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

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

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 Raamat tu läp i ,  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.

Johdanto

                         -Pastori Chris Oyakhilome

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 3,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2021 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. 



Öljymäki, joka tunnetaan myös nimellä 
“Mount Olivet”, on Jerusalemin vanhan 
kaupungin vierellä sijaitseva vuorenrinne. 
Raamatusta näemme, miten Jeesuksen monet 
elämän merkittävät tapahtumat tapahtuivat 
tämän paikan läheisyydessä. Jeesus saapui 
voitokkaasti Jerusalemiin juuri Öljymäeltä. 
Jeesus astui myös taivaaseen Öljymäeltä 
Hänen opetuslastensa katsellessa (Apostolien 
teot 1:9). Kun Hän palaa takaisin aikojen 
lopussa, Hän tulee seisomaan Öljymäellä 
Sakarjan kirjan 14 luvun mukaisesti ja vuori 
tulee halkeamaan kahtia niin, että toinen 
puoli siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli 
etelään.

Öljymäki
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Ennen Messiaan tuloa oli profetoitu, että 
Elian tulisi tulla ennen Häntä (Malakia 

4:5-6). Kirjanoppineet käyttivät tätä profetiaa 
todisteena sitä vastaan, että Jeesus ei olisi Messias. 
Opetuslapset olivat kuitenkin nähneet omin silmin 
Elian puhumassa Jeesukselle Ilmestysvuorella (Lue 
Matteus 17:1-3) ja kysyneet Jeesukselta, “Miksi 
sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää 
tulla ensin?” (Matteus 17:10).

Heidän yllätyksekseen Jeesus vahvisti 
kirjanoppineiden vaatimuksen siitä, että Elian tulisi 
tulla ennen Messiasta. Hän sanoi, “Elia kyllä tulee”, 
hän vastasi, “ja panee kaiken taas kohdalleen. Ja 
minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain 
eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä 
tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen 
Pojalle (Matteus 17:11-12). Raamattu sanoo, että 
“Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli 
puhunut heille Johannes Kastajasta” (Matteus 
17:13). Elia oli jo tullut, mutta he eivät olleet 
tunnistaneet häntä, sillä he olivat katsoneet häntä 
luonnollisin silmin!

Monet kristityt ovat juuri tällaisia nykypäivänä. 
Kaikki se, mistä he unelmoivat, rukoilevat ja minkä 
vuoksi he kamppailevat elämissään saavuttaakseen 
jotain, on jo heidän Jumalassa. Kaikki se, mitä he 
tahtovat itselleen ja mitä he itse tahtovat olla, on 
jo heidän, mutta he eivät vain ole tietoisia siitä. 

LÖYDÄ SE, KUKA SINÄ OLET 
HÄNESSÄ

Älkää mukautuko tämän 
maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa 

mieleltänne, niin että osaatte 
arvioida, mikä on Jumalan 

tahto, mikä on hyvää, hänen 
mielensä mukaista ja täydellistä 

(Roomalaiskirje 12:2).

torstai 1
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Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:1-17 & Joosua 10-12

Matteus 26:69-75 & 3. Mooses 1

1. Korinttolaiskirje 3:21-22; 2. Pietari 1:3; 
Roomalaiskirje 8:17

Tämän vuoksi sinun tulee tuntea Jumalan Sana. 
Sanan ymmärtämisen kautta sinä tulet saamaan 
ymmärrystä siitä, mikä on sinun identiteettisi ja 
perintösi Kristuksessa.

Mikään ei voisi olla sen parempaa ja mahtavampaa 
kuin Kristus sinussa ja sinä Kristuksessa. Sinun tulee 
tulla täyteen ymmärrykseen siitä, että sellainen kuin 
Hän on, sellainen olet sinäkin (1. Johannes 4:17). Sinä 
olet Hänen vanhurskautensa ja Hänen täydellinen 
julkitulo kaikkien niiden täydellisten asioiden 
suhteen, jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa 
Hänen luontonsa - Hänen hyvyytensä, Hänen 
ystävällisyytensä, Hänen rakkautensa, Hänen 
nöyryytensä ja Hänen erinomaisuutensa kanssa!

S iks i  avaus jakeemme kehottaa  s inua 
uudistamaan omaa mieltäsi, sillä vain ja ainoastaan 
Sanan ja Pyhän Hengen kautta sinä pystyt 
tunnistamaan ja löytämään sen, mitä Jumala on jo 
tehnyt vuoksesi ja antanut sinulle Kristuksessa.

Jumala on antanut minulle kaiken sen, mitä minä 
tarvitsen elämään ja jumalisuuteen. Kieltäydyn 
katsomasta asioita luonnollisin silmin. En 
kamppaile enkä tuskaile omassa elämässäni. 
Jokainen Evankeliumin siunaus kuuluu minulle 
juuri NYT niin laillisesti kuin myös todeksi 
tulleena tässä maailmassa. Vaellan jatkuvasti 
kirkkaudentäyteisen perintöni valossa, Kristuksen 
Evankeliumin täysissä siunauksissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS 
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Kun sinä olet yhteydessä Jumalan kanssa, 
ensimmäinen asia, mikä sinun tulee 

ymmärtää, on se, mitä Hän tahtoo sanoa sinulle 
(Jumalan Sana). Toisena asiana, sinun tulee 
ymmärtää se, että Hän antaa sinulle etuoikeuden 
puhua Hänelle (rukous). Kolmantena tulee ylistys, 
mihin kuuluu myös uhrilahjat ja antaminen 
(Heprealaiskirje 13:15). Nämä kaikki ovat hyvin 
keskeisessä roolissa ollessamme yhteydessä Herran 
kanssa.

Ihminen on henki. Tämä henki tuli Jumalan 
Hengestä ja syntyi Jumalan Sanasta: “te, jotka 
olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta” (1. Pietari 1:23). Koska sinä 
olet syntynyt Jumalan Sanasta, sinun tulee myöskin 
“syödä” jatkuvasti Jumalan Sanaa, jotta voit todella 
elää. 1. Pietarin kirjeessä 2:2 sanotaan, “Niin kuin 
vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta 
sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte 
pelastukseen.” Herra Jeesus sanoo Luukkaan 
Evankeliumissa 4:4 KJV, “...Kirjoitettu on: ‘Ei 
ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta 
Jumalan sanasta.’”

Isä puhuu aina: Hän kommunikoi jatkuvasti 
sinun henkesi kanssa ja jakaa ajatuksiaan sinulle. 

SANA, RUKOUS JA YLISTÄMINEN

Mutta me tahdomme pysyä 
rukouksessa ja sanan palveluksessa 

(Apostolien teot 6:4).

perjantai 2
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Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:18-36 & Joosua 13-15

Matteus 27:1-10 & 3. Mooses 2

Apostolien teot 20:32; Efesolaiskirje 6:18;
Filippiläiskirje 3:3

Kyse ei ole vain niistä sanoista, joita lausut rukouksen 
aikana, vaan kyse on myös siitä mahdollisuudesta, 
jonka Jumalan Henki saa sinun palvelemiseen 
samalla, kun sinä puhut Hänelle.

Vietämme laatuaikaa myös Herraa ylistäen 
laulaessamme Herralle Häntä kunnioittavaa 
ylistystä ja palvontaa. Kun me ylistämme Herraa, 
henkemme sulautuvat yhteen: tämä hetki on 
jumalallisen ekstaasin hetki, jolloin sinut temmataan 
Hänen läsnäoloonsa ja kirkkauteensa.

Herra  Jeesus  a l levi ivaa  Johanneksen 
evankeliumissa 4:23 sitä, kuinka todellinen ylistys 
tapahtuu hengessä ja totuudessa, mikä tarkoittaa 
sitä, että sinun tulee ylistää Isää sinun hengestäsi 
käsin ja Hänen Sanansa mukaisesti. Se sisältää myös 
sen, että teet tunnustuksia Hänen Nimeensä liittyen 
sen pohjalta, kuka Hän on ja mitä Sana kertoo Hänen 
persoonallisuudestaan. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä 
suuresta siunauksesta saada olla sinun Sanasi 
kasvatettavana, koulutettavana ja rakentamana, 
sekä tästä suuresta etuoikeudesta viettää aikaa 
kanssasi rukouksessa. Ylistän ja palvon sinua jopa 
juuri nyt, tiedostaen sinun valtasuuruutesi, armosi 
ja kirkkautesi omassa elämässäni, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 3
ELÄ JUMALALLISEN LUONTOSI 

MUKAISESTI 
Olettehan vielä lihallisia. Sillä kun 

keskuudessanne on kateutta ja riitaa, 
ettekö silloin ole lihallisia ja vaella 

ihmisten tavoin?
 (1. Korinttolaiskirje 3:3).

Jos sinä olet uudestisyntynyt, saatat silti 
näyttää yhä ulkoisesti samanlaiselta kuin 

uudestisyntymätön naapurisi, vaikka hengessäsi 
onkin jo tapahtunut todellinen muutos. Sinä olet 
todellisuudessa ja aivan kirjaimellisesti syntynyt 
jumalalliseksi olennoksi - syntynyt uudelleen niin, 
että sinulla on nyt Jumalan elämä ja luonto. Et ole 
vain jumalallinen, vaan olet Jumalan kaltainen.   

Koska monet eivät tiedä tästä, he sanovat, 
“Me olemme kaikki vain ihmisiä.” Mutta ei, me 
emme ole kaikki todellakaan vain ihmisiä: sinä 
olit vain ihminen ennen kuin sinä uudestisynnyit. 
Sinun “ihmissinäsi” kuoli, kun sinä uudestisynnyit 
uudeksi Jumalasta. Juuri tätä Johannes tarkoitti 
sanoessaan, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta 
ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä 
on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. 
Johannes 4:4). Tämä tarkoittaa, että sinä olet lähtöisin 
Jumalasta, sinun elämäsi on jumalallinen.

Jumala odottaa, että sinä elät tämän jumalallisen 
luontosi mukaisesti. Ja juuri siihen tähdätään myös 
mielen uudistamisen prosessilla. Roomalaiskirjeessä 
12:2 sanotaan, “Älkääkä mukautuko tämän 
maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta…”

Saatat nyt ehkä sanoa, että “Apostolien teoissa 
Pietari sanoi Korneliukselle olevansa vain ihminen.” 
Saatat viitata myös siihen tapahtumaan, jossa 
Lykaonian ihmiset lähes ylistivät Paavalia jumalana 
niiden merkkien ja ihmeiden vuoksi, joita hän teki. 
Tällöin Paavali sanoi heille, “Mekin olemme ihmisiä, 
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Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:37-62 & Joosua 16-19

Matteus 27:11-25 & 3. Mooses 3

Psalmissa 82:5-7; Johannes 10:33-36

Sanan mietiskelyn kautta olen löytänyt 
oman jumalallisen luontoni.  Minulla on 
“Kuningaskunnan näkö” ja Kuningaskunnan 
arviointikyky. Minä ajattelen, puhun ja elän sen 
mukaisesti, että minä olen osanottajana Jumalan 
kaltaisuudessa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS 

yhtä vajavaisia kuin te” (Apostolien teot 14:15).
Mutta sinun tulee kuitenkin ymmärtää tämä: 

tuohon aikaan apostolit eivät olleet vielä täysin 
ymmärtäneet Evankeliumin mysteeriä. Muutoin he 
olisivat käyttäneet puhuessaan toisenlaisia termejä. 
Mietipä tätä: Jeesus ei koskaan puhunut sillä tavoin 
kuin he puhuivat. Hän sanoi, “...minä olen ylhäältä; 
te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä 
maailmasta” (Johannes 8:23).

Kun Paavalille valkeni Hengen kautta saadun 
ilmestyksen myötä totuus siitä, että hän on Jumalan 
vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa, hän alkoi 
ilmaisemaan asioita toisin. Hän sanoi, että kristitty 
on “uusi luomus” - täysin uudentyyppinen ihminen  
(2. Korinttolaiskirje 5:17). Pietari nousi myös 
hengellisessä elämässään uudelle ilmestyksen tasolle 
ja sanoi kirjeessään, että kristitty on “osanottajana 
jumalallisesta luonnosta”; osanottajana Jumalan 
kaltaisuudessa.

Psalmissa 82:6 sanotaan, “Minä sanon: Te olette 
jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia.” Jos 
puhut ja elät niin kuin ihmiset, sinä tulet kärsimään 
asioista ihmisten tavoin. Tule siis tietoiseksi 
jumalallisesta luonnostasi ja elä jumalallista 
elämääsi.
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sunnuntai 4

Kun me sanomme, että “Jumala rakastaa 
sinua”, monet luulevat, että se olisi jokin 

yleinen ilmaisu Jumalan rakkaudesta meitä jokaista 
kohtaan. Kyllä, Hän rakastaa meistä jokaista, 
mutta Hän ajattelee ja suhtautuu sinuun niin kuin 
olisit ainoana ihmisenä täällä maailmassa. Meistä 
jokainen on aivan erityisellä ja uniikilla tavalla 
merkityksellinen Jumalalle: yhtä merkityksekäs 
kuin Jeesus on Hänelle. Tämä totuus on niin suuri 
käsitettäväksi, että siihen tarvitaan ymmärrystä 
Jumalan Sanasta sekä mietiskelyä Pyhässä Hengessä, 
jotta sen pystyy hyväksymään.

Jumala todisti rakkautensa sinua kohtaan sillä 
hinnalla, jonka Hän sinusta maksoi: Jeesuksen 
elämän. Raamattu sanoo, “Mutta Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun 
me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme” 
(Roomalaiskirje 5:8). Tämä tarkoittaa, että sinä olit 
niin arvokas Jumalalle. Jos sinä olisit ollut ainoana 
pelastusta tarvitsevana ihmisenä täällä maan päällä, 
Jeesus olisi tullut siitä huolimatta kuolemaan 
puolestasi. Hän ei tullut sen vuoksi, että meitä 
pelastusta tarvitsevia oli monia.

Luukkaan evankeliumissa 15:7 sanotaan, “Minä 
sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi 
yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, 
jotka eivät parannusta tarvitse.” Jos ja kun 
tämä on totuus, niin kuin onkin, tahdon sinun 
mietiskelevän sitä, mitä Isälle merkitsee meistä 
yhdenkin meneminen helvettiin. 2. Pietarin kirjeessä 
3:9 sanotaan, “Ei Herra viivytä lupauksensa 
täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä 
viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä 
kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, 
vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

TODISTE HÄNEN RAKKAUDESTAAN

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Kristus, 

kun me vielä olimme syntisiä, kuoli 
meidän edestämme 

(Roomalaiskirje 5:8).
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Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 10:1-24 & Joosua 20-22

Matteus 27:26-37 & 3. Mooses 4

Hän tahtoo jokaisen tietävän, ymmärtävän 
ja vaeltavan tämän totuuden valossa Hänen 
rakkauttaan koskien. Hän luottaa meihin niin 
paljon, että Hän on antanut meille tämän tärkeän 
sanoman vietäväksi koko maailmaan: viestin Hänen 
rakkaudestaan. Muista, että Hän pelastaa sinut 
ja tekee sinusta sitten Hänen oman partnerinsa 
toisten pelastamista varten - sielujenvoittajan. Tee 
tästä pääsiäisestä aivan erityinen jollekin sellaiselle, 
joka ei vielä tunne Herraa. On sinun vastuullasi 
tavoittaa omassa vaikutuspiirissäsi olevat ihmiset 
Kristuksen rakkaudella ja tuoda heille uutiset Hänen 
pelastavasta voimastaan.

Muistelepa sitä, mitä Kristuksen apostolit tekivät 
meidän vuoksemme Evankeliumia koskien: he 
antoivat aivan kaikkensa ja jopa omat elämänsä, sillä 
he pitivät tätä sanomaa niin tärkeänä. He tahtoivat 
varmistaa sen, että tämä kirkkaudentäyteinen 
Evankeliumi menisi eteenpäin toisille aina siihen 
saakka, että se saapui lopulta meille.

Anna Evankeliumiin antamisesta tulla sinulle 
kaikista arvokkain ja tärkein intohimosi, ilosi, 
rakkautesi ja ylpeydenaiheesi. Anna omaa aikaasi, 
anna varoistasi ja anna energiasi Evankeliumin 
eteenpäin viemiseen. On todella suuri kunnia 
ja etuoikeus saada olla mukana jossakin näin 
suurenmoisessa ja jumalallisessa tehtävässä.

Rakas Isä, mikä suurenmoinen siunaus onkaan 
saada tietää, että minua ei ole pelastettu millään 
katoavaisella asialla, kuten kullalla tai hopealla, 
vaan Kristuksen kallisarvoisella verellä, tuolla 
lampaalla, jossa ei ole yhtäkään tahraa tai häpeää. 
Annan aivan kaikkeni Evankeliumin työlle ja näen 
toiset sinun rakkautta ja ystävällisyyttä palavien 
silmien läpi, tavoittaen heidät pelastuksen hyvällä 
sanomalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Sananlaskut 11:30; Johannes 3:16 
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maanantai 5

Usko on se periaate, jonka mukaan me 
elämme Jumalan Kuningaskunnassa. 

Raamatussa sanotaan, “...Vanhurskas on elävä 
uskosta” (Roomalaiskirje 1:17). Meille on annettu 
Jumalan-kaltainen usko. Voit lisätä uskoa mukaan 
asioihin aivan niin kuin Jumala teki läpi Raamatun 
kirjoitusten ja olla varma siitä, että se tuottaa samoja 
tuloksia. Raamatussa kerrotaan, miten Jumala loi 
uskon kautta koko maailmankaikkeuden, maailmat 
(Heprealaiskirje 11:3). 

Ei siis ihmekään, että Jeesus painotti Markuksen 
evankeliumissa 11:22, “Uskokaa Jumalaan.” 
Tämä sama kohta on käännetty useissa eri 
Raamatunkäännöksissä “uskokaa Jumalan tavoin” 
tai “omatkaa Jumalan-kaltainen usko” - eli kyseessä 
on Jumalan käyttämä yliluonnollinen usko. Luimme 
tästä avausjakeessamme: Hän kutsuu olemattomat 
ikäänkuin ne olisivat; näkee näkymättömän. 
Puhumiesi sanojen kautta sinä tuot fyysiseen muotoon 
sellaiset asiat, jotka ovat tällä hetkellä näkymättömiä 
luonnollisille aisteille.

 Entäpä sitten ne asiat, joita sinä et halua, 
mutta jotka ovat jo olemassa? Raamattu sanoo, 
“ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja 
halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään 
ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin 
on,” (1. Korinttolaiskirje 1:28). Hän sanoo, että me 
“käytämme niitä asioita, jotka eivät mitään ole, 
tehdäksemme mitättömiksi ne asiat, jotka jotakin 
ovat.” Mikä periaate!

JUMALAN-KALTAISESSA USKOSSA 
TOIMIMINEN

...joka kuolleet eläviksi tekee ja 
kutsuu olemattomat, ikäänkuin 

ne olisivat (Roomalaiskirje 4:17). 
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Sana “mitätön” tulee kreikankielisestä sanasta 
“katargeo” ja tarkoittaa kumoamista, mitättömäksi tai 
olemattomaksi tekemistä, täysin merkityksettömäksi 
ja vaikutuksettomaksi tekemistä; hävittämistä. Voit 
aikaansaada tämän kaiken omilla sanoillasi - sinun 
uskontäyteisillä julistuksillasi. Sanojen kautta sinä voit 
tuhota tai hävittää niitä asioita, jotka ovat jo olemassa. 
Muista, että voit kutsua esiin sellaiset asiat, joita ei ole, 
ikään kuin ne olisivat. Halleluja!

Jumalan lapsi ei ole koskaan epäedullisessa 
asemassa. Riippumatta siitä, minkälaisessa tilanteessa 
sinä olet tänään, siitä on olemassa ulospääsy. Voitto on 
sinun omassa suussasi. Älä tuijota olosuhteisiin, sillä ne 
ovat alamaisena muutokselle. Katso näkymättömään 
- sinun voittoosi - siihen kuvaan, jonka Jumalan Sana 
sinulle näyttää. Katso siihen, mitä Jumalan Sana 
kertoo sinulle ja pidä kiinni Jumalan Sanasta.

Mitä hirveämpi vallitseva tilanteesi tai ympärilläsi 
olevat olosuhteet ovat, sitä enemmän sinun tulee 
tunnustaa Sanaa ja julistaa sitä, että sinä olet voitokas 
Jeesuksen Nimessä! Jeesuksen Nimeä ei voida voittaa! 
Käytä sitä ja näin sinä tulet aina voittamaan. Siunattu 
olkoon Jumala!

Asiat järjestyvät aina minun parhaakseni: minulla 
on jumalalliset sukujuuret ja jumalallinen perintö. 
Elän terveydessä, turvassa ja yltäkylläisessä 
vauraudessa. Maailma on minulle alamainen, 
sillä minä vaellan hallintavallassa kaikenlaisten 
olosuhteiden yläpuolella. Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS 
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tiistai 6

Joosua oli yksi niistä Raamatun henkilöistä, joka 
saavutti suuria voittoja saamansa jumalallisen 

ilmestyksen kautta. Samalla, kun hän valmisteli Israelia 
yhteen sen ratkaisevimmista taisteluista, Herran 
enkeli ilmestyi hänelle ja antoi hänelle sen strategian, 
jolla hän voittaisi vihollisen. Vaikka tämä kyseinen 
kaupunki, Jeriko, oli vahvasti linnoitettu kaikenlaisia 
hyökkäyksiä vastaan, Jumalan puhuma sana varmisti 
voiton Joosualle. Pyhä Henki antoi hänelle strategian 
voittamiseen. Hän sanoi, “Sotajoukkonne tulee kulkea 
kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä kuutena 
peräkkäisenä päivänä. Seitsemän papin tulee kantaa 
seitsemää oinaansarvista torvea liitonarkun edellä. 
Seitsemäntenä päivänä teidän on kierrettävä kaupunki 
seitsemän kertaa. ...kun torviin puhalletaan ja te 
kuulette niiden äänen, koko kansan on kohotettava 
sotahuuto. Silloin kaupungin muurit sortuvat ja 
joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin, joka mies siitä 
paikasta, missä sattuu seisomaan.” (Joosua 6:3-5).

Nämä muurit eivät olleet mitään tavallisia seiniä; 
ne olivat todella suuren mittaluokan linnoituksia. 
Siitä huolimatta ne sortuivat rytisten maahan, kun 
israelilaiset huusivat Herran ohjeistuksen mukaisesti 
(lue Joosua 6).

Ihmiskunnan historiasta ei löydy toista päivää, 
jolloin ihmiset olisivat huutaneet ja suuret muurit 
olisivat sortuneet tämän huudon voimasta alas. Uskon, 
että se tapa, jolla israelilaiset huusivat, vapautti tietyn 
äänikoodin, joka aikaansai muurien murtumisen: 
sanojen energia! Jos kerta oikeiden sanojen tai äänien 

VOITTO ON SINUN SUUSSASI
Jerikon portit olivat tiukasti lukitut 

israelilaisten takia. Kukaan ei päässyt 
kaupungista ulos eikä ketään päästetty 

sisään. Herra sanoi Joosualle: Katso, 
minä olen antanut käsiisi Jerikon ja sen 
kuninkaan ja kaikki sen urheat sotilaat 

(Joosuan kirja 6:1-2 KJV).
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vapauttaminen voi murtaa fyysisiä esteitä, niin niissä 
on myös voima poistaa kaikenlaisia muitakin esteitä 
aina taloudellisista tilanteista lähtien.

Ehkäpä sinä olet taloudellisessa umpikujassa: 
yhtään rahaa ei tule sinulle eikä myöskään liiku 
taloudestasi ulospäin. Asiat ovat todella haastavalla 
tolalla. Nyt on sinun aikasi saada kiinni Jumalan 
Sanasta sen suhteen, mitä Sana puhuu kyseistä 
tilannetta koskien ja vapauttaa tämä Sana. Jatka 
Sanan tunnustamista aina siihen saakka, kunnes näet 
muutoksen. Se sama Pyhä Henki, joka antoi Joosualle 
strategian Jerikon valtaamiseen, on antanut sinulle 
Hänen  Sanansa. Hän sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 
3:21, “Kaikki on teidän.” Roomalaiskirjeessä 8:17 Hän 
sanoi, että sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen.

Pidä Hänen Sana sydämessäsi ja suussasi samalla, 
kun mietiskelet Sanaa. Jatka sen pohtimista, puhumista 
ja huutamista aina siihen saakka, kunnes käsillä oleva 
tilanne taipuu sinun tahtosi mukaisesti. Halleluja!

Rakas Isä, sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka 
haastaviksi asiat saattavat mennä. Sinä et ole koskaan 
hämmentynyt, sillä sinä tiedät tien ulos jokaisesta 
kriisistä. Luotan aina sinun poikkeuksellisen 
ihmeellisiin strategioihisi. Elämäni, palvelutyöni, 
perheeni ja bisnekseni kukoistavat aivan 
ennennäkemättömällä tavalla, liikkuen aina ja 
kaiken aikaa eteenpäin ja kasvaen päivä päivältä 
yhä suuremmiksi samalla, kun minä vaellan sinun 
Sanasi valossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Wuest-Raamatunkäännös auttaa meitä 
näkemään sen, miten tämä Jeesuksen 

huomautus Johanneksen evankeliumissa 15:7 on 
enemmänkin ohjeistus meille kuin meitä varten 
tehty velkakirja. Hän ohjeistaa meitä pyytämään 
mitä tahansa, mitä meidän sydämemme tahtoo. Siinä 
sanotaan, “Jos ylläpidät elävää yhteyttä kanssani 
ja minun sanani asuvat sinussa, niin minä käsken 
sinua pyytämään samantien jotain itsellesi, mitä 
tahansa sinun sydämesi tahtookaan, ja se tulee 
olemaan sinun.”

Voitko luottaa Hänen Sanaansa? Kyllä, sinä 
voit! Usko on toimimista Hänen Sanansa mukaisessa 
linjassa. Voit todellakin luottaa Jumalan Sanaan 
näinä haastavina aikoina. Hän sanoi, “Jos te pysytte 
minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, 
mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.” Complete 
Jewish -Raamatunkäännös ilmaisee saman asian 
näin: “Jos te pysytte yhteydessä kanssani, ja minun 
sanani pysyvät teissä, niin pyytäkää mitä tahdotte, 
ja se tulee tapahtumaan teille.”

Kaikki, mitä sinulta vaaditaan, on se, että pysyt 

KUN HÄNEN SANANSA ASUVAT 
SINUSSA 

Jos te pysytte minussa ja minun sanani 
pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä 

tahdotte, ja te saatte sen 
(Johanneksen evankeliumi 15:7).

keskiviikko 7
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yhteydessä Hänen kanssaan ja Hänen Sanansa 
pysyvät sinussa. Asuvatko Kristuksen sanat 
sinussa? Vai työnnätkö ne syrjään? Kun Hänen 
Sanansa ovat kotonaan sinussa, elämänpolullasi on 
ainoastaan siunauksia; ainoastaan voittoja; täysin 
rajoittamatonta menestystä.

Kolossalaiskirjeessä 3:16 sanotaan, “Runsaasti 
asukoon teissä Kristuksen sana…” Kun Sana 
on sinussa ja pysyy sinussa, sinun uskosi kasvaa 
vahvaksi; tällöin sinä asetut elämässäsi hallinta-
asemaan ja voit luoda sellaisen elämän kuin tahdot, 
kaikista vallitsevista olosuhteista huolimatta.

Kiitos Rakas Isä sinun Sanoistasi minulle tänään! 
Kristuksen Sanat asuvat minussa runsaana: minä 
olen niiden koti. Uskon koko sydämestäni sinun 
Sanaasi. Minun mieleni on täysin keskittynyt 
Sanaan; kieltäydyn tulemasta vastakkaisen 
informaation tai olosuhteiden häiritsemäksi. 
Tämän vuoksi menestys, voitto ja yltäkylläinen 
elämä sekä jumalallinen terveys vallitsevat 
elämässäni niin, että kaikki näkevät ne. Minä 
olen antautunut täysin sinun Sanallesi, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kuvittelepa, että olisi sinun syntymäpäiväsi 
ja lempienosi, rikas ja antelias, soittaisi 

sinulle kertoakseen, että hän on juuri ostanut sinulle 
auton. Uskoisit häntä ja innostuisit samantien, 
vaikka et olisi edes vielä nähnyt tätä autoa. Tämä 
on uskoa; siihen ei tarvita fyysistä todistetta.

Syy sille, miksi sinä uskot ja iloitset, perustuu 
siihen, että sinä luotat enosi luonteeseen. Muutoin 
sinussa heräisi epäilystä kuultuasi tällaiset uutiset. 
Aivan samalla tavalla silloin, kun sinä ajattelet, 
puhut ja toimit yhdenmukaisessa linjassa Jumalan 
Sanan kanssa, sinä ilmaiset omaa uskoasi ja tulet 
myös aivan varmasti saamaan poikkeuksellisia 
tuloksia.

Kuulin kerran erään henkilön valittavan siitä, 
kuinka Jumala oli antanut hänelle erityisen sanan 
koskien hänen parantumistaan, menestymistään 
ja vahvistumistaan, mutta hän jatkoi väittäen, 
ettei nähnyt todisteita siitä, että tämä Sana olisi 
käynyt toteen hänen elämässään. Hänen kielellinen 
ilmaisunsa toi esiin epäuskoa. Mitä muita todisteita 
sinulla muka voisi olla sinulle annettuja siunauksia 

USKO EI VAADI FYYSISTÄ 
TODISTETTA

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

(Heprealaiskirje 11:1 KJV).

torstai 8
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ja voitokasta elämääsi koskien kuin Jumalan Sana?
Tule täysin vakuuttuneeksi Jumalan Sanasta. 

Älä odota, että asiat tulisivat ensin näkyviin 
fyysisessä todellisuudessa ennen kuin tartut kiinni 
niihin asioihin, jotka Jumala kertoo kuuluvan sinulle. 
Hyväksy Hänen Sanansa ja elä sen mukaisesti. Sinun 
uskosi on se kaipaamasi todiste, sillä uskosi pitää 
Jumalan Sanassa olevia asioita faktoina.

Minun uskoni on aktiivinen ja voitokas juuri 
nyt! Ankkuroin koko elämäni Jumalan Sanaan. 
Kieltäydyn tulemasta vastakkaisten tuulten tai 
olosuhteiden riepottelemaksi, sillä minun uskoni 
toimii todisteena siitä, että nyt vielä näkymättömät 
asiat kuuluvat minulle. Vaellan Kristuksessa 
olevan perintöni valossa, voimassa ja armossa. Elän 
jumalallisessa terveydessä ja yliluonnollisessa 
menestyksessä. Olen ikuisesti voitokas, sillä elän 
Sanassa ja sen mukaisesti. Aamen.

TUNNUSTUS 
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Yllä oleva jae on Mestarin vastaus yhteen 
Saatanan kiusauksista ja se antaa meille 

aivan ihmeellistä näkökykyä siihen, kuinka 
voimme käyttää Sanaa. Se, mitä Jeesus tässä 
todella sanoi, oli, että ihminen ei elä pelkästä 
leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta (kreikaksi 
“rhema”). Hän ei viitannut tässä Jumalan Logos-
sanaan, joka tarkoittaa totuuden koko olemusta; 
Jumalan Sanaa, joka tuo esiin Hänen ajatuksensa, 
luonteensa, suunnitelmansa, tarkoituksensa ja 
persoonallisuutensa. “Rhema-sana” on taas tiettyä 
henkilöä, tiettyä tilannetta ja tarkkaa ajanjaksoa 
varten puhuttu Jumalan aktiivinen ja ääneen 
lausuttu sana.

 Vaikka jokin asia olisi kirjoitettu Raamattuun, et 
välttämättä pysty elämään sen mukaisesti, ellet tiedä 
siitä tai tee siitä asiasta sinulle henkilökohtaista, 
sinulle tarkoitettua asiaa.

Raamatun kirjoituksiin on kirjoitettu Jumalan 
Logos-Sana, totuuden koko olemus. Sinä elät 
kuitenkin kaikista niistä Logos-sanoista, jotka 
on osoitettu sinun elämääsi varten juuri “nyt”, 
jokaisesta Sanasta, jonka Jumalan Henki palvelee 

AKTIIVINEN SANA JUMALALTA

Kirjoitettu on: Ei ihminen elä 
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta 

Jumalan sanasta 
(Luukkaan evankeliumi 4:4 KJV).

perjantai  9
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erityisesti sinulle.
Tämän vuoksi profetiat ovat niin tärkeitä. Kun 

sinä vastaanotat profetaalisen sanan, se siunaa sinua, 
koska se on juuri se, mitä sinä sillä hetkellä tarvitset. 
Saatat esimerkiksi olla epävarmassa tilanteessa, jossa 
yhtäkkiä vastaanotat Jumalan Sanan, “Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä…” (Matteus 28:20).

Nämä sanat on kirjoitettu Raamattuun 
kauan aikaa sitten. Niistä tulee kuitenkin sinulle 
“Rhema-sanoja”, kun Jumalan Henki tuo ne sinulle 
tämänhetkistä elämäntilannettasi koskien. Tästä 
lyhyestä ilmaisusta huolimatta, nämä yllä olevat 
sanat ovat täynnä voimaa ja vahvistavat sinulle 
sen, kuinka sitoutunut Jumala on olemaan sinun 
kanssasi. Hän on aina kanssasi ja se on se syy, miksi 
sinä menestyt: tulet energisoiduksi ja vahvistetuksi 
sekä inspiroidut voittamaan! Halleluja!

Kiitos Rakas Isä siitä puhutusta ja aktiivisesta 
Sanastasi, jota vastaanotan Henkesi kautta samalla, 
kun opiskelen ja mietiskelen Sanassasi olevia 
iankaikkisia totuuksia. Sinun Sanasi asettaa minut 
kaikkien tilanteiden yläpuolelle sekä nostaa minut 
yli jokaisen haasteen ja saa minut menestymään 
aivan kaikessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 10

Ap o s t o l i  J o h a n n e s  v i i t t a a  t ä s s ä 
avausjakeessamme kolmeen Jumalan 

ihmisten ryhmään: ensinnäkin, pieniin lapsiin, 
sitten nuoriin ihmisiin sekä viimeiseksi iseihin. 
Tässä yhteydessä mainittu “isät” ei tarkoita miestä 
vanhempana, vaan heitä, jotka ovat saavuttaneet 
hengellisen täysi-ikäisyyden Kristuksessa; heitä, jotka 
kasvattavat toisia ja jotka ovat olleet Herrassa tarpeeksi 
pitkään kerryttääkseen kokemusta Jumalasta Hänen 
Sanansa kautta.

Tässä tarkoitetaan heitä, jotka ovat kasvaneet 
hengelliseen miehuuteen. Herran Sana on tullut 
heissä täytetyksi. Tällaiset ihmiset kykenevät 
ymmärtämään ja tulkitsemaan Jumalan mieltä Pyhän 
Hengen kautta hyvin monenlaisten ongelmien edessä 
sekä tuomaan esiin Hänen vanhurskauttaan.

Tällaisen hengell isen täysi- ikäisyyden 
tason saavuttaminen tapahtuu yksinkertaisesti 
antautumalla Raamatun kirjoituksille opiskelemalla ja 
mietiskelemällä niitä sekä tuntemalla Jumalan Sanaa 
ja elämällä sitä todeksi joka päivä. Paavali kehottaa 2. 
kirjeessä Timoteukselle 2:15 AMPC, “Opiskele ja ole 
innokas osoittautuaksesi Jumalalle hyväksyttäväksi 

SAAVUTA HENGELLINEN TÄYSI-
IKÄISYYS

Minä kirjoitan teille, lapseni: synnit on 
annettu teille anteeksi hänen nimensä 
tähden. Minä kirjoitan teille, isät: te 

olette oppineet tuntemaan hänet, joka 
on ollut alusta asti. Minä kirjoitan 

teille, nuoret: te olette voittaneet Pahan  
(1. Johanneksen kirje 2:12-13).
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(koetuksissa testatuksi) työntekijäksi, jota ei 
tarvitse hävetä ja joka oikein analysoi ja jakelee 
tarkasti [totuuden sanaa oikealla tavalla ja 
taidolla opettaen].” Jeesus sanoi myös Johanneksen 
evankeliumissa 5:39 KJV, “Tutkikaa kirjoituksia…”

Raamatun kirjoituksilla on kyky ja kapasiteetti 
kasvattaa sinusta täysi-ikäinen: “ja nyt minä uskon 
teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, 
joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan 
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.” 
(Apostolien teot 20:32 KJV). Jumalan Sana on 
sinun elämäsi: ripustaudu sen varaan ja anna sen 
rakentaa ja ravita sinua. Raamattu sanoo, “Niin 
kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta 
sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte 
pelastukseen” (1. Pietari 2:2). Jumalan Sana on ainut 
rakennusmateriaali, joka kykenee muuttamaan meitä 
ja rakentamaan elämiämme kaikilla kolmella osa-
alueella: hengen, sielun ja ruumiin osa-alueilla.

Rakas Isä, minun sydämeni on avoimena 
vastaanottamaan sinun Sanasi ja elämään sen 
mukaisesti tänään. Muutun jatkuvasti kirkkaudesta 
kirkkauteen ja asetun sille paikalle, jossa täytän 
sinun tarkoituksesi ja suunnitelmasi minun 
elämääni koskien, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu, sellaisena kuin me tunnemme 
sen tänään, ei “tipahtanut” meille suoraan 

taivaasta. Sen kokosivat ja kirjoittivat Pyhän 
Hengen johdattamana olleet Jumalan ihmiset. 
Syy sille, miksi jotkut kyseenalaistavat Raamatun 
todenmukaisuuden, löytyy siitä, että he eivät ole 
kyenneet erottamaan “todellista kirjailijaa” ja 
“inspiroituneita kirjoittajia”.

Niillä kuudellakymmenellä kirjalla, jotka 
muodostavat Raamatun, on useita eri kirjoittajia. 
Kirjoittajat vaihtelevat aina Vanhasta Testamentista 
Uuteen Testamenttiin asti; heistä jokainen on 
kirjoittanut sanoja Pyhän Hengen inspiroimana.
Paavali kirjoitti esimerkiksi suurimman osan kirjeistä, 
kuten Roomalaiskirjeen, 1. ja 2. Tessalonikalaiskirjeen, 
Galatalaiskirjeen, 1. ja 2. Korinttolaiskirjeen, 
Filippiläiskirjeen, Kolossalaiskirjeen jne. Pyhä 
Henki sai myös monet profeetat, kuten Mooseksen, 
Jeremiaan ja Jesajan, sekä apostoleista esim. Pietarin, 
Johanneksen ja Jaakobin, kirjoittamaan Raamatun 
kirjoituksia, mutta heistä yhtäkään ei voida lukea 
Raamatun kirjailijaksi. Raamatun kirjoitusten 
todellinen kirjailija tulee esiin avausjakeessamme: 
“Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan 
inspiroimana…” (2. kirje Timoteukselle 3:16 KJV).

Sana “inspiraatio” on kreikaksi “theopneustos” 
ja se tarkoittaa Jumalan uloshenkäystä; Jumalan 
inspiraatiota! Tässä yhteydessä “Jumalalla” 
tarkoitetaan Pyhää Henkeä. Hän on Raamatun 
kirjoitusten kirjailija. Jos tahdot tietää Jumalan 
tahdon sekä vaeltaa Hänen täydellisessä tahdossa 

JUMALAN “ULOSHENKÄYKSET”

Jokainen kirjoitus on syntynyt 
Jumalan inspiroimana…

 (2. kirje Timoteukselle 3:16 KJV).

sunnuntai 11
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kaiken aikaa, ymmärrä Hänen päätöksiä sekä 
näkökulmaansa elämän eri osa-alueita koskien sekä 
opiskele ja mietiskele Raamatun kirjoituksia.

2. Timoteuskirjeen 3:16 AMPC loppuosa näyttää 
meille Raamatun kirjoitusten tarkoituksen: Se on 
“hyödyllinen ohjeeksi, nuhteeksi sekä tuomaan 
esiin synnin, korjaamaan virheistä sekä opettamaan 
kuuliaisuudessa [ja] treenaamaan vanhurskaudessa 
(pyhässä elämässä, yhdenmukaisessa linjassa 
Jumalan tahdon kanssa ajatusten, tarkoituksen 
ja tekojen suhteen), jotta Jumalan ihmisestä tulisi 
täydellinen ja taitava, kaikinpuolin sopiva ja 
täysin varustettu hyviä töitä varten.” Raamatun 
kirjoitukset kykenevät tekemään tätä ja paljon 
enemmänkin sinussa ja sinua varten, kun sinä vain 
opiskelet ja mietiskelet niitä! Tulet saavuttamaan 
elämässäsi aina tarvitsemasi etulyöntiaseman 
sekä nauttimaan kaikista perintöösi kuuluvista 
siunauksista sekä elämästäsi Kristuksessa.

Olen täysin antautunut Pyhälle Hengelle, joka on 
Raamatun kirjoitusten kirjailija, sekä mysteereiden, 
salaisuuksien,  syvällisten totuuksien ja 
iankaikkisten ilmestysten “paljastaja”. Sen vuoksi 
minulla on näkökykyä elämän mysteereihin ja 
salaisuuksiin. Olen aina ja kaiken aikaa voitokas, 
sillä Totuuden Henki johdattaa ja opastaa minua 
Hänen Sanansa kautta. Hänen viisautensa tulee 
nähdyksi kaikessa siinä, mitä minä teen. Halleluja!

RUKOUS
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Jos olet kiinnittänyt huomiota siihen, mitä 
Raamatussa on kirjoitettu viimeisiä päiviä 

koskien ja vertaat sitä tämänhetkisiin tapahtumiin 
ympäri maailman, voit todella huomata, että Herra 
on valmistautumassa ja valmistaa Seurakuntaansa 
Hänen tulemistaan varten. Sinun velvollisuutesi on 
oman sydämesi valmisteleminen Sanan kautta; elä 
elämääsi Hänelle päivittäin. 

 Mikään muu ei voi valmistaa sinua Herran 
tulemista varten niin kuin Raamatun kirjoitukset. 
2. kirje Timoteukselle 3:15  kertoo meille: “ja koska 
jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, 
jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut 
uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” 
Huomaa tämä alleviivattu kohta: Jumalan viisaus on 
se, mikä vie sinut aina loppuun saakka pelastuksen 
tiellä Herran läsnäoloon.

 Jeesus korosti Raamatun kirjoitusten tärkeyttä, 
kun Hän sanoi: “...ei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta” (Luukas 

VALMISTELE SYDÄMESI SANALLA 

Sillä viisaus tulee sydämeesi, ja 
tieto tulee sielullesi suloiseksi, 
taidollisuus on sinua varjeleva 

ja ymmärrys suojeleva sinut 
(Sananlaskut 2:10-11). 

maanantai 12
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4:4). 
 Tutki Raamatun kirjoituksia. Opiskele ja 

rakenna elämäsi Jumalan totuuteen. Hänen Sanansa 
saa aikaan sinussa Kuningaskunnan tietoisuutta 
niin, että sinä aina tavoittelet ja tahdot miellyttää 
Jumalaa kaikessa. Sana puhdistaa sinua ja pitää sinut 
valmiina tapaamaan Herraa.

Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen voiman kautta 
vaellan Herran edessä arvollisesti, miellyttäen 
Häntä kaikessa samalla, kun odotan Hänen 
takaisin tulemista. Elämässäni ja kaikessa 
siinä, mille sydämeni sykkii, on kyse Hänen 
Kuningaskunnastaan ja sen laajentumisesta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS 
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tiistai 13

2. kirjeessä Timoteukselle 3:16-17 sanotaan: 
“Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan 

Hengen vaikutuksesta on myös hyödyllinen… että 
Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin 
tekoihin valmistunut.” On täysin mahdotonta, että 
jonkun ihmisen elämä, jota Sana ohjaa ja kuljettaa 
eteenpäin, epäonnistuisi tai että hän joutuisi 
elämässään epäedulliseen asemaan. Sana ohjelmoi 
sinut olemaan ehdoton menestys. 

Jos kylvät esimerkiksi maissin siemenen, 
et tule korjaamaan satoa mangoista, omenoista 
tai appelsiineista. Syynä on se, että siemen on 
ohjelmoitu lisääntymään lajinsa mukaisesti. 

Olet varmasti kuullut myös tietokoneiden 
ohjelmoinnista, jossa luodaan sarja erilaisia 
toimintaohjeita, mikä mahdollistaa tietokoneen 
tekemään haluttuja asioita. Jumalan Sana toimii 
myös vastaavanlaisesti. Kyse on kirjoittamisen 
salaisuudesta,  ja Jumala on Itse keksinyt 
kirjoittamisen. Kirjoittamisessa on kyse yhdestä 
asiasta — ohjelmoinnista.

Kun Jumala puhuu sinulle tai kun Hänen 
Sanansa nousee mieleesi, se, mitä Hän tahtoo 
tehdä, on “ohjelmoinnin” kirjoittaminen ja sen 
tallettaminen “sydämeesi”, jotta voit myöhemmin 
prosessoida sitä, ja Hän tekee tätä siitä syystä, 

SANAN OHJELMOINTI

Noudata minun käskyjäni, niin 
saat elää, säilytä opetukseni kuin 

silmäteräsi. Sido ne kiinni sormiisi, 
kirjoita ne sydämesi tauluun 

(Sananlaskut 7:2-3). 
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keneksi on sinut tehnyt. Psalmissa 82:6 sanotaan: 
“...Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman 
poikia…” Hän loi luojia. Sinä olet kehittäjä. 

1. Korinttolaiskirje 6:17 sanoo, “Mutta joka 
yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.” Hän 
on tuonut sinut ykseyteen Itsensä kanssa ja samaan 
luokkaan Hänen kanssaan. Ei ihmekään, että Jeesus 
lainasi Psalmista 86:2 löytyviä sanoja Johanneksen 
evankeliumissa 10:34, “...Eikö teidän laissanne ole 
kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: Te olette jumalia’?” 
Jaakobin kirjeestä 1:18 löytyy myös toinen kaunis jae, 
“Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.” 
Kuinka voimallista tämä onkaan! 

Sinä olet “Jumalan-kaltainen” ihminen; olet 
ensimmäinen, paras ja suurenmoisin Hänen 
luoduistaan. Halleluja! Uudestisyntyneenä sinut 
on tuotu ykseyteen Hänen kanssaan ja olet osana 
taivaallisia joukkoja. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS 
Minä vaellan Jumalan iankaikkisen Sanan 
totuudessa ja todellisuudessa. Olen Jumalan-
kaltainen ihminen, sillä minulla on Jumalan elämä 
ja luonto hengessäni. Toimin täsmällisesti kaikkein 
korkeimmasta pätevyydestä, erinomaisuudesta ja 
täydellisyydestä käsin. Olen luoja ja iankaikkisten 
siunausten levittäjä ja jakelija. Minä hallitsen 
tässä elämässä ja voitan aina kirkkaudentäyteisesti 
Pyhän Hengen voiman avulla. Aamen!
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Kun rukoilet kielillä, on todella tärkeää, että 
pidät mielesi keskitettynä rukousaiheessasi. 

Kyse on vähän niin kuin siitä, miten Vanhassa 
Testamentissa Henki operoi käsien ojentamisen 
kautta. Jumala käski esimerkiksi Mooseksen 
ojentamaan kätensä meren yli ja halkaisemaan sen 
(2. Mooses 14:16).

 Monissa tapauksissa Jumala ohjeisti heitä 
ojentamaan kätensä, jotta asioita tapahtuisi (Lue 
2. Mooses 7:19, 8:15 ja Joosua 8:18). Hän näytti 
Vanhassa Testamentissa, että Jumalan voimaa 
voidaan suunnata käsien kautta. Voima välittyy 
käsiesi osoittamaan suuntaan. 

 Mutta korkeampi taso tästä on mielesi 
käyttäminen. Mielesi saa paljon enemmän aikaan 
kuin omien käsiesi ojentaminen. Tästä syystä 
Saatanan yksi parhaimmista strategioista on mielen 
saastuttaminen. Jos hän onnistuu saastuttamaan 
mielesi ja tekemään sinusta tehottoman mielen 
tasolla, silloin mielesi ei pysty toimimaan tehokkaana 
työvälineenä Jumalan voiman suuntaamisessa. 

Tämä on yksi syy sille, miksi Jumala tahtoo sinun 
pitävän mielesi puhtaana. Mitä puhtaampi mieli on, 
sitä tarkemmin ja tehokkaammin se toimii Jumalan 
Hengen voiman suuntaamisessa ja välittämisessä. 

ASETA MIELESI KURSSILLE 
RUKOUKSESSA
Mutta sydänten tutkija tietää, 

mikä Hengen mieli on, sillä Henki 
rukoilee Jumalan tahdon mukaan 

pyhien edestä (Roomalaiskirje 8:27).

keskiviikko 14
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Joten kun rukoilet kielillä, aseta mielesi siihen 
“asiaan”, johon haluat Pyhän Hengen suuntaavan 
Hänen voimansa ja energiansa. Jos mielesi pääsee 
harhailemaan, ohjaa se takaisin kyseiseen asiaan. 
Jos vääränlainen kuva nousee mieleesi, aja se pois. 
Kouluta mieltäsi. Sano ääneen aina silloin tällöin, 
“Jeesuksen Nimessä, mieleni on asetettu kurssille!”

Tietenkin sinun henkesi tulee aina rakennetuksi, 
kun rukoilet Hengen antamilla kielillä, vaikka mielesi 
harhailisikin ilman keskittymistä johonkin tiettyyn 
asiaan. Mutta ero tulee kuitenkin siinä, kun sinun 
täytyy suunnata Hengen voima johonkin tiettyyn 
asiaan: silloin sinun mielesi näkökykyä tarvitaan.

Joten opettele asettamaan mielesi oikealle 
kurssille rukouksessa ja näin voittojesi ja todistustesi 
määrä tulee olemaan loputon. Halleluja! 

Vanhurskas Isä, kiitos kielillä puhumisen 
armolahjasta, jonka kautta voin kommunikoida 
kanssasi taivaallisella kielellä ja aikaansaada 
muutoksia omaan maailmaani. Rukouksessa 
voin harjoittaa hallintaa Hengen voiman kautta 
oman mieleni, tunteideni ja kaikkien kykyjeni 
ylitse ja saada ne synkronoitumaan sinun tahtosi, 
tarkoituksesi ja ajoituksesi kanssa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ehkäpä sinä kaipaat muutosta talouteesi, 
yritystoimintaasi, terveyteesi, opintoihisi, 

perheeseesi tai palvelutyöhösi; olipa tilanteesi mikä 
tahansa, sinä voit uudelleen luoda sen. Aivan kuten 
taivaallinen Isäsikin voi, niin voit myös sinäkin puhua 
sanoja ja luoda omia unelmiasi käymään toteen. Sillä 
ei ole väliä, millaiset nykyiset olosuhteesi ovat, koska 
sinä voit muuttaa elämäsi suunnan omilla sanoillasi 
ja asettaa elämäsi mukautumaan samaan linjaan 
Jumalan suunnitelman kanssa. 

 Raamattu kertoo, että sinut on luotu Jumalan 
kuvaksi ja Hänen kaltaiseksi (1. Mooseksen kirja 1:26). 
Se, että sinut on luotu Hänen kuvakseen tarkoittaa 
sitä, että sinut on tehty näyttämään Häneltä. Ja se, 
että sinut on luotu Hänen kaltaisekseen tarkoittaa 
puolestaan sitä, että sinut on tehty toimimaan, kuten 
Hän toimii. Siksi sinulla on kyky puhua asioille tai 
tilanteille ja saada ne vastaamaan puhumiisi sanoihin.

 1. Mooseksen kirja 1:3 sanoo, “Ja jumala sanoi: 
Tulkoon valo. Ja valo tuli.” Hän yksinkertaisesti 
vain käski sitä tulemaan esiin ja niin tapahtui. 2. 
Korinttolaiskirje 4:6 avaa meille lisää sitä, mitä tässä 
kyseisessä tilanteessa tapahtui. Se sanoo, “Sillä 
Jumala, joka sanoi: Loistakoon valo pimeydestä, on 
se, joka loisti sydämiimme…” 

 1. Mooseksen kirjassa 1:11-12 Raamattu kertoo 
myös siitä, kuinka Jumala käski maata alkaa 
kasvattamaan ruohoa ja kasveja, ja niin tapahtui. 
1. Mooseksen kirjassa 1:20-21 sanotaan myös: “Ja 
Jumala sanoi: Viliskööt vedet eläviä olentoja…” 
Jumala puhui vedelle ja toi sieltä esiin kaikenlaisia 

LUO SANOILLA
Uskon kautta me ymmärrämme, että 

maailmat on rakennettu Jumalan 
sanalla, niin että se, mikä nähdään, 

ei ole syntynyt näkyväisestä 
(Heprealaiskirje 11:3).

torstai 15
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olentoja. Avausjakeemme sanoo: “Uskon kautta me 
ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalan 
sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt 
näkyväisestä” (Heprealaiskirje 11:3). Jos ne asiat, 
joita emme voi nähdä fyysisillä silmillämme, on tehty 
asioista, jotka ovat näkymättömiä, silloin näiden 
“näkymättömien asioiden”— suustamme puhumien 
sanojen — täytyy olla subatomisia (atomiakin 
pienempiä) partikkeleita.

Puhutut sanat ovat koodattuja viestejä, jotka 
luovat ääniaaltoja. Nämä äänikoodit välittyivät sitten 
alkuaineisiin, pimeyteen, maahan, veteen - ja Jumala sai 
näin niiltä kaikilta tahtomansa kaltaisen vastauksen. 
Se fakta, että nämä kaikki tuottivat juuri täsmälleen 
sitä, mitä Jumala niiltä pyysi, toimii todisteena siitä, 
että näille sanojen muodossa lähetetyille koodeille on 
tapahtunut älykästä tulkintaa. 

Efesolaiskirje 5:1 AMPC sanoo, “OLKAA SIKSI 
Jumalan jäljittelijöitä [kopioikaa Häntä ja seuratkaa 
Hänen esimerkkiään], aivan kuten rakkaat lapset 
[matkivat heidän isäänsä].” Jumala odottaa sinun 
kopioivan Häntä, toimivan niin kuin Hän. Sinä voit 
muuttaa sanojesi kautta toivottomia tilanteita. Vaikka 
sinulla olisikin jo upea elämä, sinä voit tehdä siitä vielä 
paljon upeamman uskontäyteisten sanojen kautta.

Minä käytän suutani sen kirkkaan tulevaisuuden 
luomiseen, jonka tahdon nähdä edessäni. Vapautan 
juuri nyt menestyksen, voiman, armon, voittojen 
ja ylennysten sanoja koskien perhettäni, työtäni, 
bisneksiäni, opintojani ja terveyttäni. Minä elän 
Kristuksessa olevan perintöni todellisuutta todeksi. 
Halleluja!

TUNNUSTUS 
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Meidän sota-aseemme ovat voimallisia 
Pyhän Hengen kautta tuomaan alas 

pimeyden linnoituksia: psyykkisiä, fyysisiä, älyllisiä 
tai taloudellisia linnakkeita. Kun näitä linnakkeita 
rakennetaan Jumalan työtä, Jumalan huonetta tai 
Evankeliumin palvelutyötä vastaan, me otamme 
aseemme käyttöön. 

 Monet kristityt eivät ymmärrä sitä, että olemme 
sodassa, vaikka Raamattu sanoo, että meidän 
tulisi “taistella hyvä taistelu”(1. Timoteus 1:18). 
Avausjakeessamme Raamattu ei puhu Jeesuksen 
sota-aseista, vaan “meidän sota-aseistamme”. Kiitos 
Jumalalle, että meillä on näitä aseita! Yhtä näistä 
aseista Paavali kutsui nimellä, “Hengen miekka, 
joka on Jumalan sana” (Efesolaiskirje 6:17).

 Hengen miekka on sama asia, mihin Daniel 
viittasi sanoessaan: “Tulivirta vuoti, se kävi ulos 
hänestä” (Daniel 7:10). Daniel näki sen vielä paljon 
kirkkaudentäyteisemmällä tavalla. Johannes kutsui 
sitä “hänen suustaan lähteväksi teräväksi miekaksi” 
(Ilmestyskirja 19:15). 2. Tessalonikalaiskirjeessä 2:8 
Paavali kutsui sitä “..Herran suun henkäykseksi”. 
Kyse on samasta tulivirrasta, mistä Daniel puhui. 
Silloin, kun sen täytyy toimia miekkana, se tekee 

MEIDÄN SOTA-ASEEMME

Sillä meidän sota-aseemme eivät ole 
lihalliset, vaan ne ovat voimalliset 

Jumalan kautta hajottamaan maahan 
linnoituksia 

(2. Korinttolaiskirje 10:4 KJV). 

perjantai 16
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työnsä miekkana, kun taas sen täytyy mennä 
henkenä, se täyttää näin tehtävänsä. Halleluja!

 Meidän Jumalamme johdattaa omia lapsiaan 
sodassa aina voittoon saakka (2. Mooses 15:3 ja 
14:4, Psalmi 24:8, Ilmestyskirja 19:11). On olemassa 
myös sotaenkeleitä, joita Jumala lähettää meidän 
puolestamme. Siksi olemme voitokkaita kaikissa 
sodissa. Halleluja! 

 Älä pelkää mitään tai ketään elämässäsi. 
Käytä Hengen miekkaa,  käytä Jeesuksen Nimeä.
Sana ilmoittaa, että olemme voittaneet kaikki 
antikristuksen henget. Pimeyden henkivallat ovat 
jalkojemme alla. Olemme voittaneet maailman 
Kristuksessa Jeesuksessa. Voit julistaa jokaisessa 
tilanteessa “Olen enemmän kuin voittaja. Suurempi 
on Hän, joka on minussa, kuin hän, joka on 
maailmassa!” Kun otamme Pyhän Hengen kautta 
esiin aseemme, tulemme voittamaan joka kerta. 
Ylistys Jumalalle! 

Rukoilen niiden monien puolesta ympäri maailman 
tänään, jotka kohtaavat ahdistavia mielikuvia 
pelosta, tappiosta tai epäonnistumisesta. Julistan 
heille vapautusta ja tunnustan sitä, että Jumalan 
Sana hallitsee heidän mieliään ja vallitsee heidän 
elämissään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 17

Jumalan Kuningaskunta  on todel l inen ja 
toiminnallinen kuningaskunta periaatteineen. 

Esimerkiksi antaminen ja vastaanottaminen on yksi tärkeä 
periaate. 1. Mooseksen kirja kertoo meille, “Niin kauan kuin 
maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei 
kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.” Herra sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 12:24 “Kuuntele tarkkaan: jos vehnänjyvää 
ei haudata maahan, maailmalle kuolleena, siitä ei koskaan 
tule enempää kuin vain yksi jyvä. Mutta jos se haudataan, 
se itää ja tuottaa itsensä moninkertaisena” (MSG).

Jos et kylvä siementäsi, sinun on turha odottaa 
sadonkorjuuta. Kuningaskunnan kylvämisen ja korjaamisen 
periaate asemoi sinut siihen menestyksekkääseen elämään, 
jonka Jumala on varannut sinulle. Se on periaate, joka toimii. 
Sillä ei ole väliä, miten kaunis siemen on kädessäsi tai mitä 
muuta voisit sillä tehdä; ellet kylvä sitä, se ei tule tuottamaan 
satoa. Tämä on Kuningaskunnan totuus! Siemen ei välitä 
siitä, kuka sitä pitelee kädessään - oli kyseessä sitten 
hyvä tai paha ihminen - heti, kun siemen pääsee oikeaan 
ympäristöön, se tulee tuottamaan asianmukaisen tuloksen.

Tämä kuningaskunnan periaate on sovellettavissa 
kaikkiin elämän osa-alueisiin. Maanviljelijän saama 
sadonkorjuu on suora vastaus hänen kylvämilleen 
siemenille. Aivan kuten tämä toimii maanviljelijän 
kohdalla, samoin on myös sinun kohdallasi. Siemenesi 
voi olla eri muodoissa; se voi olla aikaasi, kykyjäsi tai 
mikä tahansa lahja, millä Jumala on sinua siunannut 

KUNINGASKUNNAN PERIAATE 
Älkää antako pettää itseänne: 

Jumala ei salli itseään pilkattavan. 
Ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää 

(Galatalaiskirje 6:7 NIV).
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kirkkaudentäyteiseen elämään. Elämäsi suurenmoisuus ja 
kunniallisuus menee aivan käsi kädessä sen kanssa, mitä 
sinä teet siemenelläsi. 

Tämä lukemasi materiaali “Rapsodia Todellisuuksista” 
on  es imerkiks i  a ivan  korvaamaton  työväl ine 
massaevankelioinneissa. Sinä voit osallistua tämän 
levittämiseen ja jakeluun ympäri maailmaa näinä lopun 
aikoina. Sitoudu Evankeliumin eteenpäin menemisen 
varmistamiseen niin, että Evankeliumi saavuttaa 
saavuttamattomat kaikkein kaukaisimmissakin kylissä. 
Anna parhaasi tähän.

Muista, että mitä enemmän annat, sitä enemmän Herra 
siunaa sinua ja sitä suurenmoisemmaksi tulet. Toimi tässä 
periaatteessa ja tulet näkemään, miten elämäsi kulkee 
kirkkaudesta kirkkauteen. Herra tulee moninkertaistamaan 
kylvämäsi siemenet ja Hän saa vanhurskauden hedelmäsi 
kasvamaan. Hän ympäröi sinut armollaan niin, että kannat 
hyvää hedelmää ja olet jatkuvasti kasvavassa super-
yltäkylläisyydessä. 

Rakas Isä, iloitsen siitä, että sinä olet kykeneväinen 
moninkertaistamaan kaiken armosi virtaamisen 
elämääni niin, että minä saan olla aina ja kaikissa 
olosuhteissa ihanassa super-yltäkylläisyydessäsi. Kun 
annan aikani, osaamiseni ja varani Evankeliumille, 
olen luottavaisin mielin siunausten sadonkorjuun 
ja vanhurskauden hedelmän lisääntymisen suhteen, 
minkä kautta suuri sielujen sadonkorjuu virtaa 
Kuningaskuntaasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Useiden maailman johtajien tekemät huonot 
päätökset ja valinnat ovat tuhonneet taloutta 

ja tuoneet ihmisten elämiin ennenkuulumattomia 
vaikeuksia kaikkialla ympäri maailmaa. Raamatusta 
huomaamme sen, miten näistä asioista on kerrottu 
ennalta jo kauan aikaa sitten ja nyt tänä päivänä 
saatanalliset voimat ajavat näitä käytäntöön.  

Y h d e n  m a a i l m a n h a l l i t u k s e n ,  y h d e n 
talousjärjestelmän ja yhden maailman uskonnon 
suunnitelmista on kerrottu jo etukäteen meille 
Raamatussa. Raamattu julistaa: “Oikeus työnnetään 
takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä 
totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle 
tulla. Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta 
luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja 
se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. 
Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän 
ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin 
hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen 
vanhurskautensa häntä tuki” (Jesaja 59:14-16).

Tämä kohta “ettei kukaan astunut väliin” 
tarkoittaa itse asiassa sitä “...ettei ollut esirukoilijaa…” 
Huomaatko nyt, miksi sinun täytyy ottaa paikkasi 
rukoilija-pappina, esirukoilijana? Me olemme ne, 
jotka toteuttavat Isän tahtoa. Meidän tulee perustaa 
Hänen hallintavaltaa ja vanhurskautta tänne maan 
päälle ja ihmisten sydämiin. Tämä on nyt sinun 
roolisi kristittynä.  

OTA OMA PAIKKASI RUKOILIJA-
PAPPINA

Jumalan ylistys on heidän suussansa, 
ja heidän kädessään kaksiteräinen 

miekka, että he kostaisivat pakanoille, 
kurittaisivat kansakuntia 

(Psalmi 149:6-7).

sunnuntai 18
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Älä vain istu joutilaana ja katsele, miten tämä 
julma kaaos jatkaa maailman tuhoamista. Nouse 
sitä vastaan ja sano “Ei!” kaikelle sille hävitykselle, 
sekasorrolle, kaaokselle ja kuohunnalle, millä 
paholainen paiskoo maailmaa! 

Esirukoile palavasti maailman johtajien puolesta; 
kansakuntien presidenttien ja pääministereiden, 
jotta heidän mielet ja sydämet tulisivat ohjatuiksi 
pois paholaisen manipulaatioista. Rukoile, että he 
luopuisivat sellaisista valinnoista ja päätöksistä, 
jotka vaarantavat kansakuntien tulevaisuutta, ja että 
he vastustaisivat ideoita, jotka painavat kansalaiset 
köyhyyteen ja kuolemaan.

Se saattaa ottaa päiviä, viikkoja tai kuukausia 
ennen kuin näet toivomiasi muutoksia, mutta 
älä lopeta. Jatka rukoustasi, sillä sinä aikaansaat 
“muutoksia” Hengen ulottuvuuteen. Asiat alkavat 
muuttumaan Jumalan tahdon ja suunnitelman 
suuntaan tässä maailmassamme, kun me 
rukoilemme. Kunnia Jumalalle!  

Vanhurskas Isä, sinä olet asettanut esivallan, siksi 
rukoilen, että sinun vanhurskautesi saisi menestyä 
maailman kansakuntien johtajien keskuudessa 
kaikkialla ympäri maailmaa. Suojele heidän mielet 
vääriltä neuvoilta ja päätöksiltä. Myönnettäköön 
heille Jumalan viisautta, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Joitakin vuosia sitten eräässä tilaisuudessa 
oli monia palvelutyöntekijoitä paikalla ja 

jälkeenpäin yksi heistä sanoi minulle, “Puhut 
kirjoituksista kuin henkilöstä.” Sanoin, “Kyllä vain, 
näin on!” Sinun on tärkeää tietää tämä: Raamatun 
kirjoituksilla on persoonallisuus ja luonne. Jeesus 
kertoi tästä puhuessaan Raamatun kirjoituksista.

Opetuslapset ymmärsivät tämän saman 
totuuden ja levittivät sen sanomaa. Avausjakeemme 
sanoo esimerkiksi, “Kirjoitukset sanovat faaraolle…” 
Kirjoittaja olisi voinut sanoa, ”Jumala sanoo 
faaraolle…”, ja se olisi ollut oikein, koska tiedämme, 
että Jumala todella puhui faaraolle; näin Raamatun 
kirjoitukset kertovat meille. Raamattu sanoo myös, 
että Mooses meni faaraon luokse ja sanoi, ”Näin 
sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun 
kansani…” (2. Mooses 5:1).

Voimme nähdä Paavalin puhuvan tästä samasta 
totuudesta hänen kirjoituksissaan galatalaisille 
Galatalaiskirjeessä 3:8 (KJV). Hän sanoi, “Ja 
koska kirjoitus edeltäpäin näki, että Jumala 
vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se 
Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: 
”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi.” Paavali 
ei siis kirjoita, että Henki tai Herra olisi saarnannut 
Aabrahamille. Hän sanoo, että kirjoitus saarnasi 
Aabrahamille. Kirjoitukset siis “puhuivat” hänelle.

Galatalaiskirje 3:22 sanoo, “Pyhä kirjoitus on 

RAAMATUN KIRJOITUSTEN VOIMA 
JA LUONNE
Sillä Kirjoitukset sanovat 

faaraolle: “Juuri sitä varten minä 
nostin sinut esiin, että näyttäisin 

sinussa voimani… 
(Roomalaiskirje 9:17 KJV).

maanantai 19
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kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että 
se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat 
Jeesukseen Kristukseen.” Katso myös Galatalaiskirje 
4:30: siinä ei sanota “Mitä Jumala sanoo?”, vaan ”…
mitä pyhät kirjoitukset sanovat?” On hyvin tärkeää, 
että pidämme Raamatun kirjoituksia suuressa 
arvossa.

Kun haluat tietää jotain, avaa Raamattusi ja 
katso, mitä Jumala sanoo siihen liittyen. Ainoastaan 
sillä, mitä Jumala sanoo siihen liittyen, tulisi olla 
merkitystä sinulle. Rakenna elämäsi Raamatun 
kirjoitusten varaan, sillä ne varustavat sinut 
viisaudella pelastumiseesi saakka (2. Timoteus 
3:15), ne tekevät sinusta todellisen menestyksen: 
täydellisen ja taitavan, sopivan ja hyvin varustetun 
kaikkia hyviä töitä varten (lue 2. Timoteus 3:16). 
Halleluja!

Kiitos Isä niistä siunauksista ja kaikesta siitä, mitä 
vastaanotan opiskellessani Raamatun kirjoituksia. 
Kiitos, että saan paremman käsityksen menneestä, 
nykyisyydestä ja tulevasta, ja suunnitelmastasi 
koskien Seurakuntaa, minua ja maailmaa. Muutun 
kirkkaudesta kirkkauteen – olen täydellinen, 
taitava, sopiva ja aina hyvin varustettuna kaikkia 
hyviä töitä varten kulkiessani ennalta määrättyä 
elämänpolkuani pitkin, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Jumalallinen parantuminen on yksi paremman 
elämän ensivaiheista. Parantuminen on 

mahtavaa, mutta on olemassa sitäkin parempi 
elämä. Jumala ei halua sinun elävän sellaisessa 
todellisuudessa, jossa parannut kaikenlaisista 
sairauksista aina silloin tällöin. Hän tahtoo, että 
astut sellaiseen voiton paikkaan, jossa ymmärrät, 
että jumalallinen terveys on suurempaa kuin 
jumalallinen parantuminen. 

Saatat sanoa minulle, “Pastori Chris, palvelen 
ihmisiä ja he parantuvat, mutta kun minulla on 
omassa kehossani ongelmia, rukoilen ja teen kaiken, 
minkä tiedän, mutten silti parannu.” Tähän on 
yksinkertainen vastaus: Jumala ei koskaan käskenyt 
meitä rukoilemaan itse oman parantumisemme 
puolesta. Vaikka se ehkä saattoikin toimia vielä 
silloin, kun olit vauva-kristitty, tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että sinun tulisi jatkaa sillä tavalla 
toimien (Apostolien teot 17:30). Valitettavasti monet 
kristityt ovat tällaisessa tilanteessa: heidän on vaikea 
parantua, vaikka heidän ei tulisi alunperinkään edes 
sairastua.

Avausjakeemme sanoo, “Rakkaani, minä 
toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt 
terveenä…” Se ei sano: “Rakkaani, toivon ennen 
kaikkea, että menestyisit ja parantuisit.” Hän haluaa, 
että olet terve. Jumalan suunnitelma sinulle on 
jumalallinen terveys! Hän ei halua sinun kärsivän 

HÄN HALUAA, ETTÄ OLET TERVE
Rakkaani, minä toivotan sinulle, 
että kaikessa menestyt ja pysyt 

terveenä, niinkuin sielusikin 
menestyy 

(3. Johanneksen kirje 1:2). 

tiistai 20



49

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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 18:15-43 & 1. Samuel 11-13

Markus 4:1-12 & 3. Mooses 20

1. Korinttolaiskirje 13:11; 1. Johannes 5:13; Jesaja 33:24

päänsäryistä, flunssista ja kuumeista; sinulla ei 
pitäisi olla diabetesta, vatsavaivoja tai mitään 
muutakaan sellaista. Tartu tähän totuuteen ja elä 
sen mukaan.

Jos olet sairastellut aina vähän väliä, sano 
itsellesi: “En tule olemaan enää päivääkään sairas 
elämässäni, koska Jumalan Sana takaa minulle 
jumalallisen terveyden.” Jos tunnet kehossasi 
oireita, älä panikoi. Käytä Sanaa! Pidä itsesi terveenä 
Jumalan Sanan avulla: se on lääkettä.

Sananlaskut 4:22 kuvailee Jumalan Sanan 
olevan, “…elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko 
hänen ruumiillensa.” Taivuta kehosi Jumalan Sanan 
tahtoon. Siirry parantumisen tasolta sellaiselle tasolle, 
jossa elät päivittäin jumalallisessa terveydessä. Olet 
uusi luomus Kristuksessa ja sinulla on jumalallinen 
elämä, sama elämä, mikä Jumalalla on. Kun sinulla 
on tällainen elämä itsessäsi, miten voisi olla edes 
mahdollista, että olisit silti edelleen alamaisena 
tämän maailman vaikutuksille? Jumalallisessa 
terveydessä eläminen on Jumalan paras suunnitelma 
sinulle.

Olen osanottajana Jumalan-kaltaisuuteen ja 
minulla on Jumalan tuhoutumaton elämä itsessäni. 
Olen syntynyt ylösnousemuselämä sisimmässäni 
ja tämä elämä on kaikkien sairauksien ja tautien 
ulottumattomissa. Siksi kuljen päivittäin 
jumalallisessa terveydessä! Halleluja!

TUNNUSTUS 
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Raamatun Sanan tunteminen on elämällesi 
hyvin tärkeää. Se on ainoa takuuvarma 

keino, joka auttaa sinut menestyksekkäästi tulevien 
vaikeuksien läpi. Jumala sanoi Joosualle, että 
mietiskelemällä Raamatun kirjoituksia, hän onnistuisi 
ja tekisi tiensä menestyksekkääksi.

Vaikka Jeesus ol i  t iedon ja  vi isauden 
ruumiillistuma, Hän viittasi silti puhuessaan Raamatun 
kirjoituksiin. Itse asiassa Jeesuksen ensimmäinen 
ihmeteko ylösnousemuksen jälkeen liittyi Raamatun 
kirjoituksiin, kuten avausjakeestamme voimme 
lukea. Hän halusi niin paljon ihmisten ymmärtävän 
Raamatun kirjoituksia, että Hän avasi “heidän 
ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.”

Hän painotti Raamatun kirjoitusten merkitystä. 
Hän opetti siitä, mitä profeetat olivat sanoneet 
Raamatun kirjoituksissa, jotta ihmiset pystyivät 
ymmärtämään profetioita Kristukseen liittyen. 
Luukkaan evankeliumissa 4:16-21 kerrotaan, että 
Jeesuksen palvelutyön alkuvaiheessa, Jeesus nousi 
lukemaan Jesajan kirjaa synagogassa, jonka jälkeen 
Hän sanoi, ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt 
toteen teidän korvainne kuullen.” Hän painotti sitä, 
että nämä kirjoitukset olivat käyneet nyt toteen ja 
että Raamatun kirjoitukset ovat ilmestystä Hänestä 
Itsestään, ja tästä Hän kertoi myös opetuslapsilleen 
ylösnousemuksensa jälkeen.

Raamattu sanoo, “Ja hän alkoi Mooseksesta 
ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä 
hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” 
(Luukas 24:27). Hänen koko elämänsä pohjautui 
Raamatun kirjoituksille. Sinunkin tulee ottaa tämä 

TUNNE RAAMATUN SANA HENGEN 
AVULLA

Silloin hän avasi heidän 
ymmärryksensä käsittämään 

kirjoitukset 
(Luukkaan evankeliumi 24:45).

keskiviikko 21
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vakavasti: perusta elämäsi Raamatun Sanaan. 
Johanneksen evankeliumissa 5:39 sanotaan, ”Te 
tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne 
niissä iankaikkinen elämä ja ne juuri todistavat 
minusta.”

Raamatun kirjoituksia ei voi ymmärtää omalla 
mielellä, vaan niiden ymmärtämiseen tarvitaan 
Henkeä, sillä ilman Henkeä et voi ymmärtää Sanaa. 
Kirjoitukset eivät ole sitä varten, että voisimme 
siteerata niitä hienosti ja saada aikaan hämmästystä, 
vaan sitä varten, että elämme niistä.

 Ei ole mitään hyötyä opetella Raamatunpaikkoja 
voidaksesi selittää niitä muille ja aikaansaadaksesi 
hämmästystä, jos niillä ei ole mitään vaikutusta 
elämässäsi. Jos et elä Sanaa todeksi, pääntiedosta 
ei ole mitään hyötyä. Päätä siis, että Hengen kautta 
erikoistut Raamatun kirjoitusten tuntemiseen. 
Keskity Sanaan. Ymmärrä sitä Hengen avulla. Se on 
elämäsi ohjenuora; se on olemassa sinun elämääsi 
varten.

Kiitos taivaallinen Isä Sanastasi, jonka kautta 
ohjaat  ja  opastat  minua täyttämään sen 
tarkoituksen, jonka olet suunnitellut minulle. 
Elän varmuudessa ja ilossa joka päivä, tietäen sen, 
että olet kanssani, minussa ja minun puolellani. 
Keskittyessäni Hengen avulla Raamatun 
kirjoituksiin, ymmärrykseni avautuu näkemään 
paremmin minulle valmistelemasi elämänpolun. 
Saan kulkea sitä voitokkaasti ja yliluonnollisessa 
menestyksessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jos olet uudestisyntynyt, sinulla on voima 
muuttaa negatiivisia tilanteita omilla sanoillasi. 

Hesekiel profetoi tuulelle ja käski elämän palata 
kuiviin luihin ja ne heräsivät henkiin (lue Hesekiel 37). 
Sinäkin voit puhua mille tahansa asialle ja se tottelee 
sinua: profetoi raha-asioillesi, liiketoiminnallesi, 
opinnoillesi, perheellesi ja palvelutyöllesi. Käyttämällä 
omaa suutasi voit luoda, mitä tahansa tahdot.

Raamattu sanoo, “...me puhumme salattua 
Jumalan viisautta…”(1. Korinttolaiskirje 2:7). Se 
tarkoittaa esoteerista, salattua kielenkäyttöä, jota 
maailma ei ymmärrä. Mutta Jumala on säätänyt 
sen tuottamaan meille tuloksia. Kunnia Jumalalle! 
Millaisia sanoja sinä puhut? Ovatko ne rakentavia 
vai tuhoavia sanoja?

Muista, että vääränlainen puhe syntyy vääristä 
ajatuksista, joten sinun täytyy ensin muuttaa 
ajatteluasi. Äläkä puolustele negatiivista puhettasi 
sanomalla, “Puhun vain siitä, mitä ympärilläni 
tapahtuu.” Ei! Sinun tulisi julistaa sitä, mitä haluat 
ympärilläsi tapahtuvan. Olet kuningas. Kuninkaat 
ovat niitä, jotka sanovat, mitä tulisi tapahtua.

Älä huoli, jos et näe välitöntä muutosta. Jotkut 

JULISTA, MITÄ HALUAT YMPÄRILLÄSI 
TAPAHTUVAN

Totisesti minä sanon teille: jos 
joku sanoisi tälle vuorelle: Kohoa 
ja heittäydy mereen, eikä epäilisi 
sydämessään, vaan uskoisi sen 

tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se 
hänelle tapahtuisi  

(Markuksen evankeliumi 11:23).

torstai 22
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asiat eivät ehkä muutu näkyvästi samantien, 
mutta voit olla varma, että muutoksen luomistyö 
käynnistyy sillä hetkellä, kun sanot sanan. Muistatko 
sen puun, jonka Jeesus kirosi? (Lue Markus 11:12-
24). Ulkopuolelta katsottuna kaikki näytti edelleen 
samalta, mutta Raamattu kertoo, että puun juuret 
kuihtuivat välittömästi. Kun vapautat suustasi uskon 
sanoja liittyen talouteesi, työhösi, liiketoimintaasi, 
palvelutyöhösi, opintoihisi ja niin edelleen, tulet 
näkemään monia välittömiä muutoksia.

Toisaalta joidenkin ihmeiden toteutuminen voi 
viedä aikaa. Kun olet tehnyt uskonjulistuksia ja odotat 
sitten ihmeen toteutumista, sinun ei tulisi luovuttaa 
tai alkaa valittamaan siinä välissä. Sen sijaan on 
aika vain lisätä painetta vihollisen päähän ja jatkaa 
puhumista, kunnes “pilvet ovat täynnä”. Raamattu 
sanoo, että jos pilvet tulevat täyteen sadetta, ne 
tyhjentävät itse itsensä maan päälle (Saarnaaja 11:3). 
Halleluja! 

Rakas Isä, mikä ihana lahja voimallinen 
profetoiminen elämässäni onkaan! Voin muuttaa 
sillä asioiden kulun omassa maailmassani! 
Profetoin, että Jumalan Hengen ja Sanan voimasta 
elämäni täyttyy eheydestä, terveydestä, voimasta, 
vireydestä, vauraudesta, menestyksestä, rauhasta 
ja ilosta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu sanoo, “Mutta Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että 

Kristus, kun me olimme vielä syntisiä, kuoli meidän 
edestämme” (Roomalaiskirje 5:8). Tämä on aivan 
ehdottomasti maailman paras ja mahtavin uutinen; 
Hän rakasti meitä, kun olimme vielä syntisiä ja 
Hänen rakkautensa tähden Hän lähetti Jeesuksen 
pelastamaan meidät tuholta, synniltä ja tuomiolta. 
Siunattu olkoon Jumala!

Roomalaiskirje 5:6 sanoo, “Sillä meidän vielä 
ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan 
jumalattomien edestä.” Mikä voimallinen viesti 
Jumalalta! Hän rakasti syntisiä silloin ja Hän 
rakastaa heitä yhä tänään. Hän ei kuollut kristittyjen 
tähden, vaan Hän kuoli jumalattomien puolesta — 
toivottomien, pahojen synnintekijöiden puolesta; 
Jumalaa vihaavien ihmisten puolesta. Ja jos tämä 
pelastustyö ei olisi ollut täydellinen tai riittävä, Hän 
olisi tehnyt kaiken uudelleen. Näin suurta Hänen 
rakkautensa on.

Tämän kaiken tulisi auttaa sinua ymmärtämään 
Jumalan sydäntä tässä hetkessä. Kun Hän näkee 
Saatanan käyttävän ihmisiä tuhoamaan toisiaan, 
Hän tulee murheelliseksi. Jumala kuitenkin rakastaa 
jopa näitä Saatanan käyttämiä ihmisiä; ihmisiä, 
joiden kautta Saatana tuhoaa toisten ihmisten 
elämiä. Hän haluaisi heidän kääntyvän pois 

HÄN RAKASTAA “KAIKKIA IHMISIÄ”

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).

perjantai 23
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ymmärtämättömyydestään ja tunnistavan Hänen 
rakkautensa.

Jumala rakastaa ihmisiä niin paljon, että 
Hän laskee sydämiimme halun rukoilla heidän 
puolestaan heidän pahuutensa, jumalattomuutensa, 
välinpitämättömyytensä ja syntisyytensä tähden. 
1. kirje Timoteukselle 2:1 kertoo, että kaikkien 
ihmisten puolesta rukoileminen on yksi ensisijainen 
prioriteettimme, “Minä kehoitan siis ennen kaikkea 
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta.” Tämä on 
niin linjassa Jumalan rakkauden kanssa.

Ensimmäinen asia, mitä Jumala ajattelee tähän 
maailmaan liittyen, on jokaisen ihmisen arvo. 
Ennen kuin rukoilet omien tarpeidesi, työsi ja 
muun puolesta, rukoile kaikkien ihmisten puolesta. 
Jumala haluaa heidän tuntevan Hänen rakkautensa 
ja totuutensa. 2. Pietarin kirje 3:9 sanoo, että Hän 
ei tahdo kenenkään hukkuvan, vaan että kaikki 
tulisivat parannukseen. Miten suurenmoinen 
rakkaus! 

Vanhurskas Isä, rakkautesi kaikkia ihmisiä 
kohtaan on niin valtavaa ja Kristuksen uhrikuolema 
on siitä suurin osoitus. Sinun rakkautesi on 
aikaansaanut sen, että minulla on pakottava 
tarve julistaa Evankeliumia ja käännyttää 
syntisiä vanhurskauteen ja Jumalan poikien 
kirkkaudentäyteiseen vapauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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On meitä, jotka olemme oppineet totuuden; 
olemme vastaanottaneet Sanan. Ja Sanan 

kautta olemme voitokkaita joka päivä, eläen ihanaa 
ja täyttymyksellistä elämää. Mutta tästä huolimatta 
meidän täytyy muistaa auttaa heitä, jotka eivät ole 
vielä ymmärtäneet Jumalan Sanaa.

Meidän on välitettävä ympäri maailmaa olevista 
veljistämme ja siskoistamme, erityisesti niistä, 
jotka ovat vankeudessa ja niistä, jotka käyvät läpi 
kaikenlaisia vaikeuksia. Taistelu ei ole ohi ennen 
kuin heidät kaikki on tuotu sisään. Aina niin kauan 
kuin Saatana pettää ja tuhoaa ihmisten elämiä, emme 
voi olla “huolettomina Siionissa”.

Lue Herran koskettavat sanat Aamoksen kirjassa 
6:6, “Juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne 
parhaalla öljyllä, mutta ette murehdi Joosefin 
sortumista!“ Kun kuulet poltetuista kirkoista tai 
pappien, pastoreiden ja palvelutyöntekijöiden 
vangitsemisista Evankeliumin tähden, älä käyttäydy 
niin kuin se ei koskettaisi sinua. Polvistu ja ala 

ÄLÄ OLE HUOLETTOMANA SIIONISSA

Voi niitä, jotka ovat huolettomina 
Siionissa, niitä, jotka luottavat 

Samarian vuoreen, joita kutsutaan 
kansojen päälliköiksi, joiden tykö 

Israelin heimo on tullut! 
(Aamoksen kirja 6:1 KJV). 

lauantai 24
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rukoilemaan! 
Älä ajattele vain itseäsi. Tämä ei ole ohi 

ennen kuin Jeesuksen Kristuksen Nimeä juhlitaan 
joka maassa. Jumala on antanut meille myös 
tehtävän rukoilla presidenttien, pääministerien, 
kuninkaallisten ja muiden johtajien puolesta ja 
tavoittaa heidät Evankeliumilla.

Meidän täytyy tuoda toisetkin tähän samaan 
rauhaan, rakkauteen ja iloon, jonka Jumala on 
antanut meille; muuten työmme ei ole vielä tehty. 
Joten jatka Jumalan Sanan julistamista ja opettamista. 
Rukoile kaikkialla ympäri maailmaa olevien miesten 
ja naisten puolesta, jotta he astuisivat Jumalan 
valoon ja vanhurskauteen. Ja lopussa voit rohkeasti 
sanoa, “Kilvoittelin hyvän uskon kilvoituksen.” 

Siunattu Herra, Henkesi kautta sinä uudistat 
kaikkialla ympäri maailmaa olevien lastesi mieliä 
ja annat heille syvällisemmän tietämyksen ja 
ymmärryksen Sanastasi. Kun me, sinun lapsesi, 
opetamme ja julistamme totuuttasi tänään 
kaikkialla maailmassa, saa se aikaan suuren 
sielujensadon. Monet kääntyvät pimeydestä 
Jumalan poikien ihanaan vapauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Mestari opetti opetuslapsiaan rukoilemaan 
avausjakeessamme olevan mallin 

mukaisesti. Hän ei sanonut heille, “Rukoilkaa 
tämä rukous”, vaan Hän ohjeisti heitä rukoilemaan 
”tällä tavalla”. Tämä tapahtui ennen Hänen 
lunastustyötään. Nyt, kun Hän on tuonut pelastuksen 
kaikkien ulottuville – niin juutalaisille kuin ei-
juutalaisille – meidän ei tarvitse rukoilla Jumalaa 
antamaan meille jokapäiväistä leipäämme, koska 
Hän on jo tehnyt sen! 

Ylläolevan Sananpaikan ydinviesti on se, että 
meille on varattu päivittäinen annos siunauksia 
taivaasta. Kristitty on syntynyt Kristuksen 
kirkkauden täyteisen perinnön kanssa. Ikävä kyllä 
monet Jumalan lapset eivät ole koskaan lunastaneet 
sitä, mikä heille oikeutetusti kuuluu. Ja siksi näitä 
siunauksia on kerennyt kasaantua ja ne odottavat 
vain sitä, että ne lunastettaisiin. 

Jumalan päivittäinen huolenpito ei ole kuin 
Vanhan Testamentin manna, jota Israelin kansa söi 

PIDÄ KIINNI PERINTÖOSASTASI

Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka 
olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun 

nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; 
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan 

päällä niinkuin taivaassa 
(Matteuksen evankeliumi 6:9-10).

sunnuntai 25
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erämaassa. Vaikka manna satoi taivaasta, ihmiset 
eivät voineet varastoida ylimääräistä, koska se olisi 
pilaantunut seuraavaan päivään mennessä. Tässä 
nykyisessä Jumalan jakomallissa käyttämättömät 
siunaukset sen sijaan säilyvät ja voimme milloin 
tahansa lunastaa ne sanoillamme; voimme kutsua 
ne esiin Jeesuksen Nimessä.

Kaikella tässä luomakunnassa on kyky vastata 
puhuttuihin sanoihin. Tässä on avain perintöosaasi 
tarttumiseen. Kaikella luodulla on muisti, olipa sen 
olomuoto käsinkosketeltava tai näkymätön. Tästä 
syystä ne voivat vastata puhuttuihin sanoihin. Joten 
puhu aina oikeita sanoja ja elämäsi tulee olemaan 
täynnä siunauksia. Omien sanojesi kautta voit 
lunastaa kertyneet siunaukset, jotka kuuluvat sinulle 
Kristuksessa.

Siunattu olkoon Herra, pelastukseni Jumala, 
joka siunaa minua päivittäin! Teen juuri nyt 
noston taivaalliselta tililtäni uskontäyteisten 
julistusten avulla ja  Sanan tunnustamisen kautta! 
Vaellan yltäkylläisyydessä ja nautin taivaallisesta 
perintöosastani päivittäin. Minulla on käytössäni 
yliluonnolliset siunausten varastot. Halleluja! 

TUNNUSTUS 
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Raamattu sanoo, että Jumala rakasti maailmaa 
niin paljon, että Hän antoi ainokaisen 

poikansa, jotta yksikään, joka Häneen uskoo, ei 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä 
(Johannes 3:16). Sen tähden Jeesus tuli tänne 
maailmaan: antaakseen iankaikkisen elämän 
ihmisille, jotta he voisivat olla yhteydessä Jumalan 
kanssa. Kysymys kuuluu: täyttikö Jeesus tehtävänsä? 
Todellakin täytti!

Raamattu sanoo, “Ja tämä on se todistus: 
Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja 
tämä elämä on Hänen Pojassansa” (1. Johannes 
5:11). Hän ei siis tule joku päivä antamaan meille 
iankaikkista elämää, vaan Hän on antanut sen 
jo! Seuraava jae sanoo, “Jolla Poika on, sillä on 
elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole 
elämää” (1. Johannes 5:12). Tässä viitataan Jumalan 
elämään ja luontoon; Jumala-elämään, jumalalliseen 
olemukseen.

Tämä elämä on täysin turmeltumaton; se ei 
ole alamainen epäonnistumiselle tai kuolemalle! 
Tämä on se elämä, joka sinulla on Kristuksessa. 
Efesolaiskirje 2:1 sanoo, “Ja Jumala on eläviksi 
tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja 
synteihinne.” Et ole enää synteihisi kuollut. Miksi? 
Koska sinulla on nyt iankaikkinen elämä!

Ikävä kyllä monet kristityt eivät tiedä, että 
heillä on iankaikkinen elämä. Joten Johannes sanoo, 
“Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte 

JUMALALLINEN OLEMUS 

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, 
tartu kiinni iankaikkiseen elämään, 
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä 
tunnustuksella olet tunnustautunut 

monen todistajan edessä
 (1. kirje Timoteukselle 6:12).

maanantai 26
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Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on 
iankaikkinen elämä” (1. Johannes 5:13). Johannes 
kirjoitti tämän heille, koska he elivät niin kuin heillä 
ei olisi jumalallista elämää.

Nyt voit paremmin ymmärtää sen, miksi Paavali 
kirjoitti Timoteukselle sanoen, “…tartu kiinni 
iankaikkiseen elämään...” Alleviivattu käännös tulee 
kreikan sanasta “epilambanomai” ja se tarkoittaa 
kiinni pitämistä ilman irti päästämistä. Näin sinun 
tulisi suhtautua iankaikkiseen elämään. Älä anna 
sen jäädä vain teoreettiseksi tiedoksi; tartu siihen ja 
saa se toimimaan omaksi parhaaksesi.

Julista aina vähän väliä,  “Minulla on 
iankaikkinen elämä, Jeesuksen Nimessä, siksi 
elän tämän maailman olosuhteiden yläpuolella. 
Minulla on valta-asema. Siunattu olkoon Jumala!” 
Jos sinulla on terveysongelmia, älä vaikeroi, 
vaan julista julistamistasi, “Olen täydellinen 
Jeesuksessa Kristuksessa; kieltäydyn majoittamasta 
yhtäkään sairautta, tautia tai kipua kehossani, 
koska Jumalan elämä on minussa! Olen tarttunut 
kiinni iankaikkiseen elämään!”Ennemmin tai 
myöhemmin fyysisen kehosi täytyy mukautua 
tähän, koska se tulee sinussa olevan jumalallisen 
elämän vaikuttamaksi.

Minut on tehty täydelliseksi Jeesuksessa 
Kristuksessa; kieltäydyn majoittamasta yhtäkään 
sairautta, tautia tai kipua kehossani, koska olen 
tarttunut kiinni iankaikkiseen elämään; hallitsen 
Kristuksen kautta kaikkien tämän maailman 
olosuhteiden yläpuolella. Halleluja! 

TUNNUSTUS 
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tiistai 27

On olemassa kolme elintärkeää asiaa, 
jotka sinun tulee tehdä, jotta voit todella 

toimia Sanan mukaisesti ja nauttia aina Jumalan 
sinulle antamista eduista. Ensinnäkin, sinun 
sydämesi tulee linjautua Jumalan Sanan mukaisesti. 
Raamatussa sanotaan, “Sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi…” (Roomalaiskirje 10:10). 
Tämä tarkoittaa, että sinä tulet vanhurskaaksi 
Jumalan edessä, kun sinä uskot sydämessäsi Hänen 
Sanaansa.

Toisekseen, sinun mielesi tulee linjautua 
sinun sydämesi kanssa samaan linjaan Jumalan 
Sanan suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan 
Sanalla tulee olla merkitys sinun omassa mielessäsi. 
Ilman tätä merkityksellisyyttä, sinä et pysty 
kommunikoimaan kielellisin keinoin sitä, mitä sinun 
sydämessäsi on.

Sitten kolmanneksi, sinun tulee puhua Sanaa 
“rhemaa” (kreikan kielen ilmaisu); sanoja, jotka 
kohdistuvat tiettyyn henkilöön, tiettyyn tilanteeseen 
tai jotka annetaan tiettyä tarkoitusta varten. Kyseessä 
on aktiivinen Sana, joka on annettu aivan erityistä 
tilannetta varten. Juuri näitä sanoja Hesekiel puhui 
kuivia luita täynnä olevassa laaksossa sanoessaan, 

TOIMI SANAN MUKAISESTI

 Sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 

pelastutaan (Roomalaiskirje 10:10).
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“Minä puhuin niin kuin Herra minua käski.”
Jos sinun puheesi ja ulosantisi eivät ole samassa 

linjassa sen mukaan, mitä Jumala on sanonut, tulet 
saamaan vääriä tuloksia. Raamattu sanoo, “Sillä 
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan” (Roomalaiskirje 
10:10). Sana “tunnustuksella” tulee tässä yhteydessä 
kreikankielisestä sanasta “homologeo”, joka 
tarkoittaa “puhua yhdenmukaisessa linjassa”, tai 
olla samaa mieltä jonkun kanssa.

Hengen antama inspiraatio tuo meille Jumalan 
Sanaa (rhemaa). Kun me mietiskelemme tai 
tunnustamme tätä Sanaa, se tuottaa elämissämme 
mahtavia tuloksia ja aikaansaa Sanan toteutumisen 
tässä luonnollisessa maailmassa.

Rakas Isä, kiitän sinua niistä kaikista erityisistä ja 
aktiivisista sanoistasi, jotka puhut minulle tänään 
tämänhetkistä tilannettani koskien. Kun minä 
puhun esiin rhema-sanoja ja julistan voimallisesti 
Sanasi mukaisia asioita koskien omaa terveyttäni, 
talouttani, bisneksiäni ja palvelutyötäni, kaikki 
olosuhteet linjautuvat samaan linjaan sinun 
täydellisen tahtosi ja tarkoituksesi suhteen minun 
elämääni koskien, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme valaisee meitä todella 
hyvin siitä, että hyvän uskontaistelun 

taistelemiseen tarvitaan uskoa ja hyvä omatunto. 
On myös tärkeää tietää, kuka on vastustajasi 
tässä taistelussa. Efesolaiskirjeessä 6:12 sanotaan, 
“Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, 
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita 
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.”

Pimeydessä hallitsevat maailmanvaltiaat 
ovat niitä, jotka hallitsevat tätä maailmaa sekä 
manipuloivat ja kontrolloivat niiden ihmisten 
mieliä, jotka eivät seuraa Kristusta vaan päinvastoin 
vastustavat Evankeliumia. Demoneissa ei ole mitään 
hyvää. Ne ovat läpeensä pahoja, eivätkä ne kykene 
hillitsemään pahuuttaan. Vain me pystymme 
rajoittamaan niitä Pyhän Hengen ja Jeesuksen Nimen 
avulla.

Efesolaiskirjeessä 6 kerrotaan, mitä meidän 
hyökkäys- ja puolustusaseisiimme näitä pimeyden 
pahoja voimia vastaan kuuluu. Jakeessa 13 sanotaan, 
“Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-
asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa 
ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.”

Hän sanoo jakeessa 16 lueteltuaan kaikki eri 
puolustusaseet, että, “Ottakaa kaikessa suojaksenne 
uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat 
nuolet. ...ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana” 

USKO HYVÄÄ USKONTAISTELUA 
VARTEN

Tämän käskyn jätän täytettäväksesi, 
poikani Timoteus, niiden profeetallisten 
sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran 

on lausuttu. Niitä muistaen taistele 
jalo taistelu ja säilytä usko ja hyvä 

omatunto! Jotkut ovat sen hylänneet ja 
ovat haaksirikkoutuneet uskossaan 

(1. kirje Timoteukselle 1:18-19).

keskiviikko 28
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(Efesolaiskirje 6:16-17). Tämän vuoksi sanoma 
uskosta on niin tärkeä, sillä tässä sanotaan, “Ottakaa 
kaikessa suojaksenne uskon kilpi!” 

Tämä kertoo sinulle sen, kuinka tärkeä aihe usko 
on. Kun sanotaan, “Ottakaa kaikessa suojaksenne 
uskon kilpi…”, ei suinkaan tarkoiteta, että sinun tulisi 
etsiä käsiisi usko-niminen kilpi. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että toimiessasi Jumalan Sanan mukaisessa 
uskossa, tämä usko toimii sinulle kilpenä, jonka 
avulla sinä voit ilman minkäänlaista epäröintiä 
sammuttaa, neutralisoida, purkaa ja työntää syrjään 
kaikki vihollisen palavat nuolet.

Sillä, minkälaisilla aseilla vihollinen pommittaa 
sinua, ei ole mitään merkitystä. Sinun uskosi 
sammuttaa ja neutralisoi ne. Usko syntyy kuulemisesta 
ja kuuleminen Jumalan Sanasta (Roomalaiskirje 
10:17). Mitä enemmän sinä kuulet Jumalan Sanaa, sitä 
enemmän sinun uskosi kasvaa. Mitä enemmän sinä 
laitat Jumalan Sanaa toimimaan, sitä suuremmaksi 
sinun uskosi vahvistuu. Jatka siis Jumalan Sanan 
kuuntelemista ja sen laittamista toimintaan omassa 
elämässäsi; sinun uskosi tulee vahvistumaan ja 
kehittymään entistä tehokkaammaksi. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä uskosta, joka 
minulla on sinun Sanaasi. Minun uskoni on 
elossa. Sen avulla minä sammutan, neutralisoin, 
puran, työnnän syrjään sekä teen tyhjiksi kaikki 
vihollisen palavat nuolet, paljastaen ja leikaten 
pois kaikki paholaisen suunnitelmat, valheet, 
yritykset, juonet ja strategiat sekä muutan ne täysin 
toimimattomiksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Elämme nyt ajassa, jossa poliittista valtaa 
käytetään väärin ympäri maailmaa. Monissa 

maissa on säädetty varsin vihamielisiä lakeja 
sekä ajetaan eteenpäin sellaista politiikkaa ja 
toimintaa, joiden tarkoituksena on toimia kristittyjä 
vastaan meidän uskomme tähden. Mikäli luet 
kertomuksen Jeesuksen pidätystilanteesta ennen 
Hänen ristiinnaulitsemistaan, tulet huomaamaan, 
että tällainen epäoikeudenmukainen toiminta ei ole 
mitään uutta. Jeesus koki itse päättäjien harjoittaman 
vallan väärinkäytön seuraukset.

Johanneksen evankeliumissa 18 kerrotaan siitä, 
kuinka Juudas johdatti roomalaiset sotilaat sekä 
ylipappien ja fariseusten lähettämät viranomaiset 
pidättämään Jeesusta. Koska Herra tiesi kaiken, 
mikä Hänen osalleen oli annettu, Hän käveli joukkoa 
vastaan ja sanoi, “Ketä te etsitte?” ja he vastasivat, 
“Jeesus Nasaretilaista!” Tällöin Jeesus vastasi, “Minä 
se olen.”

Heti, kun Jeesus oli puhunut nämä sanat ja 
kertonut, kuka Hän on, Jumalan voima iski sotilaisiin 
ja temppelin johtajiin sellaisella voimalla, että he 
kaikki kaatuivat maahan. Luukkaan evankeliumissa 
22:52-53 NKJV kerrotaan, kuinka “Jeesus sanoi sitten 
ylipapeille, temppelin johtajille ja vanhimmille, 
jotka olivat tulleet Hänen luokseen, että “Oletteko 
te tulleet kuin ryöstäjää pidättämään, miekkojen 
ja nuijien kanssa? Kun minä olin päivittäin teidän 
keskellänne temppelissä, ette te silloin yrittäneet 
ottaa Minua kiinni. Mutta tämä on teidän ja 
pimeyden voimien hetki.” 

Huomaa tämä kohta, “tämä on teidän ja 
pimeyden voimien hetki.” Jeesus ymmärsi, että 
pimeyden voimat olivat tekemässä työtään, eivätkä 
nämä Häntä pidättämään tulleet miehet toimineet 

ME OLEMME HALLINTAVALLASSA

Minä olen joka päivä ollut teidän 
keskellänne temppelissä, ettekä te ole 
kättänne kohottaneet minua vastaan. 
Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on 

pimeydellä valta 
(Luukkaan evankeliumi 22:53).

torstai 29
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oman itsensä motivoimina, vaan Saatanan. Jeesus 
kävi läpi kuusi kuulustelua vain muutaman tunnin 
sisällä, mutta Häntä ei kyetty tuomitsemaan 
yhdessäkään niistä.

Tällöin ylipapin täytyi keksiä vihoissaan 
jotakin Häntä vastaan. Hän sanoi Jeesuksesta, 
“Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää 
todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen 
pilkkaamisensa” (Matteus 26:65). Vain muutamaa 
tuntia myöhemmin Hänet naulittiin Ristille. Kiitos 
Jumalalle! Hän antoi Itsensä Omasta vapaasta 
tahdostaan. Hän antoi oman elämänsä, vaikka Hän 
olisi voinut tehdä asialle jotakin: “...minä annan 
henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan 
ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. 
Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin…” 
(Johannes 10:17-18). Nopeat oikeudenkäynnit, 
kohtuuttomat lait, valheet ja törkeät petokset eivät 
ole uusia asioita tänäkään päivänä. Näin ollen 
meidän tulee käydä polvillemme rukouksessa ja 
rukoilla palavasti julistaen samalla hengessä, että 
meidän kaupunkimme ovat Evankeliumin valon 
vallassa ja että vanhurskauden voima tekee niissä 
työtään. Meillä on auktoriteetti. Jeesus on kaiken 
Herra. Nouse rohkeasti esiin kaikkialla Hänen ja 
Hänen Seurakuntansa puolesta!

Kieltäydyn pelkäämästä niitä lakeja ja julistuksia, 
jotka ovat epäkristillisiä tai vastustavat 
Evankeliumin julistamista. Olen rohkea ja 
rukoilen hengessä palavasti, että nämä kaikki 
pahuuden toimet, lait, suunnitelmat sekä Saatanan 
ajama politiikka ja juonet Jumalan ihmisiä 
sekä Evankeliumin julistamista vastaan ympäri 
maailmaa tulevat täysin poisleikatuiksi ja 
murtuvat, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS 
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Nyt, kun sinä olet uudestisyntynyt, sinulla on 
uusi elämä. Tämä elämä tekee työtään sinun 

hengessä, sielussa ja kehossa. Avausjakeessamme 
sanotaan, että se sama Henki, joka herätti Jeesuksen 
kuolleista, asuu nyt sinussa ja elävöittää sinun koko 
kuolevaisen ruumiisi (tekee sen eläväksi).

 Monet eivät kuitenkaan koe tällaista Jumalan 
Sanan todellisuutta omissa elämissään, sillä he 
eivät toimi Sanan mukaisesti. Sillä ei ole väliä, 
vaikka olisit ollut uudestisyntynyt jo 50 vuoden 
ajan. Ellet ymmärrä tätä totuutta, sinä tulet olemaan 
alamaisena tämän maailman voimille: tulet olemaan 
pääkipujen, kuumeen, diabeteksen ja kaikenlaisten 
sairauksien ja tautien riepoteltavana.

Älä käy läpi sitä samaa, mitä hengelliset 
orjat käyvät läpi omissa elämissään: nouse 
elämässäsi sille paikalle, jossa sinä sanot, “Nyt 
riittää! Minä kieltäydyn olemasta sairas.” Opettele 
käyttämään auktoriteettia oman kehosi ylitse. 
Mikäli et voi harjoittaa hallintavaltaa edes oman 
kehosi ylitse, niin kuinka sinä sitten pystyt 
toimimaan auktoriteettiasemasta käsin kaupunkien 

PIDÄ KEHOSI TERVEENÄ PUHUMIESI 
SANOJEN AVULLA
 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, 

joka herätti Jeesuksen kuolleista, 
asuu teissä, niin hän, joka 

herätti kuolleista Kristuksen 
Jeesuksen, on eläväksitekevä myös 

teidän kuolevaiset ruumiinne 
Henkensä kautta, joka teissä asuu 

(Roomalaiskirje 8:11).

perjantai 30



73

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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 23:50-24:1-12 & 2. Samuel 7-8

Markus 6:30-44 & 4. Mooses 3

Sananlaskut 4:20-22; 1. Korinttolaiskirje 3:16;
 3. Johannes 1:2

ja kansakuntien ylitse? Sinun oma kehosi on 
ensimmäinen paikka auktoriteetin harjoittamiseen.

Mikäli koet kehossasi sairauden oireita, sano 
yksinkertaisesti, “Ei! Miljoona kertaa ei! Jumalan 
Henki elää minussa! Minulla on Jumalan elämä! 
Jumalan vahvuus on minussa, aina päästä varpaisiin 
asti! Minä olen terve ja vakaa mieleltäni! Minun 
kehoni on Pyhän Hengen temppeli, millään 
sairaudella, taudilla tai heikkoudella ei ole mitään 
sijaa minussa! Halleluja!”

Käytä omaa suutasi. Puhu parantumisen 
ja terveyden sanoja oman kehosi ylle. Älä anna 
Saatanan tulla pettämään sinua samalla, kun sinä 
puhut, kertomalla sinulle, että mitään ei olisi muka 
tapahtumassa. Kaikki se, mitä sinä sanot, tulee 
tapahtumaan! Voit korjata sydämesi, voit korjata 
keuhkosi, voit korjata omat munuaisesi! Puhu 
ihollesi, luillesi ja verellesi. Pidä ne terveenä. Kunnia 
Jumalalle!

Minun kehoni on Pyhän Hengen temppeli. Minä 
kieltäydyn antamasta minkään sairauden hallita 
minua. Pidän oman kehoni alamaisena Jumalan 
Sanalle! Millään Jumalan Sanasta poikkeavalla 
asialla ei ole mitään sijaa minun kehossani! 
Vaellan jatkuvasti jumalallisessa terveydessä. 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS 
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united kingdom: 
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604
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+234 1 8888186
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+1 416-667-9191

south  africa:  
+27 11 326 0971

usa:
+1(800) 620-8522

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



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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