphere	For	Miracles”	(Ilmapiiri	ihmeille)	
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon 
suoraan ihmisten koteihin. Hänen televisiopalvelutyön 
laajuus ulottuu kaikkialle maailmaan Loveworld 
-satelliittiverkkojen 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.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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