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Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia. 
Rukousten ja tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen 
itsellesi, tulee varmistamaan Jumalan Sanan mukaisten 
tulosten toteutumisen, kun sinä itse puhut niitä elämääsi. 

Lue koko Raamattu läpi ,  joko yhden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti tai aivan uuden kahden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti.

Voit myös jakaa päivittäisen Raamatunlukusuunnitelmasi 
kahteen osaan - aamun ja illan lukuhetkiin 

Hyödynnä päivän sanaa rukouksen täyteisten tavoitteidesi 
kirjaamiseen joka kuukausi ja mittaa näin menestystäsi, kun 
saavutat tavoitteen toisensa perään.

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,315 eri kielellä ja 

lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme siihen, 
että vuoden 2019 painos tästä päivän sanasta, tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
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finnish

Roomalaiskirjeessä 6:14 Raamattu sanoo, “Sillä 
synnin ei pidä teitä vallitseman….” Synnin 

ongelma on jo käsitelty. Vanhassa Testamentissa 
profeetta Jesaja huudahti, “Vaan teidän pahat tekonne 
erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne 
peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule” 
(Jesaja 59:2). Mutta näin ei ole enää, kiitos Kristuksen 
lunastustyön. Hän on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. 
Raamattu kertoo Jumalan olleen Kristuksessa, sovittaen 
koko maailman - syntisten maailman Itsensä kanssa - 
eikä Hän lukenut heitä vastaan heidän rikkomuksiaan. 
Jeesuksen tähden Jumala ei pitele sinun syntejäsi enää 
sinua vastaan, koska meidän syntimme laitettiin Hänen 
päällensä. Kenenkään ei enää pitäisi tänä päivänä 
kantaa rangaistusta omista synneistään, sillä Jeesus on 
jo maksanut täyden rangaistuksen synneistä. Hänet 
tuomittiin meidän puolestamme (Jesaja 53:5).

Hänen s i ja isuhr i  kuolemastaan meidän 
puolestamme seurasi se, että Hän aloitti ja perusti rauhan 
Jumalan ja ihmisen välille. Hän sovitti ihmiskunnan 
takaisin Jumalan tykö. Ihminen oli vieraantunut Jumalan 
elämästä Aadamin tottelemattomuuden seurauksena, 
mutta Jeesus sovitti meidät Isän kanssa Hänen lihan 
ruumiissa, kun Hän kuoli ristillä.

Kolossalaiskirje 1:21-22 julistaa, “Teidätkin, 
jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne 
hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt 
on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman 
kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina 

KRISTUS: MEIDÄN VÄLIMIES JA 
SOVITTAJA 

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies 
Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen 

Kristus Jeesus (1. Timoteus 2:5).

torstai 1
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ja moitteettomina eteensä.” Jälkimmäinen osa tästä 
Raamatun paikasta paljastaa selkeästi sovituksen 
syyn: “asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina 
ja moitteettomina eteensä.” Sinä olet nyt kelvollinen 
elämään Jumalan läsnäolossa ilman minkäänlaista 
syyllisyyden, tuomion tai alempiarvoisuuden tunnetta. 
Sinä olet vapaana kaikenlaisista syytöksistä siksi, 
että olet vanhurskautettuna Hänen armonsa kautta. 
Siunattu olkoon Jumala! 

Tämä on Evankeliumi! Syy siihen, että sinä olet 
pyhä, nuhteeton ja vanhurskas Isän edessä ei ole siinä, 
mitä sinä olet itse tehnyt tai siinä, mitä sinä et ole itse 
tehnyt, vaan se on kaikki tulosta siitä, mitä Jeesus on 
tehnyt. Hänen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus 
sovitti sinut Isän kanssa ja toi sinut ykseyteen ja 
yhteyteen Isän kanssa. Halleluja!

Minä olen Isän vanhurskauden ilmentymä, olen 
kutsuttuna tuomaan esiin Hänen kirkkautta ja 
erinomaisuutta. Minä kuljen ja elän valossa niin 
kuin Hän on valossa, Hänen Sanansa ja Hänen 
vanhurskautensa valossa. Sen tähden minä hallitsen 
tässä elämässä yli sairauksien, tautien, köyhyyden, 
pimeyden ja kaikkien tämän maailman vaikutusten. 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



finnish

Jotkut kristityt eivät ymmärrä sitä, että he elävät 
nyt Jumalan Kuningaskunnassa. He elävät ikään 

kuin olisivat maailmassa. Heidän teot ja reaktiot, 
heidän ajatukset, sanat ja vastaukset ovat kaikki 
samanlaisia kuin, mitä maailman ihmisillä. Uskossa 
vaeltamisen sijaan, he kulkevatkin heidän omiin 
aisteihinsa perustuvien havaintojen varassa, tullen näin 
ainoastaan kaiken sen ohjaamaksi, mitä he kykenevät 
havaitsemaan tässä fyysisessä ulottuvuudessa. 
Mutta tämä ei ole kristityn elämää, me elämme 
hengellisessä kuningaskunnassa, jossa usko on meidän 
elämäntapamme.

Jumala odottaa sinun elävän tämän maailman 
yläpuolella, koska sinä et ole tästä maailmasta. Jeesus 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:19, “Jos te 
maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; 
mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen 
teidät maailmasta valinnut….” Ei ihme, että Henki 
varoitti apostoli Paavalin kautta, “Miksi te elätte yhä 
ikään kuin olisitte maailmassa, nyt kun olette tulleet 
todellisuudessa elämään Kristukseen, Henkeen?” Sitten 
Galatalaiskirjeessä 5:25 hän kertoo meille sen, miten 
vaeltaa Hengessä, koska me elämme Hengessä.

Nyt kun sinä olet uudestisyntynyt, sinä elät 
samanaikaisesti kahdessa eri maailmassa: materiaalisessa 

“EI TÄSTÄ MAAILMASTA”

Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet 
pois maailman alkeisvoimista, miksi 
te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, 

sallitte määrätä itsellenne säädöksiä 
(Kolossalaiskirje 2:20).

perjantai 2
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maailmassa ja hengellisessä maailmassa. Sinun täytyy 
olla tietoisena tästä hengellisestä ulottuvuudesta, 
johon sinä olet syntynyt ja toimia siinä. Elä taivaan 
elämää täällä maan päällä, sillä sinä olet taivaan 
kansalainen. Sinun ajattelusi ja sinun reaktiosi 
ympäröiviin olosuhteisiin tulee tapahtua taivaallisesta 
perspektiivistä, Sanan näkökulmasta. Sinun ajattelusi 
pitäisi erota luonnollisen ihmisen ajattelutavasta.  

Sinä elät hengellisessä kuningaskunnassa, jossa 
toimivat hengelliset periaatteet. Sinulla täytyy olla tämä 
tietoisuus. Kun sinä ymmärrät tämän, sinä innostut siitä, 
kun kohtaat ongelmia tai kriisejä, koska sinä olet varma 
siitä, että kaikki se tulee kääntymään sinun parhaaksesi. 
Tämä siitä syystä, että meidän kuningaskunnassamme 
me tiedämme ainoastaan, kuinka voittaa ja mennä 
eteenpäin kirkkaudesta kirkkauteen. Me hallitsemme 
tätä materiaalista maailmaa taivaallisen Kuningaskunnan 
periaatteiden mukaisesti. Halleluja!

Kiitos Jumalalle, joka on siirtänyt minut pimeyden 
hal l intaval lasta  Hänen rakkaan Poikansa 
Kuningaskuntaan, jossa minä elän ja liikun ja jossa 
on koko olemukseni! Hän on minun kotini - levon, 
terveyden, vaurauden, turvallisuuden, rauhan ja 
menestyksen paikka. Minä teen vaikutusta omaan 
maailmaani Jumalan Kuningaskunnan upeiden 
periaatteiden mukaisesti, sillä ne ovat tarkoitetut 
minun käytettäväkseni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

Efesolaiskirjeessä 5:1 meitä kehotetaan olemaan 
“Jumalan jäljittelijöitä” Hänen rakkaina 

lapsinaan. Tämä on mahdollista, koska meillä on 
Hänen elämä ja luonto. Joten me voimme puhua niin 
kuin Hän, voimme rakastaa niin kuin Hän ja voimme 
kulkea ehdottomassa voitossa ja hallintavallassa täällä 
maan päällä aivan kuten Jeesuskin teki, sillä niin kuin 
Hän on, niin olemme myös me tässä maailmassa 
(Johannes 4:17).

Uudestisyntyneenä ollessasi sinä olet syntynyt 
Toisen Aadamin, Jeesuksen Kristuksen mukaisesti. 
Sinut on luotu Hänen kaltaisuuteensa vanhurskaudessa 
ja todellisessa pyhyydessä. 2. Korinttolaiskirje 5:17 
sanoo, “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on 
uusi luomus…” Tämä uusi luomus on syntynyt uudeksi, 
olemaan Jumalan kuvan mukainen (Kolossalaiskirje 
3:10). Näin ollen sinä olet uusi persoona, jolla on 
Jumalan luonto. Tästä syystä sinä voit jäljitellä Kristusta. 
Ei ole väliä kuinka paljon yrität kouluttaa apinaa tai 
simpanssia käyttäytymään niin kuin ihminen, se ei 
voi koskaan olla niin kuin ihminen, koska sillä ei ole 
ihmisen luontoa. Ollaksesi ihminen, sinun täytyy syntyä 
sellaiseksi.

Muistatko ne Skeuaan seitsemän poikaa, jotka 
yrittivät matkia Paavalia, ajamalla pahoja henkiä pois, 
vaikka he eivät olleet itse uudestisyntyneitä. Heissä ei 
ollut Kristus-elämää. Raamattu kertoo, “...Ja se mies, 
jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, 
voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, 
niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat 

HÄNEN KALTAISUUDESSAAN

Pukekaa yllenne uusi luonto, joka on 

luotu olemaan niin kuin Jumala - todella 

vanhurskas ja pyhä (Efesolaiskirje 4:27).

lauantai  3
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siitä huoneesta” (Apostolien teot 19:16). 
Ainoastaan niillä, jotka ovat uudestisyntyneet ja 

joilla on Jumalan luonto, on oikeus ja auktoriteetti ajaa 
ulos pahoja henkiä Jeesuksen Nimessä. Jeesus ajoi ulos 
pahoja henkiä. Hän antoi meille auktoriteetin Hänen 
Nimessään. Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 
14:12, “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka 
uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, 
joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän 
on tekevä….”

Tämän lisäksi sinun tulee myös jäljitellä Häntä 
sinun rakkauden vaelluksellasi. Efesolaiskirjeessä 
5:2 sanotaan, “ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin 
Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän 
edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle “suloiseksi 
tuoksuksi”.Ilmaise rakkautta sinun maailmassasi 
oleville ihmisille, riippumatta siitä ajatteletko sinä 
heidän ansaitsevan sitä. Tämä tarkoittaa sinun 
taivaallisen Isäsi kaltaisena olemista. Raamattu sanoo, 
“Että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän 
antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, 
ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin” 
(Matteus 5:45). Halleluja! 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet 
tehnyt minusta osanottajan jumalalliseen luontoosi. 
Jumalallinen luontoni aikaansaa sen, että minä toimin 
niin kuin sinä, puhun niin kuin sinä ja ajattelen niin 
kuin sinä. Jeesuksen kauneus ja myötätunto tulevat 
nähdyiksi ja ilmaistuiksi minun kauttani, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Jotkut ihmiset eivät näytä kykenevän laittamaan 
loppua tietyille epämiellyttäville tavoilleen, 

kuten valehtelulle. Mutta uudestisyntyneenä ollessasi, 
sinulla on erilainen luonto, etkä sinä ole enää synnin 
tai Saatanan palveluksessa, koska sinut on vapautettu 
kuoleman ja synnin laista. Juuri se asia, mikä saa 
ihmiset tekemään syntiä, on poistettu kokonaan sinun 
elämästäsi.

Sen tähden sinä voit sanoa “Ei” kaikille pahoille 
tavoille ja näin se sitten on. Kaikki mitä tähän tarvitaan, 
on sinun oma päätöksesi ja Sanassa kurinalaisesti 
pysyminen. Sana sanoo, “Laittakaa pois valehtelu,” 
joten sano siis itsellesi, “Minä kerron aina vain ja 
ainoastaan totuuden, riippumatta siitä, mitä tapahtuu!”

Sinä voit lopettaa kaiken sellaisen tekemisen, 
minkä sinä tiedät olevan väärin, sinun täytyy ainoastaan 
vain tehdä päätös siinä asiassa. Roomalaiskirje 6:14 
sanoo, “Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska 
ette ole lain alla, vaan armon alla.” Synti ei voi 
enää pitää sinua kahleissaan, se ei voi pakottaa sinua 

PUHU AINA TOTUUTTA 

Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää 
hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä silmiä, 

valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat 
viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia 

miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat 
pahaan, väärää todistajaa, joka valheita 

puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten 
kesken (Sananlaskut 6:16-19).

sunnuntai 4
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tekemään sellaista, mitä sinä et halua enää tehdä, koska 
sinulla on uusi luonto - Jumalan luonto. 

Meidän avausjakeemme luetteli valehtelevan 
kielen ja väärän todistuksen niiden asioiden joukkoon, 
joita Herra vihaa. Joten laita valehtelu pois, se ei kuulu 
sinun uuteen Kristuksessa olevaan luontoosi. Raamattu 
sanoo, “Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka 
Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen 
ja pyhyyteen” (Efesolaiskirje 4:24). Nyt kun sinä olet 
Kristuksessa, sinä olet pukenut päällesi uuden ihmisen, 
sinä olet erilainen. Toimi sen mukaisesti. Puhu aina 
totuutta.

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä uudesta 
elämästäni Kristuksessa. Olen pukenut ylleni uuden 
ihmisen, joka on luotu totuuden vanhurskauteen 
ja pyhyyteen. Olen laittanut lihan teot pois ja elän 
ainoastaan Jumalan Sanan totuuden mukaisesti. 
Kiitos siitä, että olet tuonut minut tähän Hengen 
vapauteen, jossa vaellan uuden elämäni kirkkaudessa 
ja Kristuksessa olevan uuden luontoni valossa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Roomalaiskirje 8:16-17 kertoo meille sen, että 
Jumalan lapsina me olemme Jumalan perillisiä 

ja Kristuksen kanssaperillisiä. Luetaanpa uudelleen 
avausjakeemme, siinä sanotaan, “Mutta jos te olette 
Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin 
siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Sinä et voi 
lukea tätä ilman, että alat huutaa ilosta, koska tämä 
tarkoittaa sitä, että sinä omistat koko tämän maailman. 
Jumala antoi koko maailman Aabrahamille ja hänen 
siemenelleen. Tämä siemen on Kristus ja jos sinä kuulut 
Kristukseen, sinä olet Aabrahamin siementä ja näin ollen 
lupauksen perillinen. 

Nyt voit ymmärtää paremmin sen, miksi Raamattu 
sanoo, “Joka on varastanut, älköön enää varastako, 
vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon 
käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä 
antaa tarvitsevalle” (Efesolaiskirje 4:28). Miten sinä 
voisit enää varastaa, kun koko maailma kuuluu sinulle? 
Älä kuulu niiden joukkoon, jotka tappelevat tonteista ja 
kiinteistöistä. Sinä omistat tämän maailman! Ja tämän 
todisteena on Jumalan Sana.

1. Korinttolaiskirje 3:21-22 sanoo, “... Sillä kaikki 
on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän 
on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, 
kaikki on teidän.” Omista tämä tietoisuus. Julista aina 

SINÄ OMISTAT MAAILMAN

Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te 
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 
lupauksen mukaan (Galatalaiskirje 3:29).

maanantai 5
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vähän väliä luottavaisin mielin, “Minä omistan tämän 
maailman, kaikki on minun!” Tästä todisteena on 
olemassa laillinen dokumentti - Jumalan Sana. Siksi ei 
ole mitään väliä, jos joku kyseenalaistaa sinua tai ivailee 
sinulle, sinä silti omistat tämän maailman.

Itse asiassa sinä elät super-yltäkylläisyyden 
ulottuvuudessa. Sinulla on perintö, jonka on 
testamentannut sinulle Hän, joka on sanonut, “Minun 
on hopea, ja minun on kulta…” (Haggai 2:8), “Sillä 
minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten 
karjat” (Psalmit 50:10). Hän on koko universumin 
Kuningas ja sinä olet Hänen perillinen.

Kaikki tässä maailmassa oleva rikkaus: kallisarvoiset 
jalokivet, mineraalit, öljy ja kaikki se, mitä ihmiset 
uskovat omistavansa, kuuluu itse asiassa Herralle, 
jonka kanssa sinä olet yhdessä kanssaperillisenä. Sinun 
vaurautesi on näin ollen täysin rajatonta, mittaamatonta 
ja määrittelemätöntä. Julista joka päivä olevasi rikas ja 
aivan äärettömän siunattu. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, mikä siunaus onkaan olla 
Kristuksen kanssaperillisenä! Koko maailma kuuluu 
minulle. Minulta ei puutu mitään, sillä sinä olet minun 
paimeneni. Vaurauteni on rajatonta, mittaamatonta 
ja määrittelemätöntä. Menestykseni tulee Hengestä 
käsin, joten se on aivan loputonta. Siunattu olkoon 
Jumala!

TUNNUSTUS



finnish

tiistai 6

Korruptoitunut kommunikaatio on puhetta, 
joka on arvotonta ja epämiellyttävää, Herran 

arvolle kelpaamatonta. Älä koskaan salli siivottoman 
tai saastuttavan kielenkäytön, tai pahan tai epäterveen 
puheen tulla ulos sinusta. Minä tein jo kauan aikaa 
sitten päätöksen, että tulen olemaan armollinen ja 
ystävällinen omassa kommunikaatiossani, puhuakseni 
ainoastaan oikeanlaisia sanoja. 

Raamattu sanoo, että makea ja karvas vesi 
eivät pulppua samasta lähteestä (Jaakobin kirje 
3:11). Uudestisyntyneenä ollessasi sinut on voideltu 
siunaamiseen. Sinun sanojesi pitäisi, ja niiden 
itseasiassa täytyy nostaa ja inspiroida toisia, eikä painaa 
heitä maahan. Tee päätös siitä, että vain oikeanlaiset 
sanat tulevat ulos sinun suustasi, jopa silloinkin kuin olet 
vitsailemassa. Puhu sanoja, jotka ovat yhdenmukaisessa 
linjassa sinun vanhurskauden luontosi kanssa.

Kaikkein tehokkain tapa pitää sinun oma 
kommunikaatiosi kaiken aikaa armollisena, on täyttää 
oma sydämesi ja mielesi Sanalla, sillä tästä sydämen 
täyteydestä käsin sinä tulet puhumaan. Anna suurempi 

VÄLITÄ ARMOA SANOJESI KAUTTA 
PALVELEMALLA 

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

(Efesolaiskirje 4:29).
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huomio Sanalle ja kun tarpeita ilmenee kriisien tai 
testien aikaan, silloin viisauden, ratkaisun, siunauksen 
ja rakkauden sanat tulevat sinusta esiin.  

Raamattu sanoo, “Hyvä ihminen tuo sydämensä 
hyvän runsaudesta esiin hyvää...sillä sydämen 
kyllyydestä suu puhuu” (Luukas 6:45). Jos sinussa ei 
ole minkäänlaista typeryyttä, sellainen ei myöskään 
voi silloin tulla sinun suustasi ulos. Mikäli sinussa ei 
ole vihaa, katkeruutta, kiukkua tai ylpeyttä, se ei silloin 
myöskään tule suustasi ulos.

Ole armol l inen ja  ystävä l l inen omassa 
kommunikaatiossasi. Ihmisten tulisi nauttia sinun 
seurastasi ja kuunnella sinua, sinun suustasi tulevien 
virkistävien viisauden ja armon sanojen vuoksi. 
Halleluja!

Minun sanani ovat täynnä armoa ja ne välittävät 
armoa kuulijoilleni, aikaansaaden heihin Jumalan 
vanhurskautta. Sydämeni kyllyydestä puhun 
ainoastaan elämää, pelastusta, terveyttä, menestystä 
ja siunauksia, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

Aina kun me tulemme yhdessä ylistämään 
seurakuntaan, se ei ole mikä tahansa tavallinen 

kokoontuminen, vaan kyseessä on Jumalan kaltaisuuden 
osanottajien yhteen kokoontuminen ja se on  todellinen 
perheen yhteen kokoontuminen. Kyseessä ei ole 
useiden eri yksilöiden yhteen kokoontuminen, joilla 
kaikilla on erilaisia ideoita, ei! Me olemme hengessä 
yhdistetyt ja samaa mieltä Pyhän hengen läsnäolossa, 
joka on Itse Jumala.

En tiedä, mitä tämä tarkoittaa sinulle, mutta 
minä ajattelen tämän olevan kaikkein kaunein yhteen 
kokoontuminen, parempi kuin yksikään tapahtuma 
politiikan, urheilun, viihteen tai minkä tahansa muun 
sosiaalisen aiheen ympärillä. Avausjakeestamme 
voimme nähdä, että Daavidilla oli varsin syvällinen 
ymmärrys ja kuvaus siitä, miten siunaavaa Jumalan 
ihmisten yhteen kokoontuminen on. Hän sanoi, että 
siinä Jumala säätää Hänen siunauksensa, jopa elämän 
ikuisiksi ajoiksi. Halleluja!

Miten kukaan voisi lukea tämän ja sitten jättää 
seurakunnan kokouksen väliin? Se tapahtuu ainoastaan 
siitä syystä, että he eivät ymmärrä Kristuksen Ruumista. 
He eivät ymmärrä sitä voimaa, joka tulee vapautetuksi, 
kun me kokoonnumme yhteen. Joka kerta, kun sinä 
tulet seurakuntaan ylistämään, sinä olet saapunut 
siunauksen paikalle. Paavali kutsui tätä Hengen 

JUMALAN KALTAISUUDEN OSANOTTAJIEN 
YHTEEN KOKOONTUMINEN 

Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että 
veljekset sovussa asuvat...sillä sinne on 

Herra säätänyt siunauksen, elämän, 
ikuisiksi ajoiksi (Psalmit 133:1-3).

keskiviikko 7
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inspiroimana taivaalliseksi yhteen kokoontumiseksi 
ja “esikoisten” juhlajoukoksi (Heprealaiskirje 12:23). 
Tämä on niin paljon ylevämpää ja arvollisempaa kuin 
Yhdistyneiden Kansakuntien kokoontuminen.

Kehitä itsellesi tavaksi mennä seurakuntaan 
kiireisestä aikataulustasi riippumatta. Jokainen 
seurakunnan kokous on suunniteltu aivan erityisesti 
sinua varten. Nämä kokoukset ovat erityistä 
yhdessäolon, oppimisen, puhdistumisen, muutoksen 
ja kirkastumisen aikaa. Heprealaiskirje 10:25 sanoo, 
“Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, 
niin kuin muutamien on tapana…” 

Ole niin kuin Daavid. Hän sanoi, “Minä iloitsin, 
kun minulle sanottiin: “Menkäämme Herran 
huoneeseen” (Psalmi 122:1). Ole aina innoissasi 
seurakuntaan menemisestä, sillä se on Jumalan 
määrittämä paikka sinun siunaamiseen ja sinun elämäsi 
koskettamiseen aivan erityisellä tavalla.

Armollinen Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunnasta, totuuden perustuksesta 
ja pilarista. Minä rukoilen Seurakunnan puolesta 
ympäri maailmaa, että ykseys, vakaus ja kasvu 
vallitsevat, kun me osallistumme uskon ykseyden 
kautta Jumalan Pojan tuntemiseen ja kasvamme 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyteen 
mittaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



SYDÄMEN 
MUUTOS

En tiennyt olevani vahva-tahtoinen, ennen kuin tulin tekemisiin Rapsodia 
Todellisuuksista kirjasen kanssa. Halusin tehdä aina kaiken elämässäni 
omalla tavallani ja olin itse oman elämäni herra.Vaikka vartuinkin isoäi-
tini luona, joka oli kristitty, en kuitenkaan tuntenut ymmärtäväni sitä, 
mistä kristinuskossa oikein oli kyse, joten valitsen toisen tien. En antanut 
avioliitossani juurikaan huomiota aviomiehelleni, varsinkaan päätöksen-
tekoon liittyen. Saatoin vain edetä itsenäisesti asioissa käytäntöön, ilman 
että olisin ensin keskustellut niistä mieheni kanssa. Se tuntui hyvältä, kun 
olin kontrollissa omasta elämästäni, mutta samaan aikaan olin aina vaan 
onneton ja minulla oli myös usein paljon pelkoja.
 
Eikä mennytkään kauaa kunnes asiat alkoivat mennä jo huonompaan 
suuntaan: urani, raha-asiani ja ihmissuhteeni. Aloin murehtimaan oman 
tulevaisuuteni, terveyteni ja monien muidenkin asioiden suhteen, joihin 
minulla ei ollut kontrollia. Näihin aikoihin tapasin ihmisiä, jotka julistivat 
minulle Evankeliumia ja antoivat Rapsodia Todellisuuksista kirjasen. Kun 
avasin kirjan lukeakseni sitä, tulin todella liikuttuneeksi sen sisältämästä 
sanomasta. Jumalan Sana tuli luokseni sellaisella tavalla, että en ole ai-
kaisemmin kuullutkaan ja tässä vaiheessa tajusin sen, että olin itsepäis-
esti ohjannut itseäni menemään ihan väärään suuntaan.
 
Rukoilin sitten pelastusrukouksen ja sydämessäni tapahtui välittömästi 
muutos. Ensimmäistä kertaa ikinä, tulin nälkäiseksi Jumalan Sanalle ja 
aloin ruokkimaan itseäni Rapsodia Todellisuuksista kirjan kautta. Ennen 
pitkää ihmissuhteeni alkoivat myös mennä parempaan päin. Muutuin 
myös kunnioittavammaksi miestäni kohtaan sekä paljon kärsivällisem-
mäksi omia lapsiani ja vanhempiani kohtaan. Tästä positiivisesta muu-
toksesta inspiroituneena, he kaikki yhtyivät myös kanssani tähän samaan 
uskoon ja ottivat vastaan pelastuksen.
Olen opiskellut elämäni aikana niin monia kursseja ja käynyt monia kou-
luja, mutta yksikään niistä ei voinut auttaa minua muuttamaan omaa 
luonnettani. Ainoastaan Jumalan Sana voi muuttaa minua ja olen niin 
iloinen siitä, että löysin sen tästä Rapsodia Todellisuuksista kirjasta!

Elisan todistus Sanan kautta tapahtuneesta muutoksesta
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finnish

Toivoisin Jumalalta, että jokainen kristitty tulisi 
ymmärtämään Pyhän Hengen palvelutyön 

voiman ja tärkeyden heidän elämissään! Hänet 
lähetettiin auttamaan sinua menestymään omassa 
elämässäsi. Hän on sinun Auttaja, eikä Hänen apunsa 
ole rajoitettua. Hän auttaa sinua kaikessa. Sillä ei ole 
väliä, mitä sinä käyt läpi elämässäsi, koska Hänen kanssa 
sinä tulet aina voittamaan. Tästä syystä sinulle ei ole 
olemassa minkäänlaista epäedullista asemaa elämässä.

Älä ole väl inpitämätön Hänen suhteen. 
Jopa silloinkin, kun vaikeudet vaikuttavat sinulle 
ylitsepääsemättömiltä yksilötasolla, Hän on Se, joka 
on kutsuttu kulkemaan rinnallasi. Sinä et ole yksin. Jos 
vain kuuntelisit Häntä, Hän tulisi antamaan sinulle sitä 
tarvitsemaasi viisautta. Jos vain luotat Häneen, Hän 
vetää sinut ylös jokaisesta ongelmasta, riippumatta siitä 
ongelman syystä.

Mitä sinun tulee tehdä, on luottaa Häneen ja 
treenata henkesi kuuntelemaan ja erottamaan Hänen 
äänensä. Hän johdattaa sinua Sanan kautta, joten 
näin ollen Hän tuo sinulle aina Jumalan Sanaa. Aktivoi 
henkesi kielillä rukoillen. Sitä kautta sinun henkesi tulee 
herkemmäksi Hänen signaaleille ja kehotuksille, jotka 
nousevat sisimmästäsi käsin.

Pyhä Henki on intohimoisempi sinun menestyksesi 
suhteen, kuin mitä sinä itse voisit koskaan olla, mutta 
Hän tarvitsee sinulta yhteistyötä. Hän sanoi Aamoksen 
kirjassa 3:3, “Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole 

HÄN TULI AUTTAMAAN SINUA 
VOITTAMAAN

Mutta Auttaja, Pyhä Henki, jonka Isä 
lähettää minun nimessäni, Hän opettaa 

teille kaiken… (Johannes 14:26). 

torstai 8
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keskenänsä sopineet?” Kyllä, Hän tuli auttamaan 
sinua voittamaan, tekemään sinusta menestyksen ja 
voittajan elämässäsi. Hän kuitenkin tarvitsee sinulta 
yhteistyötä, voidakseen toteuttaa omaa palvelutyötään 
sinun elämässäsi. Hän ei tee Hänen työtään sinussa 
ilman sinua. Sinulla on oma roolisi, joka on antautua 
Hänen ohjauksensa ja vaikutusvaltansa alle. Hänen 
palvelutyönsä elämässäsi tulee ilmentymään ja olemaan 
ainoastaan niin tehokasta, kuin sinä itse sallit sen olevan. 
Mitä enemmän sinä teet yhteistyötä Hänen kanssaan 
ja tehostat Hänen työtään etenemään elämässäsi, sitä 
enemmän Hän tuo Itseään julki sinussa ja sinun kauttasi. 

Hän on se sinun tarvitsema viisaus. Hän on se 
tarvitsemasi voima. 1. Samuelin kirja 2:9 sanoo, “...
sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi.” Älä ole 
koskaan riippuvainen sinun omista kyvyistäsi. Tee kaikki 
se, mitä teet Pyhän Hengen avulla ja voimalla, koska 
silloin sinä tulet aina voittamaan.

Minä olen täynnä Jumalan tahdon tuntemista kaikessa 
viisaudessa ja hengellisessä ymmärtämisessä, sillä 
Pyhä Henki asuu minussa. Minä olen oikein sijoitettuna 
Jumalan täydellisen tahdon keskipisteeseen, ja olen 
täysin antautuneena Pyhän Hengen kontrolliin, 
ohjaukseen, vaikutukseen ja opastukseen kaikkina 
elämäni päivinä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Yksi asia, mistä sinun täytyy hankkiutua eroon 
elämässäsi ovat tekosyyt. Tee se, mitä sinun 

tulee tehdä, sano se, mitä sinun tulee sanoa - oikeaan 
aikaan ja oikealla tavalla. Kun tahdot elää kirkkauden, 
voiman, menestyksen ja vaikutusvallan elämää, sinun 
täytyy karttaa keskinkertaisuutta ja tekosyitä.

Niin kauan, kun sinä vielä kehittelet tekosyitä, sinä 
et voi olla erinomainen. Ole tunnettu erinomaisuudesta 
ja kirkkaudesta, koska se on sinun kutsumuksesi 
Kristuksessa. Hän on kutsunut sinut tuomaan esiin 
Hänen ihmeellisiä tekoja, hyveitä, täydellisyyttä, 
erinomaisuutta ja viisautta: “tuodaksenne esiin 
Hänen ihmeellisiä tekoja ja hyveitä, Hänen, joka on 
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa” 
(1. Pietarin kirje 2:9).

Minkälaisen vision Jumalan Henki on laskenut 
sinun sydämellesi, joka sinun olisi määrä suorittaa 
tämän vuoden loppuun mennessä? Tutki nyt sen 
tämänhetkistä tilannetta ja tee päätös mielessäsi, että 
tässä asiassa ei tule olemaan minkäänlaisia tekosyitä. 
Pysy keskittyneenä ja kurinalaisena. Sano itsellesi, että 
kaikki tässä asiassa tulee olemaan erinomaista. Salli ilon 
ja odotuksen aivan  erinomaisesta päätöksestä tämän 
asian loppuun viemisen suhteen haastaa ja motivoida 
sinua.

EI TEKOSYITÄ

Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: Kirjoita 
näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että 
sen voi juostessa lukea (Habakuk 2:2).

perjantai 9
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Monet viivyttelevät ja keksivät tekosyitä omalle 
heikolle suoriutumiselleen ja tehottomuudelleen. 
Valitse voittaa. Valitse menestyä. Menestystä voidaan 
mitata erilaisilla tasoilla. Joten tee parhaasi nyt ja siirry 
sitten seuraavalle tasolle. Kun olet intohimoisena 
menestymisen suhteen, silloin et anna mitään sijaa 
tekosyille.

Tee oikeat asiat, oikeaan aikaan ja oikeassa 
tarkoituksessa. Ole johdonmukainen. Ole ahkera. Älä 
ole se henkilö, joka aina aloittaa tekemään jotain, mutta 
ei saa koskaan vietyä asioita päätökseen saakka. Jatka 
sinnikkäästi näkysi tuomista todellisuudeksi. Sinä olet 
riittoisa Kristuksen riittoisuudessa (2. Korinttolaiskirje 
3:5). Hänessä sinä pystyt ihan mihin vaan. Sinä voit 
tehdä kaiken Kristuksen kautta, joka sinua vahvistaa 
(Filippiläiskirje 4:13).  

Minä elän kirkkauden, voiman ja vaikutusvallan 
elämää, ja tuon esiin Kristuksessa olevaa hyvyyttä, 
täydellisyyttä, erinomaisuutta ja viisautta. Minä 
harjoitan suurta huolellisuutta, sinnikkyyttä ja 
päättäväisyyttä, ja varmistan sen, että kaikki 
tekemiseni tapahtuu erinomaisuudessa, samalla, 
kun olen täynnä kaikkinaista sitoutumista ja 
periksiantamattomuutta sen suhteen, että muutan 
näkyni eläväksi todellisuudeksi. Olen tehokas ja 
tuottelias, muuttaen kaikki haasteet mahdollisuuksiksi 
kohota suurempaa suurenmoisuutta kohti. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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lauantai 10

On olemassa ihmisiä, jotka ovat onnettomina 
elämissään, koska heissä on niin paljon 

katkeruutta. Jopa silloinkin, kun heitä on neuvottu 
antamaan anteeksi niille, jotka ovat loukanneet tai 
satuttaneet heitä, he ovat edelleenkin haluttomina 
päästämään irti. He rukoilevat ja tekevät päätöksiä 
heidän omien kipujen, loukkaantumisten ja katkeruuden 
tunteiden pohjalta, vaikka samaan aikaan sanovatkin 
antaneensa jo anteeksi.

Kieltäydy majoittamasta mielipahaa. Sillä ei ole 
mitään väliä, miten järjettömästi joku on saattanut 
toimia sinua kohtaan. Tuskasta ja kivusta kiinni 
pitäminen tällaisissa kokemuksissa tulee ainoastaan 
haavoittamaan lisää sinun omia tunteitasi ja lopulta 
vaikuttamaan omaan terveydentilaasi.

Anteeksiantamattomana oleminen on sitä, että sinä 
sallit olosuhteiden tulla ryöstämään sinun elämänilosi. 
Toisille anteeksi antamisessa ei ole niinkään kyse siitä 
henkilöstä, joka on loukannut sinua. Kyse on sinun 
omasta elämästäsi. Anteeksi antaminen on omaksi 
parhaaksesi.

Niin kauan, kun sinä kannat kaunaa niitä kohtaan, 
jotka ovat saattaneet satuttaa sinua, sinä et ole 
vapaa. Sinä olet suuremmissa vaikeuksissa kuin se, 
jolle sinä olet suuttunut. Mutta silloin, kun säilytät 
anteeksiantavaisen sydämen, et tule ainoastaan 
elämään onnellista ja jännittävää elämää, vaan sinä 
tulet myös jatkuvasti nauttimaan toisten ihmisten 
mukavuudesta. Kun vapautat toisia, tulet myös itse 
vapaaksi.

Kyllä, loukkauksia tulee, kuten Raamattu kertoo. 

 “EI MITÄÄN TAAKKOJA HARTEILLASI”

Hankkiutukaa eroon kaikesta katkeruudesta, 
raivosta ja vihasta,  tappeluista ja 
panetteluista ,  sekä kaikenlaisesta 
ilkeämielisyydestä. Olkaa ystävällisiä ja 
myötätuntoisia toinen toistanne kohtaan, 
antakaa anteeksi toisillenne aivan kuten 
Jumalakin on antanut teille anteeksi 

Kristuksessa (Efesolaiskirje 4:31-32). 



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 12:1-16 & Psalmit 85-88

Luukas 14:25-35 & Tuomarien kirja 18

Efesolaiskirje 4:26; Kolossalaiskirje 3:13; 
Matteus 18:21-22 

Ihmiset tulevat tekemään asioita, jotka saattavat 
satuttaa tai loukata sinua, mutta älä koskaan anna 
suuttumukselle valtaa siten, että se saisi sinut 
reagoimaan negatiivisesti. Muista Jeesuksen sanat: 
“Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne, 
siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää 
niille, jotka teitä vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, 
jotka halveksien hyväksikäyttävät teitä ja vainoavat 
teitä” (Matteus 5:44 KJV). Pysy Sanassa ja vaella 
rakkaudessa. Anna toisille anteeksi, mitä ikinä he sitten 
ovatkaan tehneet sinua vastaan, jopa ilman heidän 
omaa anteeksipyyntöä. Salli Jumalan rakkauden olla 
vaikuttavana voimana elämässäsi. Ole nopea antamaan 
anteeksi. Älä kanna kaunaa. Ole nöyrä, ystävällinen 
ja pitkämielinen. Anna sisimmässäsi olevan Jumalan 
olemuksen virrata yhtenä virtana, kun olet tekemisissä 
toisten kanssa rakkaudessa.

Eräs Jumalan Sanan kauneus on sen käytännöllisyys. 
Joten, kun avausjakeemme sanoo, “Hankkiutukaa 
eroon kaikesta katkeruudesta, raivosta ja vihasta,” tämä 
on hyvin käytännöllistä. Käytä Sanaa käsittelemään 
näitä ja kaikkia muitakin negatiivisia tunteita.

Jos elämässäsi on joku, jota vastaan olet kantanut 
kaunaa tai jos hänellä on ollut kaunaa sinua kohtaan, 
ota rohkea askel rauhan tekemisen suuntaan, 
riippumatta siitä, kenen vika on kyseessä, sillä tämä 
on Jumalan tahto sinun suhteen.

Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämeeni Pyhän 
Hengen kautta. Säilytän sydämeni anteeksi antavana, 
sillä Jumalan rakkaus tulee täydellisesti ilmaistuksi 
kauttani, aikaansaaden sen, että olen nöyrä, 
ystävällinen ja kärsivällinen. Minä elän onnellista 
ja jännittävää elämää, nauttien jatkuvasti toisten 
ihmisten mukavuudesta ja miellyttävyydestä. 
Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Jumalan Sana on Jumalan tahto. Mitä enemmän 
opiskelet Raamattua, sitä enemmän tunnet 

Jumalan tahtoa, koska sinä tulet tutummaksi Raamatun 
Kirjoittajan kanssa. Jos tunnet Hänen tahdon Raamatun 
kirjoitusten kautta, sinä tulet tietämään Hänen tahtonsa 
kaikkien asioiden suhteen, mukaan lukien elämäsi 
pienimmätkin yksityiskohdat.

Joskus ihmiset kohtaavat pelottavia tai haastavia 
tilanteita ja lannistuvat paineen alla, koska he eivät 
tunne Isän tahtoa. Entäpä sitten, jos olet menettänyt 
työpaikkasi tai liiketoimesi ja alat kyselemään, “Oi 
Jumala, miksi? Miten minulle kävi näin?” Tällainen 
reaktio näyttää sen, että sinä et ole varma siitä, mihin 
sinä itse sijoitut Jumalan tahdon suhteen. Jos olet varma 
siitä, että olet Hänen tahtonsa keskipisteessä, pysy 
siinä horjumatta.

Jumala on määrännyt meidät elämään voittajina 
ja hallitsemaan kuninkaina Kristuksessa. Syy siihen, 
miksi tämä ei ole ollut monien kokemus, on siinä, että 
he eivät ole oppineet vaeltamaan Jumalan tahdossa. 
Roomalaiskirje 12:2 kertoo meille Jumalan hyvästä, 
hyväksyttävästä ja täydellisestä tahdosta. Kaikkein 
parasta on vaeltaa Jumalan täydellisessä tahdossa ja 
se on seurausta ainoastaan yhdessäolosta Herran ja 
Hänen Sanansa kanssa.

Kun vietät aikaa yhdessä Hänen kanssaan 
rukouksessa, kun opiskelet ja mietiskelet Sanaa, tulet 

KUN TIEDÄT HÄNEN TAHTONSA

Älkää sentähden olko mielettömät, vaan 
ymmärtäkää, mikä Herran tahto on 

(Efesolaiskirje 5:17).

sunnuntai 11
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tietämään Hänen täydellisen tahtonsa, sekä Hänen 
aikomukset ja tarkoituksen. Tämän intiimin ajan kautta 
sinä tulet enemmän Hänen kaltaisekseen, yhdistetyksi 
Hänen kanssaan ajatuksissa ja luonteenlaadussa. Sinä 
tulet tietämään mitä tehdä jokaisessa tilanteessa. 
Kaikki sinun pyrkimykset ja resurssit tulevat jatkuvasti 
kanavoiduiksi oikeaan suuntaan oikeita tuloksia varten. 
Kun tunnet Jumalan tahdon, sinä tulet jumalallisella 
viisaudella täytetyksi. Sinulla on näkökykyä nähdä 
Jumalan mieleen, Kuningaskunnan mysteereihin.

Vain jo sen tietäminen, että sinä olet Jumalan 
tahdon keskipisteessä, antaa sinulle ehdottoman 
voiton ja hallintavallan tunteen. Sinä pysyt tyynenä, 
jopa koettelemuksia läpi käydessäsi, sillä Hänen 
Sanansa on sinun ankkurisi. Kaikista pimeyden kriiseistä 
riippumatta, sinä olet täynnä iloa, koska sinä tiedät 
sen, että tuli vastaan mitä hyvänsä, se tulee vaan 
poistuakseen! Suuret voitot odottavat sinua tarinan 
loppupuolella. Siunattu olkoon Jumala!    

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä 
valaistumisesta, joka on tullut henkeeni sinun 
Sanasi kautta. Kun mietiskelen Kirjoituksia, sinun 
tahtosi ja tarkoituksesi tulevat minulle paljastetuiksi. 
Sinun viisautesi ohjaa minua kulkemaan ennalta 
valmistettuja polkuja pitkin, niin että täytän 
kirkkauden täyteisen kutsumukseni Kristuksessa 
sinun Nimesi kunniaksi. Aamen.

RUKOUS



finnish

Meidän avausjakeemme puhuu jatkuvasti 
pilvissä olemisesta Pyhästä Hengestä, 

Hänen ohjauksen ja vaikutuksen alaisuudessa 
toimimisesta, 24 tuntia joka päivä. Tämä on Hengen 
tahto meitä jokaista kohtaan ja Hän näyttää meille 
seuraavissa jakeissa miten se tapahtuu.

“Puhuen itsellenne psalmein ja kiitosvirsin ja 
hengellisin lauluin, sydämestänne laulaen ja luoden 
melodioita Herralle.” Tämä on yksi tapa, miten pysyä 
hengellisissä pilvissä. Sinä laulat hengellisesti Jumalalle 
ylistystä. Sinä tuot Hänelle kiitoksen ja ylistyksen 
lauluja ja nämä luoksesi  tulevat profetaaliset laulut 
tulevat hyvin usein hengen ulottuvuudesta. Ja joskus 
ne saattavat tulla myös hengellisinä kielinä.

Siinä sanotaan myös “sydämestänne laulaen ja 
luoden melodioita Herralle.” Nämä ovat ylistyksen, 
palvonnan, hurmoksen, kiitollisuuden ja ilon säveliä, 
jotka nousevat sydämeltäsi Herralle, ja jotka ilmenevät 
ymmärryksesi tai kielillä puhumisen kautta. Tee tästä 
tietoinen rutiini, että alat täyttämään itseäsi Hengellä 

JATKUVASTI PILVISSÄ PYHÄSTÄ 
HENGESTÄ

Ja älkää juopuko viinistä, sillä siinä 
on irstas meno, vaan täyttykää ja 

virkistäytykää kaiken aikaa [Pyhästä] 
Hengestä (Efesolaiskirje 5:18).

maanantai 12
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päivittäin. 
Näin sinun henkesi tulee jatkuvasti energisoiduksi 

voittoja ja menestystä varten. Ylläpidä tätä hengellisissä 
pilvissä olemista jatkuvasti. Sinun ei tarvitse odottaa 
sitä, että pääset seurakuntaan voidaksesi täyttyä 
Hengellä, sinä voit tulla Hengen täyttämäksi KAIKEN 
AIKAA ja KAIKKIALLA. Valinta on sinun.

Aloita siitä mitä tiedät, sitä kohti, mitä et tiedä. 
Toisin sanottuna aloita kirjoitetuista psalmeista ja lue 
niitä ääneen, kuten vaikkapa Psalmit 23 ja 27, jne. 
Kun olet lukenut ne läpi, sinä olet täyteen ladattuna ja 
täynnä inspiraatiota ja sitten voit alkaa luomaan omia 
psalmejasi sitä mukaan, miten Jumalan Henki antaa 
sinulle sanoja. Tee tästä jatkuva toimintatapa omaan 
elämääsi. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä 
etuoikeudestani olla yhteydessä kanssasi Pyhän 
Hengen kautta rukouksessa. Sinun Henkesi täyttää 
minut aivan läpikotaisin ja minä tulen rakennetuksi 
niin kuin hengellinen rakennus, joka kohoaa tämän 
maailman korruptoituneiden vaikutusten yläpuolelle. 
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS



finnish

tiistai 13

Jotkut kristityt laulavat tietynlaisia lauluja, jotka 
hajottavat heidän omaa uskoaan, eivätkä ilmaise 

meidän uuden luontomme todellisuutta. Joku laulaa 
esimerkiksi, “Jeesus rakastaa minua ja minä rakastan 
myös Häntä, sillä joka, kerta kun lankean, Hän nostaa 
minut ylös.” Tämä ei ole Raamatun mukaista. Se 
kuulostaa kivalta ja kauniilta, mutta se ei ilmaise meidän 
paikkaamme Kristuksessa, eikä meidän perintöämme 
Hänessä.  

Raamattu ei sano, että Jeesus nostaa meidät 
ylös joka kerta, kun me lankeamme. Vaan sen sijaan 
Raamattu sanoo, “Hän on kykenevä varjelemaan meidät 
lankeamasta,” mikä on paljon kunnianarvoisempaa. 
Kun elät sellaisella ajatusmallilla, että joka kerta, kun 
sinä lankeat, Hän tulee nostamaan sinut ylös, silloin sinä 
tulet jatkamaan lankeamista ja sen odottamista, että 
Hän tulisi aina nostamaan sinut ylös, tämä ei kuitenkaan 
ole Hänen palvelutyönsä. Hänen palvelutyönsä on 
varjella sinut lankeamasta. Kun sinä luotat Häneen, 
että Hän on Se, joka on kykenevä varjelemaan sinut 
lankeamasta, silloin et tule koskaan lankeamaan. 
Kunnia Jumalalle!

Luota Häneen. Hän on Kallio, joka kannattelee 
sinua vakaasti ja turvallisesti, ja Hän tekee tämän 
tietystä syystä: “asettaakseen teidät nuhteettomina, 
riemuitsevina, kirkkautensa eteen hänelle, ainoalle 

HÄN VARJELEE SINUT LANKEAMASTA

Mutta hänelle, joka voi varjella teidät 
lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, 
riemuitsevina, kirkkautensa eteen hänelle, 
ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta 
ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! 
Amen ( Juudaksen k i r je  1 :24 -25) .
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Jumalalle ja meidän pelastajallemme, ennen kaikkia 
aikoja ja nyt ja iankaikkisesti!” Siunattu olkoon 
Jumala! Julista aina vähän väliä, “Herra on kykenevä 
varjelemaan minut lankeamasta.” Kyseessä on 
uskontunnustus. Sinun uskosi tunnustus Hänen 
lunastustyötään kohtaan, joka oli täydellinen ja 
merkitykseltään iankaikkinen.

Raamatussa on olemassa myös toinen paikka, 
jossa Henki viittasi samankaltaiseen ajatukseen 
Apostoli Paavalin kautta 2. Pietarin kirjeessä 1:1-10. 
Henki korostaa tässä kohtaa useita hyveitä ja tekijöitä, 
jotka vaikuttavat kristityn tehokkuuteen. Tutki tämä 
kohta perusteellisesti. Jakeessa 10 sanotaan, “...jos 
teette tämän kaiken, ette koskaan lankea” (NIV). 
Miten lohduttavaa ja turvaa antavaa!

Me emme kuulu niihin, jotka nousevat ja lankeavat. 
Me seisomme ikuisesti vahvoina. Efesolaiskirje 6:14 
sanoo, “Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä…” 
Omista tietoisuus siitä, että sinun uskon vaelluksellasi, 
sinä tulet aina seisomaan vahvana ja rohkeana 
Evankeliumin puolesta. Yksikään askeleesi ei tule 
lipsumaan, koska Herra on sinun Kalliosi ja Puolustajasi. 
Hän suojelee sinut Hänen Sanansa kautta. Hän pitää 
sinut turvassa ja varjelee sinut lankeamasta aina siihen 
saakka, kunnes Hän palaa. Halleluja! 

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä suuresta 
rakkaudesta, jolla olet rakastanut minua. Sinä tuet 
minua vanhurskauden kädelläsi, että en koskaan 
kompuroi tai lankea. Yksikään askeleeni ei lipsu, 
koska vaellan Hengen kautta sinun Sanassasi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Ylempänä oleva jae on kirjoitettu kristityille, 
joten siinä puhutaan sinusta, sinussa on aarre. 

Sinä kannat itsessäsi jumalallista olemusta, sinä et ole 
mikään tavanomainen. Huomaa se, miten Raamattu 
sanoo, “ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, 
joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän 
tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on” (Filemon 
1:6).

Tunnista se, että sinä olet jumalallisen järjestyksen 
kantaja, Jumalan jumalallisen läsnäolon kantaja ja se, 
että tämän seurauksena Hänen voimansa erinomaisuus 
tulee välitetyksi eteenpäin sinun kauttasi, aikaansaaden 
sen, että kaikki mitä sinä teet menestyy. Kunnia 
Jumalalle!

Raamattu kertoo kristinuskon mysteerin ja sen 
kirkkauden olevan Kristus sinussa (Kolossalaiskirje 
1:27). Sinun elämäsi ei ole tyhjää. Sinussa on aarre, 
joka on voiman, rakkauden, valon ja jumalallisen 
täydellisyyden aarre. Sinun kehosi on kyllä maallinen, 
mutta Jumalan kirkkaus on sinun hengessäsi ja tämä 
kirkkaus tulvii ja tekee täydelliseksi myös sinun fyysisen 

SINUSSA ON AARRE 

Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, 
että tuo suunnattoman suuri voima olisi 

Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä
(2. Korinttolaiskirje 4:7). 

keskiviikko 14
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kehosi.
Tunnusta aina sitä, että Jumalan valo, Hänen 

kirkkaus, voima ja armo tulevat sinun kauttasi 
paljastetuiksi sinun omaan maailmaasi. Tee usein 
tällaisia julistuksia, koska se, miten tehokasta Sana 
on sinun elämässäsi, riippuu täysin sinun omasta 
vastauksestasi Jumalan Sanaan.

Mitä tulee avausjakeeseemme, sinun vastauksesi 
tulisi olla, “Kyllä, minä olen Jumalaa kantava astia, minut 
on pakattu täyteen jumalallisia siunauksia ja aarteita.” 
Halleluja!

Kristus on minussa, Hänen täydellisyytensä on minun 
hengessäni. Jumalan elämä ja kirkkaus tulevat julki 
minussa ja minun kauttani. Minä tunnistan Sanan 
kautta hengestäni löytyvät aarteet ja tuon ne esiin 
oman uskoni tunnustamisen kautta. Kaikessa siinä 
mitä minä teen huokuu erinomaisuus, täydellisyys 
ja hyvyys. Olen täynnä rakkautta. Minä kyllästän 
oman maailmani Herran hyvyydellä, ystävällisyydellä, 
kauneudella ja armolla. Halleluja!

TUNNUSTUS



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



finnish

Meidän avausjakeemme viittaa maallisilla 
niihin, jotka eivät ole uudestisyntyneet, mikä 

tarkoittaa heidän olevan tästä maailmasta. Kaikki mitä 
he tietävät, on tästä maailmasta ja se on heidän koko 
elämänsä. Tämä on ihmisten epäonnistumisten syy, 
joka on kaikki seurausta langenneesta Aadamista. Sen 
tähden Jeesus sanoi, “Teidän täytyy uudestisyntyä” 
(Johannes 3:7).

Jos ihminen jatkaa siinä maallisessa elämässä, 
johon hän on syntynyt vanhemmistaan, hän tulee 
olemaan epäonnistuja, riippumatta siitä, miten 
kovasti hän yrittää. Sillä ei ole mitään väliä, miten 
suuresta vauraudesta hän nauttii, hän tulee yhä siltikin 
olemaan epäonnistuja. On olemassa ihmisiä, jotka ovat 
päässeet uransa huipulle ja heistä tuli voimakkaita ja 
vaikutusvaltaisia, mutta jossain kohtaa he vain tajusivat, 
että elämässä on kyse paljon enemmästä. 

Jeesus sanoi opetuslapsilleen, “Sillä mitä se 
hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa 
koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?” 
(Markus 8:36). Hän käski heitä olemaan varovaisia 
sen suhteen, että he eivät kiinnittäisi huomiotaan 
tähän maailmaan. Tämä maailma saattaa tarjota sinulle 
kaiken, mutta se ei ole tarpeeksi. Se mitä Jumala tarjoaa 
on kaikkein parasta ja kaikki se, mitä sinä tarvitset. 

1. Johanneksen kirje 2:15 sanoo, “Älkää rakastako 
maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku 
maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.” 
Valitettavasti on olemassa niitä, jotka rakastavat 
maailmaa ja maailmassa olevia asioita, jopa vielä senkin 

ÄLKÄÄ RAKASTAKO MAAILMAA

Minkäkaltainen maallinen oli, 
senkaltaisia ovat myös maalliset…

 (1. Korinttolaiskirje 15:48). 

torstai 15
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jälkeen, kun heistä on tullut kristittyjä.
2. kirjeestä Timoteukselle 4:10 voimme lukea 

esimerkiksi Demaksesta. Hän oli yksi apostoli 
Paavalin työtovereista Evankeliumin työssä. Mutta 
luetaanpa Paavalin sanat hänen säälittävästä lopusta: 
“Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena 
jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan….” 
Demas työskenteli yhdessä Paavalin kanssa ja näki 
ne suuret ihmeet, jotka tapahtuivat Hengen voimasta 
Paavalin kautta, mutta hän teki lopulta kompromissin. 
Hän harhautui Hengen tieltä ja Hengen elämästä, 
koska hän rakasti maailmaa. Tämä sama tapahtuu 
tänä päivänä monille ihmisille. Apostoli Paavali julisti: 
“Maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle” 
(Galatalaiskirje 6:14). Tämän tulisi olla sinun uskon 
vakaumuksesi ja tietoisuutesi.

Tule elämässäsi ja hengellisessä kasvussasi siihen 
pisteeseen, missä ainut intohimosi kohde on enää 
Jumalan Kuningaskunnan laajentaminen, jossa Kristus - 
Hänen rakkautensa ja Hänen pian tapahtuva paluunsa 
- on kaikki se, mitä sinä tahdot ja mitä varten sinä elät. 

Minä olen ristiinnaulittuna maailmalle ja maailma 
on ristiinnaulittuna minulle! Elän Kristukselle 
ja Evankeliumin eteenpäin menemiselle, joka 
on Jumalan voima pelastukseen jokaiselle joka 
uskoo. Minä olen Kristuksen lähettiläs, kutsuttuna 
perustamaan taivasta ja vanhurskautta täällä maan 
päällä ihmisten sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS



finnish

1. Korinttolaiskirje 1:30 kertoo, että Kristus 
on tehty meille viisaudeksi; näkökyvyksi, 

jonka Jumalan Henki on myöntänyt meille tiedon 
ymmärtämiseen. Me luemme avausjakeestamme: 
“kaikella hankkimallasi hanki ymmärrystä”, tämä 
on juuri sitä näkökykyä tietoon. Sen kautta sinä tiedät 
miten arvioida kuulemiasi ääniä ja kuinka laittaa 
Jumalan Sanan periaatteet yhteen siten, että tiedät 
mitä askelia ottaa. 

Kun sinulla on tämä jumalallinen näkökyky, sillä 
ei ole mitään väliä mikä sinun toimintaympäristösi on - 
liiketoimesi tai ammattisi - sinä tulet aina menestymään! 
Sinä tulet aina puhumaan, toimimaan ja elämään sen 
yläpuolella mitä sinä näet, tietäen tarkasti sen, mitä 
tehdä jokaisessa hetkessä, tilanteesta riippumatta.

Ajattelepa tätä: profeetan oppilaiden ryhmä, joka 
oli kutsunut profeetta Elisan tulemaan heidän kanssaan 
Jordanille kaatamaan rakennushirsiä, oli ajautunut 
pulmatilanteeseen. Eräs heistä oli puuta hakatessaan 
menettänyt kirveensä terän, joka oli painavaa metallia. 
Se oli lentänyt jokeen. Hän huusi Elisalle sanomalla: 
“Voi, herrani, se oli vielä lainattu!” (2. Kuningasten 
kirja 6:5). Elisa kysyi sitten, “Mihin se tippui?” He 

JUMALALLINEN VIISAUS

Viisaus on tärkein asia; joten hanki siksi 
viisautta: kaikella hankkimallasi hanki 

ymmärrystä (Sananlaskut 4:7). 

perjantai 16
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näyttivät hänelle tarkan paikan siitä, mihin metallinen 
terä oli tipahtanut ja uponnut veteen.

Elisa teki seuraavaksi jotain todella epätavallista ja 
odottamatonta: Hän leikkasi irti puun oksan ja heitti 
sen siihen kohtaan, mihin kirveenterä oli uponnut ja 
painava metalli kohosi pinnalle kellumaan! Miten Elisa 
pystyi tietämään, mitä hänen tulisi tehdä saadakseen 
tämän metallin takaisin?

Hänellä oli näkökykyä tietoon, hengelliseen 
ymmärtämiseen. Tämä on Jumalan tahto jokaiselle 
meistä, että me toimisimme tästä näkökulmasta käsin. 
Ei ihme, että Hän tahtoo meidän tulevan täyteen Hänen 
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa 
ja ymmärtämisessä (Kolossalaiskirje 1:9).

Rakas Isä, kiitos siitä, että minä olen Kristuksessa ja 
sen tähden olen puettuna aivan poikkeukselliseen 
käsityskyvyn laajuuteen, ylivertaiseen mielenlaatuun, 
sekä myös yliluonnolliseen viisauteen, loistaakseni 
kaikkinaista erinomaisuutta kaikissa tekemisissäni: 
työssäni, liiketoimissani, opinnoissani, raha-asioissani 
ja palvelutyössäni. Ajattelumallini ovat erinomaisia. 
Nerokkuuteni, luovuuteni, intuitioni ja nokkeluuteni 
menevät kaikki kirkkaasti ylitse kaikenlaisesta 
inhimillisestä käsityskyvystä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

lauantai 17

Se, että sinulla on hyvät puhelahjat tai että sinulla 
on sanat hallussa, ei vielä tarkoita sitä, että sinä 

olisit kykenevä suostuttelemaan syntisiä pelastumaan 
tai kääntämään heitä kohti vanhurskautta. On olemassa 
hengellinen palvelutyö, mikä täytyy ymmärtää oikein, 
sillä se menee ylitse kaikesta siitä, mikä on normaalisti 
mahdollista yksilön omassa älyllisessä kyvykkyydessä, 
karismassa ja toisten taivuttelussa houkuttelevin sanoin.

Aktiivisena kristittynä olemisessa tai Evankeliumin 
palvelutyössä olemisella ei ole mitään tekemistä sinun 
inhimillisen kyvykkyytesi kanssa. Sinun kyvykkyytesi 
ja pätevyytesi täytyy tulla Hengen kautta! Henki 
ilmaisee tämän apostoli Paavalin kautta varsin selkeästi 
meille 2. Korinttolaiskirjeessä 3:5-6: “Ei niin, että 
meillä olisi kyvykkyyttä väittää minkään tulevan 
meistä itsestämme, vaan meidän kyvykkyytemme 
tulee Jumalalta. Hän on tehnyt meidät kelvollisiksi 
palvelemaan uudessa liitossa, mutta ei kirjaimen, 
vaan Hengen kautta, sillä kirjain kuolettaa, mutta 
Henki antaa elämää” (NIV).

 Meidän elämämme Kuningaskunnassa ja meidän 
Jumalan palveluksemme täytyy tapahtua uskon 
kautta, Pyhän Hengen voimasta. Siksi maailman 
parhaimmatkaan saarnat eivät välttämättä tule 
muuttamaan kenenkään elämää. Viisaimmatkaan sanat 
eivät voi vielä muuttaa kovimpia sydämiä. Maailman 

INHIMILLISTEN KYKYJEN 
YLÄPUOLELLA

Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut 
kiehtovia ihmisviisauden sanoja, vaan 

Hengen ja voiman osoittamista 
(1. Korinttolaiskirje 2:4). 
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parhaimmatkaan kommunikoijat eivät kykene 
pääsemään ihmisluonnon syvimpään ytimeen, vaikka 
he yrittäisivät kuinka viisaasti, riippumatta heidän 
fiksuista sanavalinnoistaan! Ilman Pyhää Henkeä kaikki 
tällainen tulee olemaan elotonta.

Henki tekee “eläväksi”, tarkoittaen sitä, että 
Henki antaa elämää. Sakarja 4:6 sanoo, “Ei sotaväellä 
eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra 
Sebaot.” Halleluja! 1. Korinttolaiskirje 4:20 julistaa, 
“Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan 
voimassa,” Pyhän Hengen voimassa! 

Priorisoi Pyhän Hengen kanssa viettämäsi aika, 
sekä Sanan mietiskely kaikkein tärkeimmäksi ajaksi. 
Silloin tulet tutustumaan entistä paremmin Häneen ja 
tuntemaan Hänen tahtonsa ja saat sitä kautta myös 
voiman kulkea sen mukaisesti ja olla tehokkaana 
todistajana Herralle.

Rakas Isä, kiitos sinulle siitä, että olet tehnyt minusta 
tehokkaan Kristuksen todistajan. Minun kyvykkyyteni 
julistaa Kristuksen tutkimattomia rikkauksia on 
saanut syntynsä sinusta. Sanani ovat toimivia, 
tehokkaita, tuottavia, hedelmällisiä ja armossa 
voimallisia, ja ne tuottavat vanhurskautta syntisten 
sydämiin, tuoden heidät sinun rakkautesi todelliseen 
ja tarkkaan tuntemiseen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Tahallinen julmuus, väkivalta, terrorismi, 
ihmisten vihamielisyys ja epäinhimillisyys 

toisiaan kohtaan ovat nykyään kaikki nousussa. Tilastot 
näyttävät sen, että maailma ei ole ainoastaan pahempi 
ja jatkuvasti vain epätoivoisemmassa tilanteessa, vaan 
myös sen, että elämän paineet ovat kohonneet nyt 
suuremmiksi kuin koskaan aikaisemmin.

Tämä on selkeä merkki siitä, että me olemme 
viimeisissä päivissä, joista Jeesus antoi meille 
vihjeitä. Hän sanoi, Maailman johtajat ovat edelleen 
hämmentyneinä ja hukassa sen suhteen, miten nämä 
kaikki lukemattomat ongelmat voitaisiin ratkaista. 
Valitettavasti yhä useammat ihmiset katsovat heihin 
vastauksien ja ratkaisujen toivossa, joita he eivät 
kuitenkaan voi antaa. Mutta meillä on vastaus: 
ratkaisu on Kristus ja Hänen kirkkauden täyteinen 
Evankeliuminsa. 

Jeesus sanoi, “Ja tämä valtakunnan evankeliumi 
pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu“ (Matteus 
24:14). Hän ei sanonut meille, että kaikki tulisivat 
uskomaan, mutta meidän tehtävämme on kertoa se 
koko maailmalle. Meitä tullaan pitämään vastuullisena 
tästä hallussamme olevasta informaatiosta.

AIKA ON KÄYMÄSSÄ VÄHIIN

Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa 
ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan 
päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot 

pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät 
peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä 

maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat 
järkkyvät (Luukas 21:25-26).

sunnuntai 18
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Joten meidän täytyy julistaa Evankeliumia koko 
maailmalle kaikella Hengen kiireellisyydellä. Maan 
pimennot ovat täynnä väkivallan ja julmuuden pesiä, 
mutta me olemme valona tälle pimeälle maailmalle. 
Me kannamme Evankeliumin valoa. 

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 5:16, 
“Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että 
he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa.” Markuksen evankeliumissa 
16:15, Hän painotti tätä vielä lisää, “Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille.” Ota tämä käsky vakavasti.

Sinun unelmiesi täytyy yltää sinua itseäsi 
korkeammalle. Aseta oma kurssisi Evankeliumiin, laita 
siihen kaikki aikasi, voimavarasi ja energiasi. Julista 
Evankeliumia suurella kiireellisyydellä, kunnes se 
saavuttaa kaikki maailman ääret!

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä etuoikeudesta 
saarnata ja julistaa Evankeliumia, joka on sinun 
voimasi pelastukseen jokaiselle ihmiselle. Minä 
julistan, että Evankeliumi leviää eteenpäin saavuttaen 
kodit, koulut ja hoitolaitokset, vakuuttaen monien 
sydämet kääntymään vanhurskauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Meistä on tehty kuninkaita ja pappeja Jumalalle 
Kristuksessa (Ilmestyskirja 1:6). Meillä on 

palvelutyö Kristuksessa Jumalan kuningas-pappeina. 
Voimme lukea avausjakeestamme, että papin huulten 
täytyy säilyttää tieto. Tarkoittaen sitä, että sinun huultesi 
tulisi olla täynnä Jumalan tuntemista, jotta voit opettaa 
toisille Kuningaskunnan tavat ja elämän. 

Living Bible käännökseen on käännetty 
jälkimmäinen osa tästä avausjakeestamme todella 
kauniisti. Siinä sanotaan, “Papit ovat Herran 
Kaikkivaltiaan sanansaattajia ja ihmisten täytyy 
tulla heidän luokseen saamaan opastusta.” Sitten 
1. Pietarin kirjeessä 4:11 Pietari kirjoittaa, “Jos joku 
puhuu, puhukoon niinkuin 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. Amen.”

Jos joku tahtoo tietää jotain Jumalasta, heidän 
pitäisi tulla sinun luokse. Heidän tulisi löytää Jumalan 
Sana ja Herran viisaus sinun suustasi. Sinä olet 

TEE HÄNEN SANANSA TUNNETUKSI 

Sillä papin huulten täytyy säilyttää tieto, 
ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä 
hän on Herran Sebaotin sanansaattaja 

(Malakia 2:7 KJV).

maanantai 19
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jumalallisen tiedon ja Kuningaskunnan informaation 
haltijana. 

2. Korinttolaiskirje 2:14 sanoo, “Mutta kiitos olkoon 
Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa 
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa 
tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” Jumala 
levittää Hänen tuntemisensa kaunista ja miellyttävää 
tuoksua meidän kauttamme jokaiseen paikkaan. Sinun 
palvelutyösi, kutsumuksesi ja vastuusi on tehdä Hänen 
Sanansa tunnetuksi maailmalle.

Joten sen tähden, julista ja opeta Sanaa - kaupungilla, 
naapurustossasi, työpaikallasi ja kaikkialla muuallakin. 
Tee opetuslapsia omassa kontaktiverkostossasi olevista 
ihmisistä. Opeta heille Jumalasta ja Kuningaskunnan 
elämästä.

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minusta sovituksen viran palvelijan. Minä vien 
sanoman Kristuksessa olevasta pelastuksesta omaan 
maailmaani, tehden näin sinun kirkkauden täyteisen 
Kuningaskuntasi mysteerit tiettäväksi, tuoden alas 
painetut pois pimeyden siteistä Jumalan poikien 
loistokkaaseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS



finnish

Kristinusko on jännittävää elämää - voiton elämää 
Sanan kautta. Todellisessa kristinuskossa sinun 

ei tarvitse kamppailla miellyttääksesi Jumalaa, koska 
Pyhä Henki auttaa sinua elämään sitä uskon elämää, 
mikä miellyttää Häntä. Kaikki mitä sinun tulee tehdä, 
on huomiosi kiinnittäminen Häneen, Hänen Sanansa 
kautta. Elä Hänen Sanassaan ja sen kautta. 

Kun elät Jumalan Sanan mukaisesti, sinun ei 
tarvitse jatkuvasti tarkkailla elämääsi tietääksesi 
sitä, että miellytätkö sinä Jumalaa vaiko et. Hänen 
miellyttämiseen tarvitaan uskoa (Hebrealaiskirje 11:6) 
ja usko on Sanassa toimimista.

Herra Jeesus kuvaili meille sen, minkälaista on 
sellaisen ihmisen elämä ja viisaus, joka toimii Jumalan 
Sanan pohjalta. Mestarin mukaan, “Hän on miehen 
kaltainen, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään 
ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, 
syöksähti virta sitä taloa vastaan, mutta ei voinut sitä 
horjuttaa, sillä se oli rakennettu kalliolle” (Luukas 
6:48 KJV). 

Tämä on samansuuntaista sen kanssa, mitä 
voimme lukea myös Jaakobin kirjeestä 1:22-25  “Mutta 
olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen 
itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen 
tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee 
kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee 

RAKENNA ELÄMÄÄSI SANALLA

Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 
katoavasta, vaan katoamattomasta 

siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän 
sanan kautta (1. Pietarin kirje 1:23).

tiistai 20
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itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. 
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, 
ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan 
todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.”

Kun elämäsi on rakennettu Sanalle, sinä seisot 
ikuisesti vahvana ja korkealla, jopa kaikkein rankimman 
myrskyn keskellä. Rakenna elämääsi Sanalla. Jumalan 
Sana tekee sinusta sellaisen, niin kuin Jumala haluaa 
sinun olevan, ilman että sinun täytyy kamppailla 
sen eteen. Muista Jeesuksen Sanat Matteuksen 
evankeliumissa 4:19 “Seuratkaa minua, niin minä 
teen teistä ihmisten kalastajia.”

Heidän täytyi vain seurata ja Hän sai heidät 
menestymään. Sana tulee pitämään sinut terveydessä, 
voimassa ja voitossa, ja sinä tulet kokemaan 
ennennäkemätöntä eteenpäin menemistä, rauhaa ja 
menestystä elämässäsi.  

Rakas Isä, kiitän sinua sinun armollisesta, valaisevasta 
ja inspiroivasta Sanastasi, joka jatkuvasti rakentaa 
minua ja asettaa minut menestyksen tielle. Olen 
täysin antautunut Sanan palvelutyölle, kun otan aikaa 
Sanan opiskelulle ja mietiskelylle. Joten tästä syystä 
minä kuljen aina terveydessä, voimassa, voitossa, 
rauhassa ja menestyksessä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Apostoli Paavali ei puhunut avausjakeessamme 
Kristuksen rakkaudesta meitä kohtaan, vaan 

meidän rakkaudestamme Häntä kohtaan ja siitä, 
kuinka tämä rakkaus saa aikaan sen, että me seisomme 
vakaasti Evankeliumin totuudessa ja sen kanssa — 
kaikenlaisesta vastustuksesta huolimatta. Paavalin 
rakkaus Kristusta kohtaan oli se voima, mikä ajoi 
hänet niin intohimoisesti julistamaan ja puolustamaan 
Evankeliumin totuutta.

Lue Galatalaiskirje 2:11-21 ja huomaa kuinka 
Paavali puolusti Evankeliumin totuutta, jopa Pietarille. 
Hän sanoi, “Mutta kun Pietari tuli Antiokiaan, vastustin 
minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt 
suurta paheksumista. Sillä ennenkuin Jaakobin luota 
oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä 
pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi 
pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja 
hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin 
juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa 
tempasi mukaansa Barnabaankin…” (lue koko viittaus 
jakeeseen 19 asti).

Jakeessa 20 hän sanoi, “ja minä elän, en enää 
minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, 
joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun 
edestäni.” Mikä uskonvakaumus! Kyse on sinun 
rakkaudestasi Häntä kohtaan! 

Tämän rakkauden tulee olla hallitseva tekijä, sen 

KYSE ON SINUN RAKKAUDESTASI 
HÄNTÄ KOHTAAN

Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka 
olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on 
kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat 

kuolleet (2. Korinttolaiskirje 5:14).

keskiviikko 21
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tulee olla sinun koko elämääsi ohjaava periaate. Sillä 
ei tulisi olla mitään merkitystä, kuinka intensiivistä tai 
rajua kohtaamasi vastustus on, sinun tulee epäröimättä 
seistä puolustamassa Kristuksen Evankeliumin totuutta! 

Kuinka paljon sinä rakastat Häntä? Jos ajattelet 
sydämessäsi, että rakkautesi ei ole vielä tarpeeksi vahvaa, 
se mitä sinun tulee tehdä, on hyvin yksinkertaista: avaa 
sydämesi Hänelle rukouksessa ja sano Hänelle, “Herra 
Jeesus, minä rakastan sinua, minä todella rakastan sinua 
koko sydämestäni ja tämä on se, mitä haluan ikuisesti 
tehdä - rakastaa sinua ja toteuttaa sinun Sanaasi.” 
Kun teet tämän rakkautesi tunnustuksen Hänelle, sinä 
tulet kokemaan yhä suurempaa motivaatiota ja sinun 
intohimosi Evankeliumin puolesta tulee kasvamaan. 
Sinun rakkautesi Jeesusta Kristusta kohtaan merkitsee 
Jumalalle enemmän kuin mikään muu, mitä sinä voisit 
ikinä antaa Hänelle.

 Joten rakasta Häntä koko sydämestäsi ja osoita 
se todeksi pitämällä Hänen Sanansa. Halleluja! (katso 
Johanneksen evankeliumi 14, 15 ja 21).

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, 
että Kristuksen rakkaus on se suunnattoman 
suuri motivaation lähde, joka on kaiken tämän 
ylitsepursuilevan intohimoni takana Evankeliumin 
julistamisen puolesta. Tämä rakkaus ajaa minut 
julistamaan Evankeliumia ja levittämään sitä 
suurella nopeudella ja kiireellisyydellä, kunnes koko 
maailma saa kuulla sinun rakkaudestasi Kristuksessa 
Jeesuksessa. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
5:26, ”Sillä niin kuin Isällä on elämä 

itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös 
Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” 
Avausjakeestamme luemme, että Jumala on antanut 
meille iankaikkisen elämän. Monet ajattelevat, että 
tämä on Jumalan lupaus, mutta se ei ole. Se on sinun 
tämän hetkinen omistuksesi Kristuksessa. Sinulla on 
iankaikkinen elämä NYT!

Kun uudestisynnyit, sinä vastaanotit Jumalan 
elämän ja luonnon sinun henkeesi. Se tapahtui siinä 
hetkessä reaaliaikaisesti. Tällä iankaikkisella elämällä, 
joka on Jumalan elämä ja luonto, tulisi olla vaikutusta 
myös sinun fyysiseen kehoosi. Tämä on sitä, mitä 
Raamattu sanoo. Raamatussa sanotaan, “Jos nyt hänen 
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, 
asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen 
Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne…” (Roomalaiskirje 8:11).

Tämä ylempänä oleva jae tuli todellisuudeksi sinun 
elämässäsi sillä hetkellä, kun Kristus otti asuinpaikkansa 
sinussa. Näin siis se sinun siihen asti jo kuolemaan 
tuomittu (kuolevainen) ruumiisi, tuli elävöitetyksi. Voi, 
kunpa Seurakunta voisikin elää tässä suuremmoisessa 
todellisuudessa! Tästä täytyy tulla sinulle jotain sellaista, 
josta sinä olet jatkuvasti tietoisena. 

IANKAIKKINEN ELÄMÄ: SINULLA ON 
JO SE

Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut 
meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä 
on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä 

on elämä… (1. Johanneksen kirje 5:11-12). 
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Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirjeessä 5:13, 
“Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte 
Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on 
iankaikkinen elämä.” Ikuinen elämä on Jeesuksessa 
Kristuksessa. Tämä on se elämä, jonka Hän antaa 
jokaiselle, joka uskoo.

Syy siihen, että jotkut kamppailevat heidän 
terveytensä kanssa, on heidän ymmärryksen ja 
tietoisuuden puute tämän iankaikkisen elämän suhteen. 
Iankaikkinen elämä ei ole sairauksille alamaisena, 
vaan se on suojattu kuolemalta ja sairauksilta! Sinun 
fyysisestä kehostasi on tullut elävän Jumalan elävä 
temppeli. Tiedätkö mitä tämä tarkoittaa?

Sana julistaa: jos Kristus on teissä, niin ruumis 
tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on 
elämä vanhurskauden tähden (Roomalaiskirje 8:10). 
Kolossalaiskirjeessä 1:27 Paavali julistaa: “...Kristus 
teissä, kirkkauden toivo.”

Siunattu olkoon Jumala! Kristus elää minussa! 
Hänen jumalallinen voimansa on antanut minulle 
kaiken mitä tarvitaan jumalisuuteen ja voittoisaan 
elämään, jotta voin täyttää minun jumalallisen 
tarkoitukseni Hänessä. Minä olen Jumala-ihminen, 
täynnä jumaluuden armoa ja kirkkautta. Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Message Raamatun  käännös  es i t tää 
avausjakeemme hyvin kauniisti. Se sanoo, 

“Koetelkaa itseänne varmistaaksenne, että olette 
vakaassa uskossa. Älkääkä vaan ajelehtiko, pitäen 
kaikkea itsestään selvyytenä. Tarkastele itseäsi 
säännöllisesti... ” Tämä on yksi niistä asioista, mitä 
sinun tulee oppia tekemään itsellesi kristittynä. 
Rehellisen itsearvioinnin tekeminen siitä, kuinka pitkälle 
olet jo kasvanut ja olet parhaillaan kasvamassa omalla 
uskon vaelluksellasi. 

Sinun tulisi pystyä itse arvioimaan itseäsi, 
esimerkiksi sinun omissa sielujen voitto pyrkimyksissäsi. 
Sinun tulisi tehdä tämä aina aika ajoin. Tarkastele  omaa 
vakaumustasi Evankeliumin suhteen.

Jos olet ollut kristittynä jo pidemmän aikaa ja 
olet vastaanottanut Sanaa, on aivan sopimatonta 
vaatia suostuttelua tai “rohkaisua” siihen, että alkaisit 
voittamaan aktiivisesti sieluja Kristukselle. Sinun 
tulisi jo olla ihan itsenäisesti motivoituneena sielujen 
voittamiseen Hengen kautta. 

Muista, että Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi 
on ainut toivo tämän päivän maailmalle, eikä mikään 
uhraus voi olla liian suuri sen puolesta. Paavali 
sanoi, “Voi minua, ellen evankeliumia julista!” 
(1. Korinttolaiskirje 9:16). Joten pidä yllä rehellistä 
arviointia sinun omasta osallistumisestasi sielujen 
voittamiseen. Älä sano, “Se on tarkoitettu seurakunnan 
pastoreille ja johtajille”, ei! Se on jokaisen kristityn 
henkilökohtainen vastuu.

Aseta henkilökohtaiset tavoitteesi siihen, 

ARVIOI OMIA SIELUJEN VOITTO 
PYRKIMYKSIÄSI

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; 
tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne 

itseänne, että Jeesus Kristus on 
teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta 

(2.Korinttolaiskirje 13:5). 
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kuinka monta sielua sinä aiot voittaa Kristukselle 
ja toteuta se. Tästä samasta me voimme lukea 
kylväjävertauksessa. Jeesus sanoi, “…kylväjä meni 
kylvämään” (Matteus 13:3). Kylvetyt siemenet, jotka 
putosivat hyvään maahan tuottivat satoa: “...mitkä 
satakertaisesti, mitkä kuusikymmentäkertaisesti, mitkä 
kolmekymmentäkertaisesti” (Matteus 13:8 KJV). Sana, 
joka kylvettiin, “toi esiin sadon!” Kysymys kuuluukin 
nyt, “Millä tasolla sinä “tuot esiin satoa”, eli kuinka 
paljon sinä siis tuot lisää sieluja Kuningaskuntaan?”  

Oletko s inä yhä edel leen s i l lä  samal la 
“kolmekymmentäkertaisella” sielujen voittamisen 
tasolla, jolla olit jo ihan alkuvaiheessa, silloin kun annoit 
sydämesi Kristukselle? Sinun tulisi siirtyä satakertaiselle 
tasolle! Toisin sanoen, anna kaikkesi Evankeliumille, 
ihan niin kuin koko maailman tavoittaminen riippuisi 
yksin sinusta! Tämä on se oikea asenne, mikä sinulla 
tulee olla Evankeliumia kohtaan. 

Uudista ja lisää sitoutumistasi Evankeliumin 
puolesta ja samalla, kun lisäät sitoutumistasi, niin 
Herra suo sinulle myös lisää armoa suurempaan 
tehokkuuteen ja kykyyn voittaa lisää sieluja Kristukselle. 
Halleluja! 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että pidät minua 
uskollisena ja että olet asettanut minut palvelukseesi 
vapauttamaan ne, jotka ovat sidottuina pimeyden 
kahleissa, Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. 
Enemmän kuin koskaan ennen, olen täysin 
antautuneena sielujen voittamiseen. Armosi johtaa 
minua tekemään yhä suurempia urotekoja Jumalan 
Kuningaskunnan puolesta, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Jumalan Sana on niin voimallista. Se valaisee ja 
paljastaa Jumalan Kuningaskunnan todellisuuden 

sinun henkeesi. Kun sinä opiskelet ja mietiskelet Sanaa, 
silloin sinun henkesi ja Jumalan Hengen välillä tapahtuu 
kommunikaatiota.

Mitä enemmän sinulla on Jumalan Sanaa 
omassa hengessäsi, sitä suurempi ymmärrys sinulla 
tulee olemaan  Jumalan Kuningaskunnasta ja sitä 
todellisemmaksi tämä Kuningaskunta myös tulee 
sinulle. Sinusta tulee niin Kuningaskunta-tietoinen, 
että alat kulkemaan ja elämään tätä Kuningaskunta-
elämää “juuri nyt.” Henkeesi talletetun tiedon kautta, 
sinä toimit Kuningaskunnan periaatteiden mukaisesti ja 
sovellat näitä periaatteita tähän maailmaan ja kaikkiin 
sen olosuhteisiin. 

Ota Sanan palvelutyö aina tosissasi. Investoi 
jatkuvasti aikaa, energiaa ja resursseja sinun oman 
henkesi kouluttamiseen ja treenaamiseen. Tässä 
palvelutyössämme meille on kertynyt jo valtava arkisto 
uskoa rakentavia opetuksia, joilla sinä voit kehittää ja 
kouluttaa myös omaa henkeäsi. Tilaa näitä opetuksia 
itsellesi, jotka ovat saatavilla useissa eri muodoissa. 
Lataa Pastor Chris Digital Library (Pastori Chrisin 
digitaalinen kirjasto app) ja pääset kuuntelemaan 
ääni- ja video opetuksia, jotka tulevat muuttamaan 
sinun elämääsi ja opettavat sinulle sen, kuinka saat 

KUNINGASKUNNAN ELÄMÄÄ SANAN 
KAUTTA

Sillä Jumalan Kuningaskunta ei ole 
hienostunutta puhetta, vaan se on 
elämistä Jumalan voiman kautta

 (1. Korinttolaiskirje 4:20). 
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Kuningaskunnan-tietoisuuden. Nämä opetukset 
auttavat sinua myös elämään ikuisena voittajana, 
kaiken aikaa menestyksekkäänä ja voitokkaana. Tämän 
sanoman levittäminen ympäri maailmaa on annettu 
meidän vastuullemme. 

Eikä tässä ole vielä kaikki! Sinun tulee myös jatkaa 
omassa maailmassasi olevien kadotettujen auttamista, 
tuomalla heidät sisään tähän samaan jumalalliseen 
elämykseen — voitokkaaseen Kuningaskunnan 
elämään. 

Meidät on kutsuttu tuomaan ihmiset pimeydestä 
valon Kuningaskuntaan, ja tämä on sitä, mitä varten 
Jeesus tuli: “sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja 
pelastamaan sitä, mikä kadonnut on” (Luukas 19:10). 
Me olemme ne, jotka saavat tämän Hänen unelmansa 
tulemaan toteen tänä päivänä. Halleluja! 

Rakas Isä, minä iloitsen sinun Sanasi investoinneista 
minun hengessäni ja siitä valaistumisesta ja 
kehityksestä, mitä se minulle tuo. Olen jälleen 
inspiroitunut, oppinut, kouluttautunut, kasvanut 
ja vahvistunut lisää Kuningaskunnan elämää 
varten, Jumalan Sanan kautta. Minut on asetettu 
suurenmoisuuden kurssille, elämään voitokasta ja 
menestyksekästä elämää sinun Sanasi voiman ja 
tehokkaan työskentelyn kautta minussa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Joskus, ehkäpä yhteisessä kokoontumisessa, 
on niitä, jotka odottavat innokkaasti profetian 

sanaa, näkyä tai Hengen lahjojen ilmestymistä, mutta 
hämmentyvät sitten, kun eivät koekkaan mitään 
sellaista. 

Kuitenkin, kun luemme 1. Korinttolaiskirjeestä 
14:32 (NLT) me saamme ideaa siitä, missä tämä 
ongelma voi olla, ainakin jossain tapauksissa. Siellä 
sanotaan, “Muistakaa, että ihmiset, jotka profetoivat 
ovat kontrollissa heidän hengestään ja voivat odottaa 
omaa vuoroaan.” Jos sinä tai joku toinen saa profetian 
sanan, mutta ei anna sitä eteenpäin toisille, Jumalalla ei 
ole mitään tekemistä tämän kanssa. Jumalaa ei voida 
syyttää tästä. 

Ihmiset monesti ajattelevat, “Jos Jumala antaa 
minulle profetian Sanan, Hän tietenkin ottaa puhekykyni 
haltuun  ja antaa sen vain tulla ulos!” Se ei toimi näin, 
vaan sinulla on oma roolisi. Se, että sinulla on profetian 
sana kehottamaan, rakentamaan ja lohduttamaan 
toisia, ei kuitenkaan poista sinun omaa tahtoasi sen 
suhteen puhutko sinä sen vai valitsetko olla puhumatta. 

Meidän täytyy aina olla rohkeita ja viisaita 
hengellisesti, poimiaksemme Jumalan signaalit ja 
julistaaksemme sitä samaa, mitä Hän antaa meille 
puhuttavaksi. Hän puhuu aina, mutta sinun tulee 
kouluttaa henkesi olemaan herkkänä Hänelle ja 
olemaan aina virittyneenä Hänen taajuudelleen. Näin 

HÄN PUHUU AINA

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 (Ilmestyskirja 3:20). 

sunnuntai 25



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Psalmit 135-138

Luukas 18:35-43 & 1. Samuelin kirja 13

1. Korinttolaiskirje 14:26-32; Johannes 10:27

ollen, kun Hän puhuu, sinun henkesi voi helposti 
poimia Häneltä tulevia signaaleja, niin että tahdot myös 
puhua tätä samaa profetiassa.

Ei riitä, että tiedät kuinka kuulla Häntä sinun 
sydämelläsi, sillä sinun tulee myös oppia puhumaan 
näitä sanoja eteenpäin. Joten älä pysy hiljaa tai salaa 
sitä, kun sinulla on profetian sanat kuplimassa sisälläsi. 
Jos kyseessä on yleinen tilaisuus, odota sopivaa aikaa 
ja ilmaise sitten se, että sinulla on sana annettavaksi, 
tai kun esitetään kutsu sille, että jos jollakulla on sana 
annettavaksi, ole rohkea ja ilmaise se, että sinulla on 
sana. Sinua saatetaan pyytää kirjoittamaan se. Oli 
miten tahansa, noudata aina seurakunnan johtajien 
ohjeistusta.

Muista se, että aina, kun kommunikoit Herran 
kanssa, Hän tulee aivan varmasti palvelemaan sinua 
sanoilla, jotka ovat linjassa Raamatun kirjoitusten 
kanssa, mutta sinun tehtäväsi on tuoda nämä sanat 
esiin, joita Hän laittaa sydämeesi, uskon kautta (Katso 
Roomalaiskirje 12). 

Kal l i sa rvo inen  I sä ,  minä  o len  herkkänä 
vastaanottamaan sinun jumalallista ohjausta ja olen 
täysin virittyneenä johdatuksesi puoleen, mitä tulee 
omaan elämääni sekä myös niiden elämään, jotka 
olet asettanut vaikutuspiiriini huolehdittavakseni. 
Puhun rohkeasti sinun Sanasi esiin ja saakoon 
Kristuksen ruumis siitä rakentua, saada kehotusta 
ja tulla lohdutetuksi sinun Nimesi kunniaksi ja 
kiitokseksi. Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Herra Jeesus antoi vertauskuvan kylväjästä 
Luukkaan evankeliumissa 8 sanoessaan, 

“Kylväjä meni ulos kylvämään siementänsä…” 
(Luukas 8:5). Sitten jakeessa 11 Hän kertoi, että 
siemen, jota kylväjä kylvi, oli Jumalan Sana.  On todella 
huomionarvoista huomata tämä fakta, että Hän ei 
sanonut “Kylväjä meni sisälle kylvämään siementänsä.” 
Vaan Hän kertoo meille, “hän meni ULOS kylvämään 
Sanaa!” Joten meillä on Sanan palvelutyö niitä kohtaan, 
jotka ovat ulkopuolella. Meidän täytyy mennä ulos 
kylvämään Sanaa. 

Tämä muistuttaa minua siitä “suuresta Menkää,” 
suuresta lähetyskäskystä Markuksen evankeliumissa 
16:15. Herra sanoi, “...Menkää kaikkeen maailmaan 
ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” 
Ja sitten jakeessa 20 sanotaan, “Mutta he lähtivät 
ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän 
kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien 
kautta. Aamen.” He menivät ulos kylvämään Sanaa, 
julistamaan Evankeliumia.

Maailma on se paikka, missä syntiset ovat. Se 
on meidän lähetyskenttämme. Elämän haasteissa ja 
elämän kiireisissä risteyksissä sinä kohtaat rikkinäisen 
ihmiskunnan. Meidän tehtävänämme on viedä 
Evankeliumi heille, koska se on Jumalan voima 
pelastukseen, jokaiselle joka sen uskoo. 

Joten riippumatta siitä, mitä sinä teet, kylvä Sanaa 
ja julista Sanaa. Nyt on aika voittaa sieluja enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin, koska aika on käymässä 
vähiin. Ole peloton ja päättäväinen sinun sielujen voitto 
pyrkimyksissäsi. Älä anna minkään haihduttaa pois sitä 

SANAN KYLVÄMISTÄ

Kylväjä meni ulos kylvämään 
siementänsä… (Luukas 8:5 KJV). 
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intohimoa, mikä sinulla on kadotettuja sielua kohtaan. 
Sinä saatat sanoa, “Mitä jos he eivät kuuntele 

minua?” Älä siitä murehdi. Jeesus kertoi meille jo 
niistä useista erilaisista vastauksista, mitä me tulisimme 
saamaan, silloin kun Hän kertoi meille kylväjävertauksen 
(lue Markus 4:4-8). On olemassa niitä, jotka tulevat 
aivan varmasti kuuntelemaan sinua ja Sana tulee 
tuottamaan vanhurskauden hedelmää heihin. Tämän 
tulisi olla meidän ilomme ja fokuksemme. 

On meidän vastuul lamme,  r i ippumatta 
saamistamme vastauksista, kylvää ja jatkaa aina vaan 
Sanan kylvämistä. Herra on antanut sinulle säkillisen 
siemeniä — Hänen sanojaan sinun henkeesi. Älä pidä 
niitä vain itselläsi. Lähde ulos ja  koita saada kadotetut 
uskomaan. 

2. Korinttolaiskirje 5:11 sanoo, “Kun siis tiedämme, 
mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada 
ihmisiä uskomaan.” Sinä olet Jumalan pelastuksen 
edustaja — Erityisesti kutsuttuna palvelemaan Hänen 
työvoimissa —määrättynä kääntämään syntiset 
pimeydestä valoon, Saatanan vallan alta Jumalan tykö. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kutsunut 
minut palvelukseesi olemaan lopun ajan sielujen 
voittaja, olemaan aseistettuna Kristuksen kirkkauden 
Evankeliumilla. Olen omistautunut levittämään 
Evankeliumia suurella kiireellisyydellä ympäri 
maailmaa, kääntäen monet vanhurskauteen sinun 
armosi ja voimasi kautta, jotka tekevät työtään 
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Johanneksen evankeliumin kuudennessa luvussa 
on dokumentoituna eräs Jeesuksen tekemä 

hämmästyttävä ihme. Hän oli juuri lopettanut viiden 
tuhannen miehen (naisia ja lapsia ei oltu edes laskettu 
mukaan) opettamisen. Nähtyään sen, että ihmisjoukot 
olivat jo pitkään olleet Hänen kanssaan, osa Hänen 
opetuslapsistaan ehdotti, että Hän lähettäisi ihmiset 
pois, jotta he voisivat hankkia itselleen jostain ruokaa. 

Jeesus kuitenkin kysyi, “Mitä teillä on?” Andreas 
vastasi, “Täällä on pieni poika, jolla on viisi ohraleipää 
ja kaksi kalaa. Mutta se on vain yksi pisara ämpärissä 
tällaiselle joukolle” (Johannes 6:9 MSG). Jeesus jätti 
huomioimatta heidän epäilykset ja sen sijaan Hän 
kertoi opetuslapsilleen, että kaikkien tulisi istuutua 
nurmikolle ja asettua ruokailemaan. 

Jeesus ei voinut tehdä heille mitään siinä meluisassa 
sekamelskassa. Hän pyysi hieman järjestystä. Hän 
sanoi, “Asettakaa kansa aterioimaan”. Ja siinä 
paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan 
noin viisituhatta, laskeutuivat maahan” (Johannes 
6:10). 

Sinun tulee myös opetella ylläpitämään järjestystä 
omassa elämässäsi. Henki ei viihdy kaaoksen 
ilmapiirissä. Niin kauan kuin sinun hengessäsi on vielä 
epäjärjestystä, sinä et voi kulkea tehokkaasti Pyhän 
Hengen kanssa. Hän ei ole epäjärjestyksen Jumala (1. 
Korinttolaiskirje 14:33). 

Jos sinä haluat saada ihmeen tapahtumaan, 
sinä tarvitset siihen järjestystä. Tämä on se puuttuva 

JÄRJESTYKSEN YLLÄPITÄMINEN
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja 
järjestyksessä (1. Korinttolaiskirje 14:40).
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elementti monien elämässä, ja he ihmettelevät sitä, 
miksi ihmeet karttavat heitä. Älä koskaan löydä itseäsi 
kulkemasta millään muotoa epäjärjestyksessä.  Joka 
siis tarkoittaisi elämistä Jumalan Sanan tarkoituksen 
vastaisesti. Seuraa annettujen ohjeiden mukaista 
järjestystä, seuraa Sanaa. Tee asiat Sanan mukaisesti, 
jos tahdot saada jumalallisia tuloksia. 

Huomaa se, että Herra varoitti Moosesta, silloin kun 
Hän oli aloittamassa rakentamaan ilmestysmajaa, että 
hänen tulisi seurata annettuja ohjeita (Heprealaiskirje 
8:5). Et voi tehdä asioita sinun “omalla tavallasi.” 
Jumalan asiat tulee tehdä Jumalan tavalla. Hän ei 
kunnioita sinua, jos sinä olet epäjärjestyksessä.

Ylläpidä järjestystä ja tulet näkemään sen, miten 
asiat menevät eteenpäin. Sinun ei tarvitse kamppailla 
minkään asian vuoksi tai saadaksesi asiat tapahtumaan. 
Niin kauan, kun sinä elät Jumalan Sanan valossa, Hänen 
toimintatapojensa mukaisesti, sinulla tulee myös aina 
olemaan Hänen kunniansa ja armonsa. 

Rakas Isä, minä olen täysin antautunut sinun Sanallesi 
ja kuljen sinun jumalallisten ohjeittesi mukaisesti, 
jumalallisessa järjestyksessä. Kieltäydyn olemasta 
epäjärjestyksessä, kurittomana, hallitsemattomana 
tai tottelemattomana. Minä toimin heti ohjeittesi 
pohjalta ilman minkäänlaista epäilyksen häivää. Sen 
tähden minä kuljen ihmeissä joka päivä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Apostoli Paavali koki paljon koettelemuksia 
hänen palvelutyönsä aikana. Hän oli erittäin 

vakavasti vainottu. Lue avausjakeemme vielä uudelleen. 
Hän oli vähän väliä kasvotusten kuoleman kanssa 
ja yhdessä vaiheessa jopa kaikki hänen ystävänsä 
hylkäsivät hänet, silloin kun hän joutui vankilaan (2. 
Timoteuskirje 1:15). 

Kaikesta siitä huolimatta, mitä hän joutui kärsimään 
Evankeliumin tähden, hän kirjoitti erittäin inspiroivat 
sanat Roomalaiskirjeessä 5:3-4. Yksi osa siitä sanoo, 
“...me loistamme myös koettelemuksissa…” Mikä 
siunattu ajatus! Tämä tarkoittaa sitä, että me saatamme 
kohdata haastavia aikoja, mutta ne kääntyvät meidän 
kirkkaudeksi. Me loistamme koettelemuksissa. 
Halleluja!

Tämä toistaa sen, mitä Jaakob sanoi Jaakobin 
kirjeessä 1:2, “Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun 
joudutte moninaisiin kiusauksiin.” Sillä ei ole mitään 
väliä minkälaisen ongelman tai koettelemuksen sinä 
kohtaat, iloitse siitä. Jokainen haaste, jonka sinä kohtaat 
tänä päivänä, on räätälöitynä juuri sinua varten. Ne 
toimivat sinun korottamiseksi ja kirkkaudeksi. 

KOETTELEMUKSISSA LOISTAMINEN

He ovat Kristuksen palvelijoita-puhun 
kuin mieltä vailla-minä vielä enemmän. 

Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen 
ollut useammin vankeudessa, minua on 
ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa 

ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 
viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, 

yhtä vaille; kolmesti olen saanut raippoja, 
kerran minua kivitettiin… 

(2. Korinttolaiskirje 11:23-25).

keskiviikko 28
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Joten älä salli sydämesi olla huolestunut. Asiat 
saattavat näyttää hankalilta ja vaikeilta tänä päivänä. 
Ulkopuolelta tarkasteltuna saattaa näyttää jopa 
siltä, että sinun Sanan tunnustuksesi ja sitoutumisesi 
Evankeliumiin ei ole tuottanut minkäänlaisia tuloksia. 
Älä hätäile! Pidä katseesi Kristuksessa ja Hänen 
iankaikkisessa Sanassaan. 

Rakastan sitä inspiroivaa tapaa, jolla Paavali 
esittää tämän asian 2. Korinttolaiskirjeessä 4:16. Hän 
sanoi, “Sen tähden me emme lannistu; vaan vaikka 
ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen 
kuitenkin päivä päivältä uudistuu.” Me olemme 
tuhoutumattomia. Hän jatkaa jakeissa 17-18, “Sillä 
tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa 
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, 
ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, 
vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, 
mutta näkymättömät iankaikkisia.”

Pidä kiinni Sanasta. Ole kuin Aabraham, joka 
toivoi, vaikka toivoa ei ollut (Roomalaiskirje 4:18), 
tietäen sen, että mitä tahansa tapahtuukin, sinä tulet 
aina voittamaan. Roomalaiskirje 12:12 kertoo meille 
sen, että meidän tulee iloita toivossa ja olla kärsivällisiä 
koettelemuksissa. Yö saattaa olla pimeä ja pitkä, mutta 
ilo saapuu takuuvarmasti aamulla. Kunnia Jumalalle! 

Minun toivoni on rakennettu Kristukseen, minun 
Herraani. Pidän kaikkea pelkkänä ilona, riippumatta 
siitä, minkälainen testi tai koettelemus tulee tielleni. 
Minä riennän uskossa kohti voittopalkintoa, 
johon Jumala on minut taivaallisella kutsullaan 
kutsunut, varmana siitä, että minulle on talletettuna 
katoamattoman kirkkauden kruunu. Kunnia 
Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Danielin kirjassa 12:3 sanotaan, “Ja ne, jotka 
ovat viisaita loistavat niin kuin säteilevä 

taivaankansi…” Tämä käännetty sana “loistaa,” 
on hepreankielinen sana “zâhar” ja se tarkoittaa 
muun muassa inspirointia. Joten sinut on kutsuttu 
inspiroimaan toisia, osoittamaan johtajuutta. Sinä olet 
esikuvana toisille. 

Tätä Hän tarkoitti sanoessaan, “Te olette maailman 
valo” (Matteus 5:14), ja niin kuin aiemmin on jo 
opetettu, valo tuo johtajuutta. Tämä avaa sinulle omaa 
kutsumustasi kristittynä. Mutta kysymys kuuluukin, 
miten sinä sitten inspiroit toisia? 

Tämä on hengellistä. Kyse ei ole siitä, kuinka 
monet haluavat pukeutua niin kuin sinä tai leikata 
hiuksensa niin kuin sinä. Jos tämä on kaikki se, mikä 
sinussa inspiroi toisia, se ei ole vielä riittävää, koska 
nämä ovat kaikki lihallisia asioita. Salli toisten ihmisten 
tulla motivoituneiksi siitä, miten Pyhä Henki liikkuu 
omassa elämässäsi. Ja anna ympärilläsi olevien ihmisten 
tulla inspiroituneiksi Jumalan rakkaudesta ja Jumalan 
viisaudesta, joka virtaa sinusta ulos. 

Danielista esimerkiksi sanottiin, “…hänessä oli 
erinomainen henki…” (Daniel 6:3). Hänessä oli 

SINÄ OLET ESIKUVA

Veljet, seuratkaa yhdessä minun 
esimerkkiäni ja tarkkailkaa niitä, 

jotka elävät sen mallin mukaisesti, 
jonka me olemme teille antaneet 

(Filippiläiskirje3:17).
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erinomainen viisaus. Sinun kohdalla tulisi olla samalla 
tavalla. Anna Jumalan valon ja Hänen viisauden tulla 
sinussa näkyviin, niin että puhuessasi siunaat ihmisiä 
sinusta ulos tulevalla suurella viisauden määrällä.

Apostoli Paavali teki todella syvällisen ja rohkean 
lausunnon, jonka voimme lukea avausjakeestamme. 
Voitko sinä sanoa tämän saman asian ympärilläsi 
oleville? Huomaa se, että hän ei sanonut “Ota mallia 
Jumalasta,” vaikka se epäsuorasti niin onkin. Sen sijaan 
hän sanoi, “Seuraa minun esimerkkiäni.”

Sinulla tulee olla tämä sama tietoisuus, koska sinä 
olet Jumala-ihminen, Kristus-ihminen sinun omassa 
maailmassasi tänä päivänä. Sinä olet valo pimeässä 
maailmassa, joten loista aina todella kirkkaasti. Inspiroi 
omaa maailmaasi, sillä sinut on valtuutettu siihen. 
Kouluta ja inspiroi toisia eteenpäin Herran tiellä. Ole 
esimerkkinä ja opastajana toisille. Anna ihmisten nähdä 
sinun hyvät tekosi ja ylistää Jumalaa niistä. 

Minä olen maailman valo, lähetettynä valaisemaan 
omaa maailmaani. Tämä on kutsumukseni tässä 
elämässä ja minä tiedän sen. Minä olen esikuvana 
toisille. Kaikkialla minne menen, minä loistan 
taivaan kirkkautta ja inspiroin miehiä ja naisia 
vanhurskauteen. Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Nykypäivän maailmassa kärsimättömyyden 
tuuli puhaltaa voimakkaasti. On aivan 

tavallista löytää sellaisia ihmisiä, jotka eivät hallitse 
heidän omaa temperamenttiaan. Aivan pienetkin asiat 
raivostuttavat heitä ja saavat heidät päästämään ilmoille 
sellaista suuttumusta, joka on sopimatonta kristitylle. 
He sanovat tällaisia kommentteja, kuten vaikkapa, 
“En pysty sietämään sitä veljeä tai sitä sisarta.” Voit 
jopa kuulla heidän jatkuvia valituksia ja marinoita 
seurakunnan tiloja koskien: “En kestä tätä paikkaa, 
tää on vaan jotenkin niin, en tiiä, en varmaan enää 
jatka tässä seurakunnassa käymistä.” Heiltä löytyy 
paljon ihmisiä, paikkoja ja asioita, joita he eivät pysty 
sietämään. Älä ole tällainen!

Mutta ajattelepa tätä: Raamattu sanoo, “Hänen 
(Jumalan) hengellä hän koristeli taivaat…” (Job 26:13 
KJV). Pyhä Henki loi koko maailman ja teki Taivaat 
kauniiksi ja kuitenkin Hän on niin nöyrä ja armollinen, 
että Hän tuli elämään sinuun. Kaikessa Hänen 
mahtavuudessaan ja suurenmoisuudessaan Hän pitää 
kuitenkin sinua arvollisena olemaan Hänen talonsa, 
Hänen elävä ilmestysmajansa. Huolimatta kaikista 
sinun epätäydellisyyksistäsi ja omituisista tavoistasi, 
Hän ei kuitenkaan sano, “En voi sietää häntä,” sinuun 
viitaten.

Kuinka sinä sitten voisit sanoa, olipa syy mikä 
hyvänsä, että et voi sietää jotakuta toista?  Miksi 

VASTAA RAKKAUDESSA
Kestäkää toisianne ja antakaa toisillenne

anteeksi aina, kun jollain teistä on moitetta
toista vastaan. Teidän tulee antaa anteeksi
toisillenne, niinkuin Herra on antanut teille

anteeksi (Kolossalaiskirje 3:13). 
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sinun pitäisi vielä paheksua tai nähdä joku toinen 
vastenmielisenä? Kun kerran Pyhä Henki on pystynyt 
tulemaan sinuun asumaan, niin sinun tulee nyt myös 
pysyä nöyränä. Jäljittele Häntä, koska Raamattu sanoo, 
“Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat 
lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin 
rakasti teitä…” (Efesolaiskirje 5:1-2). Anna Hänen olla 
sinun huomiosi keskipisteessä. Jos rakastat Jeesusta, se 
tulee näkymään myös sinun suhtautumisessasi toisia 
kohtaan.

Avausjakeemme sanoo, “kestäkää toisianne…” 
Ole nöyrä, jotta voisit sopeutua ja kestää veljiäsi ja 
sisariasi Kristuksessa. Raamattu sanoo, että kenenkään 
ei tulisi “ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella 
sopii” (Roomalaiskirje 12:3). Jumala odottaa sinun 
ajattelevan itsestäsi hyvällä ja oikealla tavalla, mutta 
sinun ei tule kuitenkaan korottaa itseäsi muiden 
yläpuolelle. 

Jos löydät itsesi vielä ilmaisemasta paheksuntaa tai 
kärsimättömyyttä, ala tietoisesti luomaan Sanan kautta 
itsellesi uudenlaisia toimintatapoja. Varmista se, että 
Jumalan rakkaus on ainoa asia sinun elämässäsi, jolle 
sinä annat lisää happea hengitettäväksi.

Minä vastaan toisille rakkaudessa, kaikella 
nöyryydellä, ystävällisyydellä ja kärsivällisyydellä. 
Osoitan myös anteliaasti Jumalan rakkautta omalle 
maailmalleni. Olen hyväntahtoinen, armollinen ja 
ystävällinen toisia kohtaan ja kestän myös heidän 
puutteita ja epätäydellisyyksiä, koska Jumalan 
rakkaus on vuodatettu sydämeeni Pyhän Hengen 
kautta.

TUNNUSTUS
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KRISTUKSEN SEURAKUNNAN 
RAKENTAMINEN 

Ja minä sanon sinulle: sinä olet 
Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan 

seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä 
voita (Matteus 16:18).

lauantai 31

Seurakunta on tärkeä Jeesukselle Kristukselle. 
Efesolaiskirje 5:30 sanoo, “Sillä me olemme 

hänen ruumiinsa jäseniä, osia hänen lihastansa ja 
luistansa.” Seurakunta on Hänen ruumiinsa. Joten 
kun Hän sanoi, “minä rakennan seurakuntani” Hän 
puhui Kristuksen ruumiista ja se olet sinä ja minä, ja 
kaikki veljet ja sisaret  yhdessä ympäri maailman. Mutta 
kuinka Hän voi rakentaa Seurakuntaansa, kun Hän on 
jo noussut taivaaseen? 

Raamattu sanoo, “Ja hän antoi muutamat 
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät 
täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen 
ruumiin rakentamiseen” (Efesolaiskirje 4:12). Tämä 
sana “rakentaminen” on sama sana, kuin mitä 
on jo käytetty aikaisemminkin Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen liittyen. Joten näiden viiden erilaisen 
palveluviran tarkoituksena on rakentaa Kristuksen 
ruumista. Hän rakentaa Hänen ruumistaan meidän 
kautta. 

K u n  m e  k a i k k i  s i t o u d u m m e  o m a s s a 
ympäristössämme olevien ihmisten sielujen 
voittamiseen, miesten ja naisten johdattamiseen 
Kristukselle, sil loin me rakennamme Jumalan 
erinomaisen voimallista super rakennusta!

Muistelepa sitä, kun Salomo oli rakentamassa 
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Minä olen Hänen ruumiinsa jäsen, olen osana 
Hänen lihastansa ja luistansa! Minun uskoni on 
rakentunut vahvaksi, jotta voin pitää kaikki elämän 
vastoinkäymiset loitolla, ja minä voitan kunniakkaasti 
nyt ja aina. Herra rakentaa Seurakuntaansa minun 
kauttani ja sen kautta, kun minä osallistun tämän 
elintärkeän Evankeliumin levittämiseen. Ylistys 
Jumalalle! 
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Jumalan temppeliä, hän lähetti viestin Hiramille ja 
sanoi, “Lähetä minulle materiaaleja. Se temppeli, minkä 
haluan rakentaa Jumalalle, on oleva loistava rakennus” 
(lue 1. Kuninkaiden kirja 5).

Kristuksen ruumiin loisto tänä päivänä on vielä 
sitäkin suurempaa. Halleluja! Raamattu sanoo, että 
me emme tule antamaan Hänelle lepoa, ennen 
kuin Hän tekee Jerusalemista kiitoksen aiheen maan 
päällä (Jesaja 62:7), ennen kuin Jeesuksen Kristuksen 
Seurakunta näyttäytyy kaikista kauneimpana asiana 
täällä maan päällä. Kunnia Jumalalle! 

Lisäksi vielä, kun olet tämän ruumiin jäsenenä, 
sillä ei ole väliä missä olet ollut, koska sinut on nyt 
rakennettu vahvaksi, sinun uskosi kasvaa ja sinä tulet 
vain entistä vahvemmaksi päivä päivältä. “Ja nyt 
minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan 
teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien 
pyhitettyjen joukossa.”
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Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän 
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta 

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

”Rakas Herra Jumala, uskon koko sydämestäni Jeesukseen 
Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan. Uskon Hänen kuolleen 
minun puolestani ja Jumalan herättäneen Hänet kuolleista. 
Uskon, että Hän elää tänä päivänä. Tunnustan, että Jeesus 
Kristus on elämäni Herra, tästä päivästä eteenpäin. Hänen 
kauttaan ja Hänen Nimessään minulla on iankaikkinen elämä; 
olen uudestisyntynyt. Kiitos Herra, että olet pelastanut sieluni! 
Minä olen nyt Jumalan lapsi. Halleluja!”

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi lisää 
tietoa siitä, kuinka voit kasvaa uskossasi kristittynä, 

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1. 
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja, 
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.

Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio 
ohjelman	“Atmosphere	For	Miracles.”	(Ilmapiiri	ihmeille)	
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon 
suoraan ihmisten koteihin. Hänen televisio palvelutyön 
laajuus ulottuu kaikkialle maailmaan Loveworld 
satelliitti-verkkojen välityksellä, jotka tarjoavat 
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle. 

Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing 
School)	hän	tuo	julki	Jeesuksen	Kristuksen	parantavia	
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten 
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista 
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30 
vuotta	lukuisten	evankeliointi-tapahtumien(outreach),	
massakokousten(crusade)	 ja	 myös	 useiden	
erinäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.
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