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Lue ja mieti huolella jokaista kirjoitusta. Kun sanot 
rukoukset ja tunnustukset ääneen itsellesi joka päivä, 
varmistat, että puhumasi Jumalan Sanan hedelmät kasvavat 
elämääsi.

Käy läpi  koko Raamattu,  joko yhden vuoden 
lukusuunnitelman mukaan tai lue aivan uuden kahden vuoden 
ehdotuksemme mukaisesti.

Voit myös jakaa päivittäiset Raamatun lukuosuudet 
kahteen osaan – aamun ja illan lukuhetkiin. 

Hyödynnä Päivän Sana ja kirjoita rukoillen tavoitteesi joka 
kuukausi, ja mittaa onnistumisesi, kun saavutat päämäärän 
toisensa jälkeen. 

Eläköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista, 
on nyt saatavissa 743 kielellä, ja lisää tulee jatkuvasti. 

Uskomme, että vuoden 2016 painos edistää hengellistä 
kasvuasi, kehitystä ja asemaa, jossa läpi vuoden kaikuu 
onnistumisen riemu.
Tämän painoksen elämää muuttavat ajatukset virvoittavat, 
muuttavat täysin ja valmistavat sinua suureen täyttymykseen, 
antoisaan ja palkitsevaan kokemukseen Jumalan 
Sanassa.

Kutsumme sinua iloitsemaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta 
ja voitosta koko vuoden ajan, kun otat joka päiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Rakastamme jokaista! Jumala siunatkoon 
sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome
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Kirkastettu Kristuksen kanssa

…mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän 
on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne 
hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän 

on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut 
(Roomalaiskirje 8:30).

Jeesus on kaikkivoimainen. Heprealaiskirje 
kertoo meille ihmisistä, joiden oli mahdollista 

päästä vapaiksi, mutta kieltäytyivät siitä, päästäkseen 
suurempaan kirkkauteen (Heprealaiskirje 11:35),samoin 
Jeesus hyväksyi osakseen ristillä kuolemisen. Hän 
luopui kunniastaan ja kärsi meidän hyväksemme. 
Raamattu sanoo, että Hän luopui kaikesta meidän 
tähtemme (Filippiläiskirje 2:7 CEV). Tänään hän on 
taivaassa kruunattuna kaikella kunnialla ja majesteetilla. 
Hän on kirkastettu Kristus.

Nyt 1 Johanneksen kirje 4:17 kertoo meille, 
jotakin tosi syvällistä. Se sanoo: ”…sillä sellainen kuin 
hän (kunniaan korotettu Jeesus) on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa.” Me olemme sellaisia kuin 
Hän on NYT!

Hän on toinen ja viimeinen Aadam, sillä Hän 
johtaa uudeksi luotuja, joita mekin olemme osaltamme. 
Halleluja niinpä sinä et ole ensimmäisestä Aadamista; 
sinua ei voi yhdistää häneen. Kun olet Kristuksessa, ei 
ole olemassa mitään seikkaa, mikä voisi liittää sinut 
ensimmäiseen Aadamiin, sillä Raamattu sanoo: ”Siis, 

maanantai
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Tunnustus
Samoin kuin Kristus nostettiin 
kuolleista Isän kirkkauden 
voimalla, niin myös minä elän 
uudessa elämässä sairauksien, 
tautien, heikkouden, köyhyyden 
ja paholaisen yläpuolella. Minut 
on asetettu istumaan yhdessä 
Kristuksen kanssa taivaallisiin, 
missä minä hallitsen ja vallitsen 
Hänen kanssaan. Halleluja! 

Kolossalaiskirje 1:26-27; 1 Pietarin kirje 1:10-11; 2 Korinttolaiskirje3:18

jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, 
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan 
tullut” (2 Korinttolaiskirje 5:17).

Olemme sekä osallisia että kannamme Hänen 
kirkkauttansa. Jeesus antoi meille saman kirkkauden, 
minkä Isä soi Hänelle. ”Ja sen kirkkauden, jonka sinä 
minulle annoit, minä olen antanut heille, että he 
olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä” (Johannes 
17:22). Sinäkin olet nyt tosi kirkkautta, aivan kuten 
Jeesus. Raamattu sanoo: ”Sillä hän sai Isältä Jumalalta 
kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä 
kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: ’Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt’” (2 
Pietarin kirje 1:17). 

Hanki tietoa Jumalan sinuun tallenttamasta 
suunnattoman arvokkaasta aarteesta. Hän ei ole 
antanut sinulle pelkästään omaa elämäänsä, rauhaansa 
ja vanhurskauttansa; Hän on antanut sinulle myös 
mahtavan kirkkautensa. 
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Silkkaa tietämättömyyttään monet käsittelevät 
Raamattua kuin mitä tahansa kirjaa. He 

sanovat: ”Inspiroidut ihmiset kirjoittivat Raamatun 
samoin kuin William Shakespeare kirjoitti inspiraation 
vallassa ’Julius Caesarinsa’.” Se ei ole totta. Inspiraatiota 
on moneen lähtöön. On runoilijan inspiraatio, millä 
ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen inspiraation 
kanssa. Runoniekka saattaa ammentaa inspiraationsa 
katselemalla luontoa, mutta Pyhältä Hengeltä tuleva 
inspiraatio ylittää kirkkaasti tuon. Kyseessä on 
jumalallinen inspiraatio.  

Raamattu on ilmoitus; kokoelma, joka on syntynyt 
Jumalan henkäyksestä; se on Jumalan ilmoitus, jonka 
Hän on antanut sanallisessa muodossa. Silti se sisältää 
historiaa, runoutta, profetiaa ja niin edelleen; mutta 
nämä kaikki on saatu Jumalan Hengeltä ja Hänen 
näkökulmastansa. Raamatusta löydät sen, mitä Jumala 
sanoi; mitä enkelit sanoivat; mitä Saatana sanoi; mitä 
demonit sanoivat; mitä profeetat sanoivat; mitä miehet 
ja naiset sanoivat, ja jopa mitä muuan aasikin sanoi. 
Mutta kaikki nuo sanomiset ovat Jumalan todistusta.

Sen vuoksi, kun me sanomme, että Raamattu 
on Jumalan sana, se on totta, sillä se pitää sisällään 

Raamattu on Jumalan todistus

sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin 
ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina 

ihmiset ovat puhuneet (2 Pietarin kirje 1:21).

tiistai
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Rukous
Kiitos, kallis Herra, kun toit 
julki persoonallisuutesi, tahtosi, 
tarkoituksesi ja luonteesi pyhissä 
Kirjoituksissa. Sinun sanasi 
valaisee polkuni ja opastaa 
minua elämässä. Olen saanut 
rakentua ja voimaantua Sinun 
sanastasi elämään, joka on 
yhtä voittoisaa voittokulkua, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

2 Kirje Timoteukselle 3:16; Johannes 17:17; Psalmit 93:5

todistuksen Jumalasta. Todistus on lausunto tai 
vakuutus jostakin faktasta. Oikeudessa sitä on 
todisteiden esittäminen tietyssä asiassa, siis todistajan 
antama lausunto. 

Kristillisyydessä me uskomme ja vakuutamme, 
että Raamattu on Jumalan autenttinen julistus Hänestä 
itsestään, Hänen töistään, Hänen suunnitelmistaan ja 
tarkoituksista, ja Hänen näyistään. Joka ei usko tätä, 
ei ole kristitty.

Raamattu sanoo, että Kirjoituksissa kaikki 
on Jumalan innoittamaa (2 Timoteuskirje 3:16); 
pyhät ihmiset puhuivat Pyhän Hengen huolella 
valitsemia sanoja. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä 
Henki ei pelkästään henkäissyt Jumalan sanaa näiden 
ihmisten elämään, vaan Hän tosiasiallisesti pisti heidät 
kirjoittamaan niin kuin kuului kirjoittaa. Tämä tekee 
Raamatusta luottamuksen arvoisen. Voit luottaa 
Kirjoituksiin, koskapa Raamattu on enemmän kuin joku 
uskonnollinen kirja; se on Jumalan todistus. 
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Oletko kuullut ikinä kenenkään sanovan: 
”Minun uskoni on uskoa Raamattuun”? Siinä 

ei ole oikeastaan hengellisessä mielessä mitään järkeä. 
Sinulla on se usko, että Raamattu on totta, ja että se 
pitää sisällään Jumalan sanaa. Mutta usko siihen, että 
se suojelisi sinua, jos laitat sen yöksi tyynysi alle, ei 
kyllä toimi. 

Älä perusta uskoasi ”Raamattuun”, vaan siinä 
olevaan Jumalan sanaan. Muistathan, että viime 
tutkistelussamme tarkastelimme sitä, että Raamattu 
on Jumalan todistus, mutta se sisältää ihmisten sanoja, 
Saatanan, demonien ja jopa aasin puhetta. Niin siis 
uskominen Raamattuun siinä yleisessä merkityksessä 
ei ole toimivaa uskoa. Sinun uskosi tulee kohdentua 
Jumalan sanaan, ja siten uskon kuuluu olla selkeää 
ja kohdennettua. Tosi usko saa alkunsa Jumalan 
erityisestä sanasta; ja se saa aikaan tuloksia.

Jumalan ”logos” on elämä (Johannes 6:63), 
mutta sillä ei ole mitään vaikutusta kehenkään ilman 
sen vastaanottamista ja sen varassa toimimisesta. 

Sanassa oleva usko

Niin hän sanoi heille: Teidän epäuskonne tähden; 
sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa 
sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa 
tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, 

eikä mikään olisi teille mahdotonta 
(Matteus 17:20).

keskiviikko
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
antanut minulle voimantäyteisen 
Sanasi, ja siitä minä elän. 
Menestyn ja edistyn Sanan 
avulla tänään ja voitokas elämäni 
on aivan ilmeistä, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Esimerkiksi talossasi saattaa olla erinäinen määrä 
pistorasioita sähkönsaantia varten, mutta sen voiman 
käyttämiseksi sinun on kytkettävä laite pistorasiaan 
saadaksesi se toimimaan. Samaten on Jumalan sanan 
kanssa. Raamattu sanoo: ”…ja te tulette tuntemaan 
totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” 
(Johannes 8:32). Jumalan sana on kaikkinensa totuus, 
mutta tuo totuus, joka kykenee tekemään sinut 
vapaaksi, on totuutta, jonka sinä otat vastaan; totuutta, 
jonka tiedät ja josta elät.

Kirjoitettu Jumalan sana ei itsessään pidä sisällään 
tuota voimaa ennen kuin se tulee uskovan ihmisen 
huulille; juuri siinä se voima on. Joten toimi siis uskossa 
Sanaan ja tulet olemaan iäti voitokas. 

2 Korinttolaiskirje4:13; Johannes 15:7; Jaakob 1:22-25
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Emme ole kristittyinä mitään tavallista väkeä; 
me olemme Jeesuksen kaltaisia: kirkastettuja, 

täynnä voimaa, herruutta ja auktoriteettia. Emme ole 
kerjäläisiä, orjia tai köyhiä; me olemme Jumalan poikia 
ja tyttäriä. Rukoillessaan jotkut kristityt käyttäytyvät tai 
puhuvat kuin kerjäläiset; he sanovat: ”Isä, emme ole 
Sinun edessäsi yhtikäs mitään…” Miten saattaisimme olla 
moisia turhimuksia Hänen edessään, joka on saattanut 
meidät olemaan yhtä Hänen itsensä kanssa?

Lue vielä uudelleen avausjae; siinä sanotaan, että 
meidät on määrätty edeltä tulemaan Jumalan Pojan 
kuvan kaltaiseksi, siis Jeesuksen Kristuksen — monien 
veljien joukossa olevan esikoisen kaltaiseksi — ei 
suinkaan monien orjien joukossa. Olemme Hänen 
veljiään ja sisariaan. Salli tämän ajatuskannan muuttaa 
käsityksesi Jumalasta, mutta myös käsityksen itsestäsi. 
Sen sijaan että rukoilisit, ”Oi, Herra, autathan minua, 
siunaa, tee hyväkseni sitä sun tätä”, niin sanopa näin 
”Herra, minä kiitän Sinua siitä, että saan olla siunattu 
kaikella tapaa ja kaikissa asioissa, koska minä olen 
Kristuksen kanssaperillinen.”

Oi, Hänen rakkautensa syvyyttä ja suunnattomuutta, 
joka on saatellut meidät sellaiseen ihanaan yhteyteen 
Hänen kanssaan! Todella suuri kunnia tul la 
osalliseksi Hänen elämästään ja saada kantaa Hänen 

Hän on esikoinen monien veljien 
joukossa

Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on 
myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, 
että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa 

(Roomalaiskirje 8:29).

torstai
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Rukous
Isä, kiitän Sinua etuoikeudesta 
saada tietää, että Sinä iloitset 
minusta henkilökohtaisesti. 
Sinun läsnäolossasi minulla on 
armo ja löydän armosuosiosi 
avukseni tarpeisiini. Ennen kuin 
minä huudan Sinua, Sinä vastaat; 
ja kun yhä olen puhumassa 
Sinulle, Sinä kuulet minua. 
Sinun rakkautesi saa minut 
vaeltamaan iloiten, voittoisasti 
ja menestyn yhäti, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

kirkkauttaan, levittää Hänen armosuosiotaan ja Hänen 
vanhurskautensa ilmentymistä! Hänen suunnitelmansa 
meitä ajatellen ennen maailman perustamista on 
täyttynyt Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu sanoo, 
että olemme nyt Jumalan lapsia (1 Johanneksen 
kirje 3:2); emme joskus myöhemmin; ei vasta sitten 
taivaassa, vaan NYT! Halleluja!

Raamattu ei nimitä Jeesusta enää ylösnousemuksen 
jälkeen Isän ainosyntyiseksi Pojaksi. Sen sijaan Jumala 
kutsuu Häntä kuolleitten esikoiseksi (Ilmestyskirja 1:5); 
mikä merkitsee ensimmäistä uudestisyntynyttä. Kun 
me synnyimme uudesti, meistä tuli Jumalan saamia 
lapsia aivan kuten Jeesuksestakin. Hän on erityisen 
super-olentorodun esikoinen, emmekä me ole Hänestä 
seuraavia, vaan me olemme yhtä Hänessä. Millainen 
Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa (1 
Johanneksen kirje 4:17). Raamattu sanoo: ”Sillä sekä 
hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat 
kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä 
kutsua heitä veljiksi…” (Heprealaiskirje 2:11). 

Efesolaiskirje 2:19-22; Matteus 28:10; Johannes 20:17
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Olet omien sanojesi ilmentymä

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee 

lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet 
sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten 

tuomitsija (Heprealaiskirje 4:12).

Puhekyky on tärkein ihmisen saamista lahjoista. 
Jumala antoi meille tämän erityisen kyvyn, 

jotta voimme olla Hänen kaltaisiaan. Sanat eivät ole 
kieltä; sanat ovat henkeä. Jeesus sanoi: ”Henki on se, 
joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, 
jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat 
elämä” (Johannes 6:63).

Elämäsi saa luonteensa sanoistasi. Olet sitä mitä 
sinun sanasi, ideasi, ajatuksesi ja mielipiteesi tuovat 
esiin. Tiesitkö, että katsoessasi ”itseäsi” päivittäin 
kotona, toimistossa, kadulla tai torilla sinä näet omien 
sanojesi, ideoittesi ja mielipiteittesi ruumiillistuman. 
Olet sitä mitä sanasi ovat; juuri sitä sinä olet. Kukaan 
ihminen ei ole toisenlainen kuin hänen omat sanansa. 
Jos ihmisen sanat ovat viallisia, on hänen luonteensakin 
vääristynyt. Olet sanojesi ilmentymä. 

Matteuksen evankeliumissa (12:37) Jeesus sanoi: 
“Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja 
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.” Tämä merkitsee 
sitä, että ihmisen pelastuminen riippuu tyystin hänen 
sanoistansa, ja kirotuksi joutuminen johtuu sekin hänen 

perjantai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Roomalaiskirje 
8:18-39

Psalmitit 70-73

Efesolaiskirje 
6:1-9

Jesaja 56

Rukous
Kieleni  on e lämänpuu ja 
henkeni on Jumalan sanan 
säiliö. Sydämestäni ja suustani 
virtaavat elämän virrat vaikuttaen 
sanoihini siunauksin, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Matteus 12:36-37 AMP; Jaakob 3:2-6

omista sanoistansa. Siksi on tärkeää, että Jumalan 
lapsena puhut oikein. Ota Jumalan sana huulillesi 
ja sinä pysyt terveenä, varjeltuna, hyvinvoivana ja 
voittoisana.

Et ole näkemäsi fyysinen keho. Peilissä näkemäsi 
heijastus ei ole suinkaan kaikki mitä sinä olet. Olet 
henkiolento, ja fyysinen kehosi on vain asuntosi, 
kotipaikkasi. Hengen ulottuvuudessa olet Jumalan 
silmissä sitä, mitä Hän näkee sanoistasi, ei pelkästään 
lihaa ja luuta -olomuodostasi. Kun sinä puhut, sanasi 
menevät hengen ulottuvuuteen eivätkä kuole ikinä. 
Yhtenä päivänä tulet näkemään kaikki sanasi ja takuulla 
yllätyt, kun havaitset niiden muistuttavan tarkalleen 
sinua itseäsi. 
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Vaikuttaisi ristiriitaiselta joutua ajattelemaan, 
että joillakin seurakunnassa kävijöillä ei liikene 

aikaa kuunnella Sanaa. Heistä jotkut pitävät kovasti 
musiikista; he nauttivat kokoontumisen musiikillisen 
annin ja lähtevät sitten pois. He eivät jää odottamaan 
julistuksen kautta saatavaa sanomaa, sillä he eivät osaa 
antaa arvoa Sanalle.

Jumalan sana on todella arvokasta. Sanan 
arvostaminen on Jeesuksen arvostamista, sillä Jeesus 
on elävä Sana. Raamattu sanoo: ”Ei siirry valtikka pois 
Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, 
kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat” 
(1 Mooseksen kirja 49:10). Kun Jumalan sanaa 
opetetaan seurakunnassa, ei se ole pelkästään Sanan 
oppimista tai uskomista ja sen mukaan toimimista, 
vaan samalla meissä tapahtuu myös se, että Sana itse 
jäljentyy meihin. Se on suurinta hyötyä, mikä koituu 
meille Jumalan sanasta. Halleluja!

Kun kuuntelet uskoen Sanaa, siinä oleva luova 
voima pääsee vaikuttamaan ja muuttaa sinun elämääsi. 
Se on puhutun Sanan salaisuus! Jumalan sanan 
palvelutoimi tuottaa sinussa sen mistä se puhuu. 

Hänen Sanansa ihme

…niin on myös minun sanani, joka minun suustani 
lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee 
sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään 

sen, mitä varten minä sen lähetin (Jesaja 55:11).

lauantai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Roomalaiskirje 
9:1-29

Psalmitit 74-77

Efesolaiskirje       
6:10-20

Jesaja 57

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua sanasi 
ihmeitä tekevästä voimasta; se 
parantaa sairaan ja herättää 
kuolleen. Sana vaikuttaa alati 
minussa ja minun hyväkseni 
tuottaen niitä tuloksia, mistä 
se puhuu, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Jumalan sanassa on jumalallinen voima tehdä se mitä 
se sanoo. Se on toisenlaista kuin ihmissanat. Ihminen 
voi sanoa mitä hyvänsä, mutta kun kyseessä on Jumalan 
sana, on sillä voima vaikuttaa ihmisen henkeen. Sen 
toimivana elementtinä on ihmeitä tekevä voima. 

Iloitse Sanasta. Salli sen olla suurin ilonaiheesi aina 
kun olet seurakunnan kokoontumisessa. Ottaessasi 
vastaan Sanan sillä on potentiaalia ja kapasiteettia 
tekemään sinusta se mistä se puhuu. Siinä on Jumalan 
sanan ihme.

Psalmit 107:20; Joosua 1:8; Hebrealaiskirje 4:12
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Raamattu osoittaa meille, että on olemassa 
kolme tärkeää hyvettä, jotka Jumala haluaa 

antaa ihmiselle. Niitä ei ole kissoilla eikä koirilla, 
ei demoneilla eikä enkeleilläkään; vain ihmisessä 
ilmentyvät nämä kolme hyvettä, mikä hahmottuu niin 
selvästi yllä olevasta tekstistä.

Usko on siis kykyä tunnistaa näkymätön ja kykyä 
toimia huolimatta aistien käsityksistä. Toivo on kykyä 
odottaa ja suuntautua tulevaan. Rakkaus on kykyä 
antaa ja hyväksyä arvoa, luottamusta ja ystävyyttä. Jos 
paneuduit lähemmin näihin kolmeen määritelmään, 
varmaan huomasit sanan ”kyky” painotuksen. 
Todellisuudessa nämä kolme ovat kykyjä; ne ovat 
tärkeitä kykyjä ja hyveitä. 

Jumala antoi nämä ihmisen hengen kyvyt 
työkaluiksemme. Jos ne ovat työkaluja, silloin meidän 
täytyy käyttää niitä. Otetaanpa esimerkiksi usko: Jeesus 
oli opetuslastensa kanssa veneessä, nukkui perässä. 
Nousi kova tuuli ja vettä alkoi virrata veneeseen. 
Opetuslapset hätääntyivät ja herättivät Jeesuksen 
sanoen: ”Mestari, etkö perusta lainkaan siitä, että 
olemme vaarassa?” Mutta Hän vastasi kysymyksellä: 

Ihmisen hengen kyvyt

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; 
mutta suurin niistä on rakkaus 

(1 Korinttolaiskirje 13:13 [NIV]).

sunnuntai
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Rukous
Kiitän Sinua, rakas Herra, 
minussa vaikuttavista lahjoista 
ja kyvyistä, joita en kykene 
sanoin kuvailemaan. Minut 
on tehty armotaloutesi hoidon 
vastaavana, täysin kykeneväksi 
kaikkiin hyviin tekoihin niin, 
että voin toimia tahtosi mukaan 
ja tehdä sitä, mikä on sangen 
mieluista sinun silmissäsi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Roomalaiskirje 5:5; Hebrealaiskirje 11:1; Hebrealaiskirje 6:19

”Missä teidän uskonne on?” Toisin sanoen, ”Teidän 
olisi pitänyt käyttää uskoanne.” 

Ei ongelmana ollut tuuli, ei ongelma ollut 
vedessä; ei olosuhteissakaan. Jeesus kysyi tässä 
nimenomaan uskoa. Hän sanoi heille: ”Vähät 
siitä, mitä tässä maailmassa kohtaatte, ei sen väliä, 
millaisissa olosuhteissa havaitsette olevanne, mutta 
te tarvitsette yhtä asiaa, teidän uskoanne. Ottakaa se 
aina käyttöönne.”

Tulevassa maailmassa ainoat periaatteet ovat 
usko, toivo ja rakkaus. Sen vuoksi on niin oleellista, 
että ymmärrämme ne ja pistämme ne töihin. Meille on 
suotu kyvyt, jotka eivät horju vaan kestävät alati. Ne 
tulevat aina toimimaan ja tuottamaan meille tulosta. 
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Jotkut ajattelevat tarvitsevansa Jumalaa jokaisen 
asian toimittajana, jolta heidän on kerjättävä 

alituiseen saadakseen jotakin. He ajattelevat Jumalan 
pysyttelevän taustalla yrittämässä ottaa selvää siitä, 
kuka mahdollisesti ansaitsisi Hänen apunsa. Tämä on 
kerrassaan väärin ymmärretty, Jeesukseta ja meidän 
taivaallisesta Isästämme. Ei alkuunsakaan Raamatun 
maalaama kuva. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
on paljon enemmän kuin puhetta pelkästään synnistä 
ja synneistä pelastumisesta. Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin korkein tarkoitus on kutsu ystävyyteen. 
Mitä tämä tarkoittaa?

Ensiksikin se tarkoittaa kutsua ykseyteen, 
perheyhteyteen, hengen yhteyteen, yhteiseen 
kumppanuuteen, missä kaikki mikä kuuluu Hänelle, 
kuuluu myös sinulle, ja kaikki mikä kuuluu sinulle, 
kuuluu myös Hänelle. Voitko kuvitella, että Jumala 
kutsuu meidät sellaiseen yhteyteen, missä kaikki, mitä 
Hän omistaa, kuuluu yhtä paljon meille kuin Hänelle? 
Juuri sen Jeesus hankki meille.

Emme kykenisi astumaan sellaiseen yhteyteen, 
ellei meille olisi annettu kerta kaikkiaan uutta elämää. 
Hän kuoli syntiemme tähden, jotta sellainen tulisi meille 

Kutsuttuina yhteyteen

Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette 
kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme, yhteyteen
 (1 Korinttolaiskirje 1:9)

maanantai
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Rukous
Kiitos, rakas Herra, että olet 
kutsunut minut ihmeelliseen 
yhteyteesi Pyhän Hengen ja 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen 
kanssa! Omistan, saamalla olla 
yhtä Sinun kanssasi Jeesuksen 
Kristuksen kautta; sen vuoksi 
e lämäni  ta rpe iden  lähde 
on tyhjentymätön, sillä olet 
antanut minulle etuoikeutetuille 
kuuluvan pääsyn kaikkeen siihen, 
mikä kuuluu Sinulle, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

mahdolliseksi. Synnistä pelastuminen oli sen tähden 
keino päästä päämäärään eikä Hänen tulemisensa 
pääasiallinen tarkoitus. Lopullinen tarkoitus oli 
yhteyteen ottaminen.

Kristillisyydessämme emme viestitä, että “Hän 
tuli kuolemaan meidän syntiemme tähden”; vaan 
me sanomme: “Ota vastaan elämä, jonka Jeesus on 
hankkinut sinulle ja vaella voitossa.” ”(…ja elämä 
ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme 
siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka 
oli Isän tykönä ja ilmestyi meille)” (1 Johanneksen 
kirje 1:2). 

Evankeliumi on Jumalan kutsu yhteyteen. Edellä 
lainattu Kirjoitusten kohta, niin selkeä kuin se onkin, on 
mahdollisesti kaikkein tärkein asia, mitä kukaan taitaa 
löytää maan päällä. Siitä siinä on kysymys. Se on syy 
Jeesuksen tulemiseen.

1 Johannes 1:3; Johannes 17:22-23
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Pistähän merkille avausjakeestamme, että Herra 
Jeesus ei suinkaan sanonut: ”Jos ihminen ei 

synny uudesti, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan.” 
Hän sanoi: ”hän ei voi nähdä…” Hän haluaa sanoa 
siis, että Jumalan valtakunta on täällä läsnä. Et saata 
nähdä sitä ennen kuin olet syntynyt uudesti ja olet 
saanut tuon valtakunnan elämän. Jumalan valtakunta 
on läsnä täällä meidän kanssamme; se on Jumalan 
totaalista vaikutusta, mikä kattaa maailman ja taivaan. 
Se on kaikkialla, mutta sen manifestaatiota ei nähdä 
joka paikassa. 

Jumala lähetti Jeesuksen perustamaan Taivasten 
valtakunnan. Taivasten valtakunta on se osa Jumalan 
valtakuntaa, mitä Jeesus Kristus johtaa, ja se on 
perustettu maan päälle evankeliumin kautta. Sinä 
pääset osalliseksi siitä valtakunnasta ottamalla vastaan 
Jeesuksen Herraksesi, syntymällä uudesti. Kun olet 
uudestisyntynyt, alat ”nähdä” asioita toisella tapaa. 
Näet mitä muut eivät näe. Kuulet mitä muut eivät kuule. 
Tiedät mitä muut eivät tiedä, ja silti, saatat olla fyysisesti 
samassa maanpäällisessä paikassa heidän kanssaan. 

Muista, että kun Jumala puhui ristillä olevalle 

valtakunta on jo täällä

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti 
minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, 

se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa
 (Johannes 3:3).

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
saattanut minut rakkaan Poikasi 
valtakuntaan oman armosi 
mukaan, Pyhän Hengen voimalla 
ja  uudistuksella. Olen syvästi 
kiitollinen Valtakunnastasi, joka 
on sydämessäni, ja minussa 
asuvasta Pyhästä Hengestä, joka 
paljastaa minulle Valtakunnan 
sa la isuudet  antaen kyvyn 
ymmärtää hengellisiä totuuksia, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Jeesukselle, ihmiset sanoivat sitä ukkosenjylinäksi. 
Jotkut sanoivat: ”Enkeli puhui hänelle.” He eivät 
ymmärtäneet, ja meille kuitenkin on avattu sanojen 
merkitys. 

Niinpä tosiaan on: ”…joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”; hän ei 
kykene kuulemaan eikä siitä tietämään. Mutta kun olet 
uudestisyntynyt, sinulla on kyky nähdä jumalallisten 
mysteerien ja salaisuuksien sisään. Kun luet Raamattua, 
kykenet ymmärtämään sitä, sillä Jumalan Henki sinussa 
paljastaa sinulle Sanan. Hän saattaa Valtakunnan 
mysteerit sinulle selkeiksi, sillä on kirjoitettu: ”…teidän 
on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet” 
(Matteus 13:11).

Hesekiel 11:19-20; Luukas 17:20-21
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Yksi Raamatun hahmoista, joka on ollut tosi 
suosittu ja tärkeä kautta aikain, on Aabraham. 

Mikä teki hänestä niin merkityksellisen Jumalan 
asioiden kulussa? Syynä on liitto, jonka Jumala teki 
hänen kanssaan. Aabraham oli Jumalan ’liittoystävä’. 
Toki tiedän, että moni kristitty sanoo olevansa liitossa 
Jumalan kanssa. Muta ei, ei sinulla ole mitään liittoa 
Jumalan kanssa. Aabrahamilla oli liitto Jumalan kanssa, 
mutta me emme ole siinä liitossa. Keitä me olemme?

Me olemme Aabrahamin siementä: “Sillä te olette 
kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa 
Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen 
kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei 
ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa 
eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki 
te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te 
olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin 
siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Galatalaiskirje 
3:26-29).

Aabrahamin siemenenä me olemme sen liiton 
lapsia, mikä Jumalalla oli hänen kanssaan. Tämä on 

Olemme liiton lapsia

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka 
Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen 
Aabrahamille: ’Ja sinun siemenessäsi tulevat 

siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’
 (Apostolien teot 3:25).

keskiviikko
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Tunnustus 
Olen Aabrahamin siementä 
ja  sen vuoks i  per i l l inen 
lupauksen mukaan! Aivan niin 
kuin Aabrahamilla oli runsain 
määrin karjaa, hopeaa ja 
kultaa, samoin minut on tehty 
tavattoman hedelmälliseksi ja 
rikkaaksi kaiken suhteen! Minut 
on kytketty taivaan ylöspitoon 
elääkseni aina runsaudessa. 
Kunnia Jumalalle!

todella hämmästyttävää! Salli minun kuvailla lisää. 
Kuvittelehan, että mies ja hänen vaimonsa ovat 
avioliitossa. Mahtaisivatko heidän lapsensakin olla 
osa heidän liittoaan? Ei missään tapauksessa! Heidän 
lapsensa olisivat tuon liiton tuloksia.  

Liitosta Jumalan kanssa on kirjoitettu kirjoja, mutta 
emme tosiaan ole liitossa Jumalan kanssa. Tämän 
väärän opetuksen vaara on siinä, että kun rukoilet ja 
yrität saada aikaan tuloksia sen perusteella, että olet 
liitossa Jumalan kanssa, sinä itse asiassa yrität päästä 
käsiksi sellaiseen, mitä sinulla jo on. Etkä tule ikinä 
pääsemään sitä tietä. Ihmiset rukoilevat ja kamppailevat 
sellaisten asioiden kanssa, joita heillä ei kuuluisi olla, 
kunhan he vain tietäisivät ketä he ovat, ja mikä heidän 
asemansa on Kristuksessa. Me olemme liiton lapsia!

2 Pietarin kirje 1:4; Roomalaiskirje 8:17
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Jotkut kristityt ovat kysyneet: “Mitä, jos demonit 
pääsisivät kahlitsemaan minua; pitäisikö minun 

lähteä etsimään ’vapauttamista’?” Ei, älä mene 
vapautettavaksi; mene sisälle Sanaan! Ei kristitty 
ole vapautuksen tarpeessa Saatanasta eikä mistään 
muustakaan pimeydestä tulevasta. Jos hän vain oppisi 
ja soveltaisi Jumalan sanaa, hän voittaisi aina, ei väliä 
miten monta demonia olisi liikekannalla. Ajattelepa 
tätä: Montako rottaa riittäisi siihen, että ne hyökkäisivät 
kissan kimppuun? Rottien sisimmässä on luontainen 
kissanpelko. 

Samaan tapaan ole pelkäämättä mitään äläkä 
pelkää ketään. Jumala on kutsunut sinut ja lähettänyt 
sinut omana lähettiläänään sinun omaan maailmaasi; 
olet sovituksen viran hoitajana. Kaiken on suhtauduttava 
vakavasti siihen kutsuun. Sinun mandaattisi on tullut 
taivaasta ja sinun kuuluu toimia sen mukaisesti; älä 
salli minkään pysäyttää itseäsi, sillä sinä olet suurempi, 
vahvempi ja mahtavampi kuin vastapuolella oleva. 

Jumala sanoi Israelin lapsille heidän matkatessaan 
yhden Kansan luota toisen luokse: “Tästä päivästä 

Älä anna tilaa pelolle

”…älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä 
arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä 
vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua 

vanhurskauteni oikealla kädellä (Jesaja 41:10). 

torstai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
Sinua voitosta, mikä minulla 
on paholaisesta, maailmasta 
ja olosuhteista. Saatanalla ei 
ole mitään etulyöntiasemaa 
minun suhteen, sillä minä olen 
syntynyt Sanasta ja vaellan 
Hengessä. Pelko, epäilys, 
epäusko, sairaus, heikkous, 
epäonnistuminen ja köyhyys 
eivät kuulu minun elämäni 
kokemuspiiriin, Jeesuksen 
nimessä. Aamen!

alkaen minä saatan kauhuun ja pelkoon sinun 
edessäsi kansat kaiken taivaan alla, niin että, kun ne 
kuulevat sinusta kerrottavan, ne pelkäävät ja vapisevat 
sinun edessäsi” (5 Mooseksen kirja 2:25 [NIV]). Myös 
1 Aikakirja 16:20-22 sanoo: ”Ja he vaelsivat kansasta 
kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. 
Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän 
rankaisi kuninkaita heidän tähtensä: ’Älkää koskeko 
minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun 
profeetoilleni’.”

Älä salli minkään pelon asua itsessäsi. Kristus Jeesus 
on suurempi kaikkia. Hän sanoi: ”…maailman ruhtinas 
tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään” (Johannes 
14:30). Saatanalla ei ole mitään sinussa. Älä anna 
hänelle mitään tilaa. Kieltäydy pelkäämästä.

Johannes 16:33; 1 Johannes 4:4 
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Johtuen yhteydessämme Isän ja Pojan, Jeesuksen 
Kristuksen kanssa olemme saanet lahjana jotain 

aivan erityistä, nimittäin iankaikkisen elämän: ”Ja tämä 
on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen 
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla 
Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, 
sillä ei ole elämää” (1 Johanneksen kirje 5:11-12). 
Mitä iankaikkinen elämä on? Se on Jumalan elämää 
ja luontoa – jumalallisen elämän laadun mukaisesti. 
Maailmassa löytyy niin eläinten kuin kasvienkin 
elämää. On myös ns. luonnollisen ihmisen elämää. 
Mutta Kirjoitusten mukaan on olemassa myös Jumalan 
tyyppistä elämää, ja juuri sellaisen Hän on antanut 
meille.

Kun synnyit uudesti, hengen ulottuvuudessa 
tapahtui jotakin. Sinun ihmisen elämäsi korvattiin 
Jumala-elämällä. Tämä on todellisuutta. Siinä 
yksi syy sille, miksi kristillisyys ei ole uskonto; 
uudestisyntymisessä tapahtuu todellinen muutos; aivan 
todellinen hengellinen syntyminen: ”Siis, jos joku on 
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2 
Korinttolaiskirje 5:17).

Sana “luomus” (engl. ‘creature’) tarkoitetaan 
“outoa elollista olentoa”: jotakin, mitä ei oikeastaan 

Elämme Jumalan elämää

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan 
armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Herrassamme
 (Roomalaiskirje 6:23).

perjantai
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Jesaja 63

Tunnustus
Olen osallinen jumalallisesta 
l u o n n o s t a ;  m i n u l l a  o n 
juma luuden  to s i  o l emus 
ja luonne – turmeltumaton, 
horjumaton ja lannistumaton 
Jumalan elämä on minussa. Olen 
täten ohjelmoitu ja asemoitu 
yliluonnollista elämää varten 
levittäen Jumalan valtakunnan 
todellisuutta ja totuuksia. Kunnia 
Jumalalle!

kyetä kuvailemaan; se on uusi laji tai Jumalasta syntynsä 
saanut olemisen muoto; juuri sitä sinä olet. Raamattu 
sanoo: ”Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät 
totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa 
esikoiset” (Jaakob 1:18). ”Luotujensa esikoisilla” 
tarkoitetaan ensimmäistä ja parasta”. 

Apostoli Johannes julisti ensimmäisessä kirjeessään 
(5:13): ”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka 
uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että 
teillä on iankaikkinen elämä.” Miksi hänelle oli niin 
tärkeää, että ymmärrämme meissä olevan Jumala-
elämän? Siksi, ettemme voi nauttia tämän elämän 
eduista, voimasta ja 

vaikutuksesta, jos emme tiedä, että omistamme 
tämän elämän.

Filemonin kirje 1:6 sanoo: “…että sinun uskosi, 
se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken 
hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on.” 
Tiedosta ja vakuuttaudu siitä, että sinulla on ja sinä voit 
elää todeksi Jumala-elämää, vanhurskauden elämää, 
ylistyksessä, herruudessa ja kirkkaudessa. Halleluja! 

Johannes 10:10; Johannes 3:16; 1 Johannes 5:11-12
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Jumalan sana on sinulle lähde ja Jumalan 
suunnitelmaan kuuluu ravita sinut ja tukea sinua 

tällä lähteelläsi. Olet syntynyt, et suinkaan katoavasta 
siemenestä, vaan Jumalan sanasta, joka elää ja pysyy 
iäti. Huomaatko minkä vuoksi sinä olet voittamaton? 
Mikään ei kykene kukistamaan sinua, sillä sinä olet 
Sanan jälkeläinen. Mutta sinun tulee ruokkia henkeäsi 
Sanalla. 

Raamattu sanoo: “Runsaasti asukoon teissä 
Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen 
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä 
ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle 
sydämissänne” (Kolossalaiskirje 3:16). Sinusta tulee 
se Jumalan sana, jota sinä otat vastaan henkeesi. Kun 
Jumalan sana pääsee sinussa valtaan, se tuottaa sinussa 
voiton ja herruuden ajatustavan. Kun kohtaat kriisejä, 
sinä et huoju, sillä Jumalan sana on sinussa vahvana. 

Ei sillä väliä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Älä suostu 
panikoimaan. Hän, joka on sinussa, on suurempi kuin 
hän, joka on maailmassa. Roomalaiskirje 8:28 sanoo: 
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa 
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, 
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” Et 

varastoi Sanaa sisimpääsi

”…olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 

pysyvän sanan kautta (1 Pietarin kirje 1:23).

lauantai
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Jesaja 64

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
a r m o s u o s i o s i  s a n a s t a , 
j o l l a  m inun  e l ämän i  on 
rakennettu ja perustettu Sinun 
vanhurskaudessasi, voitossa, 
kunniassa ja menestyksessä. Olen 
yhtä Sanan kanssa; se kasvaa 
minussa voimallisesti ja vallitsee 
ylitse sairauden, kuoleman, 
epäonnistumisen ja kaikkien 
negatiivisten olosuhteiden. Sana 
kuljettaa ja saa minut toimimaan 
erinomaisesti kaikissa toimissani, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

voi tämän tietäessäsi olla enää pelkuri tai voimaton, 
koska se on voitettu elämässä. Kysymykseksi jää tämä: 
Rakastatko sinä Herraa? Jos vastauksesi on ”Kyllä”, 
sinulla ei ole mitään pelättävää. Ei huolta sitä, mitä on 
meneillään, sillä asiat kääntyvät sinun parhaaksesi.

Raamattu sanoo: “…pitäkää pelkkänä ilona, kun 
joudutte moninaisiin kiusauksiin” (Jaakob 1:2). Anna 
hymyn näkyä ja naurun kuulua; sinä olet enemmän 
kuin voittaja. Varastoi Sanaa itseesi. Syö ja ”juo” Sanaa; 
ahda sitä itseesi runsain määrin, niin sinun elämäsi 
tulee olemaan yhtä loputonta voittojen ja ihmeiden 
virtaa. Halleluja!

Apostolien teot 20:32; 2 Kirje Timoteukselle 2:15

Roomalaiskirje 
15:5-13

Psalmitit 94-98
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Yksi tapa parantaa terveydellistä tilaasi on 
varmistua fyysisen kehosi riittävän levon 

saannista. Hyvällä unella on oma roolinsa hoidettavana 
tässä asiassa. Joka päivä tulee suositusten mukaan 
nukkua tietty tuntimäärä. Jotkut tosin sanovat: ”Joinakin 
päivinä nukun täydellisesti, mutta on päiviä, jolloin 
vain valvon.” Ei sellainen ole normaalia. Jos menettelet 
niin, että kasvatat aina univelkaasi, sinun on pistettävä 
elämäntyylisi uuteen järjestykseen.

Ei sinua ole tarkoitettu olemaan valveilla 
päiväkausia toivoen selviytyväsi nukkumalla aika 
ajon kaksikymmentä neljä tuntia. Sellainen ei tule 
onnistumaan. Ajan oloon krooninen unettomuus 
saattaa vaikuttaa rajulla tavalla terveyteesi. Jumala teki 
päivän ja yön aivan tarkoituksella. Yöllä on viilentävä 
tarkoitus luonnolliselle keholle. Yön biologinsen 
efektin tarkoitus on saada sinut nukkumaan, luoda 
nukahtamisen vaisto, vaikka jotkut eivät millään 
haluaisi nukahtaa. Moinen elämäntyyli ei ole kovin 
hyvä terveydellesi ja saattaa myös vaikuttaa silmiisi 
negatiivisesti.

Raamattu sanoo: “’Tässä on lepo; antakaa 
väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka’. Mutta he 
eivät ole tahtoneet kuulla” (Jesaja 28:12). Voitko nähdä 

Hän haluaa sinusta elinvoimaisen ja 
vahvan

Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa 
menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin 

menestyy (3 Johanneksen kirje 1:2).

sunnuntai
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Jesaja 65

Tunnustus
Jumala tekee minussa työtään, 
jokaisessa säikeessäni, jokaisessa 
verisolussani ja jokaisessa kehoni 
luussa! En salli sairauden vallita 
kehoani, sillä ruumiini on elävän 
Jumalan temppeli, ja samainen 
Henki, joka nosti Jeesuksen 
kuolleista, asustaa minussa! 
Viisaus opastaa minua antamaan 
ruumiini eläväksi eikä kuolleeksi 
uhriksi Jumalalle! Elän tänään ja 
aina terveenä! Halleluja!

sen? Hän haluaa sinun olevan elinvoimainen, terve ja 
vahva. Sen vuoksi Hän kertoo sinulle, että kunnon lepo 
on tapa parantaa ja lisätä terveyttäsi; se on yksi keino 
pitää huolta fyysisestä kehostasi. Jotkut ihmiset jättävät 
vastuun fyysisen kehonsa huolehtimisesta Jumalalle; 
mutta sinun ruumiisi on sinun asuntosi, ja sinä olet sen 
huoltaja. Niinpä sinun on pidettävä siitä huoli. 

Monet sairastuvat, koska he eivät huolehdi 
kehostaan; he laistavat yksinkertaiset rutiinit, kuten 
esimerkiksi kunnollisen levon ja fyysisen harjoituksen. 
Raamattu sanoo, että ruumiillisesta harjoituksesta on 
vähän hyötyä; se ei sano, ettei siitä olisi mitään hyötyä. 
On tärkeää, että opit pitämään kehosi terveenä ja 
vahvana; huolehdi hyvästä hygieniasta äläkä näännytä 
kehoasi raadannalla. Pidä kehosi terveenä soveltamalla 
johdonmukaisesti Jumalan sanaa ja perustavaa laatua 
olevia terveyssääntöjä. Edistä kehosi terveyttä, niin voit 
paremmin palvella Jumalaa!

1 Korinttolaiskirje6:19-20; Psalmit 4:8; Psalmit 127:2 (ESV)
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Uskosi on Jumalan antama ja se toimii. 
Jeesus sanoi: “…jos teillä on uskoa 

sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa 
tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, 
eikä mikään olisi teille mahdotonta” (Matteus 17:20). 
Huomaa, mitä Hän sanoi: ”Jos teillä on…”, sillä eräänä 
kertana Hänen opetuslapsillaan ei ollut uskoa. Se 
tapahtui silloin, kun Hän kysyi heiltä: ”Miksi olette niin 
pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?” (Markus 4:40). 
Mutta meillä uusina luomuksina on uudestisyntymisen 
johdosta usko hengessämme. 

Usko ei puutu yhdeltäkään kristityltä. Jumala antoi 
meille itse kullekin ”tietyn määräosan” eikä vain ”jonkin 
verran” uskoa. Hän antoi meille kaikille saman uskon 
siemenen, mutta sinun odotetaan kasvattavan uskoasi 
ja saattaa se toimivaksi. Elämän olosuhteet ja kriisit 
ovat eritasoisia ja edellyttävät eri tasoilla olevaa uskoa. 
On vähäistä uskoa ja suurta uskoa, ja sitten heikkoa 
uskoa ja vahvaa uskoa. Lisäät uskosi tasoa kuulemalla 
enemmän Jumalan sanaa (Roomalaiskirje 10:17), mutta 
parantaaksesi uskosi laatua – sen vaikutusvoimaa 
– sinun on harjaannutettava uskoasi; sinun kuuluu 
käyttää sitä.

Esimerkiksi jonkun kehon suurikokoisuus ei 

Harjoita uskoasi

…sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on 
kullekin suonut (Roomalaiskirje 12:3).

maanantai
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Jesaja 66

Rukous
Rakas Isä, iloitsen Sanastasi, joka 
toimii minussa rakentaen henkeni 
vahvaksi! Jalkani on asetettu 
elämän tielle, jolla Sinun Henkesi 
opastaa minua kirkkaudessa ja 
iäti kestävässä voitossa. Elän 
mahtavaa, vanhurskauden, 
herruuden, armosuosion sekä 
voiman täyttämää elämää nyt 
ja aina. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Matteus 21:21; Sananlaskut 24:10; 2 Korinttolaiskirje4:18

välttämättä merkitse sitä, että heillä olisi vahvat lihakset; 
vahvistat lihaksiasi käyttämällä ja harjaannuttamalla 
niitä. Käytä ja harjaannuta uskoasi toimimalla Sanan 
mukaan. Usko toimii aina. Jos olet harjoittanut uskoasi, 
eikä se kuitenkaan näyttänyt toimivan, palaa Sanaan 
ja opiskele lisää ja yritä uudelleen. 

Se on aivan kuin lapsen kävelemään opettelua; 
taito kehittyy täydellisemmäksi askel askeleelta. Olisi 
väärin sanoa kävelemään opettelevasta lapsesta, että 
”koska hän on kaatunut kolmesti, en anna hänen 
kävellä enää koskaan”. Lapsen pitää saada jatkaa siksi 
kunnes hänen lihaksensa ovat kyllin vahvat, ja niin tämä 
alkaa pian juosta. 

Rakenna ja kehitä uskoasi oppimalla yhä enemmän 
Jumalan sanaa ja ottamalla käyttöön oppimasi. Kiirehdi 
ottamaan vastaan, uskomaan ja tekemään Sanaa. 
Vakuuta ja julista Sanaa huolimatta vastaan olevista 
olosuhteista. Sillä tavalla rakennetaan vahva ja kestävää 
usko.
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Joskus ihmiset todistavat terveydestään sanomalla, 
”Kiitän oikeasti Jumalaa minulle antamastaan 

hyvästä terveydestä. Mihin olisinkaan joutunut, jos 
Hän ei olisi suonut minulle terveyttä?” He ajattelevat, 
että Jumala tarkkaillessaan sanoo jollekin: ”Sinulle 
minä annan terveyttä”, ja toiselle, ”Puutun sinun 
terveyteesi”. Vaan ei Jumala niin toimi, eikä tuollainen 
toiminta missään tapauksessa edusta Jeesuksen meille 
kuvaamaa Jumalaa. 

Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumissa (8:16 
), että Jeesus paransi kaikki sairaat paljastaen meille, 
että Isän tahto on, ettei kukaan sairasta. Apostolien teot 
10:38 sanoo: ”…kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja 
voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, 
joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki 
perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen 
kanssansa.” Sorto tuli paholaisen taholta, mutta juuri 
Isä voiteli Jeesuksen tekemään terveiksi kaikki, jotka 
olivat joutuneet sorron alle.

Jumala antoi sinulle terveyden, koska Hän 
rakastaa sinua. Hän ei jäänyt odottamaan, että joku 
rukoilisi sinulle syntien anteeksiantamusta ennen kuin 
Hän lähettää Jeesuksen Kristuksen kuolemaan sinun 

16
Oikeutesi jumalalliseen 

terveyteen
joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa 
ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, 

eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa 
kautta te olette paratut (1 Pietarin kirje 2:24).

tiistai
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Rukous
Siunattu Isä,  ki i tän Sinua 
saadessani elää terveenä ja 
vahvana Pyhän Henkesi avulla. 
Jumalan e lämä va ikut taa 
minussa. Minussa ilmenee 
Sinun vanhurskautesi hyveet ja 
täydellisyys vaeltaessani Hengen 
kirkkaudessa ja herruudessa, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

puolestasi; Hän lähetti Jeesuksen rakkaudestaan sinua 
kohtaan. Samoin Hän otti sairauden ja taudin pois 
sinusta ja teki jumalallisen parantumisen ja terveyden 
sinun perinnöksesi Kristuksessa. Täten sinulla on oikeus 
terveyteen, koskapa Jeesus suoritti siitä maksun. Jeesus 
kuoli antaakseen sinulle jumalallisen terveyden. 

Kieltäydy olemasta sairas. Älä sano: ”On toki 
olemassa normaalia sairastamista.” Ei ole mitään 
normaalia sairautta. Miten joku sairaus saattaisi olla 
normaalia? Ei sairauden yleisyys tee sitä normaaliksi. 
Miksi muutoin ihmiset pyrkisivät eroon ”jostakin aivan 
normaalista”? Korvasi ovat normaalit; sen vuoksi et ole 
pyrkinyt leikkauttamaan niitä pois. Ihmiset leikkauttavat 
kehostaan epänormaaleja asioita, kuten esimerkiksi 
syöpäkasvaimia, mutta ei normaaleja osia.

Jumala välittää sinusta ja haluaa sinun elävän 
terveenä ja vahvana kaikki päivät. 3 Johanneksen kirje 
1:2 sanoo: ”…toivotan sinulle, että kaikessa menestyt 
ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.”

Jesaja 33:24; Roomalaiskirje 8:10-11
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Ensimmäinen ja tärkein asia Jumalan sanan 
tullessa sinulle on, että otat sen hyväksyen 

vastaan. Saattaa kuulostaa jonkin mielestä liian 
yksinkertaiselta, mutta Jumalan asiat tapaavat olla 
tosi yksinkertaisia. Hän ei ole ikinä monimutkainen. 
Jos Hän lähestyisi meitä monimutkaisena, ei yksikään 
ikinä pelastuisi. Jumala pysyisi mysteerinä. Joten 
hyväksy Hänent kaikessa yksinkertaisuudessaan ja ota 
vastaan kaikki, mitä Hän on tehnyt hyväksesi. Siitä on 
kysymys.

Hän on kutsunut sinut yhteyteensä; hyväksy se. 
Hän on antanut sinulle iankaikkisen elämän; hyväksy 
se. Hän on tehnyt sinut vanhurskaaksi, vahvaksi, 
elinvoimaiseksi, terveeksi, menestyväksi ja sellaiseksi, 
että sinulla on vaikutusta. Hyväksy se! Jos et voi 
hyväksyä sitä, mitä Hän on tehnyt hyväksesi, antanut 
sinulle ja mitä hän on tehnyt sinusta – etkä elä sen 
mukaisesti – sinun elämästäsi tulee uhrin elämää. 
On niitä, jotka sanovat: ”Jos Jumala on tosi, Hän 
tehköön jotakin elämäntilanteelleni.” Jumala on jo 
tehnyt sen, joten lakkaa odottelemasta. Näe, mitä 
Sana sanoo kyseisestä tilanteesta, hyväksy se ja elä 
sen mukaisesti.

Roomalaiskirje 1:16 sanoo: “Sillä minä en 
häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itse 

Luota, usko ja toimi Sanan 
varassa

Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: “Tänä 
päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää 

paaduttako sydämiänne 
(Heprealaiskirje 3:7-8 [NIV]).

keskiviikko
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Tunnustus
Iloitsen Jumalan sanasta, sillä se 
on täydellistä; se rikastuttaa ja 
kaunistaa elämäni. Suurenmoinen 
elämä on minun, kun tiedostan 
ja otan vastaan kaiken hyvän, 
mitä minulle on Kristuksessa 
Jeesuksessa vaeltaessani siinä 
valkeudessa ja todellisuudessa, 
joka minä olen Kristuksessa. 
Vanhurskaus ,  i lo ,  rauha , 
menestys, terveys ja vahvuus 
ovat minun, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Philemon 1:6; 1 Kirje Timoteukselle 6:12; Jaakob 1:22-25

kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, 
sitten myös kreikkalaiselle.” Kristuksen evankeliumi 
on sellainen sanoma, joka toimii ainoastaan heidän 
kohdallaan, jotka uskovat. Jos et usko sitä, se ei tule 
toimimaan, vaikka se on Jumalan voima. Usko ja 
hyväksy, että Jumala on siunannut sinut. Hän ei ole 
suunnitellut tekevänsä niin joskus, vaan Hän on jo 
toteuttanut sen: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut 
meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella 
Kristuksessa” (Efesolaiskirje 1:3). 

Nytkin, jos kaipaat elämääsi jotain muutosta, 
voit ottaa vastaan ihmeen sanomalla “Kyllä” Jumalan 
sanalle! Lakkaa ajattelemasta onko sinulla toivoa. Kyllä 
on. Kristus on sinun toivosi. Hänen sanansa on vastaus. 
Monet ovat eläneet läpi samanlaisia elämäntilanteita 
ja saaneet kokea muutoksen. Kun Sana on voinut 
saada aikaan tuloksia heidän kohdallaan, samoin on 
tapahtuva myös sinun kohdallasi. Luota Sanaan. Usko 
Sana. Toimi Sanan varassa.



finnish

18

Kuvittelepa, että joku on saanut uutisen, 
jonka mukaan muuan ystävällinen henkilö 

on jättänyt hänelle sadan miljoonan dollarin arvoisen 
maatilan; miten ajattelet hänen ottavan vastaan 
uutisen? Olen täysin varma siitä, ettei hän ottaisi sitä 
vastaan välinpitämättömällä tokaisulla ”Kiitos”. Hän tuo 
julki suuren ilonsa saamastaan lahjasta. Samoin kun 
itse rukoilet jonkin asiasi vuoksi, ehkäpä terveyteesi 
liittyvän, ja uskot, että Jumala on vastannut sinulle, niin 
toimithan sinä samoin. Tuo ilosi julki!

Yhtenä päivänä jo vuosia s i t ten johdin 
jumalanpalvelusta ja kutsuin jokaista tulemaan eteen 
saamaan rukouspalvelua. Kaikki kerääntyivät alttarin 
ympärille rukoilemaan. Rukouksen jälkeen he palasivat 
paikoilleen aivan kuin heidät olisi ajettu pois, ja Herra 
puhui minulle, että nuo ihmiset eivät ottaneet vastaan 
vastauksia pyyntöihinsä. Hän ei sanonut: ”En vastannut 
heille”, sillä aina Hän vastaa rukouksiimme. Mutta he 
eivät ottaneet vastaan, koska he eivät toimineet kuten 
ihmiset, jotka ottavat vastaan vastaukset esittämiinsä 
rukouspyyntöihin.

Olen tavannut ihmisiä, jotka ottivat vastaan 
parantumisen tai muun ihmeen kokouksessamme, ja 
juuri heidän lähtiessään pois paikalta, kaikki palautui 

Tuo ilmi iloa

Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos 
joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta

 (Jaakob 5:13).

torstai
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Rukous
Kiitän Sinua, kallis Isä, että 
olet rikastuttanut elämääni 
paljolla ilolla ja onnellisuudella. 
Elämäni on todistusta Sinun 
hyvyydestäsi. Minä jatkan tänään 
kulkuani Sinun kirkkaudessasi, 
vanhurskaudessasi, rauhassasi 
ja ilossasi Pyhässä Hengessä, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Filippiläiskirje 4:4; 1 Aikakirja 16:9; Psalmitit 27:6

entiselleen. He menettivät parantumisen. Heidän 
parantumisensa oli merkki; Jumala oli pannut heidät 
merkille ja saanut heidän huomionsa, mutta odotti, että 
he jatkaisivat uskossaan toimimista. Hän halusi heidän 
iloitsevan, todistavan ja olevan iloisia jo tapahtuneesta 
ja pitävän siten kiinni saamastaan ihmeestä, vaan niin 
he eivät toimineet.

Monet eivät tiedä, että heidän omat ilmaisunsa 
ovat myös viesti. Usko ilmaistaan sanoina ja toimintana. 
Jos sanasi ja toimintasi eivät demonstroi omaa uskoasi, 
silloin uskoa ei ole. Joka kerta, kun Raamattu kertoo 
ihmisten ottaneen vastaan Herralta jotakin, nämä toivat 
julki ilonsa, ja niin heidän saamansa siunaus pysyi. 
Jotkut tosiasiassa saivat enemmän johtuen heidän 
iloisista todistuksistansa ja kiitollisuudestansa: kuten 
esimerkiksi Luukkaan 17:11-19 kohdassa kerrotun 
spitaalisen kohdalla tapahtui.

Raamattu sanoo, että usko ilmen tekoja – uskosta 
nousevia tekoja – on kuollut. Jos hyväksyt sen, 
mitä Jumala sanoi sinusta, sinun kuuluu toimia sen 
mukaisesti.
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Jumala teki valintansa i lmoittaa itsensä 
Kirjoituksissa, ei kaikkien ihmisten Jumalana 

vaaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalana. 2 
Mooseksen kirjassa (3:15) Jumala sanoi Moosekselle: 
“Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne 
Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja 
Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; 
tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua 
kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.” Hän antoi 
Mooseksen tietää, että Hänen itsestään antamansa 
ilmoitus oli sama kuin se, minkä Hän oli antanut 
miehille, joiden oli määrä olla perustana heidän 
suhteellensa.

Voit kutsua häntä Elian Jumalaksi; se on aivan 
ok; todellakin Hän siunasi Eliaa ja teki monia ihmeitä 
Elian kautta, mutta ei Hän esitellyt itseään ikinä Elian 
Jumalana. Saatat käyttää Hänestä nimeä Mooseksen, 
Joosuan tai Samuelin Jumala, vaan itse Hän ei ikinä 
esittäytynyt niillä nimillä. Hän identifioitui Aabrahamiin, 
Iisakkiin ja Jaakobiin.

Saattaisit sanoa: “Nuo nimethän kuvaavat perhettä: 
isää, poikaa ja pojanpoikaa.” Aivan, mutta asian ihana 
puoli onkin siinä, että kuulumme samaan perheeseen. 
Meidät on liitetty Aabrahamiin, Iisakkiin ja Jaakobiin 
kanssa. Sinut on otettu mukaan kaikkein ylevimpään, 

Olemme samaa perhettä

Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis 
olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 

mukaan (Galatalaiskirje 3:29).

perjantai
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Tunnustus
M i n ä  o l e n  A a b r a h a m i n 
siementä ja sen vuoksi perillinen 
lupauksen mukaan. Kuulun 
ka i kke in  vau ra impaan  j a 
ylevimpään perheeseen vaeltaen 
sanomattomissa siunauksissa. 
Minulle on annettu voima 
menestyä ja asema, jossa kannan 
hedelmää ja olen tuottoisa ja 
elämäni on kunniaksi Jumalalle, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

1 Korinttolaiskirje12:13; 1 Korinttolaiskirje6:17;                              
Efesolaiskirje 3:14-15

menestyvimpään, vauraimpaan ja siunatuimpaan 
perheeseen, mitä ikinä on ollut. Galatalaiskirje 3:16 
sanoo: ”Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille 
ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ’Ja siemenille’, 
ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: ’Ja 
sinun siemenellesi’, joka on Kristus.”   

Pistäpä merkille, ettei Jumala sanonut “siemenille”, 
niin että Hän viittaisi moniin siemeniin, vaan 
“siemenelle” viitaten Kristukseen. Ja Raamattu sanoo: 
”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan” 
(Galatalaiskirje 3:29). Edelleen Roomalaiskirje 8:17 
sanoo meidän olevan perillisiä yhdessä Kristuksen 
kanssa, joka on kaiken perillinen ja Hän, joka saa 
omistaa aabrahamilaiset siunaukset. 

Olemme samasta rungosta; samaa linjaa ja 
sukupuuta. Jumala ei ole pelkästään identifioitunut 
meihin, vaan Hän on saattanut meidät olemaan yhtä 
itsensä kanssa. Olemme yhteydessä Häneen. Olemme 
Hänen nimensä kantajia, osallisia Hänen jumalallisesta 
luonnostansa ja Hänen kirkkautensa kantajia.
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Huomaa yllä käytetty rakenne; apostoli Paavali 
ei tässä rukoillut tai pyytänyt hartaasi tai 

kerjännyt Jumalalta hengellisiä siunauksia, ei! Kyseessä 
on energinen rehevän runsas ja elämäniloa pursuava 
palvonta. Hän ylistää Herraa, joka on siunannut meitä 
kaikella hengellisellä siunauksella mitä löytyy, ja hän 
puhkeaa runolliseen ylistykseen. Tämän tulisi olla sinun 
todistuksesi! 

Ole täynnä Jumalan ylistystä, sillä ei ole mitään 
sellaista, mitä sinulla ei olisi, eikä mitään mitä et kykenisi 
tekemään! Sinut on varustettu hengellisesti kaikkea 
varten. Miksi Paavali käytti sanontaa ”hengellinen 
siunaus”? Sen tähden, että jos sinulla on hengellinen 
siunaus, silloin sinulla ovat kaikki siunaukset, koska 
hengellinen synnyttää fyysisen. Vähempi sisältyy 
suurempaan.

Tämä maailma tuli hengellisestä ulottuvuudesta. 
Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi taivaan ja 
maan (1 Mooseksen kirja 1:1). Jumala on Henki; 
niinpä hengen maailma oli ennen fyysistä maailmaa. 
Sen vuoksi hengelliset siunaukset ovat suurempia kuin 
fyysiset siunaukset, koskapa ne ovat juuri se, mikä 
aiheuttaa fyysiset siunaukset. Niin siis ei ole mitään 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella 
Kristuksessa (Efesolaiskirje 1:3).

Olet Herran siunattu

lauantai
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Rukous
Rakas  t a i vaa l l i nen  I s ä , 
palvon ja korotan Sinun 
majesteettiuttasi, sillä olet 
siunannut minua kaikella 
hengellisellä siunauksella 
taivaallisissa Kristuksessa. 
Olen hyvin tietoinen siitä, että 
minä olen siunaustesi viejä, 
levitän omalle sukupolvelleni 
Sinun valtakuntasi siunaukset, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

aihetta anoa Jumalaa siunaamaan sinua; sen sijaan 
iloitse elämästä Hänen kanssaan ylistäen saadessasi 
olla jo Hänen siunaamansa kaikilla hengellisillä 
siunauksilla. 

Hän on antanut sinulle kaiken (1 Korinttolaiskirje 
3:21) ja on tehnyt sinut osalliseksi Hänen jumalallisesta 
luonnostansa (2 Pietarin kirje 1:4). Hän on tehnyt 
sinut sellaiseksi, että riität Hänen riittävyydessään, 
kannat hedelmää ja olet tuottoisa kaikessa hyvässä 
työssä. Hän on antanut sinulle Henkensä johtamaan 
ja opastamaan sinua viisaudessa täyttääksesi Häneltä 
saamasi elämäntarkoituksen ja olemaan kaikkea mitä 
Hän on määrännyt sinun olemaan. Näin sinun kuuluisi 
ajatella, todistaa ja palvoa.

Opi sanomaan: “Siunattu olkoon Jumala, joka 
on siunannut minua kaikella tavalla ja on tehnyt 
minut Hänen kirkkautensa ja Hänen armonsa sekä 
vanhurskautensa todistajaksi.” Sinä olet Herran 
siunattu, etkä pelkästään sitä. Sinä olet myös kuljetin ja 
venttiili, joka päästää Hänen siunauksiaan eteenpäin. 

Galatalaiskirje 3:7-9; 2 Pietarin kirje 1:3; 1 Pietarin kirje 3:9
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Kaikki mitä Isä on ja omistaa, on Jeesuksessa. 
Kolossalaiskirje 2:9 sanoo: ”Sillä hänessä asuu 

jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.” Hän on täyden 
jumaluuden ilmentymä. Nyt voit ymmärtää, miksi Hän 
sanoi: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän…” 
(Johannes 14:9). Jakeessa 11 samaa lukua Hän sanoi: 
“Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on 
minussa” (Johannes 14:11).

Näin siis Jeesuksen näkeminen on samalla Isän 
näkemistä. Tänä päivänä näemme Hänen Sanassa, sillä 
Hän on elävä Sana. Hän on Jumalan ihanuus. Toinen 
ihana asia on siinä, että mitä enemmän tunnet Jeesusta, 
sitä enemmässä määrin myös näet Hänet. Et saata 
tuntea Jeesusta löytämättä itseäsi. Raamattu sanoo, 
että sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa (1 Johanneksen kirje 4:17). Hänen 
tunteminen on siis itsesi tuntemista. 

Ei ihmekään, että Raamattu sanoo: ”Mutta me 
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin 
kuin muuttaa Herra, joka on Henki” (2 Korinttolaiskirje 
3:18). Jumalan kirkkaus on Jeesus Kristus; Hän on 

Katsellessasi sinä muutut

silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään 
(Heprealaiskirje 12:2).

sunnuntai
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Rukous
Raka s  I s ä ,  k i i t än  S inua 
sanastasi, joka muuttaa minua 
kirkkaudesta kirkkauteen. Kun 
tutkin ja mietin Sanaasi, minussa 
tapahtuu tuo muuttuminen ja 
minut asemoidaan korkeampaan 
kirkkauden ja voittojen elämään 
täynnä voimaa, rohkeutta ja 
viisautta toteuttamaan Sinun 
tahtosi ja täyttämään Sinussa 
oleva elämäntarkoitukseni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Jumalan kunnian kirkas säteily tai kirkkaus ja Jumalan 
olemuksen kuva (Heprealaiskirje 1:3). Täten samalla 
kun katselet Jumalan kirkkautta Jumalan (Hänen 
sanansa) peilistä, sinä muutut kirkkaudesta kirkkauteen. 
Mitä enemmän katselet Häntä, sitä enemmässä 
määrin näet olevasi tarkalleen samanlainen kuin Hän 
– Jumalan kirkkauden täydellinen heijastuma ja Hänen 
kirkkautensa heijastaja. 

Pidä siis katseesi kiinnitettynä Häneen ja 
anna itsessäsi tapahtua muuttuminen kirkkaudesta 
kirkkauteen. Jaakob 1:25 sanoo, että jokainen katsoo 
ja pysyy siinä, on siunattu. Toisin sanoen, hän on kuin 
virtojen varteen istutettu puu, tuottaen aina hedelmää 
ja menestyy kaikessa tekemisessään.  

Jaakob 1:22-25
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Pistä sinne nimesi

Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa 
rakastan. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että 
kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin 

sielusikin menestyy (3 Johanneksen kirje 1:1-2).

Apostoli Johannes totesi tämän tosiasian, että 
kaiken yläpuolella on Jumalan halu siitä, 

että menestyisimme kaikessa: henkisesti, fyysisesti ja 
aineellisesti. Jumalan unelma meitä ajatellen on, että 
olemme erinomaisia ja elämme aina jumalallisessa 
terveydessä. Joku saattanee sanoa: ”Mutta tuo 
avausjakeemme toteamushan oli suunnattu aivan 
erityisesti Gaiukselle, joten ei sitä sovi soveltaa meihin 
tänään.”

Ni in,  2 Timoteuskir je 3:16 sanoo, et tä 
”jokainen kirjoitus… …on syntynyt Jumalan Hengen 
vaikutuksesta…” Siksi tämäkin Johanneksen kirjoittama 
kaunis ajatus on Jumalan Hengeltä ja on edelleen aivan 
käypää sanaa. Gaius on muuttanut taivaaseen, apostolit 
ovat menneet taivaaseen; me olemme tämän päivän 
näyttämön väkeä. Matteus 24:35 sanoo: ”Taivas ja 
maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan 
katoa.” Hänen sanansa on tätä hetkeä varten; niinpä 
3 Johanneksen kirje 1:2 ei ole tänään Gaiukselle, 
vaan se on sana sinulle, sillä se sana pysyy Kristuksen 
evankeliumiin kuuluvana.  

maanantai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, antaudun 
Sanallesi, joka pysyy elämässäni 
ja saa minussa aikaan kestävää 
edistymistä ja minä vaellan 
Sinun kirkkaudessasi. Voin hyvin 
henkeni, sieluni ja ruumiini 
puolesta ja kaikilla elämäni 
alueilla, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Voisit aivan hyvin lukea koko avausjakeen 
uudestaan ja asettaa Gaiuksen tilalle oman nimesi. 
Niinhän sinä menettelet Jumalan sanan kanssa; sinä 
saatat sen henkilökohtaisesti sinulle kuuluvaksi, koska 
Hänen sanansa kuuluu sinulle henkilökohtaisesti. 
Kun kuulet tai opiskelet Kirjoituksia, eritoten kirjeitä, 
ota Sana henkilökohtaisena; laita oma nimesi siihen. 
Esimerkiksi, älä lue Filippiläiskirjeen 4:13 kohtaa 
pelkästään apostoli Paavalille kuuluvana. Jos nimesi on 
Matti, sano, ”Minä, Matti, pystyn kaikkeen Kristuksessa, 
joka minua vahvistaa.”

Ota Sana omaksesi; omista se itsellesi ja tee 
siitä omasi. Älä sano: ”Hän puhuu siinä meille”; ei 
niin! Sano: ”Hän puhuu MINULLE!” Jumalan sana on 
sinua varten, että eläisit siinä ja siitä. Tee Sanasta aina 
henkilökohtaisesti sinua eteenpäin vievä ja siunaava.

Apostolien teot 20:32; Psalmit 119:162



finnish

23
…They Don’t Count At All

Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! 
Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille 

(Luukas 6:26 [GNB]).

Jumala haluaa meidän kaikkien menestyvän. 
Riippumatta siitä, mille menestystasolle olet 

ehättänyt, sinä tulet olemaan ei toivottu joillekin, ja 
viehätät toisia.Tämä ei ole poissa kuvioista. Älä ole ikinä 
huolissasi, allapäin,  jos kohtaat niitä jotka ovat sinua 
vastaan tai niitä, joille menestyksesi ei tunnu hyvältä 
tai hyväksyttävältä.

Itse asiassa tunnistaessasi millaisia menestymisesi 
vastustajasi ovat, sinun pitäisi olla iloinen! Koska, tämä 
maailma alkaa olla jo tosi suuri, huimat seitsemän 
miljardia ihmistä. Ne, jotka ovat sinua vastaan, jättivät 
huomiotta kaikki muut, joten tämä osoittaa, että olet 
tosi tärkeä. Niinpä ole ylpeä siitä, kun kohtaat kritiikkiä 
omien vastustajiesi taholta.

T.L. Osborne sanoi vuosia sitten varsin kiintoisan 
asian: ”Kun näet ihmisen, jolla on monta voimakasta 
tai vaikutusvaltaista vihamiestä, pistä merkille tuo mies, 
sillä hän on ottava asemansa.” Miten totta! Ei ihmisen 
vahvuutta ja arvoa mitata suinkaan hänen ystävistään 
vaan arvioimalla hänen vastustajiensa voima. Voit 
mitata ihmisen suuruuden tai vaikutusvallan hänen 
vihamiestensä määrällä tai voimalla.

Sinun arvostelijasi seuraavat sinua tarkoin niin 
kauan kuin menestyt. Heti, kun et ole yhtä sädehtivä 
tai menestyksekäs mitä he ajattelevat, he eivät enää 

tiistai
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Tunnustus
Jumalan rauha varjelee minun 
sydämeni ja mieleni Kristuksessa 
minun vastustajistani ja minua 
vas taan  o lev i s t a  a s io i s t a 
huolimatta. Sydämeni pysyy 
Herrassa, joka on minun kallioni 
ja linnoitukseni, minun suojani ja 
pelastukseni. Vaellan nyt ja aina 
voitossa ja Sanan herruudessa 
halliten vanhurskaudessa ja 
armosuosiossa. Halleluja.

Psalmit 27:1-3; 1 Korinttolaiskirje16:8-9; Roomalaiskirje 8:35-37

välitä. Mutta ei sinun tarvitse vaivautua heistä, sillä 
he eivät välitä. Kun he nousevat sinua vastaan, he 
kompastuvat ja kaatuvat, sillä Herra on pelastuksesi. 
Älä tarjoa Saatanan käyttöön pahojen ja kohtuuttomien 
ihmisten toimia, sillä he yrittävät vain kukistaa sinut. 

Ymmärrä, että elämäsi on jatkuvasti sen täyttymistä, 
mikä on jo kirjoitettu. Psalmista vakuuttaa: ”…Kun 
pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun 
lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, 
kompastuvat ja kaatuvat” (Psalmi 27:1-2). Sinua 
vastaan nousevien ja vihollisiksesi ryhtyvien kohtalo on 
sinetöity: he tulevat kompastumaan ja kaatumaan.

Sen vuoksi älä menetä hermojasi. Keskity 
saamaasi kutsumukseen. Ei ole mitään aihetta rukoilla 
vihamiestesi asiassa; sen sijaan rakasta heitä niin kuin 
Jeesus sanoi: ”…rakastakaa vihollisianne, tehkää 
hyvää niille, jotka teitä vihaavat,siunatkaa niitä, jotka 
teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä 
parjaavat.” (Luukas 6:27-28).
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Kun sinusta kristittynä näyttää siltä, että olet 
työpaineiden alla, tai olet saanut epämieluisan 

raportin lääkäriltä koskien terveyttäsi, tai pankkitilisi 
on punaisella, älä itke; älä valita. Älä pelkää äläkä 
masennu. Pikemminkin mene kammioosi ja keskity 
mietiskelemään Jumalan kirkkautta. Jos haaste on 
talousasioita, julista, että olet Aabrahamin siementä. 
Aabrahamin siemen ei saata olla varaton tai köyhä! 
Sinä olet kaiken omistaja, sillä olet Jumalan perillinen 
ja Kristuksen kanssaperillinen.

Haastavat ajat eivät ole sinulle aikoja, jolloin 
juoksisit päätä pahkaa etsimässä apua ihmisiltä, 
ei; luota Herraan! Hän auttaa sinua. Jos sinulla on 
esimerkiksi rahahuolia, niin julista: ”Minulla on kaikki 
tarvittavat varat Jeesuksen nimessä; ne tulevat minulle 
nopeasti.” Julista näin uskossa, rohkein ja luottavaisin 
mielin, niin se tapahtuu sanojesi mukaisesti! Älä anna 
minkään pelottaa itseäsi.

Sinut on kutsuttu ilmentämään Jumalan kunniaa. 
Aikamme pimeydestä ja kovuudesta huolimatta, sinä 
olet enemmän kuin voittaja. Olet voittaja Kristuksessa 

Näe ja tuo julki kirkkaus 

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja 
Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, 

pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun 
ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen 

kunniansa (Jesaja 60:1-2).

keskiviikko
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Tunnustus
Olen sitä mitä Jumala sanoo 
minun olevan! Elän ja vaellan 
vanhurskauteni valossa ja 
kirkkauden elämässä Kristuksessa 
Jeesuksessa. Uskoni on vahvaa 
ja vaikuttavaa: olen voitokas 
kaikissa oloissa edeten ja 
harjaantuen kaikella tapaa! 
Kaikki on minun, sillä olen 
Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen, Halleluja!

Jeesuksessa. Et voi olla ikinä muita heikommassa 
asemassa. Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Näe 
itsesi kirkkaudessa. Näe itsesi vaeltamassa kirkkaudessa, 
kantaen sitä itsessäsi ja tuoden ilmi Jumalan kirkkautta 
esimerkiksi opiskelumaailmassasi, työssäsi, terveytesi, 
perheesi, raha-asioittesi suhteen. Näe kirkkaus omassa 
elämässäsi.

Raamattu puhuu Kristuksen kärsimyksistä ja sen 
jälkeen tulevasta kunniasta (1 Pietarin kirje 1:11). Heti 
Kristuksen kärsimysten jälkeen seurasi kirkkauden 
elämä. Hän kärsi, jotta sinä voisit elää kirkkaudessa. 
Sen tähden elä ja vaella vanhurskautesi valossa, 
voitossa, menestymisessä, herruudessa, terveydessä 
ja vauraudessa Jeesuksessa Kristuksessa, ja sano ”ei” 
tappiolle, epäonnistumiselle, heikkoudelle ja alas 
painetulle elämälle. 

Jaakob 1:25; Hebrealaiskirje 13:5-6; 2 Korinttolaiskirje4:17-18
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Kristittynä sinun on tärkeää pitää yllä edistymistä 
ja Jumalan sanan käyttämistä persoonallisuutesi 

laadun parantamisessa. Sinun tulee kyetä esittämään 
todisteita, viime aikoina tapahtuneista tärkeistä 
muutoksista itsessäsi, kun olet hyödyntänyt Jumalan 
sanan soveltamista. Pitäisi olla jotain positiivista, mitä 
olet voinut rakentaa luonteeseesi tai jotain mistä olet 
vapauttanut itsesi käyttämällä Jumalan sanaa. Suostuta 
itsesi Jumalan sanan alaisuuteen, sillä se saa aikaan 
muutoksia sinun hengessäsi ja sielussasi.

Fyysisessä kehossasi koettava muutos on helppo; 
tällä kertaa keskitymme sisimmässä tapahtuvaan 
muutokseen. Elämäsi rakentaminen ja päivittäminen 
Jumalan sanalla on sinun vastuullasi. Kukaan toinen 
ei voi tehdä sitä puolestasi. On ihmisiä, jotka eivät ole 
muuttuneet kymmeneen vuoteen. Samat asiat, jotka 
vaivasivat heitä vuosia sitten, ovat yhä heidän vaivanaan. 
Nytkään he eivät pidä samoista ihmisistä, joista he eivät 
pitäneet vuosia sitten. Samat viiden vuoden takaiset 
asiat ovat yhä pinnalla. He eivät ole muuttuneet eivätkä 
kasvaneet, mikä on tosi surullista. 

On paikallaan kysyä, ovatko kyseiset henkilöt 
hankkineet enemmän tietoa? Tottahan toki, ovatpa 
hyvinkin saattaneet hankkia; mutta he eivät ole 

Sovella Sanaa muutoksiin

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan 
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa (2 Timoteuskirje 3:16).

torstai
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Tunnustus
Jumalan sana on elämäni ja 
ravintoni; minä edistyn ja voitan 
joka päivä Jumalan sanan turvin. 
Nyt elämääni on parannettu ja 
päivitetty, kun Jumalan sana 
on saanut vaikuttaa henkeeni 
ja on vaikuttanut siirtämisen 
kirkkaudesta kirkkauteen, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

toimineet tiedon mukaan. He ovat kuulleet ja 
opiskelleet Kirjoituksia, mutta eivät ole taipuneet 
Jumalan sanan muuttavan voiman alle, joka toisi heille 
kestäviä muutoksia. Kuuleminen tai raamatullisen 
tiedon pelkkä kerääminen ei riitä; sinun on toimittava 
Sanan varassa. 

On niitä, jotka seurakunnassa ollessaan kirjoittavat 
muistiin kaiken, mitä saarnataan ja opetetaan. He 
hankkivat äänitteet ja kuuntelevat, mutta he ovat 
niin tottuneet ääneen, ettei se merkitse heille enää 
mitään eikä saa aikaan mitään muutosta heidän 
luonteessaan. He ovat käyneet liian tuttavallisiksi Sanan 
kanssa. Älä sinä ryhdy sellaiseksi. Usko Jumalan sanan 
voimaan ja kykyyn muuttaa elämääsi kirkkaudesta 
kirkkauteen. Sovella Sanaa muutoksiin. En tässä puhu 
mistään hetkellisistä muutoksista, vaan pysyvistä sinun 
persoonallisuudessasi tapahtuvista muutoksista. 

Jumalan sana annettiin sinulle luovana materiaalina. 
Mikä tahansa muutos, mitä toivot elämäsi, on 
mahdollinen; käytä Jumalan sanaa saadaksesi sen 
tapahtumaan. Voit luoda enemmän voittoja ja auttaa 
itsesi Sanan avulla toteutuvaan yliluonnolliseen 
elämään.

Roomalaiskirje 12:2; Efesolaiskirje 4:22-23; Hebrealaiskirje 4:12
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Hän haluaa sinusta menestyjän

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

sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös 
maan päällä niin kuin taivaassa (Matteus 6:9-10)

Alleviivattu kohta on suorastaan hämmästyttävä. 
Jos tähän ei olisi tarkoitus saada vastausta, 

Jeesus ei olisi opettanut opetuslapsiansa rukoilemaan 
tällä tavalla. Se paljastaa Isän suuren halun Hänen 
tahtonsa tapahtumisesta maan päällä niin kuin se 
tapahtuu taivaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Hän 
haluaa sinun menestyvän, olevan terve ja vahva, 
elinvoimainen, menestyvä, hedelmällinen ja tuottoisa, 
sillä nämä ovat Hänen luontonsa mukaisia asioita. 

Taivaassa ei kohdata mitään tukoksia, esteitä, 
puutetta tai taistelua. Sen vuoksi minkään ei tulisi rajoittaa 
sinua. Sinun ei kuulu joutua taistelemaan elämässäsi 
minkään asian vuoksi. Sinut on kutsuttu hallitsemaan 
ja toimimaan levosta käsin. Jos koet puutetta tai mitä 
tahansa hankaluutta, älä masennu. Kiinnitä mielesi 
Sanaan ja vaella Hänen valossaan, niin Hän saattaa 
sinut Kristuksessa saamaasi elämänkulkuun. 

3 Johanneksen kirje 1:2 sanoo: “Rakkaani, 
minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja 
pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” Hän 
puhuttelee sinua; olet Hänelle rakas. Saatat sanoa: ”En 
koe Jumalan rakkautta; En tiedä, rakastaako Jumala 

perjantai
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Rukous 
Rakas Herra, Sinun on suuruus, 
voima, kunnia, majesteettius 
ja kirkkaus, sillä kaikki niin 
taivaassa kuin maassa on sinun 
omaasi. Sinun siunauksesi tuottaa 
vaurauden, eikä se edellytä 
mitään tuskaisaa raadantaa; sen 
vuoksi minä kieltäydyn elämän 
taisteluista, koska olen Sinun 
levossasi. Minä olen vaurastuva ja 
menestyjä kaikissa hyvissä töissä, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

2 Korinttolaiskirje8:9; Joosua 1:8; Jeremia 29:11

minua.” Hän on jo todistanut rakkautensa sinua 
kohtaan mitä suurimmalla tavalla: ”Sen suurempaa 
rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystäväinsä edestä” (Johannes 15:13). Ei 
kummakaan, että Hän aluaa täydellisen tahtonsa 
toteutuvan sinun elämässäsi.

Ei elämäsi ole köyhyyttä, epäonnistumisia tai 
tappioita varten; se on annettu Jumalan kunniaksi. 
Maailma on täynnä köyhiä ja kukistuneita ihmisiä, 
mutta me olemme niitä, joiden on määrä rientää heidän 
avuksensa. Sinä olet Jumalan siunauksen kanava omalle 
maailmallesi; sen tähden Hän tahtoo tehdä sinusta 
menestyjän, hedelmänkantajan ja tuottoisan.
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Ei rukouksemme tarkoitus ole saada Jumala 
tekemään jotakin meidän hyväksemme. 

Tiesitkö oikeasti, että taivaallinen Isäsi ei halua sinut 
anoskelevan Häneltä erinäisiä asioita? Joku tätä 
hämmästelevä saattaa todeta ihmetellen: ”Vaan 
Jeesushan sanoi: ’Anokaa niin teille annetaan.’” 
(Matteus 7:7 ja Luukas 11:9).

Niin, kyllä Hän sanoi niin, mutta se tapahtui 
ennen uuden luomuksen syntymistä. ”Anokaa 
niin teil le annetaan” oli Hänen opetuksensa 
uskosta ja luottamuksesta Herraan ennen Hänen 
sijaiskuolemaansa, hautaamistaan, ylösnousemustaan ja 
sen jälkeistä taivaaseenastumista Isän luokse ottamaan 
vastaan koko perinnön meidän puolestamme. Nyt Hän 
on tehnyt meidät kanssaperillisikseen (Roomalaiskirje 
8:17). Raamattu sanoo: ”…hänen jumalallinen 
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään 
ja jumalisuuteen tarvitaan…” (2 Pietarin kirje 1:3). 

Tokkopa nämä totuudet löydettyäsi oikeasti 
halunnetkaan pyytääkään Jumalalta enää mitään? 
Luemme avausjakeessamme, että sinua on siunattu 
kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisissa 
Kristuksessa Jeesuksessa. Sen vuoksi lakkaa anomasta 
Jumalalta erinäisiä asioita rukouksissasi. Sinä omistat 

Älä pyytele Jumalalta

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella 
Kristuksessa (Efesolaiskirje 1:3).

lauantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
suonut minulle kaikkea mitä 
tarvitsen elääkseni voitokkaasti 
Sinun kunniaksesi ja täyttääkseni 
Sinulta saamani elämäntehtävän! 
Kieltäydyn pelkäämästä ja 
kamppailemasta missään asiassa, 
sillä Sinä olet saatellut minun 
lepopaikkaan ja ylivertaiseen 
runsauteen, missä kaikki tarpeeni 
ovat tulleet täytetyiksi, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

maailman. Kaikki on sinun (1 Korinttolaiskirje 3:21), 
sillä sinä olet Aabrahamin siementä. 

Jumala tiesi jo kaiken, mitä sinä ikinä tarvitset, ja 
ennen sinun ilmaantumistasi näyttämölle, Hän teki 
kaiken valmiiksi sinun varallesi. Hän on jo siunannut 
sinua kaikella. Tänään ei löydy mitään sinun haluamaasi 
asiaa, mitä sinulla ei jo olisi. ”Kyllä, Pastori Chris, tiedän 
Raamatun sanovan, että kaikki on minun, mutta syynä 
siihen, etten voi nauttia niistä, on se, ettei minulla ole 
oikeasti uskoa.”

Ei; kyllä sinulla on uskoa, jos olet syntynyt uudesti. 
Sinun yksinkertaisesti tarvitsee vain toimia Sanan 
varassa. Raamattu sanoo, että Jumala on antanut itse 
kullekin hänelle kuuluvan uskonmäärän (Roomalaiskirje 
12:3). Sama uskonmäärä oli annettu jokaiselle meille, 
kun me saimme ottaa vastaan Kristuksen evankeliumin. 
Lisäksi tuo uskonmäärä, jonka sait uudestisyntymässäsi, 
on riittävä siirtämään vuoria (Matteus 17:20). Käytä sitä 
mitä sinulle on. Ala harjoittaa uskoasi. 

Filippiläiskirje 4:19; Matteus 6:7-8
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Jeesus on Jumalan sanan ilmestys ja luonnehtii 
Jumalan ajatuksia, mielipiteitä, mielikuvitusta ja 

koko olemusta. Hän oli Jumalan sana lihaan tulleena 
ja sanojen mestari. Raamattu kertoo meille, miten 
temppelivartijat, jotka oli lähetetty pidättämään Hänet, 
pysähtyivät kuuntelemaan Häntä ja kuunnellessaan 
Hänen sanojaan perääntyivät eivätkä pidättäneet 
Häntä.

Kun ylipapit ja fariseukset kysyivät, miksi vartijat 
palasivat tyhjin toimin, nämä vastsivat: ”Ei ole 
koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu” 
(Johannes 7:46 [NKJV]). Hänen sanansa saivat ihmiset 
paranemaan, sokat saamaan näkönsä, kuurojen korvat 
aukenemaan, rammat kävelemään uusilla jaloilla ja 
kuolleet heräämään. Hänen sanansa olivat toisenlaisia 
sanoja. Raamattu kertoo, että Hän ajoi ulos pahoja 
henkiä Sanansa voimalla (Matteus 8:16). Hän vallitsi 
ja hallitsi sanoilla. Hän osoitti meille sanojen voiman, 
niiden arvon ja miten niitä käytetään.

Älä pelkästään puhele; puhu Sanaa. Rakenna 
itseäsi. Kehitä henkeäsi ja tee itsestäsi aivan erityinen. 
Tee sanoistasi toisenlaisia ja tule aivan erinomaiseksi 

Pistä sana sisimpääsi

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

sunnuntai
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Rukous 
 Jumalan sana on sydämessäni ja 
suussani, ja kun puhun sitä, minä 
lasken Jumalan hyvyyden perustan 
omaan maailmaani saaden 
aikaan positiivisia muutoksia ja 
kartoitan kirkkauden kurssiani. 
Siunattu olkoon Jumala!

henkilöksi. Tätä ei pääse tapahtumaan, ellet ravitse 
henkeäsi oikealla informaatiolla – Jumalan sanalla. 
Raamattu sanoo: ”Sillä sydämen kyllyydestä suu 
puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille 
hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille 
pahaa” (Matteus 12:34-35). 

Jumala antoi meille Sanansa jotta me voimme ottaa 
sen vastaan, mietiskellä sitä ja antaa sen muodostua 
osaksi itseämme. Jeesus sanoi: ” Ei ihminen elä 
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka 
Jumalan suusta lähtee” (Matteus 4:4). Muista, että 
syömäsi ravinto muuttuu osaksi kehoasi. Niin tapahtuu 
myös, jos meditoit Jumalan sanaa: alat tuottamaan 
Jumalan sanoja. Jos sinulla ei ole sitä itsessäsi, ei sitä 
voi tulla sinusta uloskaan.

Pistä Sanaa sisimpääsi. ”Runsaasti asukoon 
teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen 
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä 
ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle 
sydämissänne” (Kolossalaiskirje 3:16). 

Joosua 1:8; 1 Kirje Timoteukselle 4:15; 2 Kirje Timoteukselle 3:14-15
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Anna Sanan hallita

Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän 
kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte 

ruumiin teot, niin saatte elää (Roomalaiskirje 8:13). 

Jumalan lapsena olet Kristuksen lähettiläs. 
Sellaisena Hän sinut näkee. Olet Hänen 

edustajansa. Sen vuoksi on tärkeää, että käytöksesi 
on Sanan mukaista. Anna Sanan hallita. Älä elä 
lihan mukaan. Älä anna tunteittesi kontrolloida. Älä 
anna lihallisuudelle sijaa elämässäsi. Ole mieleltäsi 
hengellinen. Vietä aikaa Sanan kanssa ja anna Pyhän 
Hengen toimia sinun kauttasi. 

Muista, että Hän näkee sydämeesi; jos olet 
nälkäinen Hänen puoleeensa ja innossasi Hänestä ja 
haluat levittää evankeliumia, Hän kyllä pitää huolen 
siitä, että tulet menestymään elämässäsi. Niinpä sinun 
on päästävä samalle aaltopituudelle Hänen ajatustensa 
kanssa. Älköön mikään saako estää sinua elämästä 
sellaista elämää, mikä miellyttää Herraa. Koitukoon 
elämäsi Hänen ylistyksekseen ja kunniakseen, joka on 
sinut kutsunut.

Vaella Hengessä; Raamattu sanoo: “Minä sanon: 
vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä” 
(Galatalaiskirje 5:16). Hengessä vaeltaminen on 
vaeltamista Sanassa; elämistä Jumalan sanan mukaisesti. 
Niin kauan kuin sydämessäsi on katkeruutta, sinä et ole 

maanantai
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Tunnustus
Olen Hengestä syntynyt ja olen 
suostunut kaikkineni Hänen 
johdatukseensa, opastukseensa 
ja kontrolliinsa; minä en toteuta 
lihan toiveita. Minä toteutan 
Jumalan täydellistä tahtoa ja 
elän todeksi Häneltä saamaani 
elämäntarkoitusta. Minä annan 
henkeni ainoastaan Hänen 
tahtoonsa ja minua opastetaan ja 
johdatetaan viisaudessa olemaan 
Herran miel iks i  ka ikessa . 
Aamen. 

Galatalaiskirje 5:22-25; Roomalaiskirje 8:6-9

vaeltamassa Hengessä; niin kauan kuin olet vielä kiinni 
maailmallisissa, lihallisissa juonitteluissa, sinä et vaella 
Hengessä. 

Älä suostu olemaan ruumiisi ohjattavana. Elä 
aistiesi ulottumattomissa, sillä kristillisyys on elämää 
hengessä. Älä elä sen mukaan mitä tunnet; elä Sanan 
mukaisesti. Et ole lähtöisin tästä maailmasta; olet 
syntynyt Sanasta. Jeesus sanoi; ”Minä olen ylhäältä”, 
ja niin olet sinäkin; olet lähtöisin ylhäältä. Senpä vuoksi 
kiinny mielessäsi ylhäällä oleviin asioihin, älä maan 
päällä oleviin (Kolossalaiskirje 3:2). Älä ajattele, puhu 
tai toimi maailman tavoin. Anna Jumalan sanan hallita 
ajatteluasi ja kontrolloida elämääsi. 
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Kavahda huonoa seuraa

Älkää eksykö. “Huono seura hyvät tavat turmelee
(1 Korinttolaiskirje 15:33). 

Jumalan sanan seurassa olemme saaneet 
ohjausta ja meitä on kasvatettu hyviin tapoihin 

ja jumalisuuden mukaiseen käytökseen, mutta jotkut 
ihmiset voivat turmella sinun hyvän luonteesi olemalla 
taitamatonta ja kieroutunutta seuraa. Mikä tahansa 
seura, joka turhentaa, vastustaa ja haastaa Jumalan 
sanan auktoriteetin, on huonoa seuraa. Senpä vuoksi 
kavahda sellaista.

Raamattu sanoo: “Vaella viisasten kanssa, 
niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin” 
(Sananlaskut 13:20). Psalmi 1:1 sanoo: ”Autuas se 
mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä 
astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat.” 
Väärä seura voi saada sinut tekemään vääriä asioita.

Raamattu esimerkiksi sanoo: ”Nouse harmaapään 
edessä ja kunnioita vanhusta…” (3 Mooseksen kirja 
19:32).  ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (Efesolaiskirje 6:2). 
Kuvittele, että ystäväsi sanoisi, ettei sinun tarvitse toimia 
noin. Sellainen olisi jumalatonta meininkiä.

Sana sanoo: “Rukoile lakkaamatta”  (1 
Tessalonikalaiskirje 5:17). Mutta ystäväsi sanoisi: ”Onko 
sinun rukoiltava kaiken aikaa?” Sana neuvoo sinua 
olemaan laiminlyömättä seurakunnan kokoukseen 
osallistumista, mutta ystäväsi sanoo juuri päinvastoin. 
Älä seuraa hänen jumalatonta tapaansa, vaan toimi 

tiistai
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Jeremia 16

Rukous 
Rakas Isä, minä vaellan edeltä 
järjestetyissä askelissa, jotka 
o le t  va lmis tanut  minu l le 
ennen maailman perustamista. 
Sinun Henkesi opastaa minua 
vaeltamaan vi isaudessa ja 
ymmärryksessä täytet tynä 
vanhurskauden ajatuksilla. Sana 
opastaa ja säätelee minua nyt 
ja aina, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

aina Sanan mukaisesti. 
1 Korinttolaiskirjeessä (5:11) Raamattu sanoo: 

“…jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä 
tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai 
juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä 
söisikään semmoisen kanssa.” Sama nousee esille 
Filippiläiskirjeessä (3:2), jossa varoitetaan koirista, 
pahoista työntekijöistä ja vääristelijöistä. Siinä on 
Herralta ankara varoitus. Kun näet jonkun portilla kyltin 
”Varo koiria”, he varoittavat aidan sisäpuolella olevista 
koirista; ei sen ulkopuolella olevista.  

Samoin kun varoitetaan ”pahoista työntekijöistä” – 
kreikan ilmaisu käyttää tarkasti ottaen sanaa ”pahanteon 
valmistelija”, ihmistä, jolla on pahat aikeet. Raamattu 
ei varoittaisi sellaisista henkilöistä, elleivät he olisi 
vaarallisia. Sen vuoksi, jos joku, jota mahdollisesti jopa 
arvostat, sanoo sinulle jotakin sellaista, minkä tiedät 
olevan vastoin Jumalan sanaa, ei sinun tule hyväksyä 
sitä. Anna Sanan opastaa itseäsi kaikissa tekemisissäsi, 
niin sinun elämäsi tuottaa kunniaa Jumalalle. 

Psalmit 1:1; Matteus 5:29-30; Psalmit 26:4-5
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Pidä yllä Sanan tunnustamista

”Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, 
jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi 

käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta
 (Jesaja 43:2). 

Opiskellessasi Jumalan sanaa maailman 
nykyiset taloudelliset ongelmat ja mullistukset 

eivät pitäisi olla sinulle mikään yllätys. Kuitenkaan 
maailmanne sosiaalitalouden tilan ei tule sanella 
meidän olosuhteitamme. Ei niiden tule kontrolloida 
meidän uskoamme Jumalan sanaan. Raamattu sanoo, 
että ne, jotka tuntevat Jumalansa, pysyvät lujina ja 
tekevät tehtävänsä (Daniel 11:32). 

Jumalan lapsen kohdalla maailman vaikeudet 
eivät asettaudu häntä vastaan. Sinun menestyksesi 
on riippumaton inflaatiosta, talouden taantumista 
ja alamäistä. Et ole tästä maailmasta. Sinä olet 
Aabrahamin siementä. Kieltäydy pelkäämästä tai 
ahdistumasta, sillä jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana 
aikana voimasi ahtaalle. (Sananlaskut 24:10). Mutta 
Herra on sinun väkevyytesi. Pysy vahvana Hänessä ja 
Hänen väkevyytensä voimassa. 

Lue, mitä Hän sanoo sinusta kuivina, niukkoina 
ja kriisien aikoina: ”Siunattu on se mies, joka turvaa 
Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden 
partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron 
puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on 

keskiviikko
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Jeremia 17

Rukous
Rakas Isä, Sinä olet minun 
turvani ja kilpeni; minä turvaan 
yksin Sinuun tietäen, että 
Sinussa minulla on elämä ja 
kaikki mitä tarvitsen voidakseni 
elää voittoisasti Sinun nimellesi 
kunniaksi. Elän tämän maailman 
talouden ja taloussysteemien 
yläpuolella; minä menestyn 
j a  e d i s t y n  k i r k k a u d e s t a 
kirkkauteen Sanan ja Hengen 
voiman vaikutuksesta, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se 
herkeä hedelmää tekemästä” (Jeremia 17:7-8). Kunnia 
Jumalalle! Oloon tämä sinun todistuksesi nyt ja aina, 
sillä se on Jumalan sana sinusta. Sinä olet Kristuksessa 
voittaja ja suoranainen menestys aikamme maailman 
kaikenlaisista kriiseistä ja vastustuksista huolimatta. 

Pimeys ei tule väistymään, sillä Raamattu sanoo: 
“Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat”; 
mutta kirjoitus ei lopu tähän; se jatkuu sanoilla: ”mutta 
sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy 
hänen kunniansa” (Jesaja 60:2). Keskellä pimeyttä 
sinä loistat kirkkaana. On niin, että mitä pimeämpi 
yö, sitä kirkkaammin sinun valosi loistaa. Iloitse siis, 
sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun menestymisesi. Ei 
sinua varten ole asetettu epäonnistumisia, joten ei ole 
mitään syytä pelkoon. Säilytä malttisi ja Jumalan sanan 
tunnustuksesi. 

Joosua 1:8-9; Matteus 19:26; Hebrealaiskirje 13:5 AMP
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Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän 
Päivän Sanan kautta. Kehotamme sinua, että teet 

Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoile-
malla:

“Herra Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Sanasi sanoo, että “jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Ap.t. 2:21).

Pyydän Jeesusta tulemaan sydämeeni elämäni 
Herraksi. Vastaanotan iankaikkisen elämän henkeeni. 
Roomalaiskirje 10:9 sanoo: “Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, 
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut.” Julistan, että olen pelastettu ja olen 
uudestisyntynyt; olen Jumalan lapsi! “suurempi on 
hän joka on minussa, kuin se joka on maailmassa” (1. 
Johanneksen kirje 4:4). Nyt minä vaellan tietoisena 
uudesta elämästäni Kristuksessa Jeesuksessa. 
Halleluja!” 

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi 
lisätietoa siitä kuinka voit kasvaa 
kristittynä, ota yhteyttä meihin:

PELASTUSRUKOUS



Luukasaksesi lisää 
Believers’ LoveWorld Inc. 

-järjestöstä, joka tunnetaan 
myös nimellä Christ Embassy, 

vieraile:
www.rhapsodyofrealities.org

www.christembassy.org

Rev.  Chr i s  Oyakh i lome,  Be l i eve r ’ s 
LoveWor ld  - j ä r j e s tön  per us ta ja  on 
vihkiytynyt Jumalan Sanan palvel i ja, 
jonka sanoma on tuonut Jumalallisen 
elämän todellisuuden monien sydämeen.

Mi l joonat ovat tu l leet  va ikutetuks i 
hänen palvelutyöstään. Hänen televisio 
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles” 
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset 
tilaisuudet, suurkokoustapahtumat, useat 
kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat 
tuoneet Jumalan Sanaa moni l le, sen 
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa. 
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