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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 710 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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Palvellen Hengen uudessa 

tilassa
Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin 

himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän 
jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää 

kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja 
kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin 

että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa 
tilassa emmekä kirjaimen vanhassa 

(Roomalaiskirje 7:5-6).

Avausjakeemme on apostoli Paavalin kirjeestä 
Roomassa vaikuttavalle seurakunnalle. Siinä 

hän kehotti heitä palvelemaan Jumalaa hengen 
uudessa tilassa, eikä siis vanhan mallin mukaisesti 
lihassa. Jumalan palveleminen hengen uudessa tilassa 
tarkoittaa sitä, että palvelet Häntä nykyisessä tilassasi 
sellaisenasi, vanhurskaaksi ja aitoon pyhyyteen luotuna, 
ei lain tai aistien tilassa. 

Tämä antaa meidän ymmärtää, mitä Paavali 
sanoi 2 Korinttolaiskirjeessään (5:17), että kun 
ihminen on Kristuksessa, hän on uusi luomus; vanha 
– lihallinen, vanha elämä ja kaikki siihen luettava – 
on kadonnut ja uudet asiat ovat tulleet niiden tilalle. 
Uudestisyntyneenä sinä olet hengen uudessa tilassa; 
elät Hengellä täyttyneenä, Hengen hallinnassa ja 
Hengen vaikutuksessa. 

Roomalaiskirje 6:6 sanoo: ”…tiedämme sen, 
että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan 
ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, 
niin ettemme enää syntiä palvelisi…” Vanha elämä 
on naulittu ristille yhdessä Kristuksen kanssa. Sinä 
olet nyt pukenut päällesi Kristuksen (Galatalaiskirje 
3:27). Sinussa ei tapahtunut pelkästään jokin muutos, 
kun synnyit uudesti, vaan kyseessä oli todellinen 
hengellinen uudestisyntyminen. Sinut siirrettiin pois 

keskiviikko
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Sananlaskut 28

Tunnustus
Rakas Isä, kiitän Sinua, että 
olet tuonut minut elämän 
uuteen e lämään,  joka on 
fyysistä ylempänä! Julistan, että 
epäonnistumiset, tappiot ja 
vaivat, jotka kuuluivat vanhaan 
elämään, ovat nyt takanapäin. 
Olen pukenut päälleni uuden 
ihmisen, joka on uudistunut 
Kristuksen tuntemuksesta, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Efesolaiskirje 4:22-24; Kolossalaiskirje 3:9-10

vanhasta, tapahtui vanhan korvaaminen tai vanhan 
tilalle istuttaminen, sen vanhan tilalle, minkä olit 
saanut syntyessäsi vanhemmistasi, ja kaikki korvattiin 
turmeltumattomalla Jumalan elämällä. Kyseessä on 
ihka uusi elämä. 

Tämä sinussa oleva uusi elämä, siirtää pois 
kaiken turmiollisen ja heikentävän maallisen elämän 
vaikutuksen. Roomalaiskirje 6:4 sanoo: ”Niin olemme 
siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista 
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman.” Ilmaus ” uudessa 
[elämän] tilassa” ei viittaa eikä ehdota, että kyseessä 
olisi aiemmin olleen uudistamista eikä uudelleen 
kunnostamista; ei missään nimessä. Se tarkoittaa juuri 
sitä, että vanha on tyystin korvattu uudella, mitä ei ollut 
aiemmin olemassakaan. 

Kaiken kukkuraksi tämä uusi elämä on korkeampaa 
ja laadultaan aivan toista kuin tavallinen ihmiselämä, 
sillä tämän elämän alkuperä on Jumalassa. Sinun vanha 
luontosi otettiin pois sillä hetkellä, kun tunnustit, että 
Jeesus Kristus on sinun Herrasi, ja nyt sinut on nostettu 
elämän uuteen tilaan palvellaksesi Jumalaa hengen 
uudessa tilassa. 



finnish

2

Uutena luomuksena Kristuksessa Jeesuksessa 
olet tosi erikoinen; olet ensimmäistä ja 

parasta mitä Jumala on luonut: ”Tahtonsa mukaan hän 
synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen 
luotujensa esikoiset” (Jaakob 1:18). Olet kasvamassa 
olevaa kauneutta ja korkeinta, mitä Jumala on 
tehnyt. Olet Hänen erinomaisesti tekemänsä luomus 
(Efesolaiskirje 2:10). 

Psalmissa 139:14 sanotaan, että olet aivan 
erityinen ja ihmeellisesti tehty; olet Jumalan mainio 
taideteos, ja psalminkirjoittaja sanoi: ”Sen minun sieluni 
kyllä tietää!” Arvosta siis sitä, kuka sinä olet. Älä elättele 
toiveita olla joku muu. 

Sinussa on tosi paljon hyviä asioita. Olet 
kallisarvoinen helmi. Jos et rakasta itseäsi, et 
tosiasiallisesti kykene rakastamaan ketään. Älä jää 
odottelemaan toisten kehuja: asettaudu peilin eteen 
ja arvosta sitä, mitä Jumala on tehnyt. Onnittele 
itseäsi. Vakuuta itsellesi, että olet kaunis, ja ylistä sitten 
Jumalaa, joka on tehnyt sinut niin ihmeelliseksi ja on 
täyttänyt sinut kirkkaudellaan. Katso itseäsi peilistä ja 
sano: ”Herra, rakastan sitä, mitä Sinä olet tehnyt!” 

Arvosta sitä mitä olet

…että sinun uskosi, se usko, joka on meille 
yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, 

mikä meillä Kristuksessa on (Filemon 1:6).

torstai
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Sananlaskut 29

Rukous
Rakas taivaallinen Isä, Sinun 
valtaistuimesi perustana on 
vanhurskaus ja oikeus; rakkaus 
ja uskollisuus kulkevat edelläsi. 
Kiitos, että olet tehnyt minusta 
kirkkautesi ja armosuosiosi 
ilmentäjän ja olet kaunistanut 
sydämeni nöyrän ja hiljaisen 
h e n g e n  k a t o a m a t t o m a l l a 
kauneudella! Oi, mikä ilo saada 
tietää, että olen Sinun ihmeellisesti 
luoma teoksesi! Minä kerron 
aina Sinun ihmeellisistä teoistasi 
ja ihailtavasta rakkaudestasi! 
Aamen. 

Jaakob 1:17;1 Pietarin kirje 2:9; Efesolaiskirje 2:10 (AMP)

Ymmärrä, että sinä tihkut Hänen kirkkauttansa. Sen 
vuoksi rakasta Häntä ja rakasta häntä, jonka hän on 
tehnyt – SINUA. Nauti elämästäsi jokaisesta hetkestä. 
Katso aina asioiden positiivista puolta. Arvosta 
kaikkialla näkemääsi hyvää. Arvosta itseäsi ja arvosta 
lähelläsi olevia. Haasta mielesi positiiviseen suuntaan 
elämässä ja saat hämmästellen todeta sen tulokset. 

Olet Jumalan Nro 1! Tätä sinun kuuluu puhua 
itsellesi. Älä ikinä tuomitse itseäsi toisten sanomisilla; 
merkityksellistä on vain se, mitä Jumala sanoo sinusta. Ja 
tiedätkö mitä? Hän ajattelee korkeita asioita ajatellessaan 
sinua, ja sen vuoksi hän on investoinut sinuun niin 
paljon. Kunnia Hänen nimellensä ikuisesti!
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Olet syntynyt, sinut on ennalta määrätty 
ja nimetty hallitsemaan tätä elämää. 

Ilmestyskirja 5:10 sanoo, että Kristus on tehnyt 
meidät kuningaskunnaksi [kuninkaiksi] ja papeiksi… 
hallitsemaan maan päällä”. Sitten 1 Korinttolaiskirjeestä 
(15:25) luemme kiintoisan asian: ”…hänen pitää 
hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki 
viholliset jalkojensa alle.” 

Jeesus ei ole fyysisesti läsnä tämän päivän 
maailmassa, mutta silti Hän hallitsee niiden välityksellä, 
jotka ”ottavat vastaan armosuosion paljouden ja 
vanhurskauden lahjan.” Ainut Hänen tapansa hallita 
toteutuu, kun me hallitsemme vanhurskaudella. 
Vanhurskauttamisen opin ymmärtäminen tekee meistä 
elämisen mestareita. Se antaa sinulle hallitsemisen 
käsityksen, sellaisen, ettei mikään horjuta sinua; sinä 
olet ohjaksissa ja kontrolloit asioita sekä olosuhteita. 
Sinä saat asiat tapahtumaan!

Vanhurskaus on Jumalan luontoa, ja sinä tulit 
osalliseksi siitä luonnosta syntyessäsi uudesti. Sen 
vuoksi harjoita hallitsemista. Elä siten kuin kuningas. 
Älä puhu niin kuin olisit lähtöisin tästä maailmasta. 

Hän hallitsee käyttäen sinua

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden 
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa 

enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden 
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan 

yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta 
(Roomalaiskirje 5:17). 

perjantai
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Sananlaskut 30

Tunnustus
Kunnia Jumalalle korkeuksissa, 
olen ottanut vastaan armosuosion 
v o i d a  h a l l i t a  j a  v a l l i t a 
kuninkaana tässä elämässä. 
Sen vuoksi minä harjoitan 
hallitsemista olosuhteiden ylitse. 
Tuon ilmi Jumalan kunniaa ja 
julistan vaurautta, terveyttä, 
menestystä, kunniaa, Jumalan 
suosionosoituksia ja rauhaa 
itselleni ja rakkailleni. Jumalan 
sana pysyy iäti ja saa minussa 
aikaan tuloksia nyt ja aina, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Kieltäydy pelkäämästä. Puhu auktoriteetilla, sillä kaikki 
luotu on ylivertaisen käskyn mukaan kuunneltava ja 
vastattava sinulle. Kieltäydy kerjäämästä, sillä kuninkaat 
eivät kulje kerjuulla. 

Sinun ei tarvitse pyytää mitään edes Jumalalta 
tai tehdä jotakin ennen rukoukseen käymistä; rukoile 
Hänen sanansa mukaisesti ja toimi Jeesuksen nimessä. 
Hallitse ympäristöäsi ja tartu elämäsi olosuhteisiin. 
Vakuuta vaurautta, jumalallista terveyttä ja edistymistä 
itsellesi ja rakkaillesi, ja tulet näkemään, että niin 
tapahtuu. 

Sinun sanoissasi on voimaa, sillä olet kuningas: 
”…kuninkaan sana on voimallinen…” (Saarnaaja 
8:4). Julista siis näin: ”Minä toimin Herrauden Hengen 
kanssa! Kristus hallitsee minun välitykselläni! Hänen 
vanhurskautensa tulee nytkin ilmi minussa. Maailma 
on alisteinen minulle. Siunattu olkoon Jumala!”

Sananlaskut 28:1; Daniel 7:18; Johanneksen ilmestys 11:15; 20:6
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On ihmisiä, jotka kipuilevat useiden kysymysten 
parissa ja ne kurjistavat heidän elämäänsä, 

vaikka he haluavat elää Jumalalle. Tähän löytyy aivan 
selvä syy: joko se, ettei heillä ole Pyhää Henkeä, tai 
sitten he eivät suostu Hänen ohjaukseensa, jos he 
todella ovat ottaneet Hänet vastaan ja elämään heissä; 
Hän ei ole päässyt huolehtimaan heidän elämästään. 

Kenestäkään ei ole elämään menestyksekkäästi 
kristityn elämää ilman Pyhää Henkeä. Juuri Hän tuo 
Jumalan voiman elämääsi vahvistamaan sinua ja 
elämääsi voidaksesi elää vaikuttavaa kristityn elämää. 
Hän opettaa sinulle Sanaa, niin että voit tuntea 
Jumalan täydellisen tahdon ja sitten Hän opastaa 
sinua ja auttaa Kristuksessa olevan elämäntarkoituksesi 
toteutumisen. 

Pyhän Hengen kanssa mahdollisuutesi ovat 
rajattomat. Hänen läsnäolonsa sinussa tekee sinusta 
energisen, asialle palavan, vaikuttavan, erinomaisen 
ja rohkean. Hän ei ole pelkkää voimaa tai vaikutusta 
sisimmässäsi. Hän on Jumalan voima, toimiva 
jumaluuden persoona. Anna Hänen pitää elämäsi ohjat 
käsissään, niin sinä et kohtaa mitään sellaista, mihin et 
pystyisi. Hän on apu ja voima, mitä sinä tarvitset aivan 
kaikkeen. Hän antaa sinulle dynaamisen kyvyn saada 

Anna Hän huolehtia elämästäsi

Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 

aina maan ääriin saakka (Apostolien teot 1:8).

lauantai
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Sananlaskut 31

Tunnustus
Jumala ei ole antanut minulle 
pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman, rakkauden ja terveen 
harkinnan mielen! Herra on 
minun apuni ja kykenevyyteni. 
Hän on minun vahvuuteni ja 
riittävyyteni; sen vuoksi minä 
kykenen ka ikkeen Hänen 
voimassaan, joka vaikuttaa 
minussa mahtavalla tavalla. 
Olen tehokas ja vaikuttava 
k o m m u n i k o i d e s s a n i  j a 
ilmaistessani uskoani. Kunnia 
Jumalalle! 

aikaan muutoksia ja jumalallisen kyvykkyyden suoriutua 
mistä tahansa tehtävästä ja saada aikaan muutos minkä 
tahansa toivottoman tilanteen korjautumiseksi. 

Paavali sanoi: ”Kaikki minä voin hänessä, joka 
minua vahvistaa” (Filippiläiskirje 4:13). Paavali tiesi, 
että Pyhän Hengen kanssa hänellä oli kaikki, mitä hän 
tarvitsi yliluonnolliseen elämään ja voidakseen täyttää 
Kristuksessa saamansa jumalallisen elämäntehtävänsä. 
Ei siis ihmekään, että hän 2 Korinttolaiskirjeessä esittää: 
”…ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella 
jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan 
se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta…”

Tule riittäväksi Hänen riittävyydessään. Antaudu 
Hänelle, että Hän saa työstää sinua ja vaeltaa sinussa, 
ja niin sinun kipuilusi aika on takanapäin. Kun Hän 
ottaa elämästäsi huolen, pääset kokemaan pelkkää 
menestymistä, kasvua, edistymistä ja voitokkuutta. 

Johannes16-14 AMP; Johannes 14:26; Roomalaiskirje 8:11
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Seuraa Sanaa

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat 
häneen: Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti 

olette minun opetuslapsiani (Johannes 8:31).

Jotkut saattavat sanoa: ”Minä seuraan Jeesusta 
Kristusta.” Mutta sanohan oikeasti, miten sinä 

seuraat Jeesusta? Seuraat Häntä Sanassa, sanan kautta 
ja sanan avulla. Jeesuksen seuraaminen kohdallasi 
tulee ilmi siinä, että sinä elät toimien Hänen tahtonsa 
mukaisesti, elät Hänen sanansa mukaan. Hän sanoi: 
”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun 
käskyni” (Johannes 14:15). Jeesus ja Sana ovat yhtä. 
Sen vuoksi Hänen rakastamisensa merkitsee sitä, että 
olet kaiken aikaa valmis toteuttamaan Sanaa heti 
paikalla. 

Jotkut sanovat: ”Teen mitä hyvänsä Jumala käskee 
minun tehdä, jos kuulen Hänen äänensä.” Sellaiset 
sanojat eivät käsitä, että Jumala on jo sanonut kaiken, 
mitä Hänen oli sanominen lapsilleen. Jumala on 
sanonut ne asiat kirjoitetussa sanassaan – Raamatussa. 
Jos haluat tänään kuulla Hänen äänensä, niin tutki 
Sanaa. Se on Isän ääni, Jeesuksen ääni ja Pyhän Hengen 
ääni. 

Jos et toimi tai elä kirjoitetun Sanan mukaisesti, 
niin vaikka Jumala puhuisi sinulle taivaasta, ei se 
vaikuttaisi mitenkään toisin – et sinä alkaisi toimia 
siitä huolimatta. Kaikki, mitä Hän sanoo, on aina 

sunnuntai
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Rukous
Rakas Isä, Sinun sanasi on 
minun jalkaini lamppu ja 
valkeus minun teilläni! En toimi 
tämän maailman viisauden 
varassa, sillä Kristus on tehty 
minulle viisaudeksi. Sydämeni 
on avoinna ottamaan vastaan 
Sinun sanasi opastusta, joka 
saa minut kulkemaan Sinun 
tahdossasi ja Sinulta saamassani 
elämässä, jolla on merkityksensä, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Johannes 1:1-3; Jaakob 1:22-25

yhtäpitävää kirjoitetun Sanan, Raamatun sanan 
kanssa. Raamattu on Hänen henkäyksensä eli 
inspiraationsa mukaisesti meille annettu, jotta sen 
mukaan eläisimme: ”Jokainen kirjoitus, joka on 
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös 
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kasvatukseksi vanhurskaudessa” (2 Timoteuskirje 
3:16). 

Elä Sanasta niin et milloinkaan kadota tietäsi, sillä 
Jumalan sana on valonasi. Sana antaa kuljettavaksesi 
elämän tien ja oikeanlaisen mielenlaadun. Elä 
merkityksellistä elämää pitäen katseesi kiinnitettynä 
Sanaan. Älä elä mielikuvituksiesi, havaintojesi, 
olettamuksiesi ja maailman viisauden varassa; seuraa 
Sanaa, niin tulet olemaan varsinainen menestys.
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Jumalan suunnitelma meidän elämäämme 
varten on, että me kasvamme ja edistymme 

kirkkaudesta kirkkauteen; mutta monikaan kristitty ei 
ole hyväksynyt tätä todellisuutena, mikä saattaa johtua 
heidän ei niin hyvistä kokemuksistaan tai siitä, että he 
ovat saaneet vääränlaista opetusta. Sen vuoksi saatat 
kohdata saarnaajan, joka sanoo seurakunnalleen: 
”Minäkin välistä menetän rohkeuteni.” Joku saattaa 
ajatella, että siinäpä rehellinen ja nöyrä julistaja, 
mutta asia paljastuukin heidän tietämättömyydekseen 
hengellisistä todellisuuksista. 

Jotkut kuitenkin tykkäävät siitä, että saavat kuulla 
sellaisista asioista, ja peräti puhuvat saarnaajia vastaan, 
jotka heidän mielestään ”teeskentelevät”, että kaikki 
on aina OK. Ei se ole teeskentelyä; se on todellisuutta. 
Kaikki on aina OK, sillä me olemme ohjaksissa ja 
pidämme asiat kontrollissamme. Me omistamme ja 
hallitsemme tätä maailmaa. Jeesus teki asiat sellaisiksi 
meille. Halleluja. 

Kun tapaat ihmisiä, joiden elämässä Jumalan 
sana ei ole todellista, he ajattelevat, että kaikki 
muutkin kokevat samoin, vaan ei se mene niin. Sinun 
kokemuksesi, olipa hyvä tai huono, ei millään muotoa 
vähennä tai tee turhaksi Jumalan sanan totuutta ja 
voimaa. Kyseinen toteamus, että ”välistä minäkin 
menetän rohkeuteni”, on traumaattinen vakuutus; 
se tappiomielialan ilmaus, sillä Jumala odottaa meiltä 

Sanassa on voitto 

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä… 
(Johannes 3:36). 

maanantai
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Tunnustus
Olen se, mitä Jumala sanoo 
minun olevan ja minä voin 
tehdä sen, mitä Hän sanoo. Olen 
kaiken aikaa vahva uskossa ollen 
kasvotusten Herrani kanssa, 
joka todella on minun vahva 
vuorilinnani ja turvapaikkani, 
Jumalani, johon minä turvaan 
ikuisesti.

yhtä tärkeää seikkaa – rohkeutta. Hän neuvoo 
meitä Kirjoituksissa tavan takaa olemaan koskaan 
menettämättä rohkeuttamme. 

Rohkeuden menettäminen merkitsee kohdallasi 
sitä, että sinä turvauduit omaan kykyysi, etkä suinkaan 
Herran kykenevyyteen. Se tarkoittaa, että sallit 
tunteittesi sanella olemassaolosi olosuhteet. Kun uskot 
Jumalan sanaan, se ei merkitse sitä, etteikö sinun 
uskoasi koeteltaisi. Mutta juuri silloin sinä osoitat, että 
se, mitä olet päässyt uskomaan, on todellista. 

Uskominen on haltuun ottamisen prosessi. Kun 
uskot, niin asia, jota uskosi koskee, asetetaan henkeesi. 
Se sitten siirtyy sen kyseiseen asiaan uskomisesta 
tapahtumisen tietämiseksi; asian omistamiseksi. Siinä 
kohden sitä ei voida enää ottaa sinulta pois, sillä uskova 
on ”omistaja”: ”Joka uskoo…, sillä on” (Johannes 
3:36). 

Älä menetä rohkeuttasi ikinä. Jopa pelottavien 
haasteiden edessä saat tunnustaa uskoasi; seiso vakaasti 
paikallasi. Sovella samoja periaatteita terveyteesi, 
talousasioihisi, opintoihisi, perheeseesi jne. 

2 Korinttolaiskirje 2:14; 1 Korinttolaiskirje 15:57; Jesaja 55:10-11
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Avausjakeemme näyttää meille, että meissä 
työskentelee voima – sisältä käsin vaikuttava 

voima. Kyseessä on Pyhän Hengen voima. Voit 
vaikuttaa siihen, että tuo voima toimii sinussa kaiken 
aikaa. Sinun velvollisuutenasi on pistää tuo voima 
töihin, sillä se on sinun hengessäsi. 2 Timoteuskirje 1:6 
kehottaa virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, 
joka sinussa on. 

Näemme itseltään Herraltamme tämänkaltaisen 
voimavaikutuksen demonstroinnin tai vapauttamisen 
Matteuksen evankeliumin luvussa neljätoista. 
Väenpaljous tunki hänen ympärilleen ja Hän sääli 
heitä ja Hän palveli heitä ja paransi monia sairaita ja 
vaivattuja. Mutta illan tultua Hänen opetuslapsensa 
esittivät, että Hän hylkäisi väkijoukon: ” Mutta kun 
ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä 
ja sanoivat: ”Tämä paikka on autio, ja päivä on jo 
pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he 
menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa” (Matteus 
14:15 [GNB]). 

Tällöin tapahtui jotain merkillistä. Sen sijaan, 
että Hän olisi lähettänyt väen pois, Jeesus käski 
kansanjoukon istuutumaan nurmikolle ja Hän otti 
viisi leipää ja kaksi kalaa, siunasi ne ja mursi ja antoi 
opetuslapsilleen jaettavaksi väen ruokkimiseksi. Hän 

Ajattele itseäsi pidemmälle

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin 
verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 

tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä 
vaikuttaa (Efesolaiskirje 3:20).

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että 
olet tehnyt minut siunauksiesi 
välikappaleeksi, Olet siunannut 
minua ja olet tehnyt minusta 
armosuosiosi, armoitustesi, 
v i i sautes i ,  k i rkkautes i  ja 
voimasi välikappaleen Sinun 
majesteettiutesi ylistykseksi. 
Sinun valosi loistaa minun lävitseni 
tänään yhä kirkkaampana ja 
Sinun voimasi tulee ilmi tänään 
tuoden esiin apua, ilahtumista ja 
iloa monille minun ympärilläni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Filippiläiskirje 2:3-4 MSG; Roomalaiskirje 15:1-3

otti sisimmässään olevan voiman käyttöön toisten 
siunaukseksi. 

Sinun tulee aina ajatella itseäsi pidemmälle. Jos 
olet kiinnostunut pelkästään itsestäsi ja haluat vain 
miellyttää itseäsi, sinussa oleva voima ei pääse ikinä 
toimimaan. Jumalan voima on annettu sinulle Jumalan 
valtakuntaa varten, sillä sinä olet siunaus ympärilläsi 
olevalle maailmalle. Sinä olet Jumalan kirkkauden ja 
voiman kanava, Hänen ojentunut siunaava kätensä 
sinun maailmassasi; älä ikinä unohda sitä. 

Tulet löytämään suurempia aarteita, mitä Herra 
on sijoittanut sinuun, kun käyt auttamaan muita. 
Ymmärrä kutsumuksesi toimia Hänen jumalallisen 
siunauksensa eteenpäin viejänä. Siitä saat kokea ilon 
ja täyttymyksen, kun alat ajatella itseäsi pidemmälle 
ja ryhdyt vaikuttamaan positiivisella tavalla toisten 
elämään.
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Sanat ”Tulkoon sinun valtakuntasi…” Matteus 
6:10:ssä ovat Herran Jeesuksen sanat siinä 

yhteydessä kun Hän antoi opetuslapsille mallin, miten 
rukoilla. Tuohon rukoukseen on sittemmin jo vastattu, 
sillä Jumalan valtakunta on tullut. Se on aivan oikea 
valtakunta ja se toimii nyt maan päällä, ja me olemme 
osa sitä: ”…te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja 
elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 
tykö” (Heprealaiskirje 12:22). 

Emme ole vasta menossa Siioniin; me olemme 
jo siellä. Raamattu sanoo, että Isä ”…on pelastanut 
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan” (Kolossalaiskirje 1:13). 
Meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, mutta 
avausjakeemme mukaan meidän kutsumuksemme ei 
käsitä pelkästään Kuningaskuntaa. Meidät on kutsuttu 
myös Hänen kirkkauteensa! Nämä kaksi seikkaa eivät 
ole erillään toisistansa: jos vastaamme kutsuun tulla 
Valtakuntaan, olemme samalla vastanneet kutsuun tulla 
Hänen kirkkauteensa: ”Siihen hän on myös kutsunut 
teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden” 
(2 Tessalonikalaiskirje 2:14). 

Sinut kutsuttiin ottamaan vastaan kirkkaus. 
Halleluja! Tämä kirkkaus on iankaikkista, mikä merkitsee 
sitä, että edessä saattaa olla vaikeita aikoja, mutta ne 

Kutsumuksemme Jumalan 
valtakuntaan ja kirkkauteen

…teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen 
arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä 

valtakuntaansa ja kirkkauteensa
 (1 Tessalonikalaiskirje 2:12). 

keskiviikko
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua saamastani 
kutsumuksesta, joka minulla 
on Sinussa: kutsumuksesta 
olla Kuningaskunnassasi ja 
ikuisessa kirkkaudessa. Vaellan 
tietoisena siinä todellisuudessa, 
mikä minul la  on tä l läk in 
hetkellä, kun olen asetettuna 
Kristukseen ja tietoisena Hänen 
kirkkautensa todellisuudesta 
minun sisimmässäni. Minä tuon 
julki Hänen kirkkauttansa Sinun 
majesteettiutesi ylistykseksi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

eivät suinkaan merkitse kirkkautesi irtisanomista. 
Esimerkiksi, kun kristitty menettää työpaikkansa, ei se 
merkitse hänen joutumistaan ulos kirkkaudesta. Tämä 
kirkkaus on ikuista: ”Mutta kaiken armon Jumala, 
joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa 
Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät 
valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava” (1 
Pietarin kirje 5:19). Siunattu Jumala!

Jumalan toivomus on, että Hyvät Uutiset Hänen 
Kuningaskunnastansa pääsisivät vapaasti etenemään ja 
ne otettaisiin vastaan kunnioittaen, ei vain, mitä sinuun 
tulee, vaan myös kaupungissa ja maassa, jossa asustat. 
”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, 
että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi 
muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne” (2 
Tessalonikalaiskirje 3:1). Tuo julki Hänen kirkkauttaan 
omassa maailmassasi. Levitä hyviä uutisia pelastuksesta 
Kristuksessa. Anna maailman tuntea, että pelastus 
Kristuksessa Jeesuksessa on kutsu Jumalan valtakunnan 
kirkkauteen, erityisyyteen, valtaan ja voimaan. 

Roomalaiskirje 8:30; Hebrealaiskirje 2:10; 2 Pietarin kirje 1:3
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Jumalan sana on annettu meille elämiseen; se 
on annettu tekemistä varten; se on meille sitä 

varten, että elämme sen todeksi. Mutta jotkut kristityt 
yrittävät ”totella” Sanaa, ja se onkin heidän ongelmansa, 
sillä Sanaa ei ole annettu meille toteltavaksemme. 
Vanhassa liitossa Jumala antoi Israelin lapsille lait, 
käskyt toteltaviksi, mutta he epäonnistuivat. Niinpä 
Jumala muutti järjestystä. Hän sanoi: ”Minä panen 
lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 
sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja 
he ovat minun kansani” (Jeremia 31:33)

Sen seurauksena sinua ei ole kutsuttu tottelemaan 
Sanaa, sillä sinä olet syntynyt Sanasta; olet yhtä Sanan 
kanssa. Jumalan sana on sinun heijastuksesi, peili, joka 
näyttää, kuka sinä olet, niin että voit tietää ja toimia 
asiaan kuuluvalla tavalla. Me kuulemme, opiskelemme, 
ymmärrämme ja mietiskelemme Sanaa toimiaksemme 
sen mukaisesti. 

2 Korinttolaiskirjeessä (3:18) sanotaan: ”Mutta 
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi…” Kun katsot Sanaan, näet 
itsesi. Peili heijastaa sinua. Esimerkiksi, Sana sanoo: 

Sinä heijastat Sanaa

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen 
kuulijoita, pettäen itsenne (Jaakob 1:22). 

torstai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Sanan 
vaikutuksesta jonka olen saanut 
e lämääni .  S inun sanasi  on 
sisimpääni asettamasi valtaisan 
kirkkautesi heijastuma. Katsoessani 
tuohon peiliin minä muutun 
saman kuvan kaltaiseksi, minkä 
näen, kirkkaudesta kirkkauteen 
Henkesi vaikutuksesta, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme 
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi” (2 Korinttolaiskirje 5:21). Se ei ole 
sinulle ”toteltavaksesi”; se yksinkertaisesti näyttää 
sinulle, kuka sinä olet: että olet Jumalan vanhurskas 
Kristuksessa Jeesuksessa. Niinpä sillä ei ole merkitystä, 
vaikka aistisi kertovat sinulle aivan jotain muutan; 
Jumala jo näytti sinulle, kuka sinä olet, joten toimi sen 
mukaisesti. 

Sitä tarkoittaa Sanan tekeminen: se on Jumalan 
sinusta antaman kuvan hyväksymistä ja siihen 
tukeutumista, joten vaella siinä valossa. Katsoessasi 
Jumalan peiliin, mikä on Hänen sanansa, saat 
nähdä Jumalan kirkkauden, ja sinä itse olet se 
kirkkaus! Mitä enemmässä määrin katsot Sanaan, sitä 
enemmän sinusta tulee Sanasta näkemisesi kaltainen; 
muuntuminen tapahtuu elämässäsi niin että etenet 
kirkkaudesta kirkkauteen. Halleluja! 

Jaakob 1:22-25
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Kristuksessa meidät on tehty kuninkaiksi ja 
papeiksi Jumalalle (Ilmestyskirja 1:6). Täten 

meillä on palveluvirka Kristuksessa Jumalan kuningas-
pappeina. Papin kielen kuuluu tallettamaan tieto. Se 
tarkoittaa, että sinun huuliltasi kuuluu virrata Jumalan 
tuntemusta voidaksesi opettaa muille Jumalan 
teitä ja elämää. The Living Bible -käännös tulkitsee 
avausjakeemme loppuosan sanoilla: ”Papit ovat 
Herran, Kaikkivaltiaan viestinviejiä, ja ihmisten kuuluisi 
tulle hakemaan heiltä opastusta.” 

1 Pietarin kirje 4:11 sanoo: ”Jos joku puhuu, 
puhukoon niin kuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, 
palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, 
että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina 
ja iankaikkisesti. Aamen.” Kun kuka tahansa haluaa 
tietää jotakin Jumalasta, heidän tulisi tulla luoksesi. 
He saivat löytää Jumalan sanan ja Herran tuntemisen 
sinun suustasi. Sinun kuuluu olla jumalallisen tiedon ja 
Valtakunnan informaation välittäjä. 

Raamattu sanoo, että Jumala levittää ihanaa ja 
mieluista tuntemuksensa tuoksua meidän kauttamme 
kaikkialla. ”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka 

Hänen jumalallisen sanomansa 
kantajina

Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen 
suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran 

Sebaotin sanansaattaja (Malakia 2:7). 

perjantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että 
olet tehnyt minut jumalallisen 
sanomasi kantajaksi, sovituksen 
viran hoitajaksi. Minä vien 
Kristuksen pelastussanoman 
maailmaani tekemällä tiettäväksi 
Sinun kirkkauden valtakuntasi 
salaisuudet, koskettamalla 
ihmisten elämää saattamalla 
sidotut vapauteen ja pimeydestä 
Jumalan lasten ihmeelliseen 
vapauteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja 
meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen 
tuntemisensa tuoksun! (2 Korinttolaiskirje 2:14). 
Meidän palvelutehtävämme, kutsumuksemme ja 
vastuumme on tehdä Sana tunnetuksi maailmalle. Niin 
lähde siis opettamaan Sanaa. 

Jeesus lähetti meidät kaikkeen maailmaan 
tekemään kansat oppilaikseen, opettamaan heitä 
kaikesta, mitä Jumala-elämä on (Matteus 28:18-
20). Mene ostoskeskuksiin, kauppoihin, toreille, 
naapurustoosi, maatiloille, työpaikoille; kaikkialle 
opettamaan ihmisiä, mitä on elää Jumalalle. 

Matteus 28:18-20; Johannes 20:21; 2 Korinttolaiskirje 5:19
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Herra Jeesus on Jumalan näkyvä, fyysinen 
ilmentymä, Jumalan aito kuva. Hän sanoi 

Johanneksen evankeliumissa (14:9): ”Joka on nähnyt 
minut, on nähnyt Isän.” Jumala on näkymätön; et 
kykene näkemään Häntä silmilläsi, joten Jeesus tuli 
olemaan näkymättömän Jumalan nähtävä ilmentymä. 
Kolossalaiskirje 2:9 sanoo: ”Sillä hänessä (Jeesuksessa 
Kristuksessa) asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti.” 

Jeesus edusti Jumalaa koko maailmalle vaeltaessaan 
täällä maan päällä. Mitä tahansa ihmiset edellyttivät 
Jumalalta, se kaikki oli ruumiillistunut Jeesuksessa. 
Kun näit Jeesuksen, sinä näit Jumalan. Kolossalaiskirje 
1:16-17 kertoo meille, että ”…hänessä luotiin kaikki, 
mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, 
hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa 
ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä 
pysyy kaikki voimassa.” Jeesus pitää kaikki voimassa, 
voimansa Sanalla. 

Jumala nimesi Jeesuksen perimään kaiken, myös 
Jumalan valtaistuimen. Taivaassa on suuri, valkea 
valtaistuin, ja juuri Jeesus istuu sillä valtaistuimella. Missä 
sitten on Isä? Hän on Jeesuksessa! Raamattu sanoo, 
että niin Isä on nähnyt hyväksi, että kaikki täyteys asuu 
Jeesuksessa (Kolossalaiskirje 1:19). 

Jeesus: Isän ulkoinen ilmaus

…Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen 
ennen kaikkea luomakuntaa (Kolossalaiskirje 1:15).

lauantai
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Tunnustus
M i n ä  o l e n  K r i s t u k s e n 
r u u m i i l l i s t u m a ,  H ä n e n 
kirkkautensa säteily ja Hänen 
olemuksensa kuva,  s i l lä 
sellainen kuin Jeesus on, olen 
minäkin; olen yhtä Hänen 
kanssaan! Elän Hänessä, ja 
liikun ja olen Hänessä. Tuon 
ilmi Hänen vanhurskauttaan, 
hyveitään ja täydellisyyttään. 
Halleluja!

Pääsemme tästä ymmärtämään, mitä Jeesus 
oikeastaan sanoi Johanneksen evankeliumissa (10:30); 
Hän sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä.” Kun Jeesus sanoi 
tämän, juutalaiset halusivat kivittää hänet hengiltä, 
sillä he sanoivat Jeesuksen tehneen itsensä Jumalan 
vertaiseksi. ”Juutalaiset vastasivat hänelle: “Hyvän teon 
tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan 
tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi 
Jumalaksi” (Johannes 10:33). 

He ymmärsivät tarkoin, mitä Jeesus tarkoitti 
sanoessaan ”Minä ja Isä olemme yhtä”, mutta he 
käsittivät Hänen sanansa jumalanpilkaksi, koska he 
eivät tunteneet Jeesusta. Jeesus on yhtä Isän kanssa; 
Hän on jumaluuden täysimääräinen ruumiillistuma. 
Hän on Jumalan kirkkauden ilmestymä, joka on 
kruunattu kaikella kunnialla ja majesteettiudella. Kun 
näet Jeesuksen, ei sinun tarvitse etsiskellä Isää ja Pyhää 
Henkeä. Jeesus on jumaluuden täydellinen kuva ja 
ruumiillistuma. 

Johannes 10:30-36; Johannes 14:6-10
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Profeetta Samuel meni tiettynä päivänä Iisain 
taloon voidellakseen yhden Iisain pojista 

ryhtymään Israelin kuninkaaksi. Heti Eliabin, Juudan 
esikoisen nähdessään, Samuel sanoi: ”Katso, Herran 
voideltu on Hänen edessään”, ja tahtoi käydä 
voitelemaan hänet kuninkaaksi. Mutta Jumala pysäytti 
Samuelin sanoen: ”…minä olen hänet hyljännyt…”; 
Jumala ei sanonut: ”Minä en ole valinnut häntä”, sillä 
jos Jumala oli sanonut niin, olisi asia ollut hyvinkin OK, 
sillä Jumalalla oli oikeus valita kuninkaaksi aivan kenet 
Hän tahtoi. 

Mutta Jumala sanoikin: ”Olen hyljännyt hänet”, 
mikä merkitsi, että Jumala arvioi Eliabia havaiten tämän 
sopimattomaksi. Jumalalla täytyi olla sydämellään 
jotakin, mikä teki Eliabin sopimattomaksi kuninkaan 
virkaan; eikä kukaan muukaan tämän veljistä ollut tullut 
valituksi. Daavidia, joka oli tuolloin paimentamassa 
isänsä lampaita, lähdettiin noutamaan, ja heti kun hän 
saapui, Jumala sanoi: ”Samuel, nouse ylös ja voitele 
hänet, hän se on.” Mitä Jumala näki Daavidissa? Miksi 
Jumala halusi juuri hänet?

Vastauksen saamme Jumalan antamasta 

Tarkkaile sydäntäsi

Mutta Herra sanoi Samuelille: Älä katso hänen 
näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen 
hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niin kuin ihminen näkee: 

ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee 
sydämen (1 Samuelin kirja 16:7).

sunnuntai
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Rukous
Kiitän Sinua, Herra, että 
olet antanut minulle Sanasi. 
Sinun sanasi on totuus, joka 
pyhittää sydämeni ja tekee 
siitä täydellisen sinua kohtaan. 
Mietiskelen ja julistan Sinun 
sanaasi, koen sen rakentavan 
luonnettani ja elämäni pääsee 
s i i r tymään k i rkkaudes ta 
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

merkittävästä todistuksesta koskien Daavidia Apostolien 
teoissa (13:22): ”… Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain 
pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä 
kaikessa minun tahtoni.” Daavid oli sydämeltään 
Jumalan mieleen. Jotkut hänen toimensa eivät tainneet 
olla niin täydellisiä, mutta hänen sydämensä Jumalaa 
kohtaa oli täydellinen. Sinun sydämesi on todella tärkeä 
Jumalalle, sillä Hän haluaa tehdä siellä työnsä. Hän 
sanoi: ”Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot 
minun tieni sinun silmissäsi mieluiset” (Sananlaskut 
23:26).  Sinun kuuluu tarkkailla sydäntäsi ja palvella 
Jumalaa kaikesta sydämestäsi. 

Täydellinen sydän on sellainen, joka etsii Jumalaa ja 
tahtoo aina olla Hänelle mieleen; sydän, joka hakeutuu 
Jumalan sanaan. Sinun asenteesi Jumalaa kohtaa ja 
Hänen palvelemistaan kohtaan Hänen valtakunnassaan 
tulee olla Hänen rakkautensa innoittamaa ja sitä 
heijastavaa. Niinpä tutkistele itseäsi alituiseen Sanalla ja 
ole varma, ettei sydämessäsi ole mitään katkeruuden, 
pahuuden tai vihan juurta. 

2 Aikakirja 16:9; Sananlaskut 4:23 
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Apostolien tekojen 19:12 kertoo meille, että 
nenäliinoja ja esiliinoja otettiin Paavalilta 

sairaiden päälle vietäviksi, ”ja taudit lähtivät heistä 
ja pahat henget pakenivat pois.” Aivan ihastuttavaa 
toimintaa! Nenäliinat, totta tosiaan, eivät olleet 
millään muotoa älykkäitä, mutta niiden sisällä oli 
Jumalan voima. Paavali siirsi voitelun nenäliinoihin, 
ja kun nenäliinat asetettiin kontaktiin sairaan kanssa, 
parantuminen tapahtui; demonit tulivat karkotetuiksi. 

Jos nenäliinat, nuo tyystin älyvapaat esineet, 
saattoivat sisältää Jumalan voiman, kuinka paljoa 
enemmän sellaista voi tapahtua sinussa? Sinun kehosi 
on Jumalan Hengen temppeli, mikä tarkoittaa sitä, että 
sinä olet Jumalaa kantava astia. Sinussa Jumalan voima 
ruumiillistuu. 

Ota se vakavasti. Tällä voimalla sinä voit toteuttaa 
ne tehtävät, jotka ovat inhimillisesti mahdottomia. Sinun 
kuuluu tiedostaa, että voitelu on sinussa. Raamattu 
sanoo: ”…sinun uskosi, se usko, joka on meille 
yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, 
mikä meillä Kristuksessa on” (Filemonin kirje 1:6). 

Pidä huoli siitä, että tulet tietämään, kuka sinä olet; 
sinä olet yliluonnollinen olento. Mikään paholainen, 

Siunaa maailmaasi voitelussa

Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette 
häneltä saaneet (1 Johanneksen kirje 2:27).

maanantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle armosi 
Sanasta, joka rakentaa minua ja 
täyttää sydämeni jumalallisilla 
aarteilla saaden minut kantamaan 
hedelmää vanhurskaudelle. 
Julistan, että Pyhä Henki toimii 
minussa ja minun kauttani 
tänään; minä tuon julki Sinun 
kunniaasi ja siunaan maailmaani 
Sinun jumalallisella läsnäolollasi, 
jota kannan mukanani, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

sairaus tai tauti ei voi pysyä sinun kehossasi. Raamattu 
sanoo: ”…eikä mikään ole teitä vahingoittava” (Luukas 
10:19). Hän, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka 
on maailmassa. Mikä tahansa on mahdollista sinulle 
(Markus 9:23). Sinä olet täynnä voimaa. 

Lähde liikkeelle siunaamaan maailmaasi Pyhän 
Hengen voimalla: ”Parantakaa sairaita, herättäkää 
kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. 
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa” (Matteus 
10:8). 

Apostolien teot 5:15-16; 2 Kirje Timoteukselle 1:6; Filemon 1:6

Apostolien teot 
4:1-31

2 Aikakirja        
16-19
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Hoosea 12:14 kertoo meille, että ”…profeetan 
kautta vei Herra Israelin Egyptistä pois, ja 

profeetta sitä paimensi.” Pistä merkille, ettei Jumala 
sanonut ”enkeli sitä paimensi”, vaan ”profeetta sitä 
paimensi”. Jumala paimensi tai rakensi kansaansa 
palvelijansa välityksellä; Hänen valitsemiensa ja 
voitelemiensa palvelijoiden välityksellä. Jumala varusti 
heidät ja lähetti heidät niiden luokse, joita Hän tahtoi 
siunata. Efesolaiskirje 4:11-12 sanoo: ”Ja hän antoi 
muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset 
evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen…” 

Nyt tiedämme, miksi Paavali saattoi vakuuttaa 
rohkeasti kirjeessään Rooman uskoville: ”…minä 
ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun 
hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte.” Hän tiesi 
olevansa huoltaja; hän tiesi, että hänellä on jotakin 
annettavaa. 

Yksi syy siihen, miksi tänään on olemassa heikkoja 
kristittyjä, on siinä, että he eivät ole ikinä saaneet mitään 
hengellisiä lahjoja. Lue toistamiseen siitä syystä, miksi 
Paavali halusi antaa Rooman uskonystävilleen joitakin 
hengellisiä lahjoja; Paavali halusi, että he vahvistuisivat. 
Sananpalvelusviran kautta ja Hengen vaikutuksen 
antamisen avulla Jumalan ihmiset ovat vahvistuneet 

Mandaattia varten varustettu

Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa 
teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte 

(Roomalaiskirje 1:11).

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että 
olet antanut minulle täydellisen 
sydämen, joka ottaa vastaan 
Sinun sanaasi ja vastaa siihen. 
Kun otan vastaan Sinun sanaasi, 
sydämeen vuotaa hengellisiä 
lahjoja ja minä todella tulen 
varustetuksi tekemään suuria 
ja hyödyllisiä asioita Kristuksen 
evankeliumin kautta Sinun 
nimesi ylistykseksi ja kunniaksi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

ja rakentuneet totuudessa. 
1 Korinttolaiskirjeessä (4:20) sanotaan: ”Jumalan 

valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” Evankeliumi 
on enemmän kuin pelkkiä sanoja; sen voiman on 
päästävä esille. Paavali sanoi 1 Korinttolaiskirjeessä 
(2:4): ”…ja minun puheeni ja saarnani ei ollut 
kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman 
osoittamista…” Niin siis kristittyjen, jotka ovat 
evankeliumin palveluksessa, tulee omata jotakin, millä 
siunata ja tuoda muutosta meidän maailmaamme. Me 
olemme Jumalan siunausten levittäjiä. 

Jumala on suonut sinulle armosuosionsa ja erityiset 
kyvyt oman tahtonsa päättämän mukaisesti ja sinun 
elämääsi koskevan kutsumuksen mukaisesti.  Hän on 
varustanut sinut siihen, mitä Hän on kutsunut sinut 
tekemään. Sinulla on kaikki se, mitä siihen tarvitaan. 
Sen toimi saamillasi lahjoilla. 2 Korinttolaiskirje (4:7) 
sanoo: ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa...” 
Tee jotakin voitelulla; palvele sillä toisia, tee niin Pyhän 
Hengen voimassa!

Mark 16:20; Apostolien teot 10:38; 2 Korinttolaiskirje 3:6; Hebrealaiskirje 2:4
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Jeesuksen Kristuksen seurakunta on vuosien 
saatossa kasvanut yhä vain vahvemmaksi 

kunnian marssillaan, vaikka se on joutunut kohtaamaan 
monia vainoja ja vastustajan hankkeita. Seurakunta 
on jatkanut marssiaan pysähdyksittä tähän päivään 
saakka ja tulee jatkamaan samalla tavalla kaiken aikaa, 
sillä Herra tarkoitti juuri sitä sanoessaan, että ”…minä 
rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä 
voita”. 

”Portit” on profeetallisen kielen symboliikkaa 
kertomaan voimasta ja herruudesta. Niin siis helvetin 
vallasta, helvetin herruudesta ei ole vastustajaksi eikä se 
kykene kestämään seurakuntaa. Aivan yhdentekevää, 
mitä ne tekevät. Seurakunta on heti alusta lähtien 
pysynyt hengissä ja kestänyt monia hirvittäviä vainoja. 
On ollut kuninkaita, jotka ovat uhanneet tehdä lopun 
seurakunnasta. Jotkut ovat peräti kerskuneet, että kun 
he ovat hommansa hoitaneet, ei historiaan jää mitään 
mainintaa siitä, että seurakuntaa olisi ikinä ollutkaan 
olemassa. Mutta se on säilynyt hengissä tuon kaiken 
koettuaan. 

Seurakunta tulee olemaan iäti voittaja. Se tulee 
murskaamaan kaiken vastustuksen, voittamaan 
jok’ikisen sitä vastaan nousevan. Sellainen siunaus 
lepää seurakunnan yllä. Herra Jeesus sanoi Saulus 
Tarsolaiselle tämän vainotessa seurakuntaa; ”Työläs 

Seurakunta etenee 
marssillaan

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle 
minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät 

sitä voita (Matteus 16:18).

keskiviikko
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Jesaja 1 

Tunnustus
Minä kuulun Kristuksel le; 
Hänessä minä elän ja liikun ja 
olen. Mikään paha ei kohtaa 
minua; eikä mikään vitsaus 
tule lähelle minun asuinsijaani. 
Olen vahva Herrassa ja Hänen 
väkevyytensä voimassa. Mikään 
minun varalleni aiottu ase ei 
menesty, ja jokainen kieli, joka 
nousee vastustamaan minua 
tuomiten, on tuomion oma 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Jesaja 11:9; Matteus 21:12-14; 1 Kirje Timoteukselle 3:15

on sinun potkia tutkainta vastaan” (Apostolien teot 
26:14). Sitten Luukkaan evankeliumissa (20:18) Hän 
sanoi: ”Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, 
mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa.” 

Jeesuksen Kristuksen seurakunta ei ole ihmisten 
tekemä organisaatio; se on tosiasiassa elävä organismi 
ja se on turmeltumaton. Saatanan taholta, niin kuin ei 
myös pahojen ja ajattelemattomien ihmisten taholta 
tulevat hyökkäykset voi mitenkään viivyttää tai estää 
seurakunnan kasvua ja vaikuttavuutta eri puolilla 
maailmaa. Pelkoa, epäuskoa, epäilyä tai vainoa ei ole 
riittämiin, jotta ne kestäisivät seurakuntaa vastaan. 

Uudestisyntyneenä sinä kuulut seurakuntaan eikä 
sinua voida tuhota. Voitto on sinun, ei väliä, vaikka 
mitä tapahtuisi. Saatat olla juuri paraikaa vankityrmän 
syvyyksissä; juuri siellä sinun kuuluu julistaa: ”Hän, joka 
on minussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.” 
Sana vakuuttaa sinun selviytyvän ja Sana on saatava 
sinut ulos sieltä voittajana. Halleluja!



finnish

2 Mooseksen kirjassa (25:8) Jumala ilmaisee 
halunsa asua oman kansansa keskellä. Hän 

sanoi: ”Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni 
heidän keskellään.” Pistäpä merkille, ettei Hän 
sanonut: ”että vierailisin heidän luonaan”, ei, ei ole 
kyseessä vierailu. Hän sanoi: ”…asuakseni heidän 
keskellään.”

Mooses toteutti Jumalan ohjeistusta. Hän kokosi 
Israelin lapset tuomaan kaikki tarvittavat uhrit, ja he 
rakensivat kauniin pyhäkön Jumalan Moosekselle 
antaman mallin ja suunnitelman mukaisesti. Mutta 
se ei ollut vielä riittävän hyvää. Jumala tahtoi uuden 
pyhäkön ja näytti Daavidille näyn uudesta pyhäköstä; 
Hän antoi Daavidille yksityiskohtia myöten neuvot, 
millainen siitä pitää tulla. 

Daavid oli innoissaan ja hän otti käyttöön paljon 
kultaa ja hopeaa temppelin rakentamiseen. Silti vasta 
Salomo, Daavidin poika, tuli Jumalan valitsemaksi 
temppelin rakentajaksi ja Salomo rakensi Jumalalle 
aivan mahtavan temppelin. Raamattu kertoo: ”Korkein 
ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä 
näin sanoo profeetta” (Apostolien teot 7:48). 

Sitten Jeesus astui näyttämölle sanoen: ”…tälle 
kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan 
portit eivät sitä voita” (Matteus 16:18). Seurakunnaksi 

16
Olemme Jumalan asumuksia 

Hengessä

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän 
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka 
te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne 

omat? (1 Korinttolaiskirje 6:19).

torstai
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Jesaja 2

Rukous
Kallis Isä, minä palvon ja ylistän 
Sinua; kiitos Sinulle, että olet 
tehnyt minusta asuinsijasi. 
Tunnistan Sinun Henkesi elävän 
minussa. Hän suojelee, opastaa 
ja johdattaa minua täydellisessä 
tahdossasi. Kiitos Sinulle siitä, 
että olet kaunistanut minun 
elämäni läsnäolosi kirkkaudella, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

käännetty sana tarkoittaa ”ulos kutsuttujen seurakuntaa 
tai kokoontumista.” Senpä vuoksi se ei olekaan 
fyysinen rakennus, vaan elävä temppeli, joka rakentuu 
ihmisistä. 

Lukekaamme nyt Efesolaiskirjeestä (2:19-22 
[NIV]). Siinä sanotaan: ”Niin ette siis enää ole vieraita 
ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia 
ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain 
perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 
Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 
pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä 
muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä.” Me olemme Jumalan asumus Pyhässä 
Hengessä! Hänen visionsa asua kansansa keskellä on 
toteutunut meissä, kristillisessä kirkossa. 

Jokainen meistä on Pyhän Hengen temppeli. Hän 
elää ja vaeltaa meissä (2 Korinttolaiskirje 6:16). Sinä 
olet Jumalan pyhä temppeli (1 Korinttolaiskirje 3:16); 
tämä on Raamatun mukaan salaisuus, jota pidettiin 
kätkössä aikojen alusta lähtien sukupolvien ajan, 
mutta se on nyt tehty julkiseksi. Salaisuus on ”Kristus 
teissä, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje 1:26-27). 
Halleluja! 

2 Korinttolaiskirje 4:7; Apostolien teot 7:44-49; 2 Korinttolaiskirje 6:16
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Avausjakeemme ilmaus ”esikoinen kuolleista 
nousseitten joukossa” ei tarkoita ensimmäistä, 

joka on noussut kuolleista, ei! Ennen Jeesuksen 
sijaiskuolemaa oli jo ollut niitä, jotka oli herätetty 
kuolleista, joten apostoli Paavali haluaa sanoa 
Hengessä jotakin aivan toista. Kun syntimme oli 
laskettu Jeesuksen päälle ristillä, Hän kuoli hengellisesti. 
Hengellinen kuolema on eroa Jumalasta. Tästä 
hengellisestä kuolemasta herätään vain hengellisen 
uudestisyntymän kautta. 

Kun Jeesus riippui ristillä, Hän kärsi Isästä erossa 
olemisen tuskan: ”Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus 
huusi suurella äänellä: “Eeli, Eeli, lama sabaktani?” 
Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut 
hylkäsit?” (Markus 15:34). Tämä oli seurausta siitä, 
että Hänet oli tehty syntiuhriksi, mikä automaattisesti 
samaistutti Hänet syntiin. ”Sen, joka ei synnistä 
tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me 
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2 
Korinttolaiskirje 5:21). 

Olisi ollut vastoin lakia, että Jeesus ristiinnaulittaisiin 
ja lähetettäisiin helvettiin, sillä Hän oli viaton ja ilman 
syntiä, mutta Hän meni meidän sijastamme. Palauta 
mieleesi graafinen yksityiskohta Kolossalaiskirjeestä 

Hän meni sinun sijastasi

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, 
joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten 
joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen 

(Kolossalaiskirje 1:18). 

perjantai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
Sinua siitä, että lähetit Jeesuksen, 
josta tuli todellinen synnin 
ilmentymä minun sijastani 
ja Hän kuoli minun sijastani, 
niin että minusta voitiin tehdä 
vanhurskas, ja samalla Sinun 
vanhurskautesi i lmentymä. 
Minä vaellan vanhurskaudessasi 
ja tuon sitä julki nyt ja aina, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Roomalaiskirje 5:17-18; 1 Korinttolaiskirje 1:30; Jesaja 53:5-7

(2:15), kun Hän kohtasi Saatanan tuossa hirvittävässä 
yhteenotossa helvetissä ja kukisti hänet ja kaikki 
pimeyden joukkiot: ”Hän riisui aseet hallituksilta ja 
valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän 
sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.” Kukaan 
muu ei ikinä tullut pois hengellisestä kuolemasta tai 
vapautunut Saatanan siteistä, sen teki vain Jeesus. Hän 
suoritti täyden sovituksen jokaisesta ihmisestä. 

Näin siis vanhurskas mies oli luovutettu syntisten 
sijasta; asiasta tuli laillinen ja mahdollinen, niin että 
syntisille annetaan Hänen vanhurskautensa. Hän otti 
meidän syntipaikkamme, jota me voisimme ottaa 
vastaan Hänen vanhurskautensa. Nyt olet siis yhtä 
vanhurskas mitä Jeesus on! Hän on tehnyt sinut 
oman vanhurskautensa varsinaiseksi ilmentymäksi. Se 
vanhurskaus, johon Hänet oli puetettu, oli saatettu 
sinun saatavaksesi, sillä Hän kuoli sinun puolestasi, 
ja kun Hän tuli pois kuolemasta, sinäkin tulit sieltä 
Hänessä ja yhdessä Hänen kanssaan. Halleluja!
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Kuvittelehan, että olet opiskelija, ja että 
päättökokeiden alla opettajasi antaa sinulle 

kaikki asiaa koskevat oppikirjat ja opiskelumateriaalin, 
osoittaa sinulle kappaleet, joihin sinun on erityisesti 
paneuduttava ja antaa jopa koekysymykset. Mitäpä 
ajattelisit opiskelijasta, joka sanoisi: ”Haluan aivan 
tosissani selviytyä tästä kokeesta, muta nyt vain en 
löydä kyllin aikaa opiskeluun.” Tuo opiskelija on 
tuominnut itsensä epäonnistumaan. 

Aivan samoin käy kristillisyydessä; suoritamme 
elämän päättötutkintoa: Pyhä Henki, meidän 
Opettajamme, on antanut meille Sanan, ja Hän 
on näyttänyt meille miten sitä käytetään. Hän on 
kertonut meille, että jok’ikinen esiin tuleva ongelma 
on ratkaistu ja jokaiseen kysymykseen löytyy vastaus 
Jumalan Sanan avulla. Sen ulkopuolelta ei eteesi tule 
yhtään kysymystä; siksi käy opiskelemaan Sanaa, pyri 
ymmärtämään sitä, elä sen turvin ja niin sinä tulet 
olemaan menestyjä. 

Silti, jos joku sanoo: ”Haluan miellyttää Jumalaa 
ja tehdä Hänen tahtonsa. Haluan olla kaikkea sitä, 
millaiseksi hän on asettanut minut olemaan, mutta 
minun ongelmani on, ettei minulla ole varsinaisesti 

Älä kiellä sanaa

Tartu kiinni kuritukseen [opastukseen] äläkä 
hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi.  

(Sananlaskut 4:13). 

lauantai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua sanasi 
muuttavasta voimasta elämässäni. 
Opiskellessani Sinun sanaasi 
minun mieleni uudistuu. Olen 
saanut kokea muuttumista 
ja uudeksi muovautumista, 
asettamista Sinun kirkkauteesi. 
Saan edistyä al i tuisest i  ja 
etenemiseni, hyötymiseni ja 
kasvuni on kaikille ilmeistä, 
Jeesuksen nimessä.

Sananlaskut 8:10; 2 Korinttolaiskirje 3:18; Apostolien teot 20:32 

aikaa opiskella Raamattua.” Juuri sama asia, miten 
edellä kuvattu opiskelija toimi. Sellaisesta asenteesta 
ei voi seurata mitään muuta kuin täydellinen 
epäonnistuminen. Sinun on opiskeltava ja annettava 
Jumalan sanalle sille kuuluva keskittynyt huomio 
elämässäsi. Miten voisit miellyttää Häntä ja olla 
elämässä menestyvä, jos et ole tutustunut Hänen 
Sanaansa!

Jeesus sanoi: ”…hän, joka on minut lähettänyt, 
on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua 
yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle 
on otollista” (Johannes 8:29). Jos opiskelet ahkerasti 
ja mietiskellen Sanaa, pääset tuntemaan Isän mielen; 
Hänen sydämensä avautuu sinulle, ja vaeltamalla 
Hänen valossaan sinä voit miellyttää Häntä aina. 



finnish

19

Matteuksen evankeliumin luvussa 14 Jeesus 
kävelee veden päällä näyttäen meille jotakin 

merkittävää uskossa elämisestä; Hengen elämästä, 
johon meidät on kutsuttu elämään. Kun Hänen 
opetuslapsensa näkivät Hänet kävelemässä vettä pitkin, 
he olivat peloissaan ja ajattelivat, että aavehan siinä. 
Mutta Jeesus karkotti heidän pelkonsa sanomalla: 
”Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää 
peljätkö” (Matteus 14:27). 

Kun Pietari kuuli Mestarin äänen, hän puhkesi 
puhumaan: ”Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun 
tulla tykösi vettä myöten” (Matteus 14:28). Jeesus 
vastasi sanoen: ”Tule.” Pietari astui veneestä ja käveli 
vettä pitkin kohti Jeesusta. Hetkisen kuluttua Pietari 
näki myrskyn, pelko iski hänen sydämeensä, joka 
haihdutti hänen uskonsa ja hän alkoi vajota veteen. 

Veden päällä käveleminen on Hengen elämää, 
missä sinä et perusta mistään muusta kuin Jumalan 
sanasta. Se on elämää mukavuusalueen ja veneen 
suoman turvallisuuden ulkopuolella, missä sinä astut 
eteenpäin Jumalan sanan perusteella. Monet, jotka 
eivät ole ottaneet käyttöön uskoa, ovat valinneet 
pysymisen veneessä aivan kuten muut opetuslapset. 
Kuvittele, miten kunniakasta olisi ollut, kun kaikki 

”Astu pois veneestä”

Hän sanoi: ”Tule”. Ja Pietari astui ulos venheestä 
ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö 

(Matteus 14:29).

sunnuntai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua siunauksesta 
voida toimia Sanasi varassa. 
Minä edistyn Sanassasi tänään 
luottamuksessa sen kykyyn auttaa 
minua eteenpäin ja edistymään 
kaikessa. Etenen ylös- ja eteenpäin 
menestyen ja voittaen; asetettuna 
kirkkauteen ja erinomaisuuteen, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Hebrealaiskirje 11:6; Roomalaiskirje 12:3; 2 Korinttolaiskirje 4:17-18

opetuslapset olisivat astuneet veneestä uskon varassa, 
lähtien kävelemään vettä pitikin Mestarin sanottua: 
”Tule!” 

Toimi nopeasti ja rohkeasti uskossasi. Jumalassa 
on niin paljon enemmän sellaista mistä nauttia. Älä jää 
samalle tasolle; kasvata uskoasi. Käytä ja harjaannuta 
uskoasi. Sillä hetkellä, kun sinä otat uskon askeleen, 
olipa Jumalan pyyntö sitten millainen tahansa, niin 
kieltäydy olemasta hajamielinen; kiinnitä katseesi 
Jeesukseen. Pietari astui veneestä uskossa ja käveli 
vettä pitkin. Mutta yhtäkkiä hänen katseensa kääntyi 
poispäin Mestarista ja hän alkoi upota. 

Heprealaiskirje 12:2 sanoo: ”…silmät luotuina 
uskon alkajaan ja täyttäjään…” Tämä merkitsee sitä, 
että käännymme pois kaikesta muusta kiinnittäen 
katseemme Jeesukseen. Käännä katseesi tietoisesti pois 
kaikista harmeista ja rajoitteista ja keskity katsomaan 
Hänen sanansa todellisuutta. Kieltäydy ajattelemasta 
vastaan olevia olosuhteita äläkä anna niiden vaikuttaa 
itseesi; pysy keskittyneenä Jumalan sanaan. Sulje 
maailma ulkopuolelle äläkä näe mitään muuta kuin 
Jumala. 
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Huomaa yllä oleva alleviivattu lause ”Sillä joka 
on päässyt hänen lepoonsa…” Tuo lepo on 

lepoa Kristuksessa; se on paljoa enemmän kuin fyysisen 
kehon saama lepo. Se on lepoa sinun sielullesi, kun sinä 
et taistele etkä raada minkään asian vuoksi. Uutena 
luomuksena kaikki on suotu sinulle, jotta voit menestyä, 
vaurastua, voittaa, olla terve ja omistaa suuruutesi, 
jotka on annettu sinulle Kristuksessa. Niinpä sinun ei 
siis enää tarvitse taistella elämässäsi, sillä olet astunut 
sisälle Jumalan lepoon. 

Monet eivät ole tajunneet tätä totuutta. Sen 
vuoksi he eivät voi vaeltaa ylivertaisen levon tilassa. 
Työssään, bisneksessään, projekteissaan tai heidän 
evankeliumin asiaan kuuluvissa vastuissaan he tekevät 
puurtavat, uurastavat ja taistelevat. Mutta Kristus 
on meidän lepomme. Meidän taistelemisemme ei 
miellytä Jumalaa. Sen tähden Pyhä Henki lähetettiin 
meidän avuksemme. Johannes 14:16 [AMP] sanoo: ”Ja 
minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan [Lohduttajan, Puolustusasianajajan, 
Esirukoilijan – Neuvonantajan, Vierellä olijan ] 
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti…” Hän on 
täällä tänään ja nyt, Hän on sinun Auttajasi. 

Me elämme levon päivää, me vallitsemme ja 
hallitsemme yhdessä Kuninkaan kanssa asetettuina 

Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva.  
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon 
teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa. 

(Heprealaiskirje 4:9-10).

Menestystä ilman taistelua

maanantai
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Tunnustus
Olen uusi luomus Kristuksessa, 
Aabrahamin siementä ja 
perillinen lupauksen mukaan. 
Minä elän alati  Jumalan 
levossa, sillä Kristus on minun 
Sapattini. Vaellan nyt ja alati 
Hänen kirkkaudessaan, sillä 
minut on määrätty edistymään 
ja voittamaan kirkkaudesta 
kirkkauteen, ilman taisteluita 
tai ahdistuksia. Siunattu olkoon 
Jumala!

istumaan yhdessä Hänen kanssaan taivaallisiin: ”…ja 
yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen 
kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa 
Jeesuksessa..”(Efesolaiskirje 2:6). Pistithän merkille, 
että Raamattu ei sanonut ”meidät on tehty seisomaan 
yhdessä taivaallisissa”, ei! Meidät on asetettu istumaan 
Hänen kanssaan; eikä se asema ole mitenkään rankkaa 
tai työlästä taistelua; se on lepoa. Työ on saatettu 
päätökseen Kristuksessa Jeesuksessa; nyt Hän sanoo: 
”Nauttikaa kaikesta. Eläkää minun levossani, sillä kaikki 
on teidän.” 

Edes evankeliumin asialla tapahtuva työmme ei 
tulisi olla mitään taistelua. Tiedosta tämä totuus. Julista 
ja opeta Sanaa tässä tietoisuudessa; Hengen voima 
tulee olemaan siinä, se vangitsee ja saa sinun kuulijasi 
tarkkaavaisiksi. Se on osa saamastasi siunauksesta 
Aabrahamin siemenenä, että sinä edistyt ja menestyt 
elämässä siirtyen kirkkaudesta kirkkauteen ilman 
taisteluja. 

Matteus 11:28-30; 1 Pietarin kirje 5:7
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Vanhempien velvollisuus on harjaannuttaa 
lapsensa Herran tiehen. Sen vuoksi Sana 

sanoo: ”Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei 
vanhanakaan siitä.” 

Jotkut vanhemmat sanoisivat: ”Emme yritä asettaa 
lapsillemme mitään vaateita; me annamme heidät tehdä 
omat päätöksensä.” Mikä erehdys! Raamattu sanoo: 
”Hulluus [typeryys] on kiertynyt kiinni poikasen 
sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas 
karkottaa” (Sananlaskut 22:15). Ei lasten kuulu päättää 
asioista itse; heitä on tarpeen harjaannuttaa ja ohjata. 
Vanhemmilla on vastuu tietää Pyhän Hengen avulla, 
mitä heidän lastensa tulisi olla ja kyetä kasvattamaan 
heitä oikeaan suuntaan. 

Jotkut vanhemmat toimivat niin kuin Jumala olisi 
sanonut: ”Anna lapset minulle, niin minä päätän, miten 
hei tulevat varttumaan”; Hän ei sanonut niin. Jumala 
sen sijaan sanoi, että vanhempien kuuluu harjaannuttaa 
lapsensa siihen tiehen, mitä hänen tulee vaeltaa. Jos 
sinulla on jo lapsia, anna Pyhän Hengen opastaa 
sinua tuomaan heidät vanhurskauteen. Harjaannuta 
heitä jatkuvasti Jumalan sanaan. Siitä huolimatta, että 
näyttäisi siltä, kuin he eivät omaksuisi Sanan kulttuuria. 

Harjaannuta heitä Sanalla

Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei 
vanhanakaan siitä poikkea (Sananlaskut 22:6).

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, sillä 
Sanallasi on kyky tehdä minut 
siksi mistä se puhuu ja saada 
aikaan minussa ja heissä, 
jotka olet antanut vastuulleni, 
s i toutuminen Sinuun. Me 
olemme antautuneet Jeesuksen 
K r i s t u k s e n  h e r r u u d e n 
a l a i s u u t e e n  j a  H e n g e n 
johdatukseen sekä holhoukseen, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Älä kuitenkaan lannistu. Anna aikaa; harjaannuttamisen 
tulokset tulevat näkyviin. Ei aikaakaan kun he löytävät 
oikean paikkansa ja heistä tulee juuri sitä, millaisiksi 
Jumala heidät tarkoitti. 

Sananlaskut 23:13 NLT; Deuteronomy 6:6-7; Sananlaskut 29:15
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keskiviikko

Aina enenevää armoa ja rauhaa

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja 
meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta 

(2 Pietarin kirje 1:2). 

Yllä olevasta Kirjoitusten kohdasta saamme 
ymmärtää, että armosuosion ja rauhan 

lisääntyminen elämässäsi tapahtuu Jumalan ja 
Herramme Jeesuksen tuntemisen (kreikk. epignosis) 
kautta. Joku mahtaa valittaa: ”Rukoilkaa puolestani, 
sillä elämäni on aivan sekaisin. Ei ole rauhaa kotona, 
ei rauhaa työpaikalla. Sydämessäni ei ole rauhaa. 
Tarvitsen todella rukouksianne.” 

Saatat rukoilla sellaisen henkilön puolesta, mutta 
se ei kenties vaikuta, sillä Sana on selkeä siinä, miten 
pääset nauttimaan suurempaa rauhaa elämässäsi: se 
tapahtuu Jumalan ja Herramme Jeesuksen tuntemisen 
kautta. Jumala haluaa sinun tietävän ja myös elävän 
Sanastaan, sillä mitä enemmän tunnet Häntä, sitä 
enemmän armoa ja rauhaa saatat nauttia elämässäsi. 

Eikä rauha tässä viittaa ainoastaan tavalliseen 
rauhaan, jossa ollaan hiljaa tai omissa oloissaan. 
Kreikan kielen sana eirene – sukua heprean sanalle 
shalom, mikä tarkoittaa rauhaa, johonka liittyy lepo 
ja vauraus. Toisi sanoen, Jumalan tuntemisen kautta 
sinä olet kotona menestyksessä! Kaikki elämässäsi 
toimii kunnolla. Et ole pelokas tai hämilläsi mistään! 
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että saan 
ottaa vastaan Sanastasi opastusta 
ja viisautta. Kun avaan tänään 
henkeni Sanallesi, armo ja rauha 
lisääntyvät minun elämässäni; 
sydämeni saa jumalall isen 
viisautesi varustuksen ja siitä tulee 
linnoitus suojaamaan kaikilta 
olosuhteiden vaikutuksilta. 
Asettaudun kaikkien paineiden 
ja ahdinkojen yläpuolelle, sillä 
minulla on rauha ja menestys, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Tapahtuipa elämässäsi mitä hyvänsä, ei se sinua 
häiritse; kaikki asiat ovat hallinnassasi. 

Opit enemmän Jeesuksesta mietiskelemällä Hänen 
sanaansa; opit enemmän Isästä seurustelemalla Hänen 
kanssaan ja sinä alat saada enemmän ilmestyksiä. 
Hänen sanansa tuntemus tekee meistä mestareita ja 
saa aikaan sen, että mittaamaton armosuosio ja rauha 
täyttävät elämäsi. 

Pistähän merkille, ettei Raamattu sano: ”Armoa 
ja rauhaa lisätään sinulle”, vaan että ne ”lisääntyvät 
sinulle”. Sinun on mahdollista kasata armosuosota 
ja rauhaa kasvavassa määrin. Johannes 1:16 sanoo, 
että Hänen täyteydestään me olemme saaneet 
armoa armon päälle. Siispä nauti armosta elämässäsi 
kasvattamalla Hänen tuntemustaan. Ylistys Jumalalle!

2 Pietarin kirje 3:18; Apostolien teot 20:32; Jesaja 26:3 
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Mestaruuteen harjoitteleminen

Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun 
päättänyt, uskon säilyttänyt (2 Timoteuskirje 4:7). 

Tarvitset hyvän valmennuksen tullaksesi 
hyväksi johtajaksi. Eikä valmennus ole mikään 

yhden kerran  juttu; se on jatkuvaa harjaantumista ja 
jokaisen harjoitekerran tarkoitus on auttaa pääsemään 
mestarillisiin tai täydellisiin tuloksiin. Jotkut luulevat, 
että tämän maanpäällisen ajan heidän kuuluukin vain 
oppia, vaan ei silti saavuttaa mestaruutta. Sana ei 
kuitenkaan opeta niin. 

Raamattu puhuu siitä, että on aina oppia hakevat 
ihmiset, jotka eivät kykene ikinä tavoittamaan totuuden 
tuntemista (2 Timoteuskirje 3:7). Sellainen ei ole 
suosituksemme. Jokaiselle kristitylle on mestaripaikka, 
johon hänen tulee haluta päästä. Sinun on päästävä 
tietyissä asioissa täyteen suoritukseen, ennen 
kuin Jumala voi sallia sinun siirtyä hengen elämän 
korkeampien asioiden pariin. Ja sen vuoksi sinun on 
harjaannuttava Sanassa. 

Efesolaiskirjeessä (4:11-12) apostoli Paavali 
listaa meille viisi eri lahjaa palvelutehtäväämme 
ajatellen, joilla on oma merkityksensä. Ne lahjat 
Herra Jeesus antoi seurakunnalleen; ne annettiin, 
jotta pyhät harjaantuisivat täydellisiksi eli kykeneviksi. 
Siten me voimme saavuttaa mestaruuden: ”Ja hän 

torstai
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Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
Kristuksen ruumiille antamistasi 
palveluvirkojen lahjoista, jotka 
annoit, että seurakuntasi saisi 
opetusta, valmennusta, tulisimme 
täysin valmiiksi ja saisimme voimia 
palvelutyöhön. Minä tartun 
Sanaan ja hengen siunauksiin, 
joiden kautta minä harjaannun 
jatkuvaan voittoisaan elämään, 
menestykseen, edistymiseen ja 
suuruuteen, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Hebrealaiskirje 5:12-14; Hebrealaiskirje 6:1; 2 Kirje Timoteukselle 3:16-17

antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi …” 

Älä elä niin kuin olisit aina ”tien päällä”, yrittäen 
toteuttaa samoja asioita; pysyen samalla tasolla 
vuosikaupalla. On tiettyjä asioita, joissa sinun tulisi 
päästä täydellisyyteen, ja kun niin tapahtuu, siirry sitten 
seuraavalle tasolle; siirry korkeammalle. Menestystä 
mitataan eri tasoilla. Kun alat olla valmennusjaksosi 
lopussa, silloin voit kertoa, oletko sinä menestynyt 
kyseisen tasosi antaman valmennuksen myötä ja 
saavuttanut edellytetyt tulokset. 

Mitä enemmässä määrin olet antautunut 
Pyhälle Hengelle ja Jumalan sanalle, sitä nopeammin 
valmennusprosessisi ja kyseisen mestaruuden saaminen 
toteutuvat kyseisellä tasolla ja harjaantumisalueella. 
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Muuan rouva oli saanut rintasyöpädiagnoosin 
ja hän pyysi minua rukoilemaan hänen 

puolestaan. Mutta kerroin hänelle, että hän voisi 
”ahkeroida pelastuksensa eteen” sanoilla leikkaamaan 
pois syöpäkasvaimen. Selitin hänelle, mikä suu on. 
”Suu on aseen kärki tai terä” kreikankielisen stoma-
sanan mukaan. Hän todella innostui ja ryhtyi paikalla 
toimeen. Rouva puhui taukoamatta tuolle kasville 
uskossa tietyn aikaa. 

Kun näin hänet kuuden kuukauden kuluttua, hän 
oli täysin parantunut; syöpä oli hajonnut aineettomaksi 
ja hän oli täydellisesti normaali. Hän ”ahkeroi 
pelastuksensa eteen” – toteutti pelastumisensa. Jos 
sairastat, kärsit vaivaa tai kehosi sairastaa ja toivot 
parantuvasti, niin pistä uskosi töihin. Toteuta Sanaa. 
Jumalan sana on annettu tekemistä varten; sinun 
tekemiseksesi. Niin kauan kuin Sana pysyy Raamatun 
lehdillä, se ei tuota sinulle mitään tuloksia. Mutta kun 
mietiskellen puhut Sanaa, siitä tulee Hengen miekka, 
joka hämmentää vastustajan. 

Siunaukset ovat jo pakattuina ja sinulle 
toimitettuina; Raamattu sanoo: ”Koska hänen 
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille 

Tee pelastuksestasi vaikuttava

”Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet 
kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin 

kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan 
paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja 

vavistuksella, että pelastuisitte
 (Filippiläiskirje 2:12). 

perjantai
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Tunnustus
Rakas  I sä ,  k i i tos  S inu l le 
pelastuksesta, jonka annoit 
minulle Kristuksessa. Minä 
hallitsen ja minulla on valta 
Jumalan sanal la ja Pyhän 
Hengen voimalla yli sairauksien 
j a  o l o s u h t e i d e n .  I l m a n 
pelkoa ja moitetta, täysin 
Sanan vakuuttamana minä 
levitän uskoa, saaden aikaan 
Valtakunnan siunauksia ja 
hyvyyttä elämässäni, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, 
hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät 
kirkkaudellaan ja täydellisyydellään” (2 Pietarin 
kirje 1:3). Jumala teki jo kaiken mitä Hänen pitikin 
tehdä, jotta sinulla olisi mitä tarvitset voidaksesi 
nauttia mahtavasta elämästä. Mutta sinulla on vastuu 
”toteuttaa” pelastustasi Kristuksessa. 

Sinä olet se henkilö, jonka kuuluu varmistaa, että 
Jumalan kaikki ihmeelliset siunaukset ilmenevät sinun 
elämässäsi. Älä jää istumaan olettaen, että mitä sitten 
tapahtuukin, on tapahtuva; sinä olet se henkilö, jonka 
kuuluu saada oma pelastuksesi toimimaan. Kristus jo 
pelasti sinut, mutta sinun vastuullasi on nyt pistää se 
pelastus vaikuttamaan; tehdä Valtakunnan teko omassa 
elämässäsi. Toteuta parantumisesi, menestymisesi, 
voittosi, edistymisesi jne. Älä anna sairauksien ottaa 
valtaa sinusta. Inflaation ja taloudellisen taantuman 
sijaan julista omaa hyvinvointiasi ilman kiertelyjä ja 
kaarteluja. 

2 Kirje Timoteukselle 1:6; 2 Pietarin kirje 1:10; Kolossalaiskirje 4:17
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Jumala siunasi Aabrahamia kaikessa ja teki 
hänestä monien kansakuntien isän: ”Katso, tämä 

on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen 
paljouden isä” (1 Mooseksen kirja 17:4). Täten 
kansakunnat olivat hänen sisimmässään. Kertomus 
Iisakista, hänen pojastansa, on merkillepantava. Kun 
hänen kaksi poikaansa, Jakob ja Eesau olivat siinneet, 
Herra kertoi Rebekalle, heidän äidilleen: ”Kaksi kansaa 
on sinun kohdussasi…” (1 Mooseksen kirja 25:23); 
ja noista kansoista syntyy lisää kansakuntia. Mutta 
Jumalalla oli mielessään muitakin kuin vain heidät. 

Roomalaiskirjeessä (9:7) Jumala ei sanonut: ”…
Iisakiksi tullaan kutsumaan sinun siementäsi”, vaan 
se sanoo: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset.” Se 
merkitsee, että hän ei viitannut Aabrahamin fyysiseen 
jälkikasvuun vaan Kristukseen: ”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” (Galatalaiskirje 3:16). 

Sitten Galatalaiskirjeessä (3:29) sanotaan meille: 
”…jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” 

Armoitettu suuruuteen

Ja Aabraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli 
siunannut Aabrahamia kaikessa

 (1 Mooseksen kirja 24:1). 

lauantai
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Tunnustus
Kuulun Kristukselle; sen vuoksi 
olen Aabrahamin siementä, 
armoitettu suuruuteen ja 
voideltu olemaan hedelmällinen 
ja tuottoisa kaikissa hyvissä 
teoissa. Minut on määrätty 
menestymään ja elämään Sinun 
kirkkaudessasi. Minä tuotan 
kunniaa Sinun nimellesi tänään 
ja aina, Jeesuksen nimessä. 
Aamen!

Me olemme Aabrahamin siementä, ja jok’ikinen meistä 
kantaa potentiaalia lisääntyä. Sinä kannat suuruuden 
siementä. Sinun edistymisesi ja vaurautesi kuuluu 
kasvaa kasvamistaan. Lue Iisakista; Raamattu sanoo: ”…
hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä 
tuli hyvin rikas” (1 Mooseksen kirja 26:13). 

Aabrahamin siemenenä esimerkiksi pastorina, 
sinulla saattaa olla tuhat jäsentä seurakunnassasi, mutta 
ei ole mitään syytä sille, etteikö tuo tuhannen jäsenen 
määrä voisi kasvaa viideksi tuhanneksi tai peräti 
kymmeneksi tuhanneksi tietyssä ajassa. Sinulla on armo 
ja kyky kasvuun, lisääntymiseen ja laajentumiseen. 

Sinä olet saanut armon suuruuteen; voitelun 
olla hedelmällinen ja tuottoisa kaikissa tekemisissäsi. 
Senpä vuoksi pidä huolta, että etenet kirkkaudesta 
kirkkauteen. 

Mooseksen kirja 12:2; Johannes 15:4-5; Roomalaiskirje 8:16-17
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Hän on mestari kommunikoimaan

Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä 
vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas 

uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, 
silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa 

heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen 
ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä 

ylpeydestä…” (Job 33:14-17).

Meidän Jumalamme on mestarikommunikoija. 
Häntä eivät rajoita ne tekijät, mitkä rajoittavat 

ihmisten kommunikointia. Kun puhut Hänelle suullasi, 
Hän voi puhua sinun hengellesi ja keskustella kanssasi. 
Myös silloin, kun puhut ihmisille, Hän voi käydä 
kanssasi keskustelua henkesi kanssa. Hän voi kysyä 
sinulta jotakin ja sinä pystyt vastaamaan Hänelle, vaikka 
olet paraikaa puhumassa muille. 

Kuten avausjakeesta ilmenee, Herra puhuu 
ihmisille myös heidän nukkuessaan. Jumala ei kärsi 
rajoitteista. Hän lähettää alati Sanansa ihmisille käyttäen 
erilaisia kanaviaan, mutta monetkaan eivät havaitse 
tai ota huomioon, minkä vuoksi he maksavat kalliisti 
tietämättömyydestään, tottelemattomuudestaan tai 
kapinoinnistaan. 

Joskus,  kun tuomme esi in profet iaa tai 
ilmestyssanomaa useamman minuutin ajan tai peräti 
pidempäänkin, jotkut ihmiset kummeksuvat, miten 
pitkään Jumalalta meni tuon asian kertomiseen meille. 

sunnuntai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua kyvystä 
voida kuulla ja tunnistaa Sinun 
äänesi. Minä vaellan hengessä 
enkä  l ihassa .  Sen vuoks i 
minun henkeni on alati Sanasi 
harjaannuttamana kuullakseen 
ja erottaakseen Sinun äänesi, 
kun Sinä johdatat minua ikuiseen 
voittoon, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Sananlaskut 20:27; Jesaja 30:21; Johannes 10:27 

”Kuuntelitko sinä Jumalaa tuon kokonaisen tunnin 
ajan?” he kyselevät; yrittäen päästä kärryille, miten 
kauan Jumalalta meni sanomansa antamisessa. Voi 
olla, että Hän käytti enemmän aikaa aivan lyhyen 
viestin kommunikoimiseen, mutta Hän saattoi lähettää 
hengellesi tosi paljon asiaa aivan lyhyessä ajan 
rahtusessa. Me ajattelemme aikaa, koska me elämme 
ajan vaikutuksessa, mutta Jumala ei elä ajan raameissa. 
Hän elää ikuisuudessa. 

Kun sinä puhut Hänen kanssaan, sinun henkesi 
on avautunut kuulemaan ja vastaanottamaan Hänen 
sanomaansa. Hän palvelee sinua hengessä, ja sinä 
vastaanotat sen, mitä Hän jakaa sinulle hengessä ja 
sinä voit kommunikoida takaisin Hänelle. Kyseessä 
on Hengeltä-hengelle - kommunikointi. Kerrassaan 
mahtavaa kaveruutta! Sen vuoksi on niin tärkeää, että 
sinä rukoilet hengessäsi; puhuen palavasti kielillä ja saat 
henkesi ylenemään ja eläväksi Jumalaa kohtaan. 
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Rakkaus on maailman väkevin voima. Se 
on maailmankaikkeuden mahtavin voima. 

Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus (1 Johanneksen 
kirje 4:8). Rakkaus nosti Jeesuksen Kristuksen 
kuolemasta. Rakkaus voi tuoda sinulle kaikkea mitä 
vain tarvitset elämääsi. Nytkin Jumalan rakkausvoima 
on läsnä, mutta niin kauan kuin et tunne Jumalan 
rakkautta, et kykene käsittämään sen voimaa. Jotkut 
ihmiset eivät tunne Jumalan rakkautta, koska he 
eivät ole varmoja siitä, että Jumala rakastaa heitä 
henkilökohtaisesti. Yksinkertainen testi voi auttaa sinua 
selvittämään asian. Kysy itseltäsi: ”Rakastanko minä 
Jumalaa?” Jos vastauksesi on ”kyllä”, silloin tee vielä 
toinen kysymys: ”Onko Jumala yhtä hyvä mitä minä 
olen?” Jos taas vastauksesi on ”kyllä”, se merkitsee sitä, 
että Hän rakastaa sinua aivan todella, viimeiseen asti, 
yhtä paljon kuin sinä rakastat Häntä. Mutta Jumala ei 
ole vain yhtä hyvä kuin sinä; Hän on parempi! 

Hänen rakkautensa sinua kohtaan on käsittämätöntä, 
ehdotonta, puhdasta ja ikuista. Hän rakastaa sinua 
enemmän kuin itse edes kykenet rakastamaan 
itseäsi. Tosiasiassa et olisi ikinä voinut rakastaa Häntä 
oppimatta rakastamista Hänen rakkaudestaan. Senpä 
vuoksi apostoli Johannes julisti: ”Me rakastamme, sillä 
hän on ensin rakastanut meitä” (1 Johanneksen kirje 
4:19). Myös Jeremia 31:3 sanoo: ”Kaukaa ilmestyy 

Rakkausvoima – Maailmankaikkeuden 

suurinta voimaa

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

maanantai
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Rukous
Rakas Isä, minä kiitän Sinua 
siitä, että olet antanut minulle 
ilmestyä tiedon Sinun rakkautesi 
ulottuvuuksista; sen leveydestä 
ja pituudesta ja syvyydestä ja 
korkeudesta, ja olet sitä kautta 
täyttänyt minut Sinun täyteydelläsi. 
Olen saanut juurtua ja perustua 
rakkauteen ja sydämeni tulvehtii 
Kristuksen rakkautta. Minä tuon 
julki ja säteilen sinun kirkkauttasi 
omaan maailmaani, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

minulle Herra: Iankaikkisella rakkaudella minä olen 
sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua 
puoleeni armosta.” 

Avausjakeemme sanoo: ”…ja oppia tuntemaan 
Kristuksen rakkauden, …että tulisitte täyteen Jumalan 
kaikkea täyteyttä.” Jumalan tarkoitus on, että Hän 
saa täyttää sinun elämäsi Hänen täyteydellään, niin 
että elämäsi vuotaa ylitse Hänen rakkauttaan tuonen 
julki Hänen elämäänsä, luontoaan, luonnettaan ja 
voimaansa. Siitä Jeesus puhui, kun Hän huudahti 
temppelissä: ”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 
on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden 
virrat” (Johannes 7:38).  Hänen rakkausvoimansa 
virtaa meistä maailmalle (Roomalaiskirje 5:5). Se on 
tulta, jota ei kyetä sammuttamaan (Laulujen laulu 
8:7), kaiken valtaava voima, joka musertaa pelon (1 
Johanneksen kirje 4:18) ja kaikki pahuuden teot. Vaella 
tässä rakkausvoiman täyteydessä. 

Efesolaiskirje 3:17-19; 1 Johannes 4:10,16,18
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5 Moseksen kirjassa (10:16) Raamattu kertoo 
mei l le sydämen ympäri leikkauksesta. 

”Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä 
olko enää niskureita.” Mitä tämä tarkoittaa? 
Ympärileikkaaminen tarkoittaa sitä, että jotakin 
”leikataan pois”. Sydämesi ympärileikkaaminen 
tarkoittaisi siis sitä, että sydämestäsi leikataan pois ne 
asiat, joidenka ei katsota kuuluvan siihen: katkeruus, 
viha, kateus, kiivaus, pahansuopuus ja kaikenkarvainen 
pahuus. Jotkut sallivat tietämättään näiden asioiden 
olla sydämessään, sillä he ovat tietämättömiä niiden 
seurannaisvaikutuksista. 

Katkera sydän, esimerkiksi, on demonisen 
toiminnan kasvualusta. Eikä vain sitä, vaan useimmat 
syöpäsairaudet johtuvat vihasta ja katkeruudesta. 
Sananlaskut 14:30 sanoo: ”Sävyisä sydän on ruumiin 
elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa.” (Rauhaisa 
elämä tuottaa terveyden ruumiille; kateus on kuin syöpä 
luissa [NLT].) Ihmiset havahtuvat syövän olemassaoloon 
vasta, kun se ilmentyy kipuna ja epämieluisana 
olona; he eivät tiedä sen kaiken todennäköisyyden 
mukaan alkaneen jo vuosia aiemmin, kun he sallivat 
katkeruuden, vihan, kiivauden, pahansuopuuden ja 
kaikenlaisen pahuuden majailla sisimmässään. Sen 
vuoksi Raamattu sanoo: ”Pyrkikää rauhaan kaikkien 

Leikkaa pois kaikki paha

Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja 
herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, 

hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen 
toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa 
teille anteeksi antanut (Efesolaiskirje 4:31-32). 

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, sydämeni on täynnä 
Sinun rakkauttasi, hyvyyttäsi ja 
myötätuntoasi. Minä en suostu 
sallimaan, että katkeruus, viha tai 
riita saisi juurtua minuun. Minä 
vaellan nyt ja aina rakkaudessa, 
vakuuttuneena siitä, ettei mikään 
minun varalleni aiottu ase 
tule menestymään, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole 
näkevä Herraa; 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 12:14-15). 

On ihmisiä, jotka ovat loukkaantuneet kyyneliin 
saakka ja sydämessä velloo katkeruus saa heidät 
toimimaan sangen ikävällä tavalla. Herra sanoo sinulle 
tänään: ”Ympärileikkaa sydämesi!” Leikkaa pois 
katkeruus ja viha sydämestäsi oman etusi vuoksi. 

Oletko yrittänyt laannuttaa vihan, tai yrittänyt 
päästä irti katkeruudesta siinä onnistumatta? Ei sinun 
tarvitse taistella. Ei sinun tarvitse tehdä muuta kuin 
julistaa Jeesuksen Kristuksen herruutta oman elämäsi 
ylitse – sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi ylitse. Niinpä 
julista näin: ”Minä olen tehnyt valintani ja palvelen 
Herraa; torjun vihan, katkeruuden ja kiivauden. 
Minä alan vaeltaa rakkaudessa.” Mikään pimeyden 
demoni ei kykene vastustamaan tätä. Saatana ei voi 
vastustaa rakkauden voimaa; Sana julistaa: ”Pelkoa ei 
rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa 
pelon” (1 Johanneksen kirje 4:18).

1 Korinttolaiskirje 13:3 CEV; Mark 11:25-26; Jaakob 3:15-17
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Kutsuttu elämän ja armon 

palvelukseen

Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, 
vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista 
ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat 

(Efesolaiskirje 4:29). 

Kristittyinä meissä on Kristuksen Henki. Me 
olemme maailman valo. Meidän on määrä 

elää, rakastaa, puhua ja hoitaa asioitamme Hänen 
tavoin. Sinun sanojesi tulee aina välittää armoa 
kuulijoillesi. 

Jotkut eivät kuitenkaan ole tietoisia tästä tosiasiasta. 
Heidän aistinsa kontrolloivat heitä: he tekevät 
niitä juttuja mitä mielivät ja sanovat mitä mieleen 
kulloinkin juolahtaa tunteiden vaikutuksesta. Sellaiset 
ihmiset ylvästelevät käyttäessään hirvittäviä, vääriä ja 
loukkaavia sanojaan. Kun he ovat vihaisia, he eivät 
epäröi päästellä sanoja, jotka vievät toisilta yöunet. 
He ovat ylpeitä asioista mitä heidän pitäisi älytä 
hävetä; Raamattu sanoo sellaisista ihmisistä: ”Vatsa on 
heidän jumalansa.” Kunpa he tajuaisivat, mitä heidän 
toimintansa saa aikaan. Filippiläiskirje 3:18-19 sanoo: 
”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja 
nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin 
vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on 
heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän 
häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.” 

keskiviikko
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Jesaja 18 

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, 
e t tä  S inun sanas i  täyt tää 
minun sydämeni hyvyydellä, 
erinomaisuudella ja ylevillä 
ajatuksilla. Siunaan ja inspiroin 
johdonmukaisesti heitä, jotka 
olet johdattanut minun tielleni 
ja rohkaisen heitä Herrassa, 
sillä minun sydämeni on täynnä 
Sanasi hyviä aarteita, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

1 Pietarin kirje 4:11; Sananlaskut 16:24; Kolossalaiskirje 3:8

Älä ole ikinä onnellinen saatettuasi jonkun 
pahalle mielelle. Älä ole kuin mies, joka oli onnellinen 
saadessaan nolata suntion, joka pelkästään pyysi 
häntä valitsemaan kirkossa jonkin toisen istumapaikan. 
Sellainen ei ole linjassa sinussa vaikuttavan rakkauden 
luonnon kanssa. Raamattu sanoo: ”ei iloitse vääryydestä 
[pahuudesta], vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa” 
(1 Korinttolaiskirje 13:6). Me olemme evankeliumin 
palveluksessa, kutsutut palvelemaan elämää ja 
armoa. Ole kuten Jeesus: Raamattu sanoo: ”Ja suuri 
kansanjoukko kuunteli häntä mielellään.” Kun ihmiset 
kuuntelevat meitä, heidän tulisi voida iloita, sillä mehän 
jaamme heille armosuosiota ja elämää siunaavia 
sanoja. Kunnia Jumalalle!
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Hänen armonsa, voimansa ja 

kirkkautensa kantajat 

”…niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen 
iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät 

heistä ja pahat henget pakenivat pois
 (Apostolien teot 19:12). 

Raamattu puhuu nenäliinoista ja esiliinoista, 
joita vietiin apostoli Paavalilta asetettavaksi 

sairastavien ja taudeista kärsivien ihmisten päälle ja 
ihmeitä tapahtui. Nenäliinoissa oli Jumalan voima, ja sillä 
hetkellä, kun ne tulivat tekemisiin parantumistarpeen 
kanssa, niissä oleva voima aktivoitui. Nenäliinat ja 
esiliinat olivat elottomia; niissä ei ollut minkäänlaista 
älykkyyttä, mutta ne välittivät Jumalan voiman. 

Jos Jumalan voima saattoi olla sellaisissa elottomissa 
materiaaleissa ja ne saattoivat välittää sen eteenpäin, 
niin kuinka paljoa enemmän siihen soveltuu ihmisen 
keho! Sinä olet nenäliinaa parempi! Uudestisyntyneenä 
ja saatuasi ottaa vastaan Pyhän Hengen sinun 
elämälläsi on voitelu. Et ole mikään tavallinen tallaaja. 
Sinä olet Jumalan kantaja, Hänen armonsa, voimansa 
ja kirkkautensa levittäjä. Hänen voitelunsa on sinussa 
(1 Johanneksen kirje 2:27). Pidä aina voimissaan tuo 
voitelu. 

Miten pidät voitelun vahvana? Se tapahtuu siten, 
että annat itsesi uudestaan ja uudestaan täyttyä Hengellä. 
Raamattu sanoo: ”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä 
tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen 

torstai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Hengen 
voitelusta elämässäni. Olen 
Sinun armosuosiosi, voimasi 
ja kirkkautesi kantaja. Olen 
sinun jatkeenasi tänään ja Sinä 
saatat kauttani jumalallisen 
tarkoituksesi tähän maailmaan 
koskettamalla, siunaamalla, 
parantamalla, korottamalla, 
vahvistamalla ja inspiroimalla 
toisia,  Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä 
lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle” 
(Efesolaiskirje 5:18-19 [AMP]). Puhu, laula ja soinnuttele 
Sanaa itseksesi kaiken aikaa; siten toimimalla sinä pystyt 
saavuttamaan Hengen hehkun ja pääset aina kokemaan 
Hänen manifestaationsa omassa elämässäsi. 

Voisit olla evankelioimassa lähijunassa tai linja-
autossa, tai kauppakeskuksessa tai kadulla, ja kaikki 
sinua kuuntelevat kokisivat Hengen sähköistävän 
vaikutuksen: ”Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli 
Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat” 
(Apostolien teot 10:44). Tänään on Jumalan voiman 
päivä. Sen vuoksi, ole rohkea tekemään Sanan tekoja. 
Hyppää mukaan Jumalan Hengen virtaan.

Apostolien teot 10:44-45; Kolossalaiskirje 1:25-27; 2 Korinttolaiskirje 4:7
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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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