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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 1000 eri kielellä ja 

lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme siihen, 
että vuoden 2018 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 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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finnish

Useimmat ihmiset eivät ole tienneet, että 
on olemassa todellista rakkautta, ja sen 

seurauksena he arvioivat rakkautta ihmissuhteittensa 
perusteella.  He ajattelevat tietävänsä ja kokeneensa 
Jumalan rakkautta niiden seikkojen perusteella, 
mitä Jumala on tehnyt heidän hyväkseen, kuten 
pelastus, terveys, vapautus, hyvinvointi ja monet muut 
siunaukset, mitä he kokevat. 

Niin, Jeesus, joka kuolee meidän sijastamme 
osoittaakseen rakkauttaan meitä kohtaan oli todella 
hämmästyttävä siunaus: Hän sanoi (Joh 15:14): 
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin 
että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.” Näin 
sanoessaan Jeesus ei kuitenkaan viitannut Jumalan 
rakkauteen, vaan ihmisten rakkauteen. Kun Hän kuoli 
meidän edestämme, ei Hän kuollut Jumalana; Hän 
kuoli ihmisenä; juuri se teki Hänen kuolemastaan 
pätevän. Hänen ilmi tuomansa rakkaus meitä kohtaan 
tuossa kohdassa osoitti sen, millaista rakkautta ihmisellä 
voisi olla ystäviään kohtaan. 

Jumalan rakkaus on kuitenkin erilaista. Jeesus 
sanoi Joh 14:19: ”…minä olen Isässä, ja että Isä 
on minussa.” Hän koki Isän rakkauden tavalla, jota 
kukaan toinen ei kokenut; Hän vaelsi Isässä, ja Isä 
vaelsi Hänessä. Senkaltainen rakkaus tuli ilmi ristin 

MITÄ ON RISTIN RAKKAUDEN TAKANA

Sen suurempaa rakkautta ei ole 
kenelläkään, kuin että hän antaa 

henkensä ystäväinsä edestä (Joh 15:13).

lauantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 2:15-3:1-10 & Hesekiel 45-46

Ilmestyskirja 5:1-14 & Joel 1

Roomalaiskirje 8:35-39; Efesolaiskirje 2:4-7

jälkeen; tuohon rakkauteen Hän meidät johdatti. Hän 
kutsuu meitä avaamaan silmämme ja ymmärryksemme 
ja katsomaan ihmisen rakkauden tuolle puolelle, ja 
omistamaan Hänen jumalallisen rakkautensa! Hän 
pelasti meidät omalla rakkaudellaan, antoi elämänsä 
meidän edestämme, jotta me voisimme kokea Isän 
rakkauden, kanssakäymisessä Hänen kanssaan. 

Ainut tie päästä kokemaan Jumalan rakkautta on 
siinä, että pääsemme yhteyteen Isän kanssa, ja juuri 
sen Jeesus teki mahdolliseksi Elämän kautta, jonka 
Hän antoi meille; ylösnousemus toi meidät siihen 
yhteyteen; jumalalliseen rakkauteen Isän kanssa. Tämän 
ylösnousemuksen myötä meistä tuli uusia luomuksia; 
Hän antoi meille Pyhän Hengen, jotta voisimme olla 
ystävyyssuhteessa Isän kanssa. Nyt voimme siis todella 
nauttia ristin takana olevasta rakkaudesta. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän Sinua, Sanasi kautta saamastani 
jumalallisen rakkautesi ilmestyksestä henkeeni, 
niin Ihmeellisestä, hämmentävästä rakkaudesta; 
niin suloisesta, ylevästä, ja niin jumalaisesta! Kun 
opiskelen ja mietiskelen kirjoituksia, olen yhteydessä 
kanssasi, ja minä koen tämän mittaamattoman 
rakkauden voimassa; rakkauden, joka on ristin 
takana, Jeesuksen nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Saadessasi Jumalan lapsena Herralta minkä 
tahansa tehtävän, Hän valtuuttaa sinut ja 

antaa sinulle armon kyseisen tehtävän suorittamiseen. 
Kun Hän lisää vastuutasi, samalla Hän lisää sinulle 
armoaan. Lisäksi Hän lisää kykyäsi korkeampaan 
vastuullisuuteen, mitä ilman et kykenisi suoriutumaan 
siitä. Siksi tämä kasvava armo on niin tärkeää. Armolla 
tarkoitetaan tässä erityisten suosion saamista ja kykyä 
täyttää Jumalan suunnitelma elämässäsi. 

Lisäksi opiskellessasi Kirjoituksia huomaat, että on 
olemassa erilaista armoa. On esimerkiksi pelastuksen 
armo, ja jok’ikinen Jumalan lapsi on saanut ottaa 
vastaan sen armon. Raamattu sanoo: ”Sillä armosta 
te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta 
— se on Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei 
kukaan kerskaisi” (Ef 2:8-9). Se on samankaltaista, kuin 
mitä Raamattu sanoo uskosta: ”…sen uskonmäärän 
mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut” (Room 
12:3). 

Samoin, kun Jumala jakoi kaikille Kristuksessa 
tietyn määrän uskoa, niin myös pelastuksen armo on 
annettu kaikille ihmisille. Mutta, sitten on olemassa 
uskon lahja, joka on erilainen, kuin se  uskon määrä, 

ENEMMÄN ARMOA

Mutta hän antaa sitä suuremman armon. 
Sen tähden sanotaan: Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 

(Jaakob 4:6).

sunnuntai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 3:11-24 & Hesekiel 47-48

Ilmestyskirja 6:1-10 & Joel 2

1. Korinttolaiskirje 15:10; 2. Pietarin kirje 1:2; 
Galatalaiskirje 6:18

joka on annettu meille Kristuksessa. Samalla tavoin 
Tiitus 2:11 sanoo: ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt 
pelastukseksi kaikille ihmisille.” Mutta Kristuksessa 
on olemassa myös erilaista armoa. 

Heprealaiskirje 4:16 sanoo: ”Käykäämme 
sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, 
että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, 
avuksemme oikeaan aikaan.” Toisin sanoen, saamaasi 
tehtävää varten on olemassa armo; on armo kaikkeen 
siihen, mitä Herra opastaa sinua tekemään, tai mikä 
on linjassa sen kanssa, mikä on Hänen suunnitelmansa 
ja Hänen antamansa tarkoitus elämällesi. Kun tiedät 
Herran suunnitelmista ja tarkoituksesta, niin voit ottaa 
vastaan kaikkea sitä armoa mitä tarvitset. Halleluja! 

Rakas taivaallinen Isä, kiitän Sinua siitä, että 
aivan tuhlaat minuun armoasi. Minä turvaudun 
tähän armoosi, edeten sen varassa täyttämällä 
Sinulta elämääni varten saamiani suunnitelmia 
ja tarkoituksia. Otan täysin todesta Sinun armosi 
omassa elämässäni, työssäni, palvelutehtävässäni, 
opinnoissani, terveydessäni, raha-asioissani ja 
kaikessa, missä olen mukana, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Raamattu kertoo tietystä miehestä, joka oli 
sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta ja 

oli asetettu Bethesdan lammikon ääreen. Sen lammikon 
äärellä oli koolla murtuneita ihmisiä, jotka odottivat, että 
enkeli tulisi sekoittamaan vettä. Ensimmäinen tuohon 
hämmennettyyn veteen pääsevä parantuisi, olipa hänen 
sairautensa sitten mikä tahansa. Tämä mies ei kyennyt 
menemään siihen, ja kohdatessaan hänet Jeesus kysyi: 
”Haluatko tulla terveeksi?” (Joh 5:6). 

Sen sijaan, että hän olisi ilmoittanut haluavansa tulla 
terveeksi, mies alkoi valittaa Jeesukselle, ettei kukaan 
ollut koskaan tullut avustamaan häntä lammikolle 
pääsemisessä (Lue Joh 5:7). Välittämättä miehen 
valituksista Mestari sanoi tälle: “Nouse, ota vuoteesi ja 
käy…” (Joh 5:9). 

Ja miten kävikään niin, ettei mies enää valitellut, 
vaan toimi sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi: ”Nouse, 
ota vuoteesi ja kävele”? Siinä tuli ilmi Jumalan Sanan 
voima! Jeesuksen sanoissa on jotain, Jeesus sanoi (Joh 
6:63): ”Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat 
henki ja ovat elämä.” Jeesuksen sanoissa ilmentyy 
elämä, mikä tunkeutuu miehen aiemmin kuolleena 
olleisiin raajoihin ja halvaantuneeseen kehoon, ja 
ennen kuin hän ehätti edes ajatella, hän oli jo pystyssä, 

HÄNEN SANANSA VOIMA

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen 
[tekee siitä aktiivisen, energisen, 

vaikuttavan ja tehokkaan] (Heprealaiskirje 
4:12 [AMPC]). 

maanantai 3
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Jesaja 55:10-11; Apostolien teot 20:32

parannettuna Jumalan voiman kautta! Sitä on Sanan 
voiman manifestoituminen. Muista, mies ei silloin edes 
tiennyt, kuka Jeesus oli (Joh 5:12-15). 

Useissa parantamiskokouksissamme ihmiset 
todistavat, kuinka ääni kehotti heitä kävelemään tai 
tekemään sellaista, mihin he eivät siihen mennessä 
olleet kyenneet, sairauden tai ruumiillisen heikkouden 
vuoksi. Ihme tapahtui sillä hetkellä, kun he toimivat 
kuulemansa sanan mukaisesti, olipa heidän tapauksensa 
millainen tahansa.  

Ei heidän tarvinnut jäädä järkeilemään kuulemaansa; 
he tiesivät sen tulleen Jumalalta ja he toimivat hengestään 
käsin sen mukaisesti. 

Tuolla tavoin Jumalan Sanaan tulee vastata; se tulee 
sinun hengestäsi ja henkesi kautta! Jumalan Sana on 
osoitettu ihmisen hengelle, ei päälle tai mielelle. Hän 
tietää, että Sana sinun hengessäsi sekoitettuna uskoon, 
saa todella aikaan tuloksia. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän Sinua siitä kyvystä 
ja voimasta, mikä on Sinun Sanassasi. Se saa aikaan 
minun elämässäni ja olosuhteissani sen, mistä se 
puhuu. Minä etenen kirkkaudesta kirkkauteen Sinun 
Sanasi avulla, Jeesuksen nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Sinua palvelevan Pyhän Hengen tehtäviin 
kuuluu muun muassa paljastaa, mikä on 

sinun perintösi; näyttää sinulle ne asiat, mitkä Isä on 
sinulle lahjoittanut. Ainoastaan Hän tietää tarpeeksi 
perinnöstäsi, voiden saattaa sen sinun käyttöösi. 
Raamattu kertoo esimerkiksi, että Jumala on siunannut 
meitä kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisissa 
Kristuksessa (Ef 1:3). Vain Pyhän Hengen avulla voit 
tietää, mitä nämä hengelliset siunaukset ovat! 

Miten kuvailet hengellisiä siunauksia? Miten 
tunnistat niitä. Miltä ne näyttävät? Mistä voit tietää, 
mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Hänestä? Yksin 
Pyhä Henki antaa sen tiedon! Juuri siitä me luemme 
avausjakeessamme. Seuraava jae kertoo: ”…ja siitä 
me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden 
opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla” (1 Kor 
2:13). Toisin sanoen, nämä hengelliset siunaukset on 
tehty tulemaan ilmi Hengen kielellä; Pyhä Henki antaa 
meille näiden sanojen innoituksen. 

Esimerkiksi, kun sanot, että olet syntynyt uudesti, niin 
ihmisviisaus ajattelee sinun kääntäneen uuden lehden 
elämässäsi, tai että olet pelkästään muuttanut tapaasi 
toimia. Ei niin, vaan on kyse paljon perustavammasta 

VAIN HENGEN KAUTTA
Mutta me emme ole saaneet maailman 

henkeä, vaan sen Hengen, joka on 
Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala 

on meille lahjoittanut 
(1 Korinttolaiskirje 2:12). 

tiistai 4
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muutoksesta! Siitä, että sinusta on tullut uusi luomus, 
yhtä Jumalan kanssa, Jumalan kaltaisiin luettava. 
Tämä ei ole tietoa älylliselle osallemme tai älyn kautta 
saatua tietoa, vaan tämä on Hengen ilmoitusta, 
ulkopuoleltamme tulevan ja meille Hengen kautta 
paljastuvan näkemyksen saamista. Halleluja!

Elämä kaikessa täyteydessään, rauhassa, 
vanhurskaudessa, jumalallisessa parantumisessa, 
terveydessä, vaurastumisessa, anteeksiantamuksessa, 
yhteydessä Isän, Pojan Jeesuksen Kristuksen kanssa – 
nämä kaikki – kuuluvat Jumalan ihmeellisiin siunauksiin, 
jotka on annettu sinulle vapaasti nautittaviksesi. 
Pyhä Henki tuli, ei ainoastaan ilmoittamaan näistä 
siunauksista sinulle, vaan myös opettamaan sinua, miten 
voit vaeltaa evankeliumin siunausten koko täyteydessä. 
Tunnista Hänen palvelutehtävänsä elämässäsi, ja Hän 
johtaa ja ohjaa sinut Kristuksessa olevaan ylivertaiseen 
elämään. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän Sinua siitä, että 
Pyhä Henki asustaa minussa. Hän on tehnyt minut 
tietoiseksi kaikesta siitä, mitä sinä olet varannut 
minulle Kristuksessa Jeesuksessa ja turvaudun siihen. 
Minä vaellan evankeliumin siunausten täyteydessä; 
mitään hyvää ei pidätetä minulta. Minulla on kaikkea, 
mitä tarvitsen elämään ja jumalisuuteen, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Luonnollinen ihminen on ihminen, joka ei ole 
syntynyt uudesti: hänessä vaikuttava elämä 

on ihmisen elämää, mikä tekee hänestä luonnollisen 
ihmisen. Mutta uudestisyntyneenä sinä et ole millään 
muotoa luonnollinen ihminen, koska luonnollinen 
elämäsi on korvattu Jumalan jumalallisella elämällä. 
Jeesus sanoi (Joh 3:6): ”Mikä lihasta on syntynyt, on 
liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.” 

Hengestä syntynyt on hän, joka on syntynyt 
uudesti. Hän on syntynyt Hengestä Sanan kautta: ”…
te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, 
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän 
ja pysyvän sanan kautta” (1 Piet 1:23). Olet syntynyt 
Sanasta samalla tapaa kuin Jeesus syntyi Sanasta. Sinussa 
oleva elämä on Sanan elämää. Tästä johtuen sinä olet 
katoamaton. Luimme siitä juuri: Sinulle elämän antanut 
Sana on katoamaton – Sana, josta sinä sait syntysi – on 
katoamaton. Se elää ja pysyy iäti. 

Uudestisyntyneenä olet taivaallinen ihminen, 
Jumala-ihminen, joka on taivaasta ja omistaa Kristuksen 
elämän. Kieltäydy pitämästä itseäsi ihmisen kaltaisena; 
sinä olet Jumalan kaltainen! Millainen Jeesus on, sellainen 
olet sinäkin (1 Joh 4:17). Saattanet kysyä, eikö nyt mennä 
jo liian pitkälle? Ei, ei suinkaan. Tämä on totta! 

Psalmi 82:6 sanoo: ”Minä sanon: Te olette jumalia 
ja kaikki tyynni Korkeimman poikia.” Niin kauan, kun 

ET OLE LUONNOLLINEN IHMINEN
Mutta luonnollinen ihminen ei ota 

vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; 
sillä se on hänelle hullutus 
(1 Korinttolaiskirje 2:14).

keskiviikko 5
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näet itsesi vain ihmisenä, etkä maan jumalana, niin sinä 
kärsit, niin kuin ihmiset kärsivät. Herra Jeesus lainasi 
samaista kirjoitusten kohtaa sanoessaan: ”Jeesus vastasi 
heille: “Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä 
sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumaliksi 
niitä, joille Jumalan sana tuli — ja Raamattu ei voi 
raueta tyhjiin —niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä 
on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat 
Jumalaa’, sen tähden että minä sanoin: ‘Minä olen 
Jumalan Poika’?” (Joh 10:34-36). 

Et ole mikään tavallinen henkilö. Palauta mieleesi 
Jeesuksen sanat (Markus 16:17-18): ”Ja nämä merkit 
seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he 
ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat 
käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, 
ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten 
päälle, ja ne tulevat terveiksi.” 

Jokainen, joka kykenee tekemään Jeesuksen 
osoittamat asiat niin kuin tuossa alleviivatussa kirjoitusten 
kohdassa, ei taatusti ole mikään ihminen; ja sellainen sinä 
olet. Sinä olet uskova, olet jumalallinen persoonallisuus, 
jolla on sama elämä ja luonto kuin Jumalalla. 

Siunattu Isä, kuinka suuri ja mahtava Sinä oletkaan! 
Ylistän sinun elämääsi minussa. Se antaa minulle 
vanhurskauden luonnon ja herruuden, ylitse tämän 
maailman! Sellainen kuin Jeesus on, sellainen olen 
minäkin – täynnä kirkkautta, voimaa ja rakkautta. 
Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Edellisessä tutkistelussamme opimme, että 
kristitty ei ole mikään luonnollinen ihminen. 

Luonnollinen ihminen on alistettu kukistumaan, 
epäonnistumaa ja elämän epävarmuuksiin. Häntä 
hallitsevat tämän pahan maailman alkeisvoimat, jolloin 
toivo ei kuulu elämään. Efesolaiskirje 2:12 kuvailee 
hänen elämäänsä äärimmäiseksi tragediaksi, koska hän 
elää tässä maailmassa ilman toivoa ja ilman Jumalaa. 
Sellaisessa tilassa on hirvittävää elää. 

Mikäli edellä kuvattu koskee sinua, tai jotakin 
tuntemaasi henkilöä, tilanne voi muuttua nyt. Kyllä, 
saatat elää luonnollisena ihmisenä, tämän luonnollisen 
maailman turmelevien ja korruptoivien vaikutusten 
alaisena, mutta voit aloittaa tänään uuden elämän, 
syntymällä uudesti. Jeesus sanoi: ellei ihminen synny 
uudesti, hän ei voi paeta tämän maailman turmelusta 
ja tuhoa. 

Miksi kukaan jäisi luonnolliseksi ihmiseksi, elämän 
myrskyjen ja tuiverrusten vaivaamaksi? Ainoastaan 
uudestisyntynyt on erotettu pimeydestä, pahasta ja 
tuhoutumisesta: Johannes 3:16 sanoo: ”Sillä niin 
on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi...” Jeesuksen kuolema, hautaaminen 

 UUDESTISYNTYNYT

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, 
totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny 
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa (Johannes 3:3). 

torstai 6
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ja ylösnousemus kytkevät sinut irti Saatanan ja tämän 
pimeyden maailman herruudesta ja siirtävät sinut 
Kristukseen, Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. 

Tämän maailman negatiiviset voimat eivät pysty 
sinuun. Epäonnistuminen, sairaus, köyhyys eikä 
mikään kielteinen kuulu enää sinun elämääsi, kun 
olet uudestisyntynyt! Sinä elät kaikki päivät Kristuksen 
voitossa, niin että maanpäällisen elämän päättyessä 
sinä seisot Hänen edessään kirkkaudessa. Mutta niin ei 
voi tapahtua, jos sinä et ole syntynyt uudesti, jos pysyt 
yhä luonnollisena ihmisenä. 

Luonnollinen ihminen ei kykene ottamaan vastaan 
Jumalan Hengen asioita, mutta kun otat vastaan 
Kristuksen omaan sydämeesi ja pääset tuntemaan 
Pyhän Hengen, niin Hän kyllä näyttää sinulle, millainen 
Isän sydän on sinua kohtaan. 

Mikäli et ole vielä syntynyt uudesti, niin nyt on 
sinun hetkesi: käänny rukoilemalla pelastusrukous, joka 
on tämän kirjasen lopussa, rukoile se rukous, ja rukoile 
kaikesta sydämestäsi niillä sanoilla. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän Sinua ihanasta 
elämästäni Kristuksessa. Kasvan päivä päivältä 
Kristuksen ja Hänessä olevan perintöosani 
tuntemisessa, kohti täyttä aikuisuutta, olemalla 
valmis Mestarin käyttöön, Jeesuksen nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Meidät valittiin Kristittyinä Kristukseen, jo 
ennen maailman perustamista, olemaan 

pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään rakkaudessa. 
Meidät val i tt i in olemaan Hänessä jo ennen 
maailman perustamista. Aikojen alussa Jumala asetti 
hyväksymisensä sinetin siitä, että kun Kristus tulee, 
kuolee ja hankkii maailmalle pelastuksen, niin jokainen, 
joka Hänen luokseen tulee kirkastetaan. Lisäksi emme 
ole pelkästään Kristuksessa valittuja, vaan olemme 
myös syyttömiä: ”…olemaan pyhät ja nuhteettomat 
hänen edessään, rakkaudessa” (Ef 1:4). 

Kuinka voimme olla syyttömiä, kaikista virheistämme 
huolimatta? Jeesus otti meidän syyllisyytemme. 
Raamattu sanoo: ”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 ja moitteettomina eteensä” 
(Kolossalaiskirje 1:21-22). Hän teki sen kaiken ristillä, 
joten meistä saattoi tulla Hänen vanhurskautensa 
perijöitä, vanhurskautettuja, pyhitettyjä ja syyttömiä. 

ENNALTAMÄÄRÄTTY KIRKKAUTEEN 

…niin kuin hän ennen maailman 
perustamista oli hänessä valinnut meidät 

olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen 
edessään, rakkaudessa

 (Efesolaiskirje 1:4). 
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Sinun ei tarvitse kamppailla pyhyytesi tai syyttömyytesi 
eteen; ei sinun tarvitse yrittää tehdä Häneen vaikutusta 
tullaksesi hyväksytyksi. Hän on jo hyväksynyt sinut. 

Efesolaiskirje 1:5-6 sanoo: ”…edeltäpäin 
määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä 
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa 
mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden 
kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 
rakastetussa.” Jumala pisti kaiken tämän liikkeelle 
ennen maailman perustamista. Hän suunnitteli sen, että 
sinä tulet elämään kirkastettua elämää, vailla sairautta, 
epäonnistumista ja tämän maailman turmelusta. Hän 
suunnitteli niin, että sinusta tulee Hänen hyvyytensä 
todistuskappale, Hänen vanhurskautensa ilmentymä 
ja Hänen kirkkautensa säteily. Halleluja!

Siunattu Isä, minä kiitän Sinua, että olet valinnut 
minut Kristuksessa jo ennen maailman perustamista. 
Olen pyhä ja ilman syyllisyyttä, sillä Jeesus otti 
pois syyni ja häpeäni ja antoi minulle Hänen 
kirkkautensa ja vanhurskautensa. Olen vapaa 
elämään vanhurskaudessa ja hallitsemaan tässä 
maailmassa voittajana ja mestarina, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

RUKOUS



TODELLINEN ILO JOKAISEEN VUODENAIKAAN
Joulu on rakkauden ja jakamisen aikaa, silloin kokoonnutaan 
yhteen, koristellaan kodit, lauletaan joululauluja ja vaihdetaan 
lahjoja. Se on myös ainut aika vuodesta, jolloin jotkut 
sukulaiset näkevät toisensa ja viettävät aikaa yhdessä. Joulu 
on vuoden kauneinta aikaa!

Lahjoista ja yhdessäolosta huolimatta, joulu on todellinen 
rakkaustarina, kertomus Jumalan iankaikkisesta rakkaudesta, 
jonka Hän näyttää todeksi rakkaus-pojassaan Jeesuksessa 
Kristuksessa. Jumallalla ei ollut parempaa tapaa todistaa 
rakkauttansa ihmistä kohtaan, kuin Jeesus.

Jeesus Kristus, Taivaan kruunu ja Isän sydämen ilo tuli 
maailmaan, ei vain vapauttaakseen ihmistä synnin ja saatanan 
vallasta, vaan tuodakseen hänet Jumalan yhteyteen. Nyt 
Hän elää sydämissämme ja olemme tulleet yhdeksi Hänen 
kanssaan. Hän on tuonut meidät absoluuttisen rauhan ja 
kirkkauden tilaan! Mikä valtava uutinen! Tämän tähden me 
ilolla juhlimme Joulunaikaa, mutta tämän ei tulisi olla vain 
ohimenevä hurma, tätä meidän tulisi juhlia elämässämme 
päivittäin.
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finnish

Kris t i l l i s yy t tä  on  ku t su t tu  ”Suureks i 
tunnustukseksi”, se on sanoista elämistä. 

Kristittyinä me elämme sanoista. Roomalaiskirjeessä 
(10:9-10) näemme tunnustuksen periaatteet sellaisina 
mitä ne ovat perustavina pelastuksen asiassa. Siinä 
sanotan: ”…jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä 
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan.” Pelastuksen vaikuttava 
seikka aktivoidaan ja siitä tulee tosi, kun sinä tunnustat, 
että Jeesus Kristus on sinun Herrasi. 

Näin siis kristittynä sinun sanasi – sinun tunnustuksesi 
– ovat niin tärkeitä. Herra Jeesus sanoi (Matteus 12:37): 
”Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja 
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.” Markuksen 
evankeliumissa (11:23) Jeesus sanoi: ”Totisesti minä 
sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja 
heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan 
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se 
hänelle tapahtuisi.” Hän asetti sanoille lisäarvon. 

Sinun tunnustuksesi luo todellisuuksia. Me 
luomme uusi todellisuuksia tänään ja tulevaisuudessa 
käyttämällä sanojamme. Raamattu sanoo: alussa 

ELÄMME SANASTA

…sillä hän itse on sanonut: “En minä 
sinua hylkää enkä sinua jätä”; niin 

että me turvallisin mielin sanomme… 
(Heprealaiskirje 13:5-6).

lauantai 8
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Jumala loi taivaan ja maan, ja Hän kertoo, miten Hän 
sen teki. Hän teki sen käyttämällä sanoja. Puhutun 
sanan voimalla Hän kehysti ja saattoi järjestykseen 
maailman, mikä oli tullut kaoottiseksi massaksi (1 
Moos 1:1-6). Jumala teki alussa sen, että Hän paljasti 
meille aivan aluksi, miten Hän tuo meidän elämäämme, 
olosuhteisiimme ja tilanteisiimme järjestyksen, 
kauneuden ja kirkkauden käyttämällä sanoja. 

Aseta kurssisi voittoon ja menestykseen omilla 
sanoillasi. Tee elämästäsi kestävästi voitollinen elämä. 
Niin nytkin, puhu sanoja, jotka ovat linjassa Jumalan 
antamien jumalallisten etuuksien, suunnitelmien ja 
tarkoitusten kanssa, mitä sinulla on Kristuksessa, ja mitä 
sitten sanotkaan, niin se totisesti tapahtuu. Vakuuta, 
että tulet kohtaamaan hyviä asioita ja ihania asioita 
tulee tapahtumaan sinulle ja sinun ympärilläsi, koska 
sinä olet Abrahamin siementä. 

Jumalan Sana suussani toimii, kun puhun sitä; tänään 
minulle ja minun ympärilläni tapahtuu hyviä asioita. 
Sanoihini on sekoittunut jumalallista energiaa, joka 
luo uusia ja ihmeellisiä todellisuuksia, muuttaa 
olosuhteita ja vaihtaa tilanteet sellaisiksi, että ne 
ovat Jumalan Kristuksessa minulle antaman suosion, 
suunnitelmien ja tarkoituksien mukaisia. Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Yhtenä päivänä, kun opiskelin Raamattua, 
mielessäni liikkui muutamia ajatuksia. Pohdiskelin, 

että Herra todellakin tietää kaiken, mikä tarkoittaa, että 
Hän tietää myös huomispäivän. Sitten ajattelin edelleen, 
että koska Hän tietää tulevaisuuden, silloinhan Hän 
tietää kaiken, mitä ikinä tulen tekemään, sanomaan, 
ajattelemaan, ja minne tahansa tulen kulkemaan. Samalla, 
kun mietiskelin Kirjoituksia, puhuin sitä ääneen itsekseni.

Loppu tulemana oli, että tajusin, kuinka Herra saattoi 
todella nähdä minun huomispäivääni tai tulevaisuuteeni: 
tulenko tekemään tai sanomaan jotain sellaista, mikä ei 
ole oikein. Ja koska Hän jo tietää, Hän voi hoidella minun 
asioitani. Sitten sanoin: ”Herra, koskapa tiedät minun 
huomispäiväni, niin voisitko Sinä tehdä korjaavia liikkeitä 
jo ennen kuin ehätän niihin asioihin?” Kiinnostavaa kyllä, 
Hän ei pysynyt vaiti asiasta, eikä Hän torunut minua 
moisista aatoksistani. Sen sijaan Hän sanoi minulle: ”Olet 
oikeassa, minä pystyn tekemään, mikäli niin tahdot.” Tästä 
käy ilmi, miten Hän on todella ystävällinen ja suosiollinen. 
Me voimme ja meidän todellakin tulee luottaa Häneen 
tulevaisuutemme asioissa. 

Kuvittele, että lapsesi kömpii lattialla ja sinä näet 
hänen edessään jotain, mistä olisi vaaraa, ja sinä tiedät, 
että lapsi on menossa tarttumaan siihen. Taatusti sinä 
kiiruhdat eliminoimaan tuon vaaran. Jos sinä tahdot 
toimia niin, kuinka paljon enemmän meidän taivaallinen 

TURVAA HÄNEEN ELÄMÄSSÄSI JA 
TULEVAISUUDESSASI

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi… 
Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän 

sinun polkusi tasoittaa
 (Sananlaskut 3:5-6).

sunnuntai 9
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Isämme tahtookaan tehdä niin! Siinä yksi syy sille, että 
sinä voit luottaa Jumalan johdattavan sinua. Jos luotat 
Häneen tulevaisuutesi asioissa, Hän on kyllä ohjaava 
sinun kulkuasi. Jos sinä luotat Häneen, Hän kulkee 
edelläsi ja järjestää asiat. Hän voi muuttaa mitä tahansa 
hyväksesi, sinun eduksesi. Jopa silloin, kun olet kulkenut 
väärään suuntaan koko elämäsi ajan, jos turvaudut 
tänään Häneen, niin Hän saattaa kaiken kuntoon. Hän 
voi luoda sinulle uuden elämänmatkan. Hän on Jumala 
Kaikkivaltias!

Hän ei ainoastaan tiedä sinusta kaikkea, vaan Hän 
tietää myös kaiken elämästäsi. Tulevaisuus kuuluu Hänelle. 
Hän sen teki. Ilman Häntä ei ole mitään tulevaisuutta. 
Asettaudu sen vuoksi Hänen kuljetettavakseen, Hänen 
herruutensa alaisuuteen, sillä Hänen herruutensa on 
rakkauden herruutta. Luota Häneen varauksettomasti, 
niin Hän tekee elämästäsi tosi kauniin. Hän johdattaa 
sinut kirkkauteen ja erityisyyteen, jotta voit täyttää 
Hänessä olevan elämäntarkoituksesi. 

Rakas Isä, kiitän Sinua rakkaudestasi! Sinä 
olet elämäni Herra ja Sinä tiedät kaiken, myös 
tulevaisuudestani. Kiitos, että otat vastuuta 
elämästäni, ja että olet enemmän kiinnostunut ja 
innokas minun menestymisestäni, mitä itse ikinä 
pystyisin olemaan, Jeesuksen nimeen. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Avausjakeemme selittää, mitä tapahtuu, kun 
sinä kylvät siemeniä: Jumala moninkertaistaa 

kylvämäsi siemenet ja lisää vanhurskautesi hedelmät. 
Huomaa, ettei si inä sanota: ”Hän kasvattaa 
siemenen hedelmät”, vaan että ”Hän kasvattaa sinun 
vanhurskautesi hedelmät!” 

Tästä käy ilmi, että kylvämämme siemenet ovat 
meidän vanhurskautemme tekoja. Antaminen on yksi 
niitä armoituksia, mitä Pyhä Henki on meille tuonut, 
ja kun me annamme tai kylvämme siemeniä, me 
demonstroimme ja elämme todeksi oman elämämme 
vanhurskautta. Niinpä, kun kristitty ei ole jakamassa, 
hän ei toteuta vanhurskauden elämää. 

Annamme, koska meillä on taivaallisen Isämme 
luonto, emme siksi, että toivoisimme saavamme jotakin 
täällä maan päällä. Kaikkihan on jo sinun. Sinun uskosi 
voi saada mitä hyvänsä! Mutta meidät on kutsuttu 
demonstroimaan vanhurskautta. 

Antamisen armoon liittyen, sanotaan seuraavassa 
jakeessa 12 samaa mitä teemajakeessamme sanotaan: 
”Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista 

SINUN VANHURSKAUTESI HEDELMÄT

Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle 
ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja 
enentävä kylvönne ja kasvattava teidän 

vanhurskautenne hedelmät 
(2 Korinttolaiskirje 9:10).
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pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi 
Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta” (2 
Kor 9:12). Pitäisitkö siitä, että elämäsi tuo enemmän 
kiitosta Jumalalle antamisestasi johtuen? Antamisesi 
saa aikaan sen, että kiitos annetaan Jumalalle! Tämä 
on vanhurskauden elämää! 

Tällaisella mielenlaadulla Jumala haluaa sinun 
kylvävän siemeniäsi ja antavan evankeliumin 
asialle. Antaminen on meidän luontoamme ja 
elämäntapaamme, sillä se on meidän vanhurskautemme 
elämää. Mitä enemmän annat, sitä suurempana olet 
saava vanhurskautesi sadot kaikkialta, ja ne tulevat 
erilaisina ja eri muodoissa: fyysisinä, aineellisina ja 
hengellisinä, ja sinä saat rikastua suuresti! Halleluja! 

Rakas Isä, kiitos siitä, että olen saanut tilaisuuden 
kylvää siemeniä uskossa Sanasi mukaisesti. Minä 
puhun moninkertaistuvaa siunauksen satoa ja 
riemuitsen, kun Sinä kasvatat minun vanhurskauteni 
hedelmät, rikastutat minua ylenpalttisesti kaikessa, 
Sinun nimellesi ylistykseksi ja kunniaksi. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Sinulla tulisi olla tuloksia joka kerta, kun sinä 
rukoilet. Jumala pyysi meitä rukoilemaan, koska 

Hän tahtoo vastata meidän rukouksiimme, mutta meidän 
täytyy rukoilla oikein. Rukoilemiseen on olemassa 
hyvin yksinkertaisia sääntöjä; perusperiaatteita, joiden 
laiminlyömisestä seuraa se, että sinä rukoilet väärin. 

Es imerkiks i ,  Uudessa Testamentissa me 
rukoilemme Jeesuksen Nimessä. Me emme pyydä 
Jeesukselta mitään; me emme rukoile Häneltä. Sinä 
voit kertoa Jeesukselle kuinka paljon rakastat Häntä ja 
antaa Isälle kiitosta Hänen Nimessään, mutta me emme 
rukoile Jeesusta, Jeesuksen Nimessä. Se olisi väärin. Me 
seisomme Jeesuksen sijalla, kun me rukoilemme. Me 
otamme Hänen paikkansa, joten me emme voi rukoilla 
Jeesusta, Jeesuksen Nimessä tai kun me seisomme 
Hänen sijallaan, sillä siinä ei olisi hengellisessä mielessä 
mitään järkeä.

Tämän lisäksi, me rukoilemme tietäen sen, 
että me olemme Jumalan vanhurskaus Kristuksessa 
Jeesuksessa. Meidän vanhurskautemme antaa meille 
oikeuden tai takuun tulla kuulluksi Jumalan edessä. 

RUKOILE OIKEIN 

Ja sinä päivänä te ette minulta mitään 
kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: 

jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen 
teille antava minun nimessäni 

(Johannes 16:23).
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Tämä on se, mikä tekee meidän rukouksistamme 
tehokkaita ja vaikutusta aikaansaavia. Jaakob 5:16 
(AMPC) sanoo, “Vanhurskaan harras (sydämellinen, 
jatkuva) rukous tuo valtavan voiman käytettävissä 
olevaksi [dynaamisesti toimivan voiman].” Joten näin 
ollen Uuden Testamentin rukous on suunniteltuna 
aikaansaamaan muutoksia. Haasteita kohdatessamme, 
me voimme tuoda valtavan voiman käytettävissä 
olevaksi rukouksen kautta - voiman muutokseen!

Jeesus sanoi, “...ihmisten tulee aina rukoilla eikä 
väsyä” (Luukas 18:1). Tämä tarkoittaa sitä, että rukoile 
aina ja älä luovuta. Sillä kun sinä rukoilet, sinä tuot 
voiman käytettävissä olevaksi vanhurskauden tekoja 
varten; sinä saat aikaan selkeitä muutoksia hengen 
ulottuvuudessa, jotka toimivat sinun parhaaksesi. 
Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudesta ja 
mahdollisuudesta rukoilla. Kiitos sinulle tästä 
valtakirjasta Jeesuksen Nimen käyttämiseen ja 
poikkeuksellisten tulosten aikaansaamiseen. Minä 
elän tänään voitokkaasti sinun Sanasi voimassa ja 
Hengen kyvykkyydessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Tein mielessäni päätöksen useita vuosia sitten, 
kulkea tämän yllä olevan kirjoituksen mukaisesti 

täysissä siunauksissa ja aina siitä lähtien olen elänyt tätä 
todeksi. Tämä on se elämä, jonka Kristus on antanut 
meille. Meidän tulee olla täysin omavaraisia kaikenlaisissa 
olosuhteissa ja tilanteissa, ilman tarvetta avulle tai tuelle! 
Valitettavasti monien kohdalla tämä ei kuitenkaan ole ollut 
näin, koska suurimmalle osalle ei ole koskaan opetettu 
tästä, kun taas jotkut puolestaan eivät uskalla uskoa tähän. 

Älä tyydy sellaiseen elämään, jossa joudut anelemaan. 
Sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. 
Kaikki se, mitä Isä omistaa, kuuluu sinulle. Ajattele ja elä 
henkilönä, joka todella omistaa koko maailman, sillä sinä 
todellakin omistat koko maailman. Sinä et tarvitse käden 
ojennuksia keneltäkään tai minkään asian suhteen. Jumala 
on tehnyt sinusta omavaraisen, ilman tarvetta apuun tai 
tukeen.

Kreikan kielen vastine sanalle “riittoisuus” on 
“autarkeia,” josta juontaa sana yksinvaltius (autokratia), 

TÄYSIN OMAVARAINEN

Ja Jumala on voimallinen saamaan kaiken 
armon (kaikenlaisen suosion ja maalliset 
siunaukset) tulemaan teille yltäkylläisesti, 
niin että te aina ja kaikissa olosuhteissa 

ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte 
omavaraisia [omistatte tarpeeksi, ettekä 

tarvitse apua tai tukea ja olette varustetut 
yltäkylläisyydellä kaikenlaisiin hyviin 

töihin ja hyväntekeväisyyteen antamiseen] 
(2. Korinttolaiskirje 9:8 AMPC). 

keskiviikko 12
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joka puolestaan viittaa taloudellisen itseriittoisuuden 
järjestelmään. Tämä on se, mitä meillä on Kristuksessa. 
Jos vain opettelet aktivoimaan tämän elämän, sinä tulet 
elämään ehdottomassa menestyksessä.

Sinun menestyksesi omassa elämässäsi ei ole 
olosuhteista riippuvaista. Ajatellaanpa näin: Tarvitseeko 
Jumala apua? Tarvitseeko Hän jostain apua tai tukea omien 
tarpeidensa täyttämiseen? Ei tietenkään! Hän odottaa 
meidän tulevan tähän samaan ymmärrykseen, koska me 
olemme Hänen lapsiaan.

Vaikka olisitkin jo iäkkäämpi, sinä voit  elää 
menestyksessä myös vanhoilla päivilläsi. Hän sanoo, “Jos 
he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä 
onnessa ja ikävuotensa ihanasti” (Job 36:11). Tämä on 
se elämä, minkä Hän on antanut meille. Elämä super-
yltäkylläisyydessä, jossa sinä omistat enemmän kuin 
tarpeeksi, kaikenlaisia hyviä töitä ja hyväntekeväisyyteen 
antamista varten. Kunnia Jumalalle!

Jumala on saanut kaiken armon - kaikenlaisen suosion 
ja maalliset siunaukset - tulemaan minun luokseni 
kaikenlaisena yltäkylläisyytenä, niin että olen aina 
ja kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa 
omavarainen, omistaen tarpeeksi, niin etten tarvitse 
apua tai tukea ja olen varustettuna yltäkylläisyydellä 
kaikenlaisiin hyviin töihin ja hyväntekeväisyyteen 
antamiseen! En tule koskaan elämässäni olemaan 
rahattomana, sillä kaikki on minun! Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish

Avausjakeemme on todella syvällinen. Se kertoo 
meille kristityille, että meillä on vastuita ylitse 

meidän omien biologisten perheidemme. Jumala 
odottaa sinun pitävän huolta omasta kodistasi, omasta 
perheestäsi, sekä omasta suvustasi, mutta tämän lisäksi 
sinun täytyy myös pitää huolta niistä, jotka ovat sinun 
oman biologisen perhepiirisi ulkopuolella ja erityisesti 
niistä, jotka kuuluvat uskon perhepiiriin. Sinusta 
tulee menestyvä, kun alat pitämään huolta toisista ja 
auttamaan heitä.

Jumalan ideana, Hänen suunnitelmana sinun 
menestymiselle on se, että sinulla on enemmän kuin 
tarpeeksi, jotta sinä voit auttaa toisia avokätisesti. Kun 
sinä alat miettimään toisten auttamista, Hän suuntaa 
Hänen armonsa sinua kohti hyvin poikkeuksellisella 
tavalla, saadakseen sen tapahtumaan. Joten ole siis 
toisten auttaja ja nostaja. Sinulla tulee olemaan aina 
mahdollisuuksia toisten siunaamiseen ja aina kun 
tällainen mahdollisuus osuu kohdallesi, sinun tulee 
hyödyntää se.  

Elämme parhaillaan Joulun aikaa; ilon, hilpeyden ja 
juhlan vuodenaikaa. Mutta on olemassa myös niitä, jotka 
eivät kykene juhlimaan, eikä siksi etteivätkö he tahtoisi, 
heillä ei vain yksinkertaisesti ole varaa siihen. Joillakin 
ei ole edes varaa kunnolliseen ateriaan. Nyt, kun on 
Joulu, Jumala tahtoo sinun muistavan tällaisia ihmisiä ja 

ÄLÄ ELÄ ITSEÄSI VARTEN 

Sentähden, kun meillä vielä aikaa 
on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta 

varsinkin uskonveljille 
(Galatalaiskirje 6:10).
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auttavan heitä. Jos sinun pitää etsiä heitä, päästäksesi 
auttamaan heitä, tee silloin niin.

Voit myös selvittää paikallisesta seurakunnastasi 
l isää mahdol l isuuksistasi  osal l is tua yr i tysten 
avustushankkeisiin köyhien ja puutteesta kärsivien 
hyväksi kaupunkien lähiöissä ja tule myös itse tärkeäksi 
osaksi sellaista toimintaa. 

Anna toisille syy juhlimiseen. Salli toisten tulla 
hyötymään sinun omasta vauraudestasi. Jumala on 
tehnyt sinusta rikkaan ja antanut sinulle enemmän kuin 
tarpeeksi, jotta sinä olet kykenevä avustamaan toisia.

Herra tahtoo sinun olevan siunauksena. Hänen 
armonsa määrä lisääntyy sinun elämässäsi; tunnusta 
sitä ja käytä sitä hyviin töihin. Jaa sitä mitä sinulla on. 
Katso ympärillesi; työpaikallasi, kotikadullasi ja erityisesti 
paikallisessa seurakunnassasi. Ja löydä joku, jolle voit 
ojentaa auttavan kätesi. Mikäli et löydä ketään, mene 
oman pastorisi puheille ja tiedustele häneltä. Näin sinä 
tulet yhdistetyksi jonkun kanssa, jolle Herra voi tehdä 
sinusta siunauksen tälle joulunajalle.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet siunannut 
minua näin yltäkylläisesti ja tehnyt minusta 
siunauksen toisille! Sinä olet tehnyt minusta 
mahtavan, sellaisen joka kykenee nostamaan ja 
auttamaan toisia. Kuljen aina Henkesi johdatuksessa, 
tunnistaen mahdollisuuksia olla siunauksena omassa 
maailmassani oleville ihmisille, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS



finnish

Ennen kuin Pyhä Henki tulee todelliseksi 
elämässäsi, sinun elämäsi on vain tavallista 

elämää. Pyhä Henki tuo sinut yhteyteen Jumalan kanssa 
ja pyhittää sinut.

Elä todellisessa yhteydessä Pyhän Hengen 
kanssa. Puhu Hänelle ja kuuntele Häntä. Ole 
vuorovaikutuksessa Hänen kanssaan. Kuvitellaanpa 
uuden perheen juuri muuttaneen naapuriisi ja he 
asuvat aivan sinun vieressäsi. Mikäli sinä tahtoisit 
ystävystyä tämän perheenjäsenten kanssa, sinä pyrkisit 
tietenkin tapaamaan heitä ja hieromaan tuttavuutta. 
Sinä esittelisit itsesi heille ja tahtoisit varmaan myös 
jutella heidän kanssaan jatkossakin. Kun sinä nyt pyrit 
näin tutustumaan heihin, sinä tunnistat heidät. Sinä 
esittelet itsesi heille, koska sinä ajattelet heidän olevan 
huomionarvoisia.

Aivan samalla tapaa Pyhän Hengen täytyy myös 
tulla tunnistetuksi. Sana “henki” käännetään sekä 
kreikan että heprean kielessä, mielenkiintoista kyllä, 
tarkoittamaan samaa eli “tuulta” tai “henkäystä.” Mutta 
tämä ei kuitenkaan tarkoita Pyhän Hengen olevan 
tuuli. Hän on persoona ja Hän elää sinussa. Sinä olet 
Hänessä ja Hän on sinussa, joten sinun ei tarvitse 
lähteä naapuriin etsimään Häntä, jotta voisit olla 

TODELLINEN YHTEYS

Olkoon Herran Jeesuksen Kristuksen 
armo, ja Jumalan rakkaus ja Pyhän 

Hengen yhteys teidän kaikkien kanssa 
(2. Korinttolaiskirje 13:14 NIV).
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yhdessä Hänen kanssaan. Hän tietää sinun ajatuksesi, 
mutta sinun täytyy itse alkaa puhumaan Hänelle, 
koska ajatukset tulevat voimallisiksi vasta äänen 
saadessaan. Joten ala puhumaan Pyhälle Hengelle ja 
myös vastaanottamaan Häneltä. 

Kun alat nauttimaan tästä kirkkauden täyteisestä ja 
ihanasta yhteydestäsi Pyhän Hengen kanssa, sinä tulet 
käsittämään todella sen, että Hän on paras ystävä mitä 
kenelläkään voi koskaan olla ja kaikkein paras opettaja! 
Hän opettaa sinulle palvelutyöstä, liiketoimista, raha-
asioistasi, perheestäsi ja terveydestäsi, jne. Hän tulee 
opettamaan sinulle kaiken, jopa kaikkein pienintä 
yksityiskohtaa myöten elämässäsi. Ja ohjatessaan sinua 
Hänen voimallaan, Hän varmistaa sen, että olet aina 
tilanteiden tasalla; sinä et ole koskaan epäedullisessa 
asemassa; olet ikuisesti voitokas! Halleluja!

Kallisarvoinen Pyhä Henki, olen niin siunattu 
eläessäni todeksi tätä valtavaa mahdollisuutta olla 
yhteydessä sinun kanssasi, sinun johdattamana ja 
opastamana tällä elämän polulla. Rakastan sinua niin 
suuresti. Kukaan muu ei ole niin kuin sinä - ikuinen 
auttajani jokaisessa tarpeessa! Miten mahtava sinä 
oletkaan!

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

Sosiaalisesta mediasta on jo tullut kiinteä osa 
elämää ja yhä useammat ihmiset kiiruhtavat 

sinne. Mutta älä sinä anna itsesi tulla sosiaalisen median 
kiihkon vietäväksi, mikä ajaa nykyään jo niin monia 
ihmisiä järjettömyyksiin.

Voit löytää useilta sosiaalisen median sivustoilta 
monia esittämässä korkean luokan säädyttömyyksiä, 
kun he jakavat siellä kaameita kuviaan. Eikä voi 
muuta kuin ihmetellä, että onko heillä koskaan ollut 
minkäänlaista käsitystä kunniallisuudesta.

Raamattu opettaa kristityille maltillisuutta; ei 
liiallisuuksia. On olemassa asioita, joita sinä et voi 
hyväksyä. Kristityllä on tietynlainen säädyllisyys. Tänä 
päivänä voit nähdä ostoskeskuksissa tai toreilla tai 
puistoissa ihmisiä kyseenalaisissa asennoissa. Älä 
alennu kuitenkaan tämmöisen käyttäytymisen tasolle.

Kristittyinä meillä on korkeampi elämä ja 
korkeammat standardit; me olemme säädyllisiä. Sinun 
pukeutumisessasi, puheessasi ja elämäntavassasi tulee 
olla säädyllisyyttä. On olemassa paikkoja, joissa sinun 
ei pitäisi olla. Avausjakeemme sanoo, “...Lähtekää 
pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä…”; toisin 
sanottuna, ole erilainen. Sinulla on erilainen elämä, 

KORKEAMPI ELÄMÄ JA KORKEAMMAT 
STANDARDIT 

Sentähden: Lähtekää pois heidän 
keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo 

Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin 
minä otan teidät huostaani
 (2. Korinttolaiskirje 6:17). 
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erilainen kulttuuri ja erilainen mielenlaatu; sitä 
kutsutaan vanhurskauden mielenlaaduksi.

Sinä olet tullut Hengen pyhittämäksi, tämä 
tarkoittaa Hänen erottaneen sinut ja julistaneen sinut 
pyhäksi ja tahrattomaksi. Joten vaella vanhurskaudessa. 
Älä salli maailman ihmisten vetää sinua mukaan 
heidän jumalattomaan käyttäytymiseensä, muutoin 
et voi voittaa heitä. Sinun standardien tulee olla 
korkeammalla, jotta sinä voit voittaa heidät.

Jäljittele Mestaria; ajattele niin kuin Hän; toimi niin 
kuin Hän; puhu niin kuin Hän. Jumalan Hengen kanssa 
kulkemisessa on olemassa tietty säädyllisyys ja tämän 
säädyllisyyden tulee olla sinun elämässäsi. Anna kaiken 
sinussa olla toisia rakentavaa. Tuo Herralle kunniaa 
joka päivä ja kaikella tapaa, sillä sinä olet valona tässä 
pimeässä ja kieroutuneessa maailmassa.

Rakas Isä, kiitos sinun Sanasi voimasta minun 
elämässäni. Sinä olet tehnyt minusta esimerkin 
puheeseen, käyttäytymiseen, rakkauteen, uskoon ja 
puhtauteen. Ja minä osoitan kunnioitustani sinulle 
olemalla todellisena vanhurskauden ja hyvien töiden 
mallina toisille. Minä olen maailman valo ja minussa 
oleva valo loistaa aina kirkkaana, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS



finnish

Psalmi 7:17, Daavid sanoi, “Minä kiitän 
Herraa hänen vanhurskaudestansa ja veisaan 

Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.” Katsoessamme 
taaksepäin tätä vuotta 2018, sydämemme täyttyvät 
kiitollisuudella Herralle kaikista niistä yliluonnollisista 
saavutuksista, jotka olemme saaneet aikaan sekä 
seurakuntana että myös yksilöinä elämissämme.  

Riippumatta ja huolimatta siitä sinun tilanteestasi 
tai sinua ympäröivistä olosuhteista, sinun tulee aina 
kiittää Isää. Ylistä ja kiitä Häntä, kaikesta huolimatta! 
Raamattu sanoo, “Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on 
Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa” 
(1. Tessalonikalaiskirje 5:18). “Joka tilassa” tarkoittaa 
“jokaisessa tilanteessa”; anna Hänelle kiitosta!

Kun katsot tätä vuotta taaksepäin, ole iloisena ja 
innostuneena hengessäsi, kiitollisena Herralle kaikesta 
siitä, mitä Hän on tehnyt sinun hyväksesi. Laske omat 
siunauksesi. Älä mietiskele pettymyksiä tai niitä asioita, 
joita olisit vielä toivonut saavuttavasi, mutta jotka jäivät 
saavuttamatta. Sen sijaan, iloitse siitä mitä Hän on 

ILOITSE JA OLE KIITOLLINEN

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka 
aina kuljettaa meitä voittosaatossa 

Kristuksessa ja meidän kauttamme joka 
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa 

tuoksun (2. Korinttolaiskirje 2:14).

sunnuntai 16
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tehnyt sinua varten ja juhli niitä saavuttamiasi asioita.
Muista, että me vaellamme uskossa, emme 

näkyvässä. Ilo on sinun uskosi ilmaisua. Kiitoksen 
antamisessa Herralle, sinä saat myös Hänen huomionsa, 
sinun uskosi tähden. Joskus me kiitämme odotuksiemme 
kanssa. Sen takia Hän kertoo meille, “Älkää mistään 
murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle 
tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja 
ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa” (Filippiläiskirje 
4:6-7 NKJV).

Siunattu Herra, minä ylistän sinua. Sinä olet suuri 
kirkkauden Jumala, jonka kautta olen tullut kaikella 
tapaa rikastetuksi. Kiitos sinulle kaikesta siitä, mitä 
olet tehnyt minun puolestani. Sinä olet tehnyt 
elämästäni kirkkauden täyteistä, siksi korotan sinua 
aina ja iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Ylempänä olevan kirjoitusten kohdan lukeminen 
ilman sen syvällisempää opiskelua, voisi saada 

jonkun päättelemään, että se, mitä meillä on Kristuksessa 
olisi “anteeksisaaminen,” tämän King James käännöksen 
perusteella.  Mutta todellisuudessa se, mitä meillä on 
Kristuksessa, ylittää täysin sen.

Anteeksianto on armahdus, tuomiosta vapauttaminen. 
Kun sinä olet saanut “anteeksi,” se tarkoittaa sitä, ettei 
sinua tulla enää rankaisemaan siitä rikkeestäsi, mutta sinä 
olet edelleen sen rikkeen tekijä ja rike on ylöskirjattuna. 
Mutta Kristuksessa meidän syntimme eivät ole vain 
anteeksi annetut, vaan kokonaan poistetut. Kreikan 
sana on tässä kohtaa “aphesis,” syntien täydellinen pois 
pyyhkiminen tai poistaminen Hänen armostaan.

Se virhe itsessään on poistettu Kristuksessa. Sinua 
ei tulla tuomitsemaan, mutta ei siksi, että sinut olisi 
armahdettu, vaan koska sitä syntiä ei ole olemassa! Joten 
jos kristitty tekee jotain väärää ja sanoo, “En voi vaan 
antaa itselleni anteeksi,” tämä tarkoittaa, ettei hän usko 
todella Jeesukseen ja Hänen sijaiskuolemaansa meidän 
puolestamme. Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. 
Hän ei ainoastaan pyydä sinua antamaan anteeksi itsellesi. 
Hän sanoo sinulle, että Hän on sinua suurempi ja että 
Hän on Tuomari, ja että sinun syntisi ovat pois pyyhityt.

Mikäli sinä uskot Hänen olevan ylimmäinen Tuomari 
ja että Hän ei pidä kirjaa synneistäsi sinua vastaan, niin 
miksi sinun tulisi sitten tuntea olosi turhautuneeksi omista 

OPI ANTAMAAN ANTEEKSI ITSELLESI

Jossa meillä on lunastus hänen verensä 
kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, 

hänen armonsa rikkauden mukaan 
(Efesolaiskirje 1:7). 

maanantai 17
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virheistäsi johtuen? Älä ole kuten ne, jotka alkavat juuri 
silloin suremaan omia menneisyyden virheitään, kun he 
tahtoisivat rukoilla. He muistavat jotain, mitä ovat tehneet 
väärin ja sallivat sen sitten hajottaa heidän uskonsa. 
Jotkut ovat näiden omien virheidensä seurauksena jopa 
vajonneet vakavaan masennukseen. Toiset taas ovat 
antautuneet itsetuhoisten ajatusten valtaan, koska eivät 
kykene kohtaamaan häpeää ja mahdollista nöyryytystä. 
Mutta tämä on todella väärin!

Kyllä, sinä teit jotain väärin. Sinä mokasit, mutta 
älä anna nyt sen hallita sinua. Jeesus otti vastuun sinun 
virheistäsi, Hän on jo maksanut hinnan. Joten kieltäydy 
sallimasta eilispäivän epäonnistumisten ja virheiden pitää 
sinua siteissään tänä päivänä.

Synnin voima sinun tuhoamiseksi on jo tullut 
poistetuksi, sillä Raamattu sanoo, ettei synti saa meitä 
hallita (Roomalaiskirje 6:14). Kun Saatana muistuttaa 
sinua synneistäsi, sinun tulee muistuttaa häntä Jeesuksen 
kuolemasta Ristillä, minkä kautta sinulla on vapautus - 
täydellinen syntien pois pyyhkiminen. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos sinulle rakkaudestasi, armostasi, 
ystävällisyydestäsi ja läsnäolostasi minun elämässäni. 
Kiitos Pyhästä Hengestä, joka elää minussa, 
paljastaen sinun Sanasi minulle ja aikaansaaden sen, 
että minä elän sinun täydellisen tahtosi mukaisesti 
vanhurskaudessa vaeltaen. Harjoitan auktoriteettiani 
yli synnin ja sen seurauksien, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Ylempänä olevassa Psalmissa Daavid ei ollut 
pyytämässä Herraa vahvistamaan häntä, 

vaan sen sijaan, Daavid julisti, “...Herra on minun 
elämäni vahvuus….” Tämän tulisi olla aina myös sinun 
tunnustuksesi; Kristus on sinun elämäsi vahvuus. Jos 
kerran Hän on elämäsi vahvuus, sinun ei tarvitse pyytää 
Häneltä lisää vahvuutta, sillä jos sinulla on Hänet, sinulla 
on vahvuus. Hänellä ei vain ole vahvuutta; Hän on Itse 
vahvuus. Halleluja!

Sinun elämässäsi ei ole sijaa heikkouksille. 
Tämän ymmärrettyään, Apostoli Paavali kirjoitti hyvin 
poikkeuksellisen väitteen 2. Korinttolaiskirjeessä 12:10. 
Hän sanoi, “...sillä kun olen heikko, silloin minä 
olen väkevä.” Hän tiesi väkevyytensä olevan Pyhässä 
Hengessä, joka asui hänessä. Ei ihme, että hän sanoi, 
“Minä voin tehdä kaiken Kristuksessa, joka vahvistaa 
minua” (Filippiläiskirje NKJV). 

Pyhä Henki on kaiken vahvuuden lähde ja Hän 
elää sinussa. Älä siksi tunnusta koskaan heikkoutta. 
Roomalaiskirje 8:26 sanoo, “...Henki auttaa meidän 
heikkouttamme…”; toisin sanottuna, Hänen vahvuutensa 
on sinun saatavillasi ja se valtaa sinut, kun ajattelet 
olevasi heikoimmillasi. 

Älä koskaan rukoile näin, “Oi Herra, vahvista 
minua”; koska silloin sinä rukoilet väärin. Joku saattaa 
kysyä, “Mitä väärää siinä muka on, jos rukoilemme 
Herraa vahvistamaan meitä? Eikö Paavalikin rukoillut 
Efesoksen kristittyjen puolesta, että he vahvistuisivat 
voimassa sisäisessä ihmisessään Hengen kautta?”  

HÄN ON SINUN VAHVUUTESI

...Herra on minun elämäni vahvuus, ketä 
siis pelkäisin? (Psalmi 27:1).
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Efesolaiskirje 3:14-16, tulet huomaamaan ettei 
Paavali rukoillut itsensä puolesta; hänellä oli erilainen 
ymmärrys. Tämän lisäksi, hän rukoili Hengen palvelutyön 
puolesta, jotta se tulisi täytetyksi Efeson veljien kohdalla. 
Hän ei rukoillut heikkona miehenä pyytäen, “Oi Jumala, 
vahvista minua”; ei! Sana kertoo meille jo, “Herra on 
sinun vahvuutesi.” Joten sinun tehtäväsi on tietoisesti ja 
jatkuvasti julistaa “Herra on minun vahvuuteni” ja kun 
sanot tämän, sinä tulet vahvistetuksi.

Kyseessä on sama asia, jos rukoilemme, “Oi 
Herra, anna minulle lisää voimaa”. Hän on jo sanonut 
Apostolien teoissa 1:8, “Kun Pyhä Henki tulee teihin, 
niin te saatte voiman….” Näin ollen, kun sinä olet 
vastaanottanut Pyhän Hengen, sinun ei enää tarvitse 
pyytää Jumalalta lisää voimaa. Pyhä Henki, Jumalan 
voima Itse, asuu sinussa! Joten julista aivan kuten 
Daavid, “Minä rakastan sinua, Herra, minun voimani...
minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, 
vahvuuteni, jonka turviin minä pakenen, minun 
kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni” (Psalmi 18:1-2).

Minä korotan sinua Herra, minun vahvuuteni. Sinä 
olet iäti siunattu, sinuun minä luotan. Sinä olet 
minun kirkkauteni, kilpeni ja turvani! Minun voimani 
uudistuu aina sinussa. Sinä olet asettanut minut 
korkealle; kirkkaus ja kunnia ovat sinun läsnäolossasi; 
vahvuus ja ilo asuvat sinussa! Minä iloitsen sinusta 
iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä.

RUKOUS



finnish

Mitä tulee Jeesukseen, Raamattu sanoo, 
“Maailmassa hän oli, ja maailma on 

hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei 
häntä tuntenut….” (Johannes 1:10-11). Maailma ei 
tuntenut Häntä, koska he yrittivät ymmärtää Häntä 
heidän aistiensa kautta, he katsoivat Hänen ulkoiseen 
olemukseen. He eivät kyenneet näkemään sitä, että 
Hän oli koko universumin Luoja! Jumala Itse oli heidän 
luonaan, mutta he eivät tunnistaneet Häntä.

Aivan samalla tapaa, maailma ei myöskään 
tunnista meitä uusina luomuksina ja osanottajina 
Jumalan-kaltaisuuteen. He luulevat meidän olevan 
vain tavallisia ihmisiä, mutta me olemme Jumalan 
poikia. Me olemme Jumala-miehiä täällä maan päällä; 
me olemme jumalallisia, koska meissä oleva elämä on 
Jumalan elämä!

Johannes 1:12 sanoo, “Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 
pojiksi….” Hän antoi meille oikeuden ja kyvyn tulla 
Jumalan pojiksi. Meistä ei tule Jumalan poikia vasta 
sitten, kun me pääsemme taivaaseen. Me olemme NYT 
Jumalan poikia! Jaakobin kirje 1:18 julistaa, “Tahtonsa 
mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla….”

Kun sinä kuulit Evankeliumin ja avasit oman 
sydämesi Sanalle, Jumalan elämä tuli välitetyksi sinun 
henkeesi ja sinä tulit uudestisyntyneeksi. Maailma tosin 
katsoo sinua edelleenkin siinä luulossa, että he näkisivät 

ME OLEMME JUMALAN POIKIA

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 
poikia… (1. Johannes 3:2 vapaakäännös).
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sen saman vanhan henkilön. Se fakta, että sinut on 
asetettu tavallisen ihmisen kehoon, ei kuitenkaan 
tarkoita sinun olevan tavallinen. 2. Pietarin kirje 1:4 
kuvailee sinut osanottajaksi jumalalliseen luontoon. 
Sinä olet Jumalan olemisen luokassa, jumalallisessa 
luokassa. 

Sinä et ole vain kuolevainen; sinä olet itse asiassa 
jumalana täällä maan päällä. Ajattelepa tätä: eläimet 
synnyttävät eläimiä ja ihmiset synnyttävät ihmisiä. Joten 
Jumala synnyttää kaikella varmuudella jumalia. Sen 
vuoksi Hän sanoi Psalmissa 82:6, “Minä sanon: Te 
olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia.”

Opi tuntemaan se, kuka sinä olet. Koska silloin, 
kun sinä opit tuntemaan sen kuka sinä olet, sinä tulet 
tietämään sen, mitä sinulle kuuluu ja tulet elämään 
täyden potentiaalisi mukaisesti. Ole rohkeana 
elämässäsi. Sinä olet Jumalan lapsi, Kristuksen 
kanssaperillinen ja koko maailma kuuluu sinulle. 
Kieltäydy elämästä tavanomaista elämää tavanomaisena 
henkilönä.

Minä olen syntynyt, en veren voimasta, en lihan 
tahdosta, enkä myöskään ihmisen tahdosta, vaan 
Jumalasta. Minun alkuperäni on Jumalassa! Sen 
tähden olen voittanut tämän maailman ja sen 
systeemit, sillä Suurempi elää minussa kaikessa 
Hänen täyteydessään. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



finnish

Jotkut ihmiset eivät koskaan naura, elleivät he 
sitten satu kuuntelemaan koomikon kertomia 

vitsejä. Koomikko saattaa tehdä tai sanoa hauskoja 
asioita saadakseen sinut nauramaan, mutta kaikki 
tämä on ohimenevää. Todellinen ilo löytyy sinun 
sisimmästäsi. Kun sinä olet vastaanottanut Pyhän 
Hengen, Jumala odottaa sinun ammentavan iloa ja 
innostusta sinun sisimmästäsi käsin.

Opettele jatkuvasti vapauttamaan iloa sinun 
sisältäsi. Älä koskaan salli minkään viedä sinun iloasi. 
Avausjakeemme sanoo, “...ilo Herrassa on teidän 
väkevyytenne.” Siinä ei puhuta saamiesi hyvien uutisten 
tuomasta ilosta tai siitä miten jokin jo kauan odottamasi 
asia vihdoin tapahtuu; ei, kyse on ilosta Herrassa! Tämä 
ilo tulee Pyhästä Hengestä; se tulee Sanasta. Ja sinun 
täytyy ilmaista sitä, koska kun sinä ilmaiset sitä, voima 
tulee vapautetuksi ja sinun haasteesi kaikkoavat.   

Jokaisessa paikassa, jossa Pyhä Henki tuo Itsensä 
julki, on oleva aina suuri ilo. Ja siellä missä on ilo, 
Saatanan on hyvin vaikeaa päästä ilmestymään. 

ILOA SISIMMÄSTÄ KÄSIN 

Ja hän sanoi vielä heille:  Menkää 
ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa 

makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia 
niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, 

sillä tämä päivä on pyhitetty meidän 
Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, 
sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne 

(Nehemia 8:10).
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Joten kun Saatana tahtoo tuhota perheen, yksi 
ensimmäisistä hänen tekemistään asioista on heidän 
ilonsa tuhoaminen. Kaikista tulee surullisia, vihaisia, 
vakavia ja turhautuneita. Jopa lapset näyttävät koulusta 
palatessaan surullisilta ja alakuloisilta. Ja koska kodissa 
ei ole nyt enää iloa, siksi Saatana voi ottaa hommaa 
hallintaansa. Joten älä anna koskaan hänelle sijaa 
kodissasi minkäänlaisen syyn perusteella.

Kun olet suurien haasteiden keskellä tai ongelmien 
ympäröimänä, ala vapauttamaan iloa sisimmästäsi käsin. 
Kun toimit näin, vaikeudet tulevat murtumaan sinun 
edessäsi. Se kasvain tulee häviämään kehostasi ja ne 
velat tulevat maksetuiksi! Tästä syystä Raamattu sanoo, 
“Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia 
koettelemuksia, joihin joudutte” (Jaakobin kirje 1:2). 
Jos olet menettänyt oman ilosi elämän olosuhteille, 
nyt on aika ottaa se takaisin. Herättele se esiin sinun 
sisimmästäsi! Kunnia Jumalalle!

Minä kuljen ilossa ja minua johdatetaan eteenpäin 
rauhasta käsin. Vuoret ja kukkulat puhkeavat 
laulamaan edessäni ja kaikki metsän puut taputtavat 
käsiään yhteen. Minä riemuitsen ylitsevuotavasti 
pelastukseni Jumalasta, riippumatta siitä mitä tielleni 
tulee, sillä Hänen armonsa kestää iankaikkisesti!

TUNNUSTUS
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Kristittyinä meidän ei tulisi koskaan ottaa Kristuksen 
Evankeliumia kevein mielin. Hänen kauttaan on 

luotu kaikki, Hän on taivaan ja maan Herra. Meidän tulee 
olla rohkeina Hänen puolestaan kaikkialla. Ei yksikään, joka 
Häntä seuraa, tule eksymään. Sinä et voi koskaan antaa 
Hänelle liikaa. Hän antoi Oman elämänsä sinun puolestasi. 
Sen tähden Hän ansaitsee kaiken sinun rakkautesi, 
huomiosi, aikasi ja aivan kaiken mahdollisen muunkin! 
Sinun tärkein prioriteettisi tulisi olla: Jeesus ensin ja kaikki 
muu tulee vasta sen jälkeen! 

Kun sinä teet Hänestä sinun tärkeimmän prioriteettisi, 
sinun ei tarvitse koskaan huolehtia mistään muusta. Hän 
on viisaus persoonan muodossa ja jos sinä vaellat Hänen 
kanssaan, Hän tulee antamaan sinulle kaiken viisauden, 
jonka sinä tarvitset ohjaamaan elämäsi kulkua ja tämä 
viisaus saa aikaan sen, että sinä toimit erinomaisesti kaikissa 
asioissa. Luota Häneen koko elämälläsi. Älä koskaan 
ajattele, että voisit hävitä jotakin, kun luovut jostain tai 
kaikesta Hänen tähtensä. Jos tulet kohtaamaan haasteita 
tai vaikeuksia Hänen takiaan, Hän tulee johtamaan sinut 
voitokkaasti niiden lävitse. Hän on aina niin armollinen ja 
ystävällinen.

Kieltäydy sallimasta minkään tulla häiritsemään sinua 
pois Hänen palvelemisesta ja Hänelle elämisestä, siten 
kuin sinun kuuluu elää Hänelle. Ole tosissasi Hänen työn 

TEE HÄNESTÄ TÄRKEIN 
PRIORITEETTISI

Jokainen joka antaa itsensä tulla 
häirityksi pois siitä työstä, jonka 

minä olen hänelle suunnitellut, ei ole 
kelvollinen Jumalan Valtakuntaan 

(Luukas 9:62 TLB).

perjantai 21



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 13:1-10 & Naahum 1-3

Ilmestyskirja 17:1-10 & Haggai 1

Luukas 10:40-42; Matteus 6:33

suhteen, tehden sitä työtä, jonka Hän on suunnitellut sinun 
tehtäväksesi jo ennen koko maailman luomista. Muista, että 
kun sinä tulet kohtaamaan Jeesuksen kasvoista kasvoihin 
Kristuksen tuomioistuimen edessä, Hän tulee kysymään 
sinulta: “Mitä sinä teit sen tehtävän suhteen, jonka minä 
annoin sinulle? Teitkö sinä minun työtäni?” Joten tule 
päättämään oma vaelluksesi hyvin; päätä se vahvasti. Älä 
salli itsesi tulla häirityksi. Aivan kuten Itse Mestari, olkoon 
sinunkin päämääränäsi, inspiraationasi ja eteenpäin ajavana 
voimanasi Hänen tahtonsa tekeminen, joka on sinut 
lähettänyt ja Hänen työnsä päätökseen saattaminen.

Todista oma rakkautesi Mestaria kohtaan. Tee ne asiat, 
jotka Hän on käskenyt sinua tekemään. Jos sinä todistat 
sinun rakkautesi Häneen, Hän ei tule koskaan tuottamaan 
sinulle pettymystä. Voit laskea koko elämäsi tämän 
varaan. Anna Hänelle rakkautesi, anna Hänelle sydämesi 
ja Hän tulee antamaan sinulle sellaisen täyttymyksen 
elämääsi, josta et olisi koskaan voinut edes unelmoida. 
Innostu Hänen palvelemisesta ja Hänelle elämisestä, niin 
kaikki muukin tulee asettumaan oikeille paikoilleen sinun 
elämässäsi.

Evankeliumi on minun tärkein prioriteettini ja sydämeni 
on avoimena kaikenlaisille mahdollisuuksille sen 
levittämiseen omassa maailmassani ja kauempanakin. 
Ja tulkoot miesten ja naisten sydämet ympäri 
maailman valmiiksi vastaanottamaan pelastuksen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

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

Kuulemme usein joidenkin ihmisten sanovan, 
“Enpä oikein tiedä tästä Aadamista lähtöisin 

olevasta ihmisestä.” Tällaiset lausunnot antavat viitteitä 
siihen, että nämä ihmiset jäljittävät omat sukujuurensa 
aina ensimmäiseen Aadamiin saakka. Mutta huomaathan 
sen, kun sinä olet uudestisyntynyt, sinun syntyperäsi 
tai sukujuuresi eivät ole ensimmäisessä Aadamissa. 
Sinun sukujuuresi ovat toisessa Aadamissa, Jeesuksessa 
Kristuksessa. 

Avausjaettamme edeltävä jae sanoo, “Ensimmäinen 
ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on 
taivaasta” (1. Korinttolaiskirje 15:47). Joten aivan kuten 
Jeesus, sinä olet myös taivaallinen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sinä et ole alamaisena tälle maailmalle, sen 
alkeisvoimille tai sen systeemeille. Jeesus valloitti ja alisti 
tämän maailman, kun hän käveli täällä maan päällä. Tätä 
samaa Hän odottaa myös sinulta, sillä  “...sellainen kuin 
hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa” (1. 
Johannes 4:17).

1. Korinttolaiskirje 15:45 sanoo, “Niin on myös 
kirjoitettu: “Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli 
elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä 
henki.” Kristus Jeesus, jonka kuvaa ja kaltaisuutta sinä 
kannat, on Herra taivaasta; eläväksi tekevä Henki. Hän on 
nyt sinun juuresi; sinä olet yhdistettynä Häneen ja sinä olet 
syntynyt Hänestä! Sinun yhteytesi ensimmäisen Aadamin 
kanssa on katkaistu kertakaikkisesti ja iankaikkisesti.

MAALLISET JA TAIVAALLISET

Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia 
ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen 
taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös 
taivaalliset (1. Korinttolaiskirje 15:48).
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Lue Psalmi 87:6, se sanoo, “Herra luettelee, 
kirjoittaessaan kirjaan kansat: “Tämäkin on syntynyt 
siellä”. Sela.” Hän puhuu tässä uusista luomuksista, jotka 
ovat syntyneet Siionissa! Jumala ei jäljitä sinun sukujuuriasi 
siihen maalliseen kansakuntaan, jonka kansalaisuus 
sinulla on. Tätä Jeesus tarkoitti, kun Hän sanoi juutalaisille, 
“Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä 
maailmasta, minä en ole tästä maailmasta” (Johannes 
8:23). Hän tiesi olevansa erilainen. Näin on myös tänä 
päivänä sinun kohdallasi. Sinä olet taivaallinen! 

Toisaalta taas, ne jotka eivät ole uudestisyntyneitä, 
ovat maallisia. Me kutsumme heitä “maallistuneiksi”; 
he ovat tästä maailmasta ja he ovat alamaisina tämän 
maailman alkeisvoimille. Tästä syystä sinun täytyy 
julistaa Evankeliumia jokaiselle ympäristössäsi olevalle 
ja kauemmaskin, jotta he saisivat kuulla Kristuksen 
Evankeliumin ja tulla käännytetyiksi maallisuudesta 
taivaallisuuteen. Halleluja!

Minä en ole tästä maailmasta! Kannan itsessäni kuvaa 
toisesta Aadamista - Jeesuksesta Kristuksesta! Minä 
olen taivaallinen, yhdessä pyhien kanssa taivaan 
kansalaisuudessa ja Jumalan perheessä! Kaikki 
elämässäni edustaa taivasta maan päällä ja minä 
laajennan jatkuvasti tätä ympäristöä suuremmaksi ja 
haalin monia sieluja sisään Taivasten Valtakuntaan, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jumalan Sana valaisee meitä Jumalan asioissa 
ja auttaa meitä tietämään sen, mikä on Hän 

tahtonsa, suunnitelmansa ja tarkoituksensa. Jos sinä 
tunnet Hänen kirjoitetun Sanan, sinä tulet myös 
tuntemaan kirjoittamattoman Sanan, koska sinä tulet 
tutuiksi kirjoitetun Sanan kirjailijan - Pyhän Hengen 
kanssa.

Kirjailijan ja kirjoittajan välillä on olemassa ero. 
Meillä on useita eri kirjoittajia Raamatusta löytyville 
erilaisille kirjeille ja kirjoille. Profeetat ja apostolit 
kirjoittivat kyllä Kirjoituksia meille, mutta he eivät ole 
kuitenkaan varsinaisia kirjailijoita. Avausjakeemme 
sanoo, “Kaikki kirjoitukset on annettu Jumalan 
inspiroimana…”; “Jumala” viittaa tässä kohtaa 
Pyhään Henkeen. Jos sinä tahdot tietää miten Jumala 
ajattelee, minkälainen on Hänen kieli, mieli, ajatukset ja 
mielipiteet, silloin sinun täytyy opiskella Kirjoituksia. Jos 
sinä opiskelet ja mietiskelet Kirjoituksia, tulet enemmän 
ja enemmän tutuiksi Kirjoitusten kirjailijan kanssa.

Joskus jotkut ihmiset ihmettelevät, “Miten minä 
tiedän milloin Jumala puhuu minulle? En halua sekoittaa 
Jumalan ääntä oman mieleni kanssa.” Sinä voit oppia 
Hänen kieltään; sinä voit tulla tietämään Hänen 
näkemyksensä ja Hänen ideansa, ja kaikki tämä löytyy 
Kirjoituksista. Sinun sydämeesi tulee sellainen selkeys, 
että sinä kykenet erottamaan Pyhän Hengen äänen 
muista äänistä.

KIRJOITUSTEN KIRJAILIJA
Kaikki kirjoitukset on annettu Jumalan 

inspiroimana… 
(2. Timoteus 3:16 vapaakäännös).
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Sinun täytyy opiskella Kirjoituksia, anna huomiosi 
Jumalan Sanalle. Kun opiskelet Raamattua, tee 
muistiinpanoja. Lukiessasi sinun mieleesi tulee 
ajatuksia, kirjoita ne ylös. Kun huomaat Raamatussasi 
jotain erityistä, alleviivaa se; merkkaa se ylös. Tee 
merkintöjä omaan Raamattuusi. Älä ainoastaan lue 
sitä, niin kuin olisit lukemassa sanomalehteä.

On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka lukevat kyllä 
Raamattua; he jopa opettavat toisia, vaikka eivät ole 
itsekään vielä tulleet todella tutuiksi Hengen totuuden 
ja ilmestyksien kanssa ja tämä on hyvin valitettavaa. 
Paavali sanoi, “Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut 
kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman 
osoittamista” (1. Korinttolaiskirje 2:4). Näin sen 
kuuluu olla. Sinä tarvitset valaistumista ja Pyhä Henki 
on se, joka avaa sinun henkesi silmät näkemään näitä 
Kirjoituksien totuuksia, jotta sinä pääset kasvamaan ja 
kehittymään. Halleluja!

Kallisarvoinen Pyhä Henki, minä kiitän sinua 
erinomaisesta palvelutyöstäsi minun elämässäni. 
Sinä olet minun Neuvonantaja, Auttaja, Esirukoilija, 
Puolestapuhuja, Vahvistaja ja Vierellä kulkija. 
Kirjoitusten kautta sinä johdatat minut elämän 
polulle, kirkkaudesta kirkkauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Jeesuksen Kristuksen sanoma on pakattuna 
Hänen nestemäisen juoksevaan rakkauteensa. 

Hänen rakkautensa virtaa. Hänen sanansa ja tekonsa 
olivat rakkaudella ladattuja. Kaikki Hänessä oli 
yhtä jumalallisen rakkauden ilmaisua. Hänen koko 
persoonansa täyteys on rakkaus. Halleluja!

Elämme Joulun aikaa ja mikä kauneus siinä 
onkaan, kun saamme juhlia tässä tietoisuudessa! Joten 
kun sinä kuljet eteenpäin, tuoden ilmi rakkautta ja 
lämpöä, älä koskaan unohda meidän juhlimisemme 
ydintä: rakkautta. Tämä on meidän sanomamme koko 
maailmalle, jotta he tulisivat tietämään Kristuksen 
rakkauden heitä kohtaan.

Ole luottavaisena Hänen rakkautensa suhteen. 
Jos kerran Hän rakastaa sinua, silloin sinä olet 
rakastettava, sinä olet arvokas. Hän ei koskaan 
vertaa sinua keneenkään muuhun. Sinä olet Hänelle 
täysin ainutlaatuinen ja kun Hän on kanssasi 
vuorovaikutuksessa, se on ikään kuin sinä olisit ainoana 
olemassa oleva ihmisenä. Ja Hän ei koskaan väsy 
sinuun. Kunnia Jumalalle! Miten kukaan voisi tämän 
tietäessään enää mietiskellä itsemurhaa!

Sillä ei ole väliä miten paljon sinulla on velkaa tai 
kriisejä, jotka ehkä tuntuvat saaneen otetta sinusta. 
Jos vain omaksut Jeesuksen Kristuksen sanoman 

HYVÄKSY HÄNEN RAKKAUTENSA

[Isä] joka on vapauttanut ja vetänyt 
meidät Hänelle Itselleen, pois 

pimeyden hallintavallan ja kontrollin 
alaisuudesta, siirtäessään meidät Hänen 

rakkaan Poikansa Kuningaskuntaan 
(Kolossalaiskirje 1:13 AMPC).
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ja Hänen nestemäisen rakkautensa, asiat tulevat 
muuttumaan. Olet saattanut saada elämäsi jopa niinkin 
umpisolmuun, että nyt pystyt näkemään vain omia 
virheitäsi ja niiden jälkiseuraamuksia.

Mutta huomaathan sen, että sinä olet syy 
Jeesuksen tuloon. Sinä olet se syy, miksi Hän on 
syntynyt. Hän tuli ottamaan vastuun sinun virheistäsi, 
mukaan lukien taloudelliset virheet. Hän välittää sinusta 
niin paljon. Jospa vain hyväksyisit Hänen rakkautensa 
sinua kohtaan! Me puhumme tässä persoonasta, 
joka on niin voimallinen, rakastava ja armollinen! Jos 
vain uskot tämän, se tulee muuttamaan kaiken sinun 
parhaaksesi.

Uskalla uskoa Häneen ja hyväksy se, että Hän 
rakastaa sinua enemmän kuin mitä sinä itse rakastat 
itseäsi ja Hän tulee tekemään elämästäsi kaunista. 
Hän tulee viemään sinut korkeille paikoille täällä maan 
päällä. Ylistys Jumalalle! 

Kallisarvoinen Isä, kiitos sinun nestemäisenä 
juoksevasta rakkaudestasi, joka on vuodatettu niin 
ylenpalttisesti minun ylleni. Minä luotan sinuun 
koko elämälläni, heittäydyn sinun varaasi täysin 
varauksetta. Minä luotan sinuun tulevaisuuteni 
suhteen, leväten sinun johdattavilla käsivarsillasi 
jokaisessa elämäni vaiheessa. Olen jatkuvasti 
vahvistettuna Hengen vaikutuksesta sisäisestä 
ihmisestäni käsin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Koko maailma juhlii tänään Joulua - meidän 
Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen 

Kristuksen syntymää. Monet eivät kuitenkaan ymmärrä 
täysin Hänen syntymänsä hengellistä merkitystä. Hän 
syntyi tähän maailmaan, jotta Hän voisi elää meissä ja 
meidän kauttamme. 

Kristus sinussa on Joulun tarkoitus. Jos Hän ei 
asu sinussa, silloin sinä et ymmärrä Joulua, vaikka 
kenties vietätkin sitä yhdessä muiden kanssa. Sinä olet 
ainoastaan kuullut tarinan, mutta sinun täytyy myös 
uskoa se ja tulla elävään todellisuuteen tämän tarinan 
kanssa siten, että vastaanotat Jeesuksen Kristuksen 
sydämeesi. Kristus sinussa on syy Jouluun.  Kaikki se, 
mitä Jeesus tuli saavuttamaan tähtäsi siihen, että ihmisen 
olisi mahdollista tulla Jumalan eläväksi asuinsijaksi. 
Tämä oli Jumalan suunnitelmana kaiken aikaa ja Hän 
saavutti sen Jeesuksen Kristuksen syntymän, kuoleman, 
hautaamisen ja ylösnousemuksen kautta.

Me olemme nyt Jeesuksen Kristuksen kautta 
yhteydessä Jumalan kanssa, me olemme liitossa Hänen 
kanssaan. Kieltäydy näkemästä itseäsi siten, että olisit 
“ei kukaan,” sillä sinä olet Jumalaa kuljettava astia. 
Nyt, kun Kristus elää sinussa, sinä olet pyhitetty ja 

JOULU ON KRISTUS SINUSSA

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, mikä 
on se kirkkauden rikkaus tästä mysteeristä 

pakanoiden keskuudessa: Kristus teissä, 
kirkkauden toivo

 (Kolossalaiskirje 1:27 vapaakäännös).
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kirkastettu. 
Kolossalaiskirje 2:9, sanoo Jeesuksesta puhuessaan, 

“Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti.” Kun Jeesus käveli maan päällä, koko 
jumaluuden täyteys oli kotonaan Hänessä. Hän oli 
Jumala elävänä ihmisen kehossa. Mutta arvaa mitä? Me 
olemme juuri niin kuin Hän on! 1. Johannes 4:17 sanoo, 
“Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa.” Kolossalaiskirje 2:10 sanoo, “Ja 
te olette täytetyt hänessä (Kristuksessa)...” Amplified 
käännös sanoo tämän vielä selkeämmin, “Ja te olette 
hänessä täydeksi tehdyt ja olette tulleet elämän 
täyteyteen Kristuksessa, jossa olette myös täytettyinä 
koko Jumaluudella; Isä, Poika ja Pyhä Henki....”

Joten aivan kuten Jeesuksessa, Jumaluus on 
kotonaan myös sinussa; koko Jumaluuden täyteys 
asuu sinussa. Siunattu olkoon Jumala! Tästä syystä 
Jeesus tuli - tekemään sinusta yhtä Jumalan kanssa - 
tekemään sinusta enemmän kuin valloittajan! Omaa 
tämä tietoisuus Joulua juhliessasi ja elä sitä voitokasta 
elämää, joka kuuluu sinulle Hänessä.

Olen täynnä Jumalaa, koska Kristus on minussa. Hän 
kävelee minussa, Hän puhuu minussa ja Hän elää 
minun kauttani! Koko maailma on jalkojeni alla ja 
minä kuljen kirkkaudessa ja hallintavallassa nyt ja 
aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

Ihmeellisin asia Joulussa on sen tarkoitus, miksi 
Herra Jeesus syntyi tähän maailmaan ja tämän 

tarkoituksen suuri merkittävyys koko ihmiskunnalle. 
Johannes 10:10, Hän kertoi meille, että Hän on tullut, 
jotta meillä olisi elämä kaikessa yltäkylläisyydessään. 

Elämä Jeesuksesta ja Jeesuksen kautta on kuitenkin 
sitä varten, että me voisimme olla yhteydessä Jumalan 
kanssa. 1. Korinttolaiskirje 1:9 sanoo, “Jumala on 
uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, 
yhteyteen.” 1. Johannes 1:3 sanoo, “...meillä on 
yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, 
kanssa.” Jeesus teki tämän meille mahdolliseksi. Hän 
syntyi tuodakseen meidät yhteyteen ja ykseyteen Isän 
kanssa.

Jeesuksen ansiosta me voimme nyt kulkea Isän 
kanssa, puhua Hänelle ja tuoda Häntä julki! Me 
elämme nyt Jumalan läsnäolossa iankaikkisesti; me 
olemme Hänessä ja Hän on meissä. Mikä siunattu liitto, 

HÄN TOI MEIDÄT YHTEYTEEN 

Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen 
me myös teille julistamme, että teilläkin 

olisi yhteys meidän kanssamme; ja 
meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, 

Jeesuksen Kristuksen, kanssa
 (1. Johannes 1:3).
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kuten Jeesus rukoili, Johannes 17:21;  me olemme nyt 
erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan. Tämä tekee 
Joulusta juhlimisen arvoista; se on meidän ykseytemme 
juhlimista Herran kanssa. Ota hyöty irti tästä sinun 
liitostasi Herran kanssa ja nauti niistä täysistä eduista, 
jotka kuuluvat meille Kristuksessa.

Kallisarvoinen Isä, olen ikuisesti kiitollinen tästä 
ilosta ja kunniasta, olla yhtä sinun kanssasi ja olla 
myös jatkuvassa yhteydessä sinun kanssasi. Sinun 
armosi on super-yltäkylläisenä minun ylläni ja sinun 
viisautesi ohjaa minua kulkemaan ja täyttämään 
sinun päämääräsi minun elämäni suhteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.
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finnish

Matteus 28:18, Jeesus sanoi, “Minulle on 
annettu kaikki valta taivaassa ja maan 

päällä”; kenelläkään toisella ei ole koskaan ollut 
rohkeutta tehdä tällaista lausuntoa; ainoastaan 
Jeesuksella. Hän on maailman Pelastaja, taivaan ja maan 
Herra. Taivaan ja maan Herrana oleminen tarkoittaa sitä, 
että Hänen Nimessään on voima ja sitä kunnioitetaan 
taivaassa, maan päällä ja maan alla. 

Se perustuu tähän Hänen Herruuteensa ja 
auktoriteettiinsa, että Hän on lähettänyt meidät 
tekemään opetuslapsia kaikkiin kansakuntiin; julistamaan 
Evankeliumia rohkeasti ja voimallisesti. Hän sanoi, 
Matteus 28:19, “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni….” Hän valtuutti meidät 
käyttämään Hänen suvereenia auktoriteettiaan, 
tehdäksemme kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. 

Hänen auktoriteettinsa laajuus ja Hänen voimansa 
suuruus on paljastettu meille avausjakeessamme. 
Kaikki mitä on olemassa, on alamaisena Hänelle. Isä ja 
Pyhä Henki vastaavat molemmat Jeesuksen Nimeen. 
Kolossalaiskirje 1:19 sanoo, “Sillä Jumala näki hyväksi, 

HÄN ON KAIKEN HERRA
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 

korottanut ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman, niin 
että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan 
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla 

ovat (Filippiläiskirje 2:9-10).
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että kaikki täyteys hänessä (Jeesuksessa) asuisi.”
Seurakunnan täytyy tulla rohkeammaksi ja 

uskaliaammaksi Jeesuksen suhteen. Me emme palvele 
vain jotain uskonnollista johtajaa, vaan Häntä, joka on 
kaiken Herra. Hänellä on auktoriteetti taivaassa, maan 
päällä ja maan alla. Joten ole siksi anteeksipyytelemätön 
Hänen kanssaan olevan identiteettisi suhteen ja puhu 
rohkeasti Hänestä.

Jumala on antanut sinulle Hänen Henkensä elämään 
sinuun ja rohkaisemaan sinua, joten sinä voit palvella 
Häntä rohkein mielin ja julistaa Evankeliumia rohkeasti. 
Jos sinua pyydetään rukoilemaan tai puhumaan jossakin, 
älä ole peloissasi tai häpeile puhua tai rukoilla Jeesuksen 
Nimessä. Julista Hänen Nimeään rohkeasti, koska 
sinä tiedät kuka Hän on; Hän on kaiken Herra: “Sen 
sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen 
evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka 
on kaikkien Herra,” (Apostolien teot 10:36).

Minut on lähetetty julistamaan Evankeliumia kaikille 
ihmisille Jeesuksen Kristuksen auktoriteetilla; Hänen, 
joka on siunattu ja ainoa Hallitsija, kuningasten 
Kuningas ja herrojen Herra. Hänen Nimensä on 
väkevä instrumentti pelastukseen, siunauksiin, 
ihmeisiin ja merkkeihin. Hän yksin on Jumala ja 
arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja palvonnan 
iankaikkisesti. Aamen.

TUNNUSTUS
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2. Mooseksen kir jassa 12:12, Faaraon 
kovasydämisyyden seurauksena, kuoleman 

enkeli, “tuhoaja,” oli tulossa tuomaan tuhoa Egyptin 
maahan. Herra kuitenkin ohjeisti jokaisen israelilaisten 
perhekunnan teurastamaan karitsan ja sivelemään sen 
verta heidän talojensa ovien pieliin sekä ovien päälle.

Jumala sanoi heille, “Kun minä näen veren, niin 
tuhoaja menee teidän ohitsenne, eikä tule tuhoamaan 
teitä” (2. Mooseksen kirja 12:13). Tästä tulee termi 
“Pääsiäinen”. Teurastettu karitsa symboloi Pääsiäistä; 
sitä kutsutaan Pääsiäislampaaksi.

Luemme avausjakeestamme, että Kristus Jeesus 
on meidän Pääsiäislampaamme. Hänet teurastettiin 
meidän puolestamme ja Hänen vertansa käytetään 
tässä vertauskuvallisesti, Hänet tuomittiin meidän 
paikallamme, aivan kuten tämä pääsiäislammas 
teurastett i in juutalaisten puolesta Vanhassa 
Testamentissa. Sinä iltana, jona Hänet kavallettiin, 
Hän mursi leivän opetuslastensa kanssa, otti maljan ja 
sanoi, “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin 

KRISTUS: MEIDÄN PÄÄSIÄINEN

Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä 
tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin 
happamattomat; sillä onhan meidän 

pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu 
(1. Korinttolaiskirje 5:7).
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usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni” 
(1. Korinttolaiskirje 11:25).

Meidän pelastuksemme tuli Hänen verestään. 
Näin ollen me olemme siirtyneet kuolemasta elämään. 
Joten nyt ei ole enää olemassa tuomiota tai tuhoa 
meille, jotka olemme Kristuksessa Jeesuksessa, sillä 
Kristus, Pääsiäislampaamme on uhrattu meidän 
puolestamme.

Tuhoajan ei kuulu tulla sinun taloosi. Sillä ei 
ole väliä millä tapaa tai muotoa hän on kylvämässä 
tuhoaan; olipa kyseessä sitten köyhyys, sairaus tai jokin 
heikkous, sinä olet suojassa, sillä sinä olet Kristuksessa. 
Halleluja! 

Kiitos siunattu Isä, sinun Sanasi tuntemuksesta, joka 
välittää uskoa ja rohkeutta henkeeni. Minä elän 
terveydessä ja menestyksessä. Ja elämäni on sinun 
kirkkautesi ja kunniasi jatkuvaa julki tuloa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.
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Kielillä rukoilemisen tärkeyttä ei voida koskaan 
ylikorostaa. Jotta voit kristittynä kehittää 

merkittävästi omaa hengellistä kasvuasi ja ymmärrystäsi, 
kielillä rukoileminen on siinä aivan avainasemassa. 
Mutta surullista kyllä, on myös niitäkin, jotka sanovat, 
“No, mutta meidän seurakunnassa ei uskota kielillä 
puhumiseen.” Sinun täytyy ymmärtää se, ettei kielillä 
puhuminen ole kirkkokunta kohtainen ilmiö. Jokaisen 
kristityn tulee puhua kielillä! Siinä piilee voiman 
salaisuus. 

Avausjakeemme sanoo, “Se, joka puhuu 
[hengellisillä] kielillä, rakentaa ja kehittää itseään…” 
Kysymys kuuluukin, haluatko sinä kehittää itseäsi? 
Tahdotko sinä toimia uudella hengellisen kypsyyden 
ja tehokkuuden tasolla tänä uutena alkavana vuotena? 
Tahdotko saada aikaan valtavaa kehitystä ja ottaa 
isoja harppauksia jokaisella elämäsi osa-alueella? 
Kielillä puhuminen tulee auttamaan sinua; se tulee 
kehittämään sinua hengellisessä mielessä. Raamattu 
sanoo, “Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne 
[perustuen] pyhimmän uskonne perustukselle 
[kasvakaa, nouskaa kuin rakennus, korkeammalle 
ja korkeammalle], Pyhässä Hengessä rukoillen” 
Juudaksen kirje 1:20 (AMPC)

Kielillä rukoileminen auttaa sinua kasvamaan ja 
sinä tulet nousemaan kuin rakennus, korkeammalle ja 
korkeammalle. Mitä enemmän sinä rukoilet kielillä, sitä 
herkemmäksi sinä tulet Hengen puoleen, ja niin voit 

RUKOILE ENEMMÄN KIELILLÄ
Se, joka puhuu [hengellisillä] kielillä, 

rakentaa ja kehittää itseään…
 (1. Korinttolaiskirje 14:4 vapaakäännös).
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vastaanottaa ja seurata Hänen johdatustaan kaikessa 
tekemisessäsi. 

Ehkäpä sinä et esimerkiksi tiedä tarkalleen ottaen 
niitä seuraavia askelia sen suhteen, miten laajennat 
tai kehität sinun palvelutyötäsi, liiketoimintaasi tai 
uraasi tänä tulevana vuotena. Ota aikaa kielillä 
puhumiseen. Sinä tulet saamaan hengellistä näkökykyä 
ja kaukokatseisuutta. 

Toinen tärkeä hyöty kielillä puhumisesta on se, 
että se lataa sinua niin kuin akkua ladataan. Ja kun akku 
on täynnä, se toimii tehokkaasti ja kestää pitempään. 
Saatana saattaa heitellä häiritseviä nuoliaan sinua kohti, 
mutta Pyhässä Hengessä rukoileminen tekee sinusta 
suurenmoisen. Sinä kykenet kestämään mitä vaan ja 
vastustamaan kaikenlaista pahuutta.

Joka kerta, kun kohtaat elämässäsi haasteita, mene 
rukouskomeroosi ja ala puhumaan kielillä; lataa itsesi. 
Kun teet tämän, sinä tulet olemaan täynnä viisautta 
kaiken mahdollisen kohtaamiseen. Pidä itsesi kaiken 
aikaa “pilvessä” Jumalan voimasta, puhumalla jatkuvasti 
kielillä!

Minä olen rakennettuna kukoistamaan kaikkein 
pyhimmän uskoni pohjalta, kasvan yliluonnollisesti ja 
nousen kuin rakennus korkeammalle ja korkeammalle, 
kun rukoilen Pyhässä Hengessä! En ole koskaan 
epäedullisessa asemassa! Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Joskus ihmiset ihmettelevät sitä, että kun he 
rukoilevat, niin miksi mitään ei tapahdu. He 

tahtoisivat aikaansaada muutoksia, joita ei kuitenkaan 
tapahdu ja syy tähän on siinä, että he eivät saa 
tuotua voimaa käytettävissä olevaksi niitä toivomiaan 
muutoksia varten. Jumala näyttää meille sen, miten 
me saamme tuotua voiman käytettävissä olevaksi 
muutoksia varten. 

Amplified käännös ilmaisee tämän hyvin kauniisti 
sanoessaan, “Tunnustakaa siksi rikkomuksenne 
[lipsahdukset, väärät askeleenne, loukkauksenne, 
syntinne] toisillenne, ja rukoilkaa [myös] toistenne 
puolesta, jotta voisitte parantua ja tulla eheytetyiksi 
[mielenne ja sydämenne hengellisessä tilassa]. 
Vanhurskaan harras (sydämellinen, jatkuva) 
rukous tuo valtavan voiman käytettävissä olevaksi 
[dynaamisesti toimivan voiman].” Muutoksia 
aikaansaava rukous on laadultaan erityinen; ollessaan 
harras, sydämellinen ja jatkuva. Tämä tarkoittaa sitä, 
että se ei tapahdu ihan tuosta noin vaan. Sinä et rukoile 

TEE VOIMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAKSI 

Tunnustakaa rikkeenne toisianne kohtaan 
ja rukoilkaa toistenne puolesta, että 

parantuisitte, vanhurskaan palava rukous 
saa paljon aikaan 

(Jaakob 5:16 vapaakäännös).

sunnuntai 30
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vain parin minuutin ajan ja kiirehdi sitten jo eteen päin, 
ei; sinä painat tosissasi menemään rukouksessa ja tartut 
hengelläsi kiinni siihen, mitä sinä tahdot.

Tällainen rukous rukoillaan suurella tunteella ja 
intohimolla. Toimi näin, kun valmistaudut Uutta Vuotta 
varten. Rukoile palavasti ja kiivaasti kielillä, kunnes saat 
vastaanotettua profetaalisen sanan sydämeesi. 

Kun tämä voima on saatu rukouksen kautta tehtyä 
käytettävissä olevaksi, jatka eteen päin antamalla 
Sana; ja se tulee tapahtumaan. Tee valtava voima 
käytettävissä olevaksi niitä asioita varten, joita sinä 
tahdot tehdä ja kokea - omat päämääräsi ja toiveesi - 
niitä muutoksia varten, joita sinä tahdot nähdä omassa 
palvelutyössäsi, perheessäsi, taloudessasi, työssäsi, 
koulussasi tai muillakin elämäsi osa-alueilla tänä 
tulevana uutena vuotena. Halleluja! 

Rakas Isä, minä julistan edistyväni, koska sinä olet 
myöntänyt minulle rukouksen kautta kyvykkyyden 
muutosten aikaansaamiseen omaan maailmaani ja 
elämäni olosuhteisiin. Olen täysin synkronoituna 
Hengen kautta tietämään, sekä kulkemaan sinun 
täydellisessä tahdossasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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KÄYTÄ KIELTÄSI OIKEIN

Sinä, joka tahdot vaalia elämää ja nähdä 
päiväsi hyvyydellä täytettyinä, toimi silloin 
näin: Älä sano mitään pahaa tai satuttavaa 

(1. Pietarin kirje 3:10 MSG).

maanantai 31

Uusi Vuosi vaihtuu aivan hetken kuluttua ja 
olen varma siitä, että sinulla on paljon mitä 

juhlia ja mistä kiittää Herraa tänä kuluneena vuotena. 
Samaan aikaan, kun toiset juhlivat ja todistavat omasta 
vuodestaan, on tietenkin myös niitä, jotka tuntevat 
olonsa lannistuneeksi ja ihmettelevät sitä, miksi heidän 
elämänsä ovat olleet täynnä tuskaa ja kärsimystä läpi 
koko vuoden ja sitten he toivovat asioiden olevan 
paremmin Uutena Vuotena.

Olipa sinulla sitten aivan fantastisen yliluonnollinen 
vuosi 2018 tai sitten ei, toivoa riittää tulevaisuutta 
varten. Sinun täytyy itse  päättää, että sinulla tulee 
olemaan poikkeuksellisen upea uusi vuosi 2019. 
Jumalan Sana näyttää sinulle miten. Jos tämän hetkinen 
tilanteesi ei ole se missä sinä tahdot olla, on sinun 
omalla vastuullasi muuttaa asioita ja työkalu tätä varten 
löytyy sinun omasta suustasi! 

Lue avausjakeemme uudelleen. Siinä sanotaan, 
jos sinä tahdot nähdä päiväsi täynnä hyvyyttä ja hyviä 
juttuja, käytä omaa kieltäsi oikein. Minkälaista sinä 
tahdot sinun elämäsi olevan tänä tulevana vuotena? 
Se on sinusta itsestäsi kiinni! Puhu samassa linjassa 
Jumalan Sanan kanssa; sellaisessa linjassa, mitä sinä 
tahdot omien kokemustesi tulevan olemaan. Se on 
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näin yksinkertaista.
Elämäsi kulkee sinne, minne sinun omat sanasi 

suuntautuvat; sinä matkaat sanojesi asettamaan 
suuntaan. Joten pidä oma puheesi terveenä. Älä 
anna ääntäsi pelolle, epävarmuuksille ja epäuskolle; 
tunnusta Sanaa. Harjoittele tätä ja sinä tulet kokemaan 
Sanan siunauksia. Sinun kokemuksesi tulevat olemaan 
synkronoituina Sanaan ja Kuningaskunnan elämän 
realiteetteihin. Jeesus sanoi sinulla olevan sen, mitä 
itse sanot (Markus 11:23).

Kun siirryt nyt Uuteen Vuoteen, yksi kriittisen 
tärkeä päätös, joka sinun tulee tehdä, on oman kielesi 
alistaminen Sanalle! Harjoittele oikeanlaista puhetta ja 
seuraa elämäsi jatkuvaa kehitystä eteenpäin ja ylöspäin!



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:

PELASTUSRUKOUS

united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604

nigeria:
+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:
+1-647-341-9091

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218

south  africa:  
+27 11 326 0971
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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 
er inäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.

KIRJOITTAJASTA
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