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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 796 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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Jumalan sana: materiaali sinulle 

siunaukseksi

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen 
kuulijoita, pettäen itsenne… Mutta joka katsoo 

täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, 
eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen 

tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään 
(Jaakob 1:22-25). 

Jumalan sanaan voi luottaa; sen integriteetissä 
ei ole mitään kyseenlaista. Kun Jumala tahtoo 

tehdä elämässäsi jotakin, Hän antaa sinulle oman 
Sanansa; Hän tuo kyseisen asian (mikä se sitten 
onkaan) sinun elämääsi sanojen välityksellä, sinulle 
tulevassa sanomassaan. Hänen sanansa on materiaalia, 
joka on sinulle siunaukseksi. Se on sinulle tarpeen, jotta 
saat Sanan omaan henkeesi, pääset luottamaan siihen 
ja elämään Sanassa. 

Kun Hän halusi nostaa Aabrahamin uudelle 
tasolle elämässä, se tapahtui Sanan välityksellä. Jumala 
sanoi hänelle: ”Niin älköön sinua enää kutsuttako 
Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä 
teen sinusta kansojen paljouden isän” (1 Mooseksen 
kirja 17:5). Aabrahamilla ei ollut lapsia, mutta Jumalan 
mielestä Aabraham oli jo sanojen kautta monien isä. 
Jumalan mielessä Aabrahamin oleminen monien 
kansojen isänä oli jo toteutettu asia. 

Aabraham ei kyennyt vaeltamaan ennen kuin 
kytkös Jumalan sanaan toteutui hänen elämässään. 
Monien kansojen isänä oleminen oli Jumalan hänelle 

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, 
että olet antanut minulle Sanasi 
elääkseni ja hyödyntääkseni sitä 
muuttamaan elämäni olosuhteita 
ja sovittautumaan täydelliseen 
tahtoosi ja minulle antamaasi 
elämänkutsumukseen. Sinun 
sanasi  tuottaa minussa ja 
minua varten juuri sen, mistä se 
puhuukin, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Jaakob 2:17-23

antama elämäntehtävä; tehtävä, jonka hän oli saanut 
sanojen kautta – Jumalan sanasta. On ihmisiä, jotka 
eivät vaella Jumalan antaman elämäntarkoituksen 
mukaisesti, koska he eivät elä todeksi Jumalan sanaa. 
Ehkä ajattelet, että kun Jumala on antanut sanan, joka 
koskettaa elämääni, se kyllä tulee toteutumaan; kyllä, 
mutta sinulla on oma roolisi hoidettavana. Sinun tulee 
uskoa ja toimia Sanan varassa. Sinun tulee kytkeytyä 
Hänen sanomaansa ja sovittaa elämäsi siihen, 
voidaksesi kokea hänen siunauksensa. 

Raamattu sanoo: ”Kulkeeko kaksi yhdessä, 
elleivät ole keskenänsä sopineet?” (Aamos 3:3). 
Suostu sovittautumaan Jumalan tahtoon, että Hän voi 
siunata sinua, että Hänen totuutensa, Hänen sanansa, 
Hänen tahtonsa ja tarkoitusperänsä toteutuisivat 
sinun elämässäsi. Työstä pelastustasi Jumalallisella 
kunnioituksella ja arvostuksella (Filippiläiskirje 2:12). 
Siunattuja ovat sanan tekijät, eivät sen pelkät kuulijat. 
Lue toistamiseen avausjakeemme.
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Rukous on tärkeä osa kertomaan siitä, keitä me 
olemme kristittyinä; rukoileminen on meidän 

papillinen palvelutehtävämme. Jeesus sanoi, että 
opetuslastensa ”tuli aina rukoilla eikä väsyä” (Luukas 
18:1). Ihmiset joutuvat usein vaikeuksiin elämässään 
eivätkä tiedän mitä tehdä. Monikaan ei tiedä, miten 
voisi rukoilla oikein. Jumala käski meidän rukoilla, ei itse 
rukoilemisen vuoksi, vaan sen vuoksi, että Jumalalla on 
aikomus vastata. Sen lisäksi rukoileminen pitää sisällään 
elävöittäviä sääntöjä ja elementtejä, jos ja kun vain 
ymmärrämme kirkkaasti ja sovellamme niitä, niin ne 
tekevät rukouksistamme paljon vaikuttavampia. 

Yksi näistä rukouksen elementeistä on se, että 
rukoilemme Jeesuksen nimessä. Jeesus antoi meille 
asianajajan vallan käyttää Hänen nimeään, mikä 
merkitsee sitä, että kun rukoilemme, me toimimme 
Hänen asemastaan: ”…jos te anotte jotakin Isältä, on 
hän sen teille antava minun nimessäni” (Johannes 
16:23). Sinun kuuluu elää Jeesuksen nimessä; toimia 
Hänen asemastaan käsin, Hänen auktoriteetillaan ja 
Hänelle luonteenomaisella tavalla. Tosi mahtava ajatus! 
Kolossalaiskirje 3:17 sanoo: ”…kaikki, minkä teette 
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.” 
Rukoillessasi siinä vaikuttaa sama voima ja auktoriteetti 
kuin Jeesus itse olisi puhumassa. 

Toinen tärkeä elementti rukouksessa on, että 
me rukoilemme Jumalan sanan auktoriteetissa ja sen 
ilmoituksen ja näkemyksen mukaisesti, mikä meille 
on annettu Jumalan sanassa. Tämä tarkoittaa, että 

Rukouksen kolme tärkeää 
elementtiä

Rukoilkaa lakkaamatta
 (1 Tessalonikalaiskirje 5:17).

keskiviikko
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Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
etuoikeudestani ja saamastani 
kunniasta voida rukoilla käyttäen 
Sanasi auktoriteettia ja aivan 
erityistä etuisuutta saada rukoilla 
Hengen voimassa. Otan vastaan 
vastauksia rukouksiini, koskapa 
Pyhä Henki opastaa minua 
rukoillessani; minulle ei mikään 
ole mahdotonta, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Johanneksen kirje 15:16; Johanneksen kirje 15:7; Jaakob 5:16-17 AMP 

uskomme perustana tulee olla se, mitä Jumalan sana 
sanoo, sillä Jumalan sana kattaa kaiken sen, mitä 
rukouksemme sisältävät. Silloin me voimme olla 
varmoja siitä, että saamme vastaukset, sillä olemme 
pyytäneet asioita Hänen sanansa mukaisesti. Uskon 
perustana on Jumalan sana. Todellinen usko on 
Jumalan sanan tuottamaa. Roomalaiskirje 10:17 
julistaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen 
Jumalan sanan kautta. 

Kolmantena elementtinä on rukoileminen 
Jumalan Hengen voimassa. Jotkut kristityt rukoilevat, 
mutta mitään vain ei tapahdu, koskapa puhutut 
sanat eivät ole Pyhän Hengen välittämiä eikä Hän 
ole varustanut niitä voimallaan. Sinun on rukoiltava 
aina Pyhän Hengen tukemana; sanoissa tulee olla se 
voimavaikutus, inspiraatio ja voitelu, minkä Pyhä Henki 
antaa jakamilleen sanoille. Tämä saa aikaan tarvittavan 
eron. 

Tutkistellessasi Apostolien tekoja havaitset, 
että apostolit hyödynsivät näitä kolmea rukouksen 
elementtiä: Jeesuksen nimeä, Jumalan sanaa ja Pyhän 
Hengen voimaa. Ei kummakaan, että he saivat aikaan 
kerrassaan erinomaista tulosta ja evankeliumilla oli mitä 
melkoisin vaikutus.
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Pyhän Hengen kanssa seurusteleminen on 
meille kristityille kaikkein tärkeitä. Moni meistä 

mahtaisi tehdä vaikka mitä ilmaistakseen rakkauttaan 
Jeesusta kohtaan. Joku saattaisi jopa sanoa: ”Jos saisin 
nähdä Jeesuksen tässä ja nyt, minä kyllä halaisin Häntä; 
minä lankeaisin tomuun Hänen jalkojensa juureen.” 
Aivan, juuri samoin sinä voisit tehdä Pyhän Hengen 
suhteen, sillä Hän on juuri niin kuin Jeesus on, ja Hän 
on täällä meidän kanssamme. 

Koskapa rakastat Jeesusta niin paljon ja haluaisit 
tehdä Hänen eteensä mitä tahansa, niin jatka samaan 
malliin ilmaisten tuota rakkautta Pyhää Henkeä 
kohtaan. Emme ole yhtään heikommilla verraten 
opetuslapsiin heidän ollessaan Jeesuksen kanssa 
Raamatun päivinä. Osaksemme on tullut sama Jumalan 
läsnäolo, mikä oli heillä, kun Hän on läsnä Pyhän 
Hengen persoonassa. Mikäli tästä tietoisuudesta 
ei ole tullut sinulle nykyhetken todellisuutta, sinun 
kristillisyytesi on pelkkää uskonnollisuutta. Sinun on 
päästävä tunnistamaan Pyhä Henki, ei pelkästään 
tosi persoonana, vaan myös todellisena Kristuksen 
olemuksena. 

Toisin sanoin, ilman Pyhää Henkeä ei olisi 
mitään Kristusta; Jeesus ei olisi kaikkea sitä, mitä 
Hän oli. Kaikki, mitä sinä rakastat Jeesuksessa, ei 
olisi ollut olemassa; se Jumalan ilmestyminen, minkä 
sinä havaitsit Jeesuksessa, herätti sinussa rakkauden 
Jeesusta kohtaan; kaiken tämän me löydämme Pyhästä 
Hengestä. Pyhässä Hengessä on kaikki se, mitä sinä 
ikinä kaipaat Jeesuksessa, mitä ihailet ja rakastat 
Jeesuksessa, se on Pyhässä Hengessä. 

Herra Jeesus on nyt taivaassa; Pyhä Henki on 

Tuo ilmi rakkautesi Pyhää Henkeä 
kohtaan

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille 
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 

iankaikkisesti (Johannes 14:16). 

torstai
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Rukous
Rakas Pyhä Henki, kiitän Sinua 
läsnäolostas i  e lämässäni . 
Rakastan Sinua ja iloitsen Sinusta 
kaikesta sydämestäni. Sinä olet 
minulle kaikki kaikessa; olet 
minun lohduttajani, auttajani, 
neuvonantajani, puolustajani, 
vahvistajani, esirukoilijani ja 
lepopaikkani. Kiitän Sinua 
kyvystäsi ja viisaudestasi, jotka 
tekevät työtään minussa; olen 
antanut elämäni täysin Sinun 
huomaasi  voidakseni ol la 
käytössäsi Sinun kunniaksesi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

täällä meidän kanssamme ja parasta siinä on se, että 
me voimme saada olla Hänen kanssaan aivan missä 
tahansa. Eivät opetuslapset voineet viedä Jeesusta 
mukanaan kotiinsa; he olivat Hänen kanssaan yhteisillä 
matkoilla, toimiessaan Hänen kanssaan, mutta kun 
Hän oli lähtenyt, heidän tuli toivottaa Pyhä Henki 
tervetulleeksi. He tiesivät, että Pyhä Henki oli tullut 
ottamaan sen paikan, mikä taivaaseen nousseella 
Kristuksella oli ollut. Niinpä he eivät kaivanneet 
Jeesusta, sillä Pyhä Henki oli heidän kanssansa. He 
rakastivat Pyhää Henkeä ja vaelsivat Hänen kanssaan 
samaan tapaan kuin he olivat tehneet Jeesuksen 
kanssa. 

Ole siis tästä hyvästä tietoinen, Pyhän Hengen 
läsnäolosta itsessäsi; kristillisyys ilman Pyhää Henkeä 
on pelkkää uskontoa. Ei ole siis mitenkään outoa, että 
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa (14:16-17): 
”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, 
koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te 
tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja 
on teissä oleva.” 

Johanneksen kirje 14:25-26; Johanneksen kirje 15:26; 
Johanneksen kirje 16:7
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Voidaksesi olla tosi menestys elämässäsi, 
sinun tulee vaeltaa jumalallisessa viisaudessa. 

Jumalan viisaudessa vaeltaminen tarkoittaa vaeltamista 
Sanassa; Sanan todeksi elämistä, sillä Jumalan sana on 
Jumalan viisaus. Suuret uskon naiset ja miehet, joista 
luemme Raamatusta, erottautuivat juuri siinä, että he 
seurasivat Jumalan sanaa. 

Joosua esimerkiksi vaelsi Jumalan seurassa niiden 
neuvojen ohjastamana, joita hän sai ottaa vastaan 
Herralta ja hankki merkittäviä voittoja Israelin lapsille 
(Joosua 8:1-24). Myös Iisak vaelsi Jumalan seurassa. 
Maassa oli nälänhätä ja monet muuttivat Egyptin 
vehreille laidunmaille. Iisak valmisteli muuttoa Egyptiin, 
mutta Jumala käski hänen olla lähtemättä. Sen sijaan 
Jumala neuvoi häntä pysymään Gerarissa, jossa oli 
nälänhätää, ja kylvämään siellä (1 Mooseksen kirja 
26:2-4). 

Kuvittelepa, että Jumala käskisi sinun pysyä 
maassa, jota on kohdannut kato ja kaikkialla on yhtä 
ankeaa kuivuutta. Ottaisitko kuuleviin korviisi Hänen 
sanaansa? Hänen tiensä ja aivoituksensa ovat kovin 
toisenlaisia kuin meidän ihmisten. On viisautta toimia 
kuten Jumala sanoo ja seurata Hänen opastustaan, 
vaikka se ei aukeaisikaan inhimilliselle järkeilylle. 

Iisak ei jatkanut oman agendansa mukaisesti; hän 

Jumalan viisaudessa vaeltaminen

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan 
silmissä…” (1 Korinttolaiskirje 3:19).

perjantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua hengessäni 
työtään tekevästä viisaudestasi, 
joka kasvaa nytkin siitä Sanasta, 
jota saan ottaa tänään vastaan. 
Minä vaellan jumalallisessa 
viisaudessa täyttäen täydellistä 
tahtoasi ja tuotan kunniaa Sinulle 
kaikissa tekemisissäni, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

seurasi Herralta saamaansa johdatusta ja menestyi 
erinomaisesti samaisessa maassa, jota nälänhätä oli 
rieponut. Kun joku muu kaivoi kaivon saadakseen 
vettä, vettä ei herunut, mutta kun Iisak ryhtyi kaivamaan 
vettä, sitä myös löytyi, vaikka maa oli se sama kuiva 
maa. Raamattu sanoo: ”Ja Iisak kylvi siinä maassa ja 
sai sinä vuonna satakertaisesti, sillä Herra siunasi 
häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes 
hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä 
pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, 
niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä” (1 
Moos 26:12-14). 

Saatat turvautua inhimilliseen mieleesi, päätellen 
eri asioiden kulkua elämässäsi ja Jumalan seurakuntaa 
palvellessasi, mutta Jumalan viisaus on suurempi kuin 
ihmisviisaus. Toimi siinä viisaudessa ja sen viisauden ja 
ymmärryksen turvin, mitä saat Jumalan sanasta. Seuraa 
Hengen johdatusta elämässäsi, niin tulet olemaan aina 
voitokas. 

Apostolien teot 20:32; Sananlaskut 4:7; 1 Korinttolaiskirje 1:24-25
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Suhtautumisesi on tärkeää

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

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

Avausjakeemme on vakuutus siitä, mitä 
on jo tehty sinun hyväksesi Kristuksessa! 

Sinua on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella, 
ja sen lisäksi myös kaikella fyysisellä siunauksella, 
sil lä vähempi sisältyy suurempaan. Kuitenkin 
tästä jumalallisesta totuudesta huolimatta monien 
kokemukset poikkeavat siitä, mitä Jumala on sanonut 
Sanassaan, ja näin on enimmäkseen sen johdosta, 
etteivät he ole vielä oppineet suhtautumaan Jumalan 
sanaan asiaankuuluvalla tavalla. 

Vaikka Jeesus ilmestyisi sinulle, tai Jumala lähettäisi 
enkelinsä sanomaan sinulle, että sinä olet suuresti 
siunattu, niin mikäli et vahvista sitä Hänelle, siunaus 
menee ohitsesi. Saattanet sanoa: ”Jos Jumala todellakin 
sanoo niin, niin minä kyllä vaellan siunauksissa”, ei; ei 
se niin toimi. Sinulla on oma osuutesi asiassa; sinun 
on vastattava Jumalalle vakuuttamalla samaa asiaa 
yhdenmukaisesti Hänen kanssaan ja vaellettava sen 
mukaisesti. 

Jeesus sanoi Ilmestyskirjassa (3:20): ”Katso, minä 
seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä 
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun 
kanssani.” Entä jos ihminen ei avaisi ovea? Jeesus 
yksinkertaisesti poistuisi paikalta! Aivan niin. Jumala 

lauantai
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Tunnustus
Minun henkeni vastaa Sanaan, 
ja uskoni tuottaa toivottuja 
tuloksia. Minä vaellan tänään 
jumalallisessa terveydessä, 
voitossa, herruudessa ja Hengen 
voimassa. Halleluja!

2 Korinttolaiskirje 4:13; Hebrealaiskirje 11:1

on sanonut jotakin sinulle, se ei vielä merkitse sitä, että 
asiat tulevat menemään sanotulla tavalla, vaan sinun 
itsesi on omalta puoleltasi toimittava niin, että asia 
pääsee toteutumaan sinun uskosi antaman palautteen 
kautta. 

Juuri Jumalan sana, joka tuottaa sinulle siunaukset, 
pistää sinut toimimaan henkilökohtaisessa elämässäsi. 
Se muistuttaa siitä, miten sinä otit vastaan pelastuksen. 
Jeesus maksoi jo hinnan pelastaen kaikki ihmiset. Mutta 
Raamattu sanoo: ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi 
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut” 
(Roomalaiskirje 10:9). 

Jumalan näkökulmasta jokainen tässä maailmassa 
on laillisesti jo pelastettu johtuen ristillä tapahtuneesta 
Kristuksen sijaiskuolemasta kaikkien ihmisten puolesta. 
Kuitenkaan, jos ja kun syntinen ei vastaa tähän, 
uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tunnustamalla 
Hänen herruutensa, ei häntä siirretä tähän pelastuksensa 
tärkeään osallisuuteen. Antamallasi vastauksella 
Jumalan sanaan on merkitystä. Raamattu sanoo: 
Hän on käskenyt meitä turvallisin mielin sanomaan… 
(Heprealaiskirje 13:5,6).
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Ihminen on saanut ihmisviisauden ansiosta 
aikaan melkoisesti. Olet kenties nähnyt, että teitä 

on rakennettu paikkoihin, missä oli massiivisia kallioita 
ja kukkuloita, ja syynä siihen oli, että ihminen sai vision 
ja löytyi toisia, jotka lähtivät mukaan hänen visioonsa. 
Hetkenä jolloin hänen mieleensä syttyi ajatus tehdä 
niin, mikään asia ei ollut mahdotonta toteuttaa. Ei 
kummakaan, että Herra Jeesus sanoi kaiken olevan 
mahdollista sille, joka uskoo. Jos pelkästään ihminen 
kykenee sellaiseen, voinet kuvitella, miten paljon 
enemmän Jumalan, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen 
voiman kautta voisi tehdä. 

Kykysi ja mahdollisuutesi Jumalan lapsena ovat 
rajattomat. Jumala voi ja tahtoo tehdä sinulle ja 
sinun kauttasi tosi paljon. Ei ole olemassa sellaista 
seikkaa kuin että olisit liian vanha tai liian nuori, jos 
Jumalan sana on sinun sisimmässäsi. Sana on ajaton. 
Jos suostut Pyhän Hengen vietäväksi sallien Hänen 
sanansa hallita sinua, sinä pystyisit määrittämään 
menestymisesi ulottuvuudet, eikä mikään tässä 
maailmassa kykene pysäyttämään sinua. Ainoastaan 
julista, minne olet menossa ja jatka Jumalan sanan 
käyttämistä valaisemaan ja avartamaan visiotasi. Silloin 
käy niin, että Sana tulee viemään sinut voittoon ja 
menestykseen. 

Mikään ei voi pysäyttää sinua

Niin Jeesus sanoi hänelle: “’Jos voit!’ Kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo (Markus 9:23).

sunnuntai
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Rukous
Kallis Isä, minä kiitän Sinua, että 
olet avannut silmäni näkemään 
rajattomat mahdollisuudet, jotka 
ovat minulla runsaina Sinun 
sanassasi. Sinä olet saatellut 
minut alituiseen voittoelämään; 
mikään ei kykene painamaan 
minua alas, sillä minä vaellan 
siinä valossa, että minä olen 
voittanut maailman, perkeleen 
ja kaikenkaltaiset elämän 
olosuhteet, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

1 Johanneksen kirjeessä (4:4) sanotaan, että 
Hän joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on 
maailmassa. Kun sinä tarraudut sisimmässäsi olevaan 
Sanaan, se voittaa olosuhteetkin. Ei väliä, mitä kohtaat; 
saatat kokea poliittista, taloudellista ja/tai älyllistä 
vastusta; kieltäydy lannistumasta. Sulje silmäsi ja sano: 
”Jeesuksen nimessä minä voitan olosuhteet!” Sano se 
joka päivä ja kieltäydy epäilemästä. 

Kieltäydy luopumasta Sanan sinun henkeesi 
luomasta menestysvisiosta ja -kuvasta, sillä ne ovat 
syntyneet Jumalasta ja sen vuoksi ne taatusti tulevat 
myös toteutumaan. Raamattu sanoo, että mikä ikinä 
on saanut syntynsä Jumalasta, se voittaa maailman (1 
Johanneksen kirje 5:4). Kykenetkö näkemään, miksi 
sinun on aivan mahdotonta epäonnistua? Mikään ei 
kykene pysäyttämään sinua, sillä sinä olet Jumalasta 
syntynyt! Halleluja!

1 Johanneksen kirje 4:4; Matteus 17:20; Apostolien teot 19:20
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Mietihän Herran rakastavaa kehotusta ja 
kutsua Jesajan kirjassa (1:19): ”Jos suostutte 

ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan 
hyvyyttä…” [Jos vain haluatte antaa minun auttaa teitä, 
jos vain haluaisitte totella, niin minä teen teistä rikkaita! 
(TLB)] Monet eivät tätä tiedä, ja sen seurauksena 
he eivät ole antaneet tietoisesti Herralle tilaisuutta 
auttaa heitä; ei kummakaan että he elävät tappioiden, 
köyhyyden, sairauden ja kurjuuden keskellä. 

Salli tämän Isän rakastavan kehotuksen ja kutsun 
kuulua tänään sydämessäsi. ”Jos suostutte ja olette 
kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä…” (myös 
KJV:ssä näin.) Mehän täytimme jo kuuliaisuustehtävän 
ottaessamme Jeesuksen elämämme Herraksi. Ei 
siis ihmetellä sitä, että hän kutsuu meitä kuuliaisiksi 
lapsikseen (1Pietarin kirje 1:14). Nyt sinun siis kuuluu 
elää Jumalan sanassa, ei niinkään tottelemismielessä, 
vaan tekemällä Sanasta totta. Jos tuot Sanan teoiksi, 
niin saat syödä maan hyvyyttä. 

Raamattu sanoo, että maa on täynnä Herran 
hyvyyttä (Psalmiti 33:5). Senpä vuoksi vakuuta itsellesi: 
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on 
minun perintöosani” (Psalmiti 16:6). Usko, vakuuta 
ja toimi Sanan varassa. 

Hanki hengellistä tietämystä

Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra 
(Hoosea 6:3).

maanantai
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Rukous
Rakas Isä, minä riemuitsen, 
s i l l ä  S i n ä  o l e t  a n t a n u t 
minulle kerrassaan valtaisan 
per innön Kr i s tuksessa  ja 
olet testamentannut minulle 
hämmästyttävän arvokkaan 
perintöosan! Kaikki päivät minä 
tuotan kunniaa ja kirkkautta 
Sinulle siitä, että olet tehnyt 
minut  Valon val takuntas i 
pyhien kunniakkaan perinnön 
osalliseksi, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Apostolien teot 20:32; 2 Kirje Timoteukselle 3:15-17; 
Roomalaiskirje 1:16-17

Jumala sanoi: ”Minun kansani joutuu häviöön, 
sillä se on taitoa [tietoa] vailla” (Hoosea 4:6). 
Huomaa, ettei Hän sanonut: ”Syntiset joutuvat 
häviöön, sillä he ovat tietoa vailla”, vaan Hän sanoi 
”Minun kansani…”, millä Hän tarkoittaa meitä kristittyjä. 
Jumalan oma kansa on muserrettu, ahtaalla, he ovat 
joutuneet uhreiksi, ei sen vuoksi, ettei heillä olisi tietoa 
talousasioissa, hallinnossa, fysiikassa tai teologiassa; ei 
suinkaan! Syynä on se, että heiltä puuttuu ilmestystieto 
tai hengellinen tietämys Jumalan sanasta. 

Kun ilmoitustieto tulee sinun henkeesi, se valaisee 
sinut ja lähettää sinut elämän korkeampaan valtapiiriin. 
Seuraa Jumalan sanaa. 
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Sinä olet voittaja Kristuksessa Jeesuksessa; 
sinä synnyit sellaiseksi. Älä salli elämäsi 

olosuhteiden muuttaa ajatteluasi toiseksi. Olet 
Jumalasta syntynyt ja sinä olet sen vuoksi kukistanut 
maailman ja sen systeemit: ”…sillä kaikki, mikä 
on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä 
on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän 
uskomme” (1 Johanneksen kirja 5:4). Olet voittanut 
maailman uskon kautta! 

Mitä usko on? Se on todistus näkymättömistä 
todellisuuksista. Kun muut eivät kenties näe sinun 
olevan voittaja, itse kuitenkin tiedät sitä olevasi, sillä 
sinä olet syntynyt Jumalasta; sinun todisteenasi on 
erehtymätön Jumalan sana. Jumalan Henki todistaa, 
että sinä olet voittaja! Omaksu tämä tietoisuus ja elä 
sen mukaisesti. Kaikki mikä on Jumalasta lähtöisin ja 
edustaa Jumalaa, on voittoisaa. 

Jumalan sana on lähtenyt Jumalalta ja on Hänestä 
peräisin, mikä tarkoittaa sitä, että Sana voittaa. Mitä 
sinun siis oletetaan tekevän elämän vastoinkäymisiä, 
negatiivisia tilanteita, kuten esimerkiksi kohdatessasi 
syöpäsairauksia, heikkoutta, tauteja, kuolemaa, 
hedelmättömyyttä tai työttömyyttä? Tuo esille 
Sanaa; se tulee vääjäämättä voittamaan maailman! 

Sinä olet voittaja

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet 
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin 
se, joka on maailmassa (1 Johanneksen kirje 4:4).

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, minä elän Sinun 
sanastasi ja Sanasi kautta; 
Sinun sanasi luotsaa minua 
ja on korottanut minut tässä 
m a a i l m a s s a  v a i k u t t a v a n 
sekavuuden ja epäonnistumisen 
yläpuolelle. Minä elän elämää, 
joka on yhtä menestymistä, 
terveyttä, vaurautta, voittoa ja 
kirkkautta. Kristuksen elämä 
minussa tekee minut voittajaksi. 
Minä edistyn kirkkaudesta 
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Jumalan sana sinun huulillasi kukistaa syövät, taudit, 
hedelmättömyyden ja kuoleman; se avaa sinulle 
työtilaisuuden ja muuttaa sinun taloudellisen tilasi. 

Anna sanan luotsata itseäsi; ryhdy lentämään 
Sanan varassa; siirry eteenpäin Sanan avulla. Jumalan 
sanaa ei voida pysäyttää. Muista, että he hautasivat 
Jeesuksen – Sanan – haudan uumeniin kolmeksi 
päiväksi, mutta Hän tuli ulos siitä haudasta. Halleluja! 
Sana on pysäyttämätön. Se kaataa maahan kaikki rajat. 
Se menee minne tahansa ja tunkeutuu vaikka minkä 
kansan, sairastamisen tai olosuhteiden sisään. 

Uutena luomuksena sinä et ole mikään tavallinen 
olento. Sinä olet syntynyt Jumalan sanasta, ja se tekee 
sinusta lihassa olevan Jumalan sanan. Sen vuoksi tuo 
esiin jatkuvasti Jumalan kirkkautta ja ilmennä Hänen 
vanhurskauttansa kaikkialla. Ylistys Jumalalle!

1 Korinttolaiskirje 15:57; 2 Korinttolaiskirje 2:14; 
Roomalaiskirje 8:35-36
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Yllä olevassa jakeessa käytetään kreikankielistä 
sanaa ”katoptrizomai”, mikä tarkoittaa itsensä 

peilaamista. Jumalan sana on Jumalan peili, joka 
heijastaa todellisen minäsi, ja se todellinen siinä on 
Jumalan kirkkaus. Juuri näin Paavali selittää Hengen 
johdattamana; hän sanoo, että, kun mietiskelemme 
Jumalan sanaa, muutumme sellaisiksi mitä Sanasta 
näemme. New International raamatunkäännös 
(NIV) sanoo: ”Ja me kaikki, jotka peittämättömin 
kasvoin keskitymme katselemaan Herran kirkkautta, 
muutumme hänen kuvansa mukaisiksi alati kasvavassa 
kirkkaudessa, joka tulee Herralta, joka on Henki.” 
Katsellessasi näet enemmän kirkkautta; ja loppu 
tulemana on, että sinä olet kuva (”enemmän kirkas”) 
mitä nyt näet. Halleluja!

Jaakob 1:23 sanoo: ”Sillä jos joku on sanan 
kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, 
joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan.” 
Sinun tehtäväsi on katsella peilissä näkyvää Jumalan 
kirkkautta. Pidä se peili edessäsi kaiken aikaa, niin 
taatusti Sana saa sinun elämässäsi aikaan muutoksen. 

Pysyttäydy Hänessä

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). 

keskiviikko
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Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
Sanasi palveluksesta omassa 
elämässäni. Kun mietiskelen 
Sinun sanaasi päivittäin, Sinun 
kirkkautesi ja voimasi ilmestyy 
ja voimasi vapautuu hengessäni. 
Minut siirretään kirkkaudesta 
kirkkauteen, alati kasvavaan 
hohtoon, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Se muuttaa sinun asemasi ja asettaa sinut omaan 
tilaasi. 

Juuri tätä sinä tarvitset, jos pyrit murtamaan 
tiettyjä epäterveellisiä tapojasi. Älä sano: ”Minä 
paraikaa työskentelen muutoksen eteen”, ei; älä toimi 
muuttaaksesi asioita; riittää, kun teet, mitä Jumala 
sanoo, ja niin muutos pääsee tapahtumaan. Tutkistele 
ja meditoi Sanaa jatkuvasti, niin sinä koet muutoksen, 
siirryt kirkkaudesta kirkkauteen. Se on Jumalan sanan 
aivan erityinen palvelus sinun hengessäsi. 

Mitä enemmän katselet Häntä Sanassa, sitä 
enemmässä määrin saat nähdä, että olet itse aivan 
kuin Hän on. Ei kummakaan, että Hän sanoo meille: 
”…sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa” (1 Johanneksen kirja 4:17). Käytä 
Jumalan peiliä päivittäin. Katsele itseäsi Sanassa ja näet 
itsesi Hänessä. 

2 Korinttolaiskirje 3:18 AMP; Joosua 1:8
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Joku kysyy: ”Onko mahdollista tulla Jumalan 
parantamaksi ja sitten menettää parantumisensa?” 

Palauttakaamme mieleemme vastataksemme 
kysymykseen Betesdan lammikon äärellä olleen 
miehen, jonka Jeesus paransi ja sanoi tälle: ”Katso, sinä 
olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle 
jotakin pahempaa tapahtuisi” (Johannes 5:14). Tämä 
lausuma vastaa juuri kysymyksemme ytimeen: Ihmiset 
voivat kyllä menettää parantumisensa ja ajautua jopa 
aiempaa pahempaan tilaan missä olivat eläneet ennen 
parantumistaan. 

Aivan vastaavaa, mitä Jeesus sanoi saastaisista 
hengistä: ”Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, 
kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 
Silloin se sanoo: ‘Minä palaan huoneeseeni, josta 
lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä 
ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja 
ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa 
kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. 
Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin 
ensimmäiset” (Matteus 12:43-45). 

Jumala haluaa sinun katsovan parantumisen 
ylitse. Parantuminen pysyy voimassa aikansa; jokainen 
Raamatun kertoma Jeesuksen parantama ihminen eli, 

Parantumistakin enempi

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

menestyy (3 Johanneksen kirje 1:2). 

torstai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasi 
toiminnasta minun hengessäni. 
S i n u n  s a n a s i  u u d i s t a a 
minun mieltäni alituiseen ja 
johdonmukaisesti, ja minä 
vaellan Sinun täydellisessä 
t a h d o s s a s i  k a n t a e n 
vanhurskauden hedelmään. 
Isä tulee tänään korotetuksi 
minussa; Hänen kirkkautensa 
täyttää minut läpikotaisin, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

mutta kuoli silti aikanansa. Tämän vuoksi opetamme 
Healing Schoolissa ihmisille, ei pelkästään parantumisen 
vastaanottamista, vaan myös sen säilyttämistä ja 
ylläpitämistä Jumalan elämän turvin. Ei parantuminen 
ole kaikki. Jumalan parasta on se, että sinä elät 
jumalallisessa terveydessä. Ihminen, joka on parantunut 
tietystä sairaudesta, saattaa sairastua uudelleen 
johonkin toiseen sairauteen. 

Tärkeintä on siis, että sinulla on elämä Jumalan 
kanssa – sinun hengellinen elämäsi. Mitä elämää sinä 
oikeastaan elät yhdessä Jumalan kanssa? Sen ytimessä ei 
ole parantuminen, vaan Jumalan sana sinun elämässäsi. 
Tee Jumalan sanasta itsellesi lähde ja perustus. Elä 
Jumalan sanassa ja sen kautta, ja opi tuottamaan 
Jumalalle kunniaa elämälläsi. Salli elämästäsi tulla 
Hänen kirkkautensa ja vanhurskautensa välikappale, 
niin saat elää voittoisana kaikkien sairauksien, tautien, 
synnin, Saatanan, pimeyden, kuoleman ja maailman 
yläpuolella. Halleluja!

Jesaja 33:24; 1 Pietarin kirje 2:24
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Yllä olevassa jakeessa sana ”autuaat” on 
kreikaksi ”makarios”, mikä tarkoittaa ”olla 

äärimmäisen siunattu”. Kyseessä on yliluonnollinen 
siunaus. Se tarkoittaa, että sinut on nostettu yläpuolelle 
kaiken tavanomaisen. Uskovat ovat olosuhteista 
riippumattomia. Heidät on nostettu kerrassaan 
toiselle tasolle. ”Makarios” ei ole mikään lahja vaan 
korottaminen. Se on erilleen tempaamisen siunaus. 
Sinä voit tulla siunatuksi eulogeo-merkityksessä, mikä 
tarkoittaa, että joku asia annetaan sinulle, mutta 
makarios-merkityksessä sinut otetaan erilleen; sinut 
korotetaan; sitten muut alkavat huomata sinut ja 
sanovat: ”Hän on äärimmäisen siunattu; hän ei ole niin 
kuin me; ei hän kuulu tänne.” Melkoinen siunaus! 

Tämä on jotakin aivan uutta, mikä tulee Mestarilta, 
koskien uutta luomusta. Hän sanoi: ”Autuaat – suuresti 
siunatun – ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!” 
Hän viittaa sanoillaan heihin, jotka on vapautettu 
aisteistaan tai lihasta. Juuri tämän sanoman Paavali 
kykeni omaksumaan, mutta monet opetuslapsista 
eivät saattaneet käsittää tätä asiaa. Paavali kertoo 
meille Roomalaiskirjeessä 8:1 ja 4): ”Niin ei nyt siis 
ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa 
Jeesuksessa ovat… jotka emme vaella lihan mukaan, 
vaan Hengen.” Tämä viittaa siis seurakuntaan, joka elää 

Olemme äärimmäisen siunattuja

Jeesus sanoi hänelle: ”Sen tähden, että minut näit, 
sinä uskot. Autuaat [siunattuja] ne, jotka eivät näe ja 

kuitenkin uskovat! (Johannes 20:29). 

perjantai
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Rukous
Kiitän Sinua, siunattu Isä, 
että olet siunannut minut 
mi t taamattomast i  ja  o le t 
siirtänyt minut valtapiiriin, missä 
ei tunneta mitään rajoittavia 
seikkoja. Minä vaellan uskossa 
enkä näkemisessä; minä elän yksin 
Sanassa ja Sanan kautta. Minä 
julistan, että kaikki hengelliset 
siunaukset taivaallisissa ovat 
minun ja minä vaellan voitossa, 
vanhurskaudessa ja herruudessa 
ikuisesti, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

maailmassa, mutta on siirretty inhimillisten rajoittavien 
tekijöiden – aistitodellisuuden – tuolle puolelle. 

Tämä teema tulee ilmi Pyhän Hengen rukouksessa 
Paavalin kautta koskien seurakuntaa (Efesolaiskirje 3:16-
17): ”…että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti 
antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa 
vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen 
asua uskon kautta teidän sydämissänne…” Kristus 
asuu sydämessäsi uskon kautta, ei tunteiden tai 
aistihavaintojen kautta. Emme ole kuten he, jotka 
sanovat: ”Tunnen nyt sisimmässäni Jumalan läsnäoloa”; 
ei! Me olemme ohittaneet sen tason! Meidät on ylennetty 
(”makarios”) sen valtapiirin tuolle puolen. Meidät on 
tempaistu uskon kautta sellaiseen olemassaoloon, missä 
Jumalan sana on ainut todellisuus; valtapiiriin, missä 
me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Tätä 
on uusi luomus; me olemme äärimmäisen siunattuja! 
Halleluja!

Hebrealaiskirje 10:38; 2 Korinttolaiskirje 5:7; Efesolaiskirje 1:3
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Ihmisen henkeen eli persoonaan vaikuttavat 
kolme tärkeää tekijää: periaatteet, suhteet ja 

toiminnot. Nämä kolme kontrolloivat suunnitelmiasi, 
tarkoituksiasi ja harrastuksiasi. Periaate on moraalinen 
sääntö, uskomus tai oletus, joka kontrolloi, vaikuttaa tai 
selittää henkilön tai yhteisön käyttäytymistä. Se selittää, 
miten tai miksi joku asia toimii tai tapahtuu niin kuin 
sen on tapana. Se on samalla perusteoria tai totuus; 
idea, joka muovaa perustan asialle kuin asialle. 

Yksilöillä, perheillä ja yhteisöilläkin saattaa olla 
omat periaatteensa, jotka ne ovat luoneet itselleen joko 
tietoisesti tai tiedostamattaan. Nämä ovat periaatteita, 
joita ne ovat luoneet tiettyjen uskomusten, ideoiden ja 
aivoitustensa mukaisesti. On tietynlaisia ihmisiä, jotka 
esimerkiksi sanovat, etteivät he voi uskoa Jumalaan; 
he elävät aivan tietynlaisen periaatteen tai ajatuksen 
mukaisesti, joka on heidän mielessään. Emme nyt 
puhu siitä, että onko kyseinen idea oikea tai väärä, 
vaan keskitymme siihen, että kyseinen periaate määrää 
kontrolloiden ja vaikuttaen heidän elämäänsä. 

Toisena tekijänä ovat suhteet. On erilaisia suhteita: 
biologisia, maantieteellisiä, emotionaalisia ja hengellisiä 
suhteita. Nämä suhteiden tyypit vaikuttavat omalla 
tavallaan sinun elämääsi. Perhetaustasi, naapurustosi, 
ystäväsi ja kollegasi; päivittäisellä kanssakäymisellä on 

Periaatteet, suhteet ja toiminnot

Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun 
tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni 

sinua vartioitsee (Psalmiti 32:8). 

lauantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua sanasi 
kyvystä opastaa minua. Sanasi 
ohjastaa minua oikeaa tietä, kun 
tutkin sitä. Havainnoin ja toteutan 
elämässäni Sanaan perustuvia 
periaatteita. Paneudun oikeisiin 
suhteisiin ja toimintani ovat 
aina Sanasi mukaisia, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

oma vaikutuksensa elämääsi. Ystävilläsi – heillä, jotka 
tuottavat sinulle iloa tai surua – on vaikutusta elämääsi. 
Sitten ovat nämä hengelliset suhteesi: suhde Jumalaan, 
paholaiseen, demoneihin, enkeleihin, kristittyihin 
ystäviisi ja heihinkin, jotka eivät Jumalaa tunne; kaikki 
he harjoittavat tietynlaista hengellistä vaikuttamista 
sinun elämääsi kohtaan, positiivista tai negatiivista. 

Kolmantena ovat sinun toimintosi. Jokaisella 
toiminnollasi on seuraamuksensa, mutta monetkaan 
eivät tiedosta tätä. Nykytoimintojesi kohdalla on 
tärkeää tietää, millainen heijastusvaikutus niillä on 
muuhun elämääsi. Nykyiset toimintosi ovat jo kaikella 
todennäköisyydellä lyöneet vaikutuksensa sinun 
huomispäivääsi, tiedostitpa sitä eli et. 

Omaa selkeä käsitys näiden faktoreiden 
vaikutuksista ja ohjasta ne oikeaan suuntaan omaksi 
eduksesi, niin että elät oikeiden periaatteiden mukaan, 
omaat oikeat suhteet ja toimit asiaankuuluvasti, jolloin 
sinusta tulee kaikkea sitä, millaisen Jumala haluaa sinun 
olevan. Halleluja!

1 Kirje Timoteukselle 4:15-16; Psalmit 1:1-5
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Jumalan sana on täynnä voimaa, ja tuo voima 
on todellista ja meidän saatavillamme. Mutta 

siihen voimaan sinä kytkeydyt ja käytät sitä hyödyksesi 
vaeltamalla Sanassa. Jotkut ajattelevat, että Jumala teki 
jo valinnan ja sanoi: ”Minä haluan siunata tätä henkilöä, 
mutta en tuota toista; Haluan parantaa tämän tästä, 
vaan en tuota toista; Haluan tehdä tästä henkilöstä 
menestyjän, mutta en tuota toista.” Mutta Jumala ei 
toimi noin. 

Johannes 3:16 sanoo: ”Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Jumala 
rakastaa jokaista ihmistä, mukaan lukien syntisiä, 
jotka eivät tunne Häntä. Jumala lähetti Jeesuksen 
kuolemaan jokaisen edestä. Pelastus, jonka Jeesus 
hankki, koskettaa jok’ikistä ihmistä. Jumalan mielessä 
koko maailma on pelastettu, mutta jok’ikinen ei koe 
elämässään pelastuksen tärkeitä etuja. Mutta Jumala on 
kuitenkin tehnyt jo kaiken tarpeellisen, mitä maailman 
pelastukseen tarvitaan. 

Monen kohdalla puuttuvana lenkkinä on se, 
miten tehdä Jumalan heille antamasta – siis jo Hänen 
loppuun saattamastaan pelastusteosta – ei pelkästään 
saavutettava, vaan sellainen kokemus, jolla on todellista 
merkitystä heidän elämässään. Miten sinä voit kytkeytyä 

Sana ja sinä

…sillä Jumalalle ei mikään ole [ikinä] mahdotonta 
[eikä yksikään sana Jumalalta ole vailla voimaa tai 
ole mahdoton toteutumaan] (Luukas 1:37 [AMP]).

sunnuntai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, minä 
kiitän Sinua Sanastasi, joka 
asuu runsaana sydämessäni 
ja kiitän sen voimasta, jonka 
va ikutukses ta  e lämässän i 
tapahtuu muutosta! Sydämeni 
ja mieleni ovat avoinna ottamaan 
vastaan tuon henkilökohtaiseksi 
tarkoitetun voiman, voiton ja 
voittokulun Sanan; minä taivun 
mieluusti Sanan alle, joka saa 
minut edistymään kaikissa 
tekemisissäni, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

tuohon voimaan, jonka hän on saattanut sinun 
ulottuvillesi? Miten teet Hänen sanastaan vaikuttavan 
nykyhetken elämääsi? Tosiaan, Jeesus kuoli edestäsi, 
Hänet herätettiin kuolleista ja Hän elää tänään, mutta 
mitä tämä kaikki merkitsee sinulle henkilökohtaisella 
tasolla? Miten voisi tapahtua se, että Hän ilmenisi 
elävänä ja voimassaan sinun elämässäsi, sydämessäsi, 
kodissasi ja elinympäristössäsi 24h/vrk?  

Vastaus on yksinkertainen: vaella Sanassa. Hyväksy 
Jumalan sana ja luota siihen yksinkertaisesti sellaisena 
kuin se on. Kun kuuntelet tai opiskelet Sanaa sellaisena, 
mitä se puhuu uudesta luomuksesta Kristuksessa, niin 
ota se sana henkilökohtaisesti sinua koskettavana, 
sillä siinä Jumala puhuu juuri sinulle. Tartu siihen, mitä 
kaikkea Hän on tehnyt mahdolliseksi; pidä kiinni siitä ja 
tee se itsellesi henkilökohtaiseksi; vangitse ja kaappaa 
itsellesi tuo Sana. Ota se kiinni; toimi sen mukaan; 
käytä sitä; elä sitä todeksi! Juuri niin Jumala haluaa 
sinun tekevän Sanalleen. 

Apostolien teot 20:32; Kolossalaiskirje 3:16

Hebrealaiskirje 
11:1-16

Hesekiel 5-7
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Elämme viimeisiä aikoja ja Kristuksen rakkauden 
löydettyämme me tuomme ilmi sitä, se 

antaa meille valmiuden kyetä ottamaan vastaan 
odotettu ja saapuva Kuninkaamme. Se saa meidät 
valmistautumaan seurakunnan tempaamiseen ja nostaa 
meidät Hänen armosuosionsa korkeimmalle tasolle. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa teet tämän löydön, 
sitä parempi. Tässä asiassa ei ole tarjolla mitään muuta 
tietä: sinun on vaellettava rakkaudessa. 

Melkoinen määrä kristittyjä ei tiedä, mitä 
rakkaudessa vaeltaminen on. On hämmästyttävää, 
miten ihmiset toimivat Kristuksen asialla tietämättä, 
että rakkaus on todella kaikki, millä on merkitystä. 
Olitpa minkälaisissa tehtävissä tahansa Herran asialla, 
niin toimintasi jää vaille hyötyä, mikäli tekemisesi ei 
kumpua sydämen rakkaudesta. Ole alati rakkauden 
innoittama. Puhu rakkauden kieltä. Välitä eteenpäin 
rakkautta sekä sanoin että toimin. 

Galatalaiskirje 6:7 sanoo: ”Älkää eksykö, Jumala 
ei salli itseänsä pilkata…” Joku saattaa pettää 
itseään teeskentelemällä vaeltavansa rakkaudessa, 
mutta Raamattu sanoo, että Jumala tutkii sydämet. 
Hän näkee sinun sydämeesi; ja Hän tietää, onko 
motivaationasi rakkaus vai itsekkyys. Taattu keino 
mitata omaa rakkaudessa vaeltamistaan on seurata 
omaa kieltään – tapaasi kommunikoida. Jaakob selitti 
asiaa seuraavasti: ”Veljeni, älkööt aivan monet teistä 

välitä eteenpäin rakkautta

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte 
toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että 

tekin niin rakastatte toisianne (Johannes 13:34). 

maanantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, että 
olet antanut minulle kyvyn puhua 
ja ilmaista Jumalan elämää omilla 
sanoillani ja toimillani. Elämäni on 
päivittäistä jumalallisen rakkautesi 
ilmituomista ja manifestoimista. 
S inä olet  voidel lut  minun 
mieleni ajattelemaan ja ilmi 
tuomaan Sinun armosuosiotasi 
ja rakkauttasi  opastamalla 
minua puhumaan pelkästään 
kiitollisuudentäyteisiä ja elämää 
vaikuttavia sanoa, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme 
sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me 
kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, 
niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään 
myös koko ruumiinsa” (Jaakob 3:1-2). 

Kesytä kielesi olemaan kiitollinen, hellä ja 
inspiroitunut kommunikoidessasi. Anna ihmisille 
mahdollisuus muistaa, miten kunnioitettavan, 
inspiroidun ja voimallisen vaikutuksen sinä teit heihin 
sanoillasi. Tunnustuksesi asemoi sinut. He päättelevät 
niistä, mahdatko sinä olla Jumalan rakkauden 
ympäröimä. 

Oikeastaan sillä ei ole merkitystä, mitä joku 
ihminen ajattelee sinusta, tai mitä sinä sanot tai ajattelet 
itsestäsi; merkitystä on sinun sanoillasi, jotka tulevat 
suustasi kaiken päivää puhuitpa sitten kenen kanssa 
tahansa: Jumalan, ihmisten, itsesi, olosuhteittesi ja 
luonnon kanssa. Ole varma siitä, että sinun sanasi ja 
toimintosi välittävät Jumalan rakkautta, joka on sinun 
sydämessäsi.

Roomalaiskirje 5:5; 1 Korinttolaiskirje 13:8, CEV; 
1 Johanneksen kirje 5:2-3
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Pistä merkille, että avausjakeemme tekstissä 
sanotaan meidän olevan ”enemmän kuin 

voittajia.” Tämä antaa ymmärtää, että vastustajasta 
saatu voitto on jo vanha asia, eikä pelkästään sitä, vaan 
me etenemme voiton tietä jättiloikkauksin; se on jo 
totista totta meidän olotilassamme. 

Todel l isuudessa me olemme ohit taneet 
voittojuhlamme Kristuksessa. Me vietimme sitä juhlaa 
havaittuamme Hänen tulleen sijaisuhriksi meidän 
edestämme, ja nyt me elämme todeksi sitä voittoa. 
”Enemmän kuin voittajia” tarkoittaa, että sinä olet 
suoriutunut kilvasta; sinä elät jo paraikaa voitossa; siitä 
on tullut sinulle päivittäinen kokemus. 

Otetaanpa esimerkiksi urheilija Olympialaisista: 
hän voittaa kultaa. Juuri sillä hetkellä hän juhlii nauttien 
voitostaan yhdessä onnittelijoidensa kanssa. Kun hän 
ottaa vastaan voittopalkinnon ja elämä jatkuu sen 
turvin, kyseessä ei ole enää juhliminen: hän elää nyt 
voittonsa turvin. Siitä on tullut hänelle täyttä totta. 
Niinpä hän on jo jättänyt taakseen Olympialaisten 
”voittokilvan” tai kultamitalin voittamisen; hän nauttii 
tapahtuneesta saavutuksestaan tai voittotuloksestaan. 
Juuri samankaltainen kokemus on tämä meidän 
olemisemme olla enemmän kuin voittajia. 

Hänen voitossaan eläminen

Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen 
kauttansa [olemme enemmän kuin voittajia], joka 

meitä on rakastanut (Roomalaiskirje 8:37). 

tiistai
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Tunnustus
Kiitän Sinua, rakas Herra, 
siitä, että olet tehnyt minut 
voittoisaksi; voittajan Kristuksessa 
Jeesuksessa ja elämän kaikissa 
asioissa selviytyjän. Suurempi 
asuu minussa; sen vuoksi minä 
olen voittanut vastustajan ja 
tämän maailman systeemit. 
Minä elän voitokkaasi kaikki 
päivät nauttien siunatusta 
ja yliluonnollisesta elämästä 
Kristuksessa. Halleluja!

1 Johanneksen kirje 4:4; 2 Korinttolaiskirje 2:14

Kun olemme päässeet eteenpäin voiton 
juhlimisesta, mikä meillä on Kristuksessa ajatellen 
sairautta, köyhyyttä, tappiota ja lannistumisia.  
Me nautimme eläen jumalallisessa terveydessä, 
menestyksessä, voitossa ja herruudessa. Emme 
enää yritä saada selville, olisiko meillä vielä jotain 
selvitettävää paholaisen kanssa; ei! Me olemme hänen 
yläpuolellaan. Harjoita saamaasi herruutta Saatanan, 
pelon, sairauden, lannistumisten ja puutteen ylitse. Elä 
Kristuksen voitossa. 

Sinä päivänä, jolloin sinä synnyit uudesti, sinä 
synnyit totaaliseen ja kestävään voittoon. Senpä 
tähden elä nyt kaikki elämäsi päivät ollen kaikkien 
tilanteiden voittaja. Se on uskovaisen elämää. Voitto 
on sinun syntymäoikeutesi. Ole vakaasti tietoinen 
siitä, että sinua ei voida kukistaa eikä sysätä mihinkään 
heikkoon asemaan. Vaella voittosi tuomassa valossa 
tämän maailman, paholaisen ja elämän olosuhteiden 
yläpuolella! Säilytä voittajan ajatuskanta.



finnish

Apostoli Paavali kertoo meille Efesolaiskirjeessä 
(5:16), että aika on paha: ”…ottakaa vaari 

oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.” Se on 
suunnilleen samaa kuin sanoisi, että jokainen päivä 
maailmassa on saatanallinen, mutta Jumala odottaa 
meidän hallitsevan kutakin päivää niin, että vaellamme 
Pyhän Hengen herruudessa. Toteamus on siis 
yleisluonteinen. Huomaa avausjakeessamme oleva 
aivan erityislaatuinen kehotus. Siinä viitataan ”pahaan 
aikaan.” Tämä on jotain muuta. Tässä hän painottaa 
tiettyä ahdistusten aikaa. Se on se päivä, jolloin 
vaikeudet todella iskevät päälle. 

Voidaanko sellaista päivää vastustaa ja nitistää jo 
alkuunsa? Ehdottomasti kyllä! Jumalan sanan ja Pyhän 
Hengen opastuksessa, joka tulee sinun henkeesi, sinä 
olet alati voitokas ahdistuksen aikana. Sinun ei tarvitse 
kauhistella ”pahaa aikaa”; jos toimit kuten sinun 
odotetaan toimivan ennen sen koittamista, niin sinä 
olet huolia vailla ja aivan rauhassa; sinä pysyt pystyssä. 
Ei siinä tarvitse rukoilla parkuen, että Jumala varjelisi 
sinut pahasta päivästä. Hän on jo sanonut sinulle mitä 
tehdä: pue päällesi Jumalan koko sotavarustus!

Älä jää odottelemaan pahan päivän koittamista, 

16
Pysy vahvana pahan päivän 

tullen
Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko 
sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 

vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä 
(Efesolaiskirje 6:13). 

keskiviikko
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Tunnustus
R a k a s  I s ä ,  S i n u n  s a n a s i 
vallitsee minussa ja vie minua 
alati eteenpäin. Minä saan 
riemuvoittoja Sinun sanasi 
voiman kautta vastustajasta 
ja kaikesta minua vastaan 
nousevista vihollisen metkuista 
ja juonista. Teen vihollisen 
toimintakyvyttömäksi. Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

että vasta sitten pukisit varusteet päällesi; pidä niitä 
päälläsi alati, niin että vastoinkäymisten koittaessa 
saatat olla täysin vahingoittumaton. Tulet olemaan 
voittoisa. Jotkut eivät kykene kestämään vastustajan 
taholta tulevia paineita ja terroria, sillä he eivät ole 
harjaantuneet pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun. 
He ovat valmistautumattomia ahdingon päivän tuloon. 
Älä salli joutua yllätetyksi. 

Sinulle on sanottu jo, miten pahan metkuja ja 
päällekarkauksia tulee vastustaa ja niistä varjeltua. 
Joten käytä Sanaa: pysy vahvana ollen vyötettynä 
totuuteen! Pidä ylläsi vanhurskauden haarniskaa. 
Jalkineinasi olkoon alttius ja valmius julistamaan rauhan 
evankeliumia. Ennen kaikkea kanna uskon kilpeä ja 
pelastuksen kypärää sekä Hengen miekkaa, mikä on 
Jumalan Sana (Efesolaiskirje 6:14-17). 

Jumalan sana on ratkaisu, vastaus, kykysi ja 
voimavarantosi, mitä sinä tarvitset pahana päivänä. 
Sen vuoksi ota vakavasti Sanan tutkistelu ja mietiskely. 
Vastaa aina Sanalla, niin saat olla iäti voittoisa.

2 Korinttolaiskirje 2:14; 1 Johanneksen kirje 4:4; 2 
Korinttolaiskirje 10:4-5
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Sanan kannattaa antaa muuttaa ajattelutapaasi.  
Tätä Herra haluaa. Hän toivoo voivansa 

muuttaa sinun mielipiteesi Hänestä, toisista ihmisistä, 
maailmasta, käsityksesi elämästä ja jopa itsestäsi. 
Hän haluaa sinun ajattelevan oikein kaiken aikaa. 
Esimerkiksi, jos elämässäsi oli pelkoa, Hän haluaa, että 
korvaat pelon uskolla, rohkeudella ja luottamuksella. 
2 Timoteuskirje 1:7 sanoo: ”Sillä Jumala ei ole 
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 
rakkauden ja raittiuden hengen.” 

Sana on ratkaisu kaikkiin ongelmiin; senpä vuoksi 
sinun kuuluu luottaa Jumalan sanan rehellisyyteen. 
Jumala on antanut sinulle Pyhät Kirjoitukset 
pitääkseen sinut oikealla tiellä, Hänen kirkkautensa 
ja vanhurskautensa polulla. Hän on antanut sinulle 
Sanansa, käyttääksesi sitä navigointiin, jotta voit kulkea 
voitokkaasti ja menestyen läpi elämäsi. Jesaja 30:12 
sanoo: ”Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän 
sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: 
’Tässä on tie, sitä käykää’.” Hän etsii mahdollisuutta 
muuttaa ajatusmallejasi, tapaasi järkeillä asioita ja saada 
sinut pysymään sillä kirkkauden tiellä, jonka Hän on 

Anna Sanan kehykset elämällesi ja 
ajattelullesi

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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kirje 3:13-24
Hesekiel 48

Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle sanastasi, 
joka muuttaa minun elämääni 
ja uudistaa ajatteluani. Kun 
tänään pohdiskelen Sanaasi, 
minun sydämeni täyttyy aivan 
erinomaisilla ajatuksilla: voiton ja 
herruuden ajatuksilla, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Roomalaiskirje 12:2; Efesolaiskirje 3:20; Filippiläiskirje 4:8

sinulle osoittanut Sanassaan.
Roomalaiskirje 12:2 sanoo: ”Älkääkä mukautuko 

tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa 
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on 
Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” 
Yksi tie muuttaa ajatteluasi ja myös sinun elämääsi 
kulkemaan kirkkaudesta kirkkauteen, on, että ryhdyt 
meditoimaan Jumalan sanaa, silloin elämäsi ohjelmoituu 
menestykseen ja ajattelusi kohotetaan Jumalan tasolle. 
Näin siitä syystä, että Sanalla on oma palvelutehtävänsä 
sinun elämässäsi. Sana auttaa sinua raamittamaan 
elämääsi ja ajatteluasi Jumalan täydellisen tahdon 
mukaiseksi. 

1 Timoteuskirjeessä (4:15) sanotaan: ”Harrasta 
[meditoi] näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi 
kaikkien nähtävissä.” Kun taivut Jumalan sanan 
alaisuuteen ja annat sen olla elämäsi voimana, niin 
tulet kokemaan vieläkin suuremman muutoksen – 
enentyneen Hengen kirkkauden, erinomaisuuden ja 
kauneuden omassa elämässäsi. 
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Ihmiset tekevät sellaista, mikä aiheuttaa heidän 
joutumisensa siteisiin ja tuhoaa heidän kättensä 

työt heidän tietämättään. Matteuksen evankeliumissa 
(22:29) Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska te ette tunne 
kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” Yksi sellainen 
erhe, mitä sinun tulee karttaa, on kevyt suhtautuminen 
seurakunnan jumalanpalvelusta kohtaan. On tärkeää 
osallistua seurakunnan kokouksiin ja tapahtumiin ja 
tehdä siitä hyvin toimiva tapasi. Inhoa myöhästelyä. 
Samaan tapaan kuin pyrit kaikin keinoin olemaan 
ajoissa työpaikallasi ja tulemaan hyvissä ajoin sopimiisi 
tapaamisiin, on vieläkin tärkeämpää, että olet ajoissa 
paikalla seurakunnassa. 

E r i l a i s e t  a k t i v i t ee t i t ,  m i t k ä  kuu l uva t 
jumalanpalveluksen kulkuun, on suunniteltu olemaan 
sinulle apuna hengellisessä kasvussasi, sinun hyväksesi 
ja valistumiseksesi. Olemalla läsnä sinä osallistut 
Sanan yhteiseen palvelutehtävään ja Pyhän Hengen 
palvelutehtävän toteutumiseen itseäsi varten. 
Seurakunnassa Pyhä Henki kantaa sinulle tietoa, 
ymmärrystä ja tervettä harkintakykyä. 

Mikäli jostain syystä et kykenekään osallistumaan 
oman paikallisseurakuntasi jumalanpalvelukseen, 

Sanan palvelutehtävä ja Pyhä Henki 
seurakunnassa

Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun 
käskyihisi minä panen uskallukseni 

(Psalmi 119:66). 

perjantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle, että opetat 
minulle tervettä harkintakykyä 
Sanasi kautta, Iloitsen siitä, että 
saan olla paikallisseurakunnan 
jäsen ja saan siellä opetusta 
Sanastasi, minua varustetaan, 
k o u l u t e t a a n ,  r a v i t a a n , 
rakennetaan ja valistetaan 
Sanassasi voitokkaaseen elämään, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Efesolaiskirje 4:11-13; Luukas 4:16; Matteus 16:18

ota selvää mahdollisuudesta osallistua siihen suoran 
nettilähetyksen kautta, Seurakunta on totuuden pylväs 
ja perustus; se on paikka, missä sinulle opetetaan 
Jumalan sanaa ja varustetaan perusteellisesti elämään 
todellista kristityn elämää sekä levittämään tehokkaasti 
evankeliumia. Se on paikka, missä sinut opetetaan 
käyttämään Sanaa, elämään Sanassa, elämään Sanasta 
ja elämään Sanaa todeksi. 

Psalminkirjoittaja sanoi Psalmissa 119:66: ”Opeta 
minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyihisi 
minä panen uskallukseni.” Toisin sanoen: ”Opeta 
minua, miten sanoisin sen, mitä minun kuuluu sanoa, 
milloin sanoa, ja sanoa se vielä oikein.” Tämä voi 
tulla osaksesi ainoastaan suostuessasi Sanan ja Pyhän 
Hengen palveltavaksi ja kirkossa oleminen antaa 
sinulle mahdollisuuden siihen. Sinä saat seurakunnassa 
Sanan ja Hengen palvelutoimen kautta ottaa vastaan 
jumalallista ohjausta ja terveellistä oppia, mikä auttaa 
sinua elämään voitollisesti. 
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Urheilijat osaavat arvostaa hyvän valmentajan 
merkitystä; ollakseen parhaita, pitää olla 

paras valmentaja. Monet kristityt eivät tajua olevansa 
hengellisiä urheilijoita. Raamattu sanoo, että me 
olemme kilpajuoksussa, aivan kuten urheilijat: ”Ettekö 
tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin 
kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? 
Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte” (1 
Korinttolaiskirje 9:24). 

Samaten 1 Korinttolaiskirjeessä (9:26 The Living 
Bible -käännöksen mukaan) Paavali kirjoittaa Hengen 
vaikutuksesta; ”…minä kilpailen voittaakseni. En ole 
mikään varjonyrkkeilijä tai juoksentele sinne tänne.” 
Pistitkö merkille tämän? Emme ole varjonyrkkeilijöitä; me 
olemme oikeasti kehässä. Olemme Herran urheilijoita, 
ja urheilijat tarvitsevat valmennusjaksonsa, jolloin 
valmentaja harjoituttavat heidät suorituskuntoisiksi. 

Huomaatko, miksi paikallisseurakunnan jäsenyyttä 
ei voida ylikorostaa? Sen ei tulisi olla kuin jokin 
rutiinijuttu eikä siihen tule suhtautua kuin muihin 

Olemme hengellisiä urheilijoita

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset 
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 

paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 

rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme 
yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden 

iän määrään (Efesolaiskirje 4:11-13). 

lauantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle elävän 
Jumalan seurakunnasta, totuuden 
pylväästä ja perustuksesta. 
Siinä minua valmennetaan 
J u m a l a n  s a n a s s a .  O l e n 
urheilija, jota on varustettu 
palvelutehtävään; minä kasvan 
vahvemmaksi, suuremmaksi 
ja vielä tehokkaammaksi tässä 
evankeliumin palvelutehtävässä 
ollen kunniaksi ja ylistykseksi 
Sinun nimellesi, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Luukas 4:16; 1 Korinttolaiskirje 9:25-27 AMP

rutiineihin; ei! Olemme saaneet tästä opetusta jo 
edellisessä tutkistelussamme. Seurakunta on paikka, 
jossa palvomme Jumalaa, missä kokoonnumme 
tullaksemme siunatuiksi, virkistyneeksi, voimaantuneeksi 
ja energisiksi voittamaan Jumalan Hengen avulla. 
Tulemme seurakuntaan oppimaan Jumalan sanaa, siellä 
meitä harjaannutetaan ja valmennetaan. 

Huomaa avausjakeemme vielä kertaalleen. 
Siinä sanotaan, että Jumala antoi palvelulahjoja, 
viidenlaiset palveluvirat, jotta seurakunta valistuisi ja 
tulisi varustetuksi, jotta pyhät tehtäisiin täysin valmiiksi 
palveluksen työhön. Näin on jatkuva siksi kunnes me 
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, että kykenemme toimimaan täysillä, ja 
me pääsemme kasvamaan Kristuksen täyteyden täyden 
iän määrään. Juuri siihen Hän on meitä viemässä. Siinä 
syy kaikelle valmentamiselle, hengelliselle harjoitukselle, 
mitä me saamme ottaa vastaan Pyhältä Hengeltä. 

Hesekiel 20-21
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Roomalaiskirje 6:23 sanoo: ”Sillä synnin palkka 
on kuolema, mutta Jumalan armolahja 

on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme.” Tämä on evankeliumin 
perustavaa laatua olevia totuuksia: Jumalan lahja on 
iankaikkinen elämä Jeesuksen Kristuksen kautta! Silti, 
kun pääset paremmin ymmärtämään evankeliumia, 
tulet havaitsemaan, että Jeesus ei oikeastaan olekaan 
sitä varten, että Hän antaisi sinulle iankaikkisen elämän; 
Hän itse on iankaikkinen elämä. Antaessaan sinulle 
iankaikkisen elämän Hän tosiasiallisesti antoi sinulle 
itsensä. Halleluja! 

Ei siis kumma, että apostoli Paavali sanoi Hengen 
vaikutuksesta: ”kaikki on teidän” (1 Korinttolaiskirje 
3:21). Näin siitä johtuen, että kaikki on Kristuksessa, 
ja että Hän on sinussa. Senpä vuoksi kaikki on sinun, 
niin nykyiset kuin tulevatkin. Hän ei voinut löytää 
mitään, mikä ei jo olisi sinun. Sinä päivänä, kun sinä 
pääset jyvälle siitä, että kaikki on jo sinun, sinä saat 
todella ajattelemisen aihetta ja rukouselämäsi tulee 
muuttumaan. Sinä lakkaat pyytämästä Jumalalta 
kaikenlaista. Jos on totta, että kaikki on sinun (niin kuin 
totta on), mitä sitten mahdollisesti saattaisit pyytää? 

Lopeta sellaiset rukoukset, missä sinä pyydät 
Jumalaa parantamaan sinut; tartu jumalalliseen 
terveyteen, sillä se sinulla on Kristuksessa Jeesuksessa. 
Jos kaikki on sinun, koska Kristus on sinussa, niin se 

Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on 
teidän (1 Korinttolaiskirje 3:21). 

Hän on antanut sinulle kaiken… 
myös itsensä

sunnuntai
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Rukous
Rakas Isä, minä kiitän Sinua 
siitä, että olet antanut minulle 
kaikki Kristuksessa Jeesuksessa. 
Minä heitän kaikki huoleni 
Sinun päällesi ja lasken kaikki 
kuormani jalkojesi juureen! 
Minä riemuitsen tietäessäni, 
että kaikki tarpeeni on otettu 
huomioon, sillä Kristus on 
minun lähteeni ja riittävä 
varantoni! Hän on minun 
kaikkeni; Hänessä minulla 
on kaikki mitä minä tarvitsen 
elämään ja jumalisuuteen; 
kaikki, mitä minä tarvitsen 
e lääkseni  voi t to isast i  ja 
vo idakseni  o l la  Hänel le 
mieluinen vanhurskauden 
elämässä. Halleluja!

merkitsee sitä, että jumalallinen terveys on jo sinussa; 
sinun ei tarvitse rukoilla tai kysellä sen perään, mikä jo 
on sinun. Sen sijaan sinun on syytä tiedostaa, mitä sinulle 
kuuluu (Filemonin kirje 1:6); vetoa omistusoikeuteesi 
siitä omilla sanoillasi ja toimillasi. Juuri siten sinä vaellat 
Sanassa ja Hengessä; vakuuttamalla Sanaa uskossa, 
välittämättä ja riippumatta olosuhteista. 

Nyt voitkin ymmärtää, miksi Jeesus sanoi: 
”Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, 
mitä päällenne pukisitte” (Luukas 12:22). Hän on 
sinulle lähde ja sinun riittävyytesi. Hänessä sinulla on 
kaikki. Kieltäydy ajattelemasta puutetta, sillä tosiasiassa 
ei ole mitään, mitä sinulle ei jo olisi. Kristus on sinussa, 
ja Kristus on kaikki. Halleluja! 

2 Pietarin kirje 1:3; Kolossalaiskirje 1:27; 1 Johanneksen 
kirje 5:11-12
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Sana sanoo,  et tä s inun tu lee vael taa 
oikeamielisesti ja puhua totuutta sydämessäsi, 

jos aiot vaeltaa Jumalan kirkkaudessa, niin että myös 
Hänen armosuosionsa ja voimansa manifestaatiot 
pääsevät tapahtumaan elämässäsi, Mitä tämä totuuden 
puhuminen sydämessä oikein tarkoittaa? Tässä kohden 
moni putoaa kärryiltä. Heidän ongelmiinsa ei kuulu olla 
vaeltamatta oikeamielisesti; he eivät koe ongelmakseen 
toimia vanhurskaasti, siis toimia oikein, mutta heillä on 
ongelma: miten puhua totuutta sydämessään? 

Huomaa, että psalminkirjoittaja ei sano: ”Se, joka 
…puhuu totuutta naapurilleen”; ei! Olen tietoinen 
siitä, että vain harvat käännökset tulkitsevat sen 
tavalla, joka näyttää ehdottavan, että siinä pitäisi 
lukea ”puhua totuutta jollekin toiselle ihmiselle”, 
mutta, kun tutkitaan asiaa tarkemmin, alkuperäisestä 
heprealaisesta lukutavasta käsin, niin psalminkirjoittaja 
ei sano mitään senkaltaista; sillä ei ole mitään tekemistä 
toisille puhumisen kanssa. Amplified-versio tuo asian 
esille kirkkaasti: ”Hän, joka vaeltaa nuhteettomasti ja 
luonteeltaan vahvana ja toimii vanhurskaasti ja puhuu 
ja pitää totuuden sydämessään.” 

Huomasitko, mistä tässä on kysymys? Siitä, että 
puhutaan totuutta ja pidetään totuus sydämessä. Entä 

Puhuen totta sydämessäsi

Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka 
asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa 
nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja 
puhuu sydämessänsä totuutta (Psalmi 15:1-2). 

maanantai
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Tunnustus
Rakas Isä, kiitän Sinua sanastasi 
sydämessäni  ja  suussani . 
Meditoidessani ja antaessani 
sille äänen, minä olen voitokas; 
minä koen kehittyväni, edistyväni 
ja ulottuvani laajemmalle ja 
levittäytyväni kaikille puolille. 
Suuntani on pelkästään ylös- ja 
eteenpäin. Sinun kirkkautesi, 
armosuosiosi ja voimasi tulevat 
julki elämässäni ja kaikessa, mitä 
minä teen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

mitä tämä sitten merkitsee? Se merkitsee meditoimista: 
omassa sydämessään totuuden puhumista ja 
ajattelemista. Se on Jumalan sanan mietiskelyä. Jos 
olet aikeissa vaeltaa Jumalan kirkkaudessa ja voitelussa; 
jos haluat nähdä Jumalan voiman manifestaation 
omassa hengessäsi ja elämässäsi, niin sinun tulee 
puhua Sanaa. Sinun kuuluu avata Jumalan sanalle 
mahdollisuus ilmetä. Jumalan sana sinun suussasi on 
sitä, että Jumala puhuu; se on vallitseva voima, jota ei 
voida pysäyttää. 

1 Timoteuskirje 4:15 neuvoo sinua mietiskelemään 
Sanaa ja antautumaan kokonaan sille; pidä Jumalan 
sanan totuus sydämessäsi; älä irrota otettasi siitä. Älä 
salli olosuhteiden kietoa itseäsi, näin menestyminen, 
voitto, edistyminen ja vaurastuminen tulevat olemaan 
väistämättä selvä asia, eikä sitä mikään kykene 
pysäyttämään.

1 Kirje Timoteukselle 4:15 NKJV; Joosua 1:8
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Rakkaudessa vaeltaminen on 

vaeltamista kirkkaudessa

…ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi 
Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri 
pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet 

sen kautta tule saastutetuiksi 
(Heprealaiskirje 12:15). 

2 Mooseksen kirjassa (23:25-26) Jumala antoi 
tietyt lupaukset Israelin lapsille, jotka olivat 

Jumalan vanhan liiton valittua kansaa. Hän sanoi heille: 
”Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun 
ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta 
kaukana. Ei keskensynnyttäjää eikä hedelmätöntä ole 
sinun maassasi oleva. Ja sinun päiviesi luvun minä 
teen täydeksi.” 

Ei Jumala sanonut heille: ”Sitten, kun olet rukoillut 
tai paastonnut, niin minä siunaan sinun ruokasi ja 
juomasi, ja minä pidän puutteen [sairauden] sinusta 
kaukana”; ei! Ainoana vaatimuksena oli, että he 
palvelisivat Herraa, ja siunaus olisi sen seurausta: 
heidän keskellään ei tavattaisi mitään sairautta. Ei 
esiintyisi keskenmenoja eikä hedelmättömyyttä 
koko maassa. Hän varmistaisi sen, että naiset saisivat 
normaalin, kokoaikaisen raskauden, ja että kansa eläisi 
terveenä ja vahvana, täyttä ja täysipainoista elämää. 
Tosi mahtavaa!

Sama pätee tänäänkin. Meidän kuuluu vaeltaa 
rakkaudessa. Jeesus sanoi oppilailleen (Johannes 13:34): 
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte 
toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että 

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua rakkautesi 
ilmestymisestä minun hengelleni 
sekä kyvystä ilmaista ja tuoda julki 
Sinun rakkauttasi toisia kohtaan. 
Olet tehnyt minun elämästäni niin 
kauniin ja olet kaunistanut sitä 
armosuosiollasi, rakkaudellasi 
ja vanhurskaudellasi. Kiitos 
kirkkaudestasi elämässäni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

tekin niin rakastatte toisianne.” Ikävä kyllä, monet 
eivät välitä tästä totuudesta, vaan sallivat katkeruuden 
saada otteen heidän sydämestään. Siitä koituu monille 
hirvittäviä seuraamuksia, esimerkiksi heikentäviä 
sairauksia, jotka uhmaavat kaikkia lääkkeitä. Katkeruus, 
viha ja pahansuopaisuus ovat yleisimpiä syitä syövän 
syntymiseen. Jumalallisessa terveydessä vaeltamisessa 
moiset eräterveelliset piirteet eivät saa kuulua sinun 
elämäsi kirjoon. 

Sinä olet syntynyt rakastamaan. Rakkaus on sinun 
elämäsi. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on 
vuodatettu runsaana sinun sydämeesi Pyhän Hengen 
kautta. Rakkaudessa vaeltaminen ei ole sinulle, joka 
olet uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa, mikään 
käsky, vaan se on ainut sinulle soveltuva elämänasenne. 
Raamattu sanoo: Jumala on rakkaus (1 Johanneksen 
kirje 4:18 ja 16); täten rakkaudessa vaeltaminen 
merkitsee Jumalassa vaeltamista. Sinun kehossasi ei voi 
menestyä mikään sairaus, tauti eikä heikkous, sillä sinä 
olet Jumalan kirkkaudessa! Rakkaudessa vaeltaminen 
on kirkkaudessa vaeltamista.

1 Korinttolaiskirje 13:1-8 NIV; Johanneksen kirje 13:35
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Selvitä asia ensin Herran kanssa

…vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras 
(Jaakob 5:16). 

Muuan rakas veli opetti harjoittamaan 
hengellistä auktoriteettia päättäen toimia 

uskossa. Oli ollut pilvistä ja rankasateen tulo oli mitä 
ilmeisintä. Astuessaan kotinsa pihamaalle hän käski 
sadetta, ettei se alkaisi satamaan. Mutta varsin pian 
sade alkoi ropista toden teolla. Hän käski sateen lakata, 
mutta mitä enemmän hän latasi komennuksiaan, sitä 
rankemmaksi sade äityi ja hän kastui likomäräksi. 

Hän oli lukenut, että Elia pysäytti sateen, niin ettei 
satanut kolmeen ja puoleen vuoteen (1 Kuningasten 
kirja 17), ja hän ajatteli: ”Jos kerran Elia pystyi siihen, 
miksipä en minäkin?” Mutta nuoren miehen ymmärrys 
ei aivan riittänyt. 

Jos tutkisit pelkästään 1 Kuningasten kirjan lukua 
17, saattaisit päätyä ajattelemaan, että Elia pelkästään 
julisti, että kolmeen ja puoleen vuoteen ei sataisi 
tippaakaan, ja että hän ryntäsi suoraa päätä Ahabin 
palatsiin, ja sadepilvet sulkeutuivat. Jaakob 5:17 
osoittaa meille, että asiassa oli jotain muutakin: ”…hän 
rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan 
päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.” 
Ennen kuin Elia julisti, ettei sataisi tippaakaan, hän 
oli jo selvittänyt asian Jumalan kanssa. Hän oli 
viipynyt Jumalan seurassa rukouksessa kammiossaan; 
kyseessä oli erittäin argumentoiva rukous, sillä sateen 
pidättäminen ei ole ihmisen valtuuksien rajoissa. 

keskiviikko
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Hesekiel 29-30

Juudaan kirje 
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Daniel 11-12

Tunnustus
Siunat tu  ta ivaa l l inen I sä , 
sydäntäni ilahduttaa tieto siitä, 
että minä voin asettaa eteesi 
asiani rehellisessä, sydämestä 
n o u s e v a s s a ,  k e s t ä v ä s s ä 
r u k o u k s e s s a  j a  s e l v i ä n 
epäsuotuisista olosuhteista. Kiitos 
Sinulle, Herra, tästä kerrassaan 
mahtavasta etuoikeudesta ja 
oikeudesta tulla kuulluksi joka 
kerta, kun esitän asioitani ja 
rukouspyyntöjäni Jeesuksen 
nimessä. Kunnia Sinun nimellesi 
ikuisesti!

Jesaja 1:18; Jesaja 43:26; Jesaja 38:1-2

Jeesus teki selväksi Matteuksen evankeliumissa 
(5:45), että sateen lähettäminen on yksinomaan 
Jumalan vallassa: ”…että olisitte Isänne lapsia, joka 
on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin 
pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille 
kuin vanhurskaillekin.” Elia toimi niin, että hän saattoi 
vahvat näkemyksensä Herran eteen rukouksessa, ja 
Herra vastasi myöntävästi hänen vetoomukseensa. 

Juuri täten sinäkin toimit puuttuessasi tapauksiin, 
tilanteisiin ja aiheisiin, jotka ovat sinun henkilökohtaisen 
hallinta-alueesi tai valtuuksiesi ulkopuolella. Sinun on 
ensiksi viivyttävä rukouksessa. Siinä tarvitaan ensin 
intensiivisiä hetkiä, sydämestä nousevaa, totista 
rukousta, avuksi huutavaa rukousta, esirukousta ja 
Jumalan kiittämistä. Sellainen rukoileminen antaa 
Raamatun mukaan pääsyn käyttämään voimaa, joka 
vaikuttaa voimallisesti (Jaakob 5:15 AMP).
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2 Timoteuskirje 3:16 sanoo, että jokainen kirjoitus 
on annettu Jumalan Hengen inspiroimana, 

millä tarkoitetaan Raamatun tutkimisen kannalta sitä, 
että sinun on aivan ensiksi taivuttava Pyhän Hengen 
opastettavaksi. Sinun ei tulisi opiskella Raamattua 
samaan tapaan kuin toimit akateemisen julkaisun tai 
oppikirjan kanssa. Kun opiskelet, sinun on käytettävä 
Raamattua lukiessasi ristiviitteitä ja luotettava Pyhään 
Henkeen, joka antaa sinulle ymmärrystä. 

Raamatun tehtävänä on osaltaan antaa elämääsi 
Sanan ilmoitustietoa; Hän antaa sinulle kyvyn 
tarkastella Valtakunnan salaisuuksia ja mysteereitä 
niiden sisäpuolelta. Hän opettaa sinulle Sanaa. Sen 
vuoksi luota Häneen ja vakuuta, että Hän on kanssasi 
opettaen sinua ja paljastaa sinulle Sanaansa sitä 
tutkistellessasi, mikä on tosi tärkeää. 

Lisäksi, varmista, että käytössäsi on hyvä 
opiskeluraamattu. Jokaisesta Raamatusta ei ole 
opiskeluraamatuksi .  Opiskeluraamatussa on 
ristiviitteensä. Niiden avulla sinä löydät eri käsitteet, 
sanat, sanonnat tai lauseet, jotka esiintyvät eri puolilla 
Raamattua käsitellen samaisia asioita. Esimerkiksi 
The Rapsody of Realities Devotional Study Bible on 
tällainen ristiviittein varustettu Raamattu, joka sisältää 

Tunne Sanaa itsesi tähden

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka 
koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 

häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa 
(2 Timoteuskirje 2:15). 

torstai
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1 Pietarin kirje  3
Hesekiel 31-32

Juudaan kirje 
1:12-25

Hoosea 1-2

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
s a n a s t a s i ,  j o k a  v a l a i s e e 
minun polkuni ja saa minut 
vaeltamaan sinun viisaudessasi. 
Henkesi vaikutuksesta minun 
ymmärrykseni s i lmät ovat 
valaistut ja mieleni on uudistunut 
S inun  sanas i  muka i seks i 
e d i s t y m ä ä n ,  k a s v a m a a n , 
vaurastumaan ja voittamaan, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

inspiroivia artikkeleja. Niiden avulla voit opiskella ja 
ymmärtää Sanaa. Voit tilata sen osoitteesta www.
rapsodyofrealitiesbibles.com. 

Mikäli et osaa Sanaa omaa itseäsi varten, sinulle 
käy huonosti tässä elämässä. Hoosean kirjassa (4:6) 
Jumala ei sanonut: ”Minun kansani tuhoutuu, koska 
he eivät rukoile kyllin, eivät käy jumalanpalveluksessa, 
tai ovat aina tekemässä vääriä asioita”; ei niin! Vaan 
Jumala sanoi: ”Minun kansani joutuu häviöön 
[tuhoutuu], sillä se on taitoa [tietoa]vailla…” Jumala 
ei puhunut tieteellisestä tiedosta eikä historiatieteestä; 
Hän viittasi Jumalan sanan tietämykseen. 

On tärkeää, että omaksut Jumalan sanan omaan 
elämääsi. Mutta sen omaksuminen edellyttää, että 
tunnet Jumalan sanaa. Juuri sen vuoksi Hän haluaa 
sinun opiskelevan sitä. Voit olla menestyvä, elää 
voitokkaasti, vaeltaa jumalallisessa terveydessä ja kokea 
voittoja päivittäin. Kieltäydy olemasta tietämätön. 
Antaudu Jumalan sanalle, niin tulet väistämättömästi 
menestymään, edistymään ja vaurastumaan.

Hoosea 6:3; 1 Kirje Timoteukselle 4:15-16; 
Apostolien teot 20:32
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Monet lukevat Raamattua, mutta eivät 
ymmärrä Kirjoitusten sanomaa. Raamattu 

sisältää Jumalan sanaa. Se on Jumalan todistusta siitä, 
mitä Hän sanoi, mitä ihmiset sanoivat, mitä paholainen 
sanoi, mitä enkelit sanoivat ja mitä Jeesus sanoi. Tämä 
merkitsee sitä, että sen sisällä kaikki on ymmärrettävä 
siitä lähtökohdasta, kuka kulloinkin puhuu ja mikä on 
heidän puheensa tai kirjoituksensa pyrkimys. Se on 
Jumalan todistusta ihmisen, henkien ja ympäristön 
alkuperästä, elämästä.  

Opiskellessamme Raamattua Uuden testamentin 
ajan alkuseurakunnasta on tärkeää havaita, että 
alkuseurakunta eli kasvun aikakauttaan. Opetuslapset 
eivät tienneet kertaheitolla kaikkea alkuseurakunnan 
aikana. Kun opiskelet Apostolien tekojen alun 
viittätoista lukua, kirkko ei oikein ottanut uskoakseen, 
että ei-juutalaisetkin saattaisivat olla Kristuksessa. 
Viidennessätoista luvussa kerrotaan siitä vakavasta 
debatista, missä Pietari joutui selittämään asiaa heille, 
kun Jaakob puolestaan tuki esitystä viittaamalla 
Kirjoituksiin (Apostolien teot 15:6-29). 

Senpä vuoksi opiskellessasi Raamattua sinun tulisi 
ymmärtää kirjoittajien oman aikansa ajattelua ja kulttuuria. 
Esimerkiksi, jotkut Jeesuksen opetukset Matteuksen, 
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa 
eivät olleet tarkoitettu uudelle luomukselle. Jotkut 
noista kirjoituksista eivät ole tarkoitetut kristittyjen 

Kirjoitusten ymmärtäminen

Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään 
kirjoitukset (Luukas 24:45). 

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
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1 Pietarin kirje 4

Johanneksen 
ilmestys 1:1-20

Hoosea 3-4

Rukous
Rakas Isä, kiitos, että olet 
antanut minulle ymmärrystä 
Kirjoituksiin ja olet tehnyt minut 
viisaaksi Kristuksessa Jeesuksessa 
toteutuneen pelastuksen asiassa. 
Olen todella etuoikeutettu 
saadessani olla siten armoitettu, 
että voin ymmärtää Valtakunnan 
salaisuuksia. Kiitos Sinulle, kallis 
Pyhä Henki, että opetat minulle 
kaikkea, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

elettäviksi; ne olivat juutalaismielisille; ei heille, jotka 
ovat ottaneet vastaan iankaikkisen elämän. Hän sanoi 
opetuslapsillensa eräässä tilanteessa: ”Miksi olette niin 
pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?” (Markus 4:40). 
Et voi lukea sitä ajatuksella, että ”voi, jospa minunkin 
kohdallani on niin, että minulla ei ole lainkaan 
uskoa, ja siksi asiat eivät suju minulta.” Olettamus 
olisi täysin väärä, sillä ei ole yhtäkään kristittyä, jolla ei 
olisi uskoa. Raamattu sanoo, että Jumala on kullekin 
kristitylle suonut tietyn uskonmäärän (Roomalaiskirje 
12:3). Vanhan liiton aikana eläneiden kohdalla oli 
mahdollista, että heiltä puuttui usko tyystin, sillä eivät 
he olleet uudestisyntyneitä. He olivat aistien varassa 
eläviä ihmisiä, jotka elivät lainalaisina, ja uskohan ei ole 
peräisin aisteista vaan Hengestä. Mutta jokainen meistä 
kristityistä on saanut määräosansa uskoa. 

Opiskele Raamattua tukeutuen hengelliseen 
ymmärrykseen, niin saat syvemmän näkemyksen 
Jumalan suunnitelmista koskien seurakuntaansa, itseäsi 
ja maailmaa mitä tulee menneisiin, nykyhetken kuin 
tulevienkin aikojen vaiheisiin. 

Matteus 13:11; Johanneksen kirje 14:26
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voitelu on sinussa

Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette 
häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen 
tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa 

teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä 
ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin 

pysykää hänessä (1 Johanneksen kirje 2:27). 

Pyhä Henki, Hän, joka antaa voitelun, elää 
sinussa kaikessa täyteydessään. Meidän vain 

tarvitsee tunnustaa ja tiedostaa, että meissä asuu 
Hän, joka on suurempi. Hän on yhtä paljon sinussa 
ja kanssasi silloin, kun ”tunnet” voitelun, kuin Hän on 
silloinkin, kun et ”tunne” mitään. 

Älä yritä vetää Jumalaa aistien valtapiiriin; Hän 
ei antaudu kanssakäymiseen siinä ympäristössä. Älä 
perusta kristillisyyttäsi tunteisiin. Ikävä kyllä se on 
monille heidän ainoa tapansa käsittää jotakin Jumalasta; 
he luottavat enemmän voitelun ”tunteeseen” tuntea 
Jumalan läsnäoloa. Kun he eivät ”tunne” sitä, heidän 
mielestään jokin on silloin väärässä, ja niin he ryhtyvät 
rukoilemaan ja parkumaan: ”Oi, Herra, anna voitelun 
langeta ylleni; minä haluan tuntea Sinun läsnäoloasi!” 
Jotkut jopa alkavat paastota auttaakseen voitelun 
tulemista. Osaa olla todella konseptit sekaisin! 

Voitelu on Pyhän Hengen vaikutusta siitä, 
että Pyhä Henki on toiminnassa. Se ilmenee myös 
Pyhän Hengen voiman erityisenä vaikutuksena tai 
tulemisena. Esimerkiksi, kun voitelu tulee vaikkapa 
vaatekappaleeseen, kuten esimerkiksi nenäliinoihin 

lauantai
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ilmestys 2:1-12

Hoosea 5-6

Rukous
Kallis Isä, kiitos siitä, että olet 
antanut minulle Pyhä Hengen 
elämään minussa siinä ihmeitä 
tekevässä voimassaan. Sinä 
kykenet tekemään minussa 
asuvan armosuosiosi ja voimasi 
kautta monin verroin enemmän 
mitä minä taidan pyytää tai 
ajatella. Minä tunnistan ja 
aktivoin tuon voitelun tänään, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

1 Korinttolaiskirje 6:19; 1 Johanneksen kirje 2:20 

tai vaatekappaleisiin, joita vietiin Paavalin päältä ja 
laitettiin sairaiden päälle (Apostolien teot 19:4), niin 
kyseessä on Hänen voimansa tuleminen johonkin 
materiaaliin. Nyt kysymme, kumpi on suurempaa: 
Pyhän Hengen persoona vai Hänen vaikutuksensa ja 
voimansa tuleminen? Nimenomaan persoona, totta 
kai! Aivan kuin vertaisit keskenään ihmistä ja hänen 
varjoaan. 

Voitelun kerjääminen ja sen perään itkeminen on 
silkkaa tietämättömyyttä tosiasioista, kun kerran Pyhä 
Henki asuu sinussa. On kuin huutaisi varjon perään. 
Ei sellainen vetele. Lakkaa yrittämästä ottaa vastaan 
enemmän voitelua. Lopeta toiveet siitä, että saisit 
lisää voitelua taivaasta. Katso sisimpääsi. Ala käsittää, 
että Kristus elää sinussa; Hän on tuo Voideltu ja koko 
voitelun omistaja. Koska Hän elää sinussa, se merkitsee 
sitä, että sinulla voi todellakin olla kaikki valta, mitä 
sinä ikinä tarvitset, ja se on juuri sinun sisimmässäsi. 
Opi virittämään palavaksi tämä Jumalan lahja, joka on 
sinussa (2 Timoteuskirje 1:6). 
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Tämän päivän tutkistelussa syvennymme kahteen 
tärkeään ajatukseen, jotka koskettavat Jumalan 

unelmaa sinusta. Ensimmäinen on, että kristittynä 
sinun tulee tiedostaa olevasi todellakin kaikkivaltiaan 
Jumalan asumus ja elävä pyhäkkö. Sinä olet täynnä 
Jumalaa, aivan kuten Jeesus oli vaeltaessaan täällä 
maanpäällä. Jumala ei ole sinussa yhtään vähemmässä 
määrin verrattuna siihen, miten Hän oli Jeesuksessa 
Kristuksessa. Tämä ei ole sellainen asia, mihin sinun 
tulisi kasvaa ajan mittaan, ei; tämä on todellisuutta, 
mihin sinun on syytä herätä. Sinä olet elävän Jumalan 
temppeli. 

1 Korinttolaiskirjeessä (3:16) sanotaan: ”Ettekö 
tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan 
Henki asuu teissä?” Jumala tahtoo nyt juuri sitä, että 
sinusta tulee ”Jumala sisimmässäni -mielinen.” Hän 
on täyttänyt sinut itsellään. Tämä kävi mahdolliseksi 
Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja 
ylösnousemuksen myötä. Hänen ylösnousemuksensa 
teki mahdolliseksi, että me saimme Jumalan elämän ja 
elämme nyt Jumala-elämää. 

Toiseksi, Jumala tahtoo sinun tietävän ja vaeltavan 
täysin ja tarkoin tietoisena Hänen tahdostaan. Hän 
ei halua sinun olevan ikinä epätietoinen Hänen 
tahdostaan missään asiassa. Jeesus ei ollut koskaan 
epäilevällä kannalla Isän tahtoa koskien; joten minkä 
kumman vuoksi sinäkään olisit? Kun olet täytetty 

Jumalan unelma sinusta

…ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka 
on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen 
Jumalan kaikkea täyteyttä (Efesolaiskirje 3:19). 

sunnuntai
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2 Pietarin kirje 1

Johanneksen 
ilmestys 2:13-29

Hoosea 7-8

Rukous
Kiitän Sinua, siunattu Isä, 
väkevästä kädestäsi, joka on 
päälläni, jotta voin vaeltaa 
täydellisessä tahdossasi kaiken 
aikaa. Minä elän täyttääkseni 
Sinun unelmaasi ja tarkoitustasi 
elämäni suhteen tuottaen kunniaa 
ja ylistystä Sinun nimellesi. Sinun 
sanasi auttaa minua menestymään 
tänään ja aina, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Hänen tuntemisellaan (”epignosis” – kreikk.), sinä 
kykenet soveltamaan Jumalan viisautta täyttäessäsi 
Hänen tahtoaan. 

Ei siis kummakaan, että Henki rukoili apostoli 
Paavalin kautta Kolossalaiskirjeessä (1:9), että 
tämä tulisi seurakunnan todellisuudeksi: ”…että 
tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa 
hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä.” Hän 
haluaa näin tapahtuvan täällä maanpäällä eikä vasta 
sitten kun pääset taivaaseen. Se on Hänen unelmansa 
sinusta. Tässä on yksi syy siihen, miksi me osallistumme 
seurakunnan jumalanpalveluksiin pitäen niitä tosi 
tärkeinä meille kristityille. 

Seurakunnassa sinulle opetetaan Jumalan sanaa, 
jonka avulla rakennut hengellisesti, ja sinun uskosi 
rakentuu vahvemmaksi.  Jumalan sana on Jumalan 
tahtoa ja Jumalan viisautta. Hänen tahtonsa tuntemisella 
täyttyminen kaikessa viisaudessa on sinulle sitä, että 
sinä täytyt Hänen sanastansa. Kun niin tapahtuu, käy 
kuten Kolossalaiskirje 1:10 sanoo: sinä alat kantaa 
hyvää hedelmää kaikissa hyvissä teoissa. Se vasta 
onkin elämää! 

Jeremia 29:11; 3 Johanneksen kirje 1:2 
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Apostolien teoissa (3:25) kerrotaan, että kun 
Pietari oli julistamassa juutalaisille, hän sanoi 

heille: ”Te olette profeettain ja sen liiton lapsia…” 
Pietari puhui hengellisessä mielessä. Ei hän tarkoittanut, 
että he olisivat profeettojen lapsia siinä mielessä, että 
profeettojen vaimot olisivat heidät synnyttäneet; ei 
suinkaan. Tämän kautta meille avautuu seikka, jossa 
meidän tarvitsee ymmärtää sangen tärkeä asia: kun 
hän kutsui heitä profeettojen ja liittojen lapsiksi, hän 
tarkoitti lupauksen tai puhutun Sanan lapsia. 

Jos he olivat profeettojen ja liittojen lapsia, keitä 
me sitten olemme? Tätä maailmaa vaivaa varsinainen 
ongelma nimeltään identiteettikriisi. Monet eivät tiedä 
keitä he oikeasti ovat. Yhäti he askaroivat kysymyksen 
parissa: Kuka minä olen? Mitä varten minä olen täällä 
maanpäällä? Mitä minun elämäni oikeastaan on? 
Alkuseurakunnan uskovat eivät väitelleet Pietarin 
kanssa, sillä he tiesivät, että hän kertoi tuossa totuuden 
heidän identiteetistänsä. He eivät kuuluneet liittoon; 
he olivat liiton lapsia. 

Moni kristitty riemuitsee ajatuksesta, että hän on 
liitossa Jumalan kanssa, Ei! Emme me ole liitossa Jumalan 
kanssa; me olemme liiton lapsia. Juuri sitä me olemme; 
me olemme liiton aikaansaannoksia. Galatalaiskirje 
3:27-29 sanoo: ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen 
kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei 
ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa 

Keitä me olemme?

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia 
Kristuksessa Jeesuksessa (Galatalaiskirje 3:26). 

maanantai
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Tunnustus
Minä tiedän kuka minä olen; 
ja mitä minulle kuuluu. Minä 
olen Aabrahamin siementä, 
Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Kristus on 
minussa, Hänessä minä elän 
ja liikun ja Hänessä on minun 
olemiseni. Suurempi on Hän, joka 
on minussa, kuin hän, joka on 
maailmassa. Saatana ja maailma 
ovat minun jalkojeni alla. Minä 
elän voitossa, jumalallisessa 
terveydessä ja vauraudessa ja 
minun elämässäni vaikuttaa 
noste, joka vie minua ainoastaan 
ylös- ja eteenpäin, kirkkaudesta 
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

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.” 

Apostoli Paavali antaa meidän tietää edellisessä 
kirjoituksessaan, että me olemme yhtä paljon 
Aabrahamin siementä kuin juutalaiset, joita Pietari 
puhutteli omassa kirjeessänsä. Uusi luomus on 
varsinainen Aabrahamin hengellinen siemen. Me 
olemme lupauksen perillisiä. Roomalaiskirje 8:17 
sanoo: ”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme 
myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen 
kanssaperillisiä…” Juuri sitä me olemme; siinä 
on meidän identiteettimme! Se on tämän hetken 
todellisuutta. Halleluja!

1 Johanneksen kirje 4:4; 1 Johanneksen kirje 3:1  
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Juhli elämässäsi olevaa Sanaa

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana 
oli Jumala (Johannes 1:1). 

Jotkut eivät tiedä miten juhlia Jumalan sanaa 
omassa elämässään. Kun he kuulevat siitä, 

heille se on vain kuin joku seremonia; niinpä he eivät 
omista Sanalle sille kuuluvaa persoonallisuutta ja 
kunniaa. He eivät ole ikinä asettaneet Jumalan sanaa 
palkintopaikalle. Sinulle Sanan tulisi merkitä aivan 
kaikkea, sillä meidän elämämme on rakennettu Sanalla; 
Jumala rakentaa itsensä meihin Sanansa kautta. 

Sana on suurin asia, mitä sinä ikinä voit saada 
täällä maanpäällä, sillä kaikki sai alkunsa Sanasta; Sana 
loi koko maailman; ”Kaikki on saanut syntynsä hänen 
kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on” (Johannes 1:3). Jumalan Sana on Jumala. 
Niinpä kiirehdi aina antamaan kunnia Jumalan sanalle 
ja juhlistamaan Sanaa. Sanan juhliminen on sitä, että 
me juhlimme Jeesusta, sillä Jeesus on elävä Sana. 

Sanan tosi juhlinta on Sanan toteuttamista; siinä 
elämistä ja sen kanssa elämistä. Jaakob 1:22 sanoo: 
”Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, 
pettäen itsenne.” Jotkut ovat pelkästään varastoineet 
Sanaa sydämeensä, mutta ei sellainen riitä. Sinun 
kuuluu toimia Sanan varassa. Sinun on meditoitava 
Sanaa niin, että se kasvaa mahtavasti sinussa ja 
voittaa. Kun juhlit Sanaa, sinun elämästäsi tulee Hänen 

tiistai
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Rukous
Pyhä Isä, minä kiitän Sinua 
ihmeellisestä lahjastasi, Sinun 
sanastasi. Juhliessani Sanaasi 
iloiten ja innoissani, sen voima 
vapautuu ja saa aikaan se, mistä 
se puhuu minun elämässäni ja 
saa minut kerrassaan säteilemään 
ja tuomaan ilmi sinun ylistystäsi 
ja kunniaasi, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Jeremia 15:16; Jaakob 1:25; Psalmit 19:7 

viisautensa, kirkkautensa ja armosuosionsa ilmentymä 
ja säteily. Halleluja!
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Jumalan sanan toiminta sinussa

…että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan 
kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen 

tietoon (Efesolaiskirje 3:10). 

Tiesitkö, että meissä on jotain sellaista, etteivät 
enkelitkään eivät pääse yläpuolellemme 

– me olemme uusia luomuksia? Enkelit ovat 
kunniakkaita ja ihailtavia olentoja. He ovat aivan 
erityisiä kirkkaudessaan ja väkeviä voimassaan, mutta 
he suorastaan hämmästelevät sitä, mitä Jumala on 
tehnyt meidän kohdallamme, meissä, ja meidän 
hyväksemme, sillä vaikka he ovat niin kunniakkaita 
kuin ovat, ei Jumala elä heissä, ja niin ”arvottomia” 
kuin me olemmekin, Hän antoi meille uuden elämän 
ja teki meidät Hänen eläviksi pyhäköiksi. Tämä seikka 
pysyy ikuisena mysteerinä enkeleille; he eivät sitä 
käsitä. Ja arvaapa mitä? Jumala valitsi meidät, että me 
selvittäisimme sen heille. 

Seurakunnan on tehtävä heille tiettäväksi 
Jumalan viisauden kaikki rikkaus. Juuri siitä syystä me 
saarnaamme aina Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, mitä 
enkelit nimenomaan haluavat kuunnella. He rakastavat 
sitä; he haluavat tietää enemmän pelastuksesta, jonka 
Jeesus toi ihmisille, sillä se on asia, minkä he voivat 
tietää ainoastaan Kirjoituksista. Heillä ei ole siitä 
todellista kokemusta. He eivät tiedä, millaista se on; 
joten he kuulevat siitä meiltä. Siitä apostoli Paavali 
vihjaa sanoessaan: ”…että Jumalan moninainen viisaus 
seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten 
ja valtojen tietoon” (Efesolaiskirje 3:10). 

keskiviikko
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Rukous
Rakas Isä, minä kiitän Sinun 
sanastasi elämässäni ja se 
saa sydämeni riemuitsemaan. 
Sinun käskysi ovat puhtaat, 
ne valaisevat silmät. Ne ovat 
kalliimmat kultaa, puhtaan 
kullan paljoutta, makeammat 
hunajaa ja mehiläisen mettä. 
Meditoidessasi  Sanaasi  ja 
suostumalla s i ihen minun 
elämäni muuttuu kirkkaudesta 
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Kyseessä on todellakin suuri etuoikeus ja kunnia, 
että saamme Jeesuksen Kristuksen seurakuntana selittää 
Jumalan viisautta ja salaisuuksia jopa enkeleille. Jos siis 
tämäkin kuuluu vastuualueeseemme, se tarkoittaa 
sitä, että meidän tulee tuntea Jumalan sanaa. Meidän 
on elettävä Sanassa ja elettävä Sana todeksi. Toisin 
sanoen, sinun kuuluu olla varsinainen Jumalan sanan 
ilmentymä; ja sehän onkin juuri tosi kristillisyyttä. Se on 
Jumalan sanan ilmentämistä; Hänen vanhurskautensa ja 
Hänen persoonallisuutensa ilmentämistä. Me olemme 
Hänen kirjeitään. 

2 Korinttolaiskirje 3:2 sanoo: ”Te itse olette 
meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu 
ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat.” Kristuksen 
kirje on Kristuksen sanaa. Kristuksen sana on Jumalan 
sanaa. Me siis olemme Kristuksen lihaan tulleita 
kirjeitä, mikä tarkoittaa sitä, että me olemme Jumalan 
sanaa, joka on tullut lihaksi, aivan kuten Jeesus. Tosi 
kristillisyys on Jumalan sanan toimimista minussa ja 
sinussa. Halleluja! 

2 Korinttolaiskirje 3:18; 1 Pietarin kirje 1:12 
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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. 

KIRjOITTAjASTA
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