
Chris Oyakhilome

Rapsodia
Todellisuuksista

...PÄIVÄN SANA



Kaikki oikeudet pidätetään kansainvälisen tekijänoikeuslain mukaisesti. Sisältöä 
ja/tai kansia ei saa jäljentää kokonaan tai osittain minkäänlaiseen muotoon, 
ilman nimenomaista kirjallista lupaa tekijältä Loveworld Publish.

Rapsodia Todellisuuksista ...Päivän Sana
ISSN 1596-6984
Marraskuu  2019 edition
Copyright © 2019 by LoveWorld Publishing                                   

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:

Kaikki Raamatun lainaukset on otettu, jollei toisin mainita, vuoden 1933/38 
raamatunkäännöksestä, mikä vastaa useimmissa tapauksissa hyvin alkuperäisessä kirjassa 
ensisijaisesti käytettyä Kuningas Jaakon käännöstä (KJV). Tekijät käyttävät kuitenkin muitakin 
englanninkielisiä käännöksiä, jotka ilmaistaan niiden alla annetuilla lyhenteillä. 
NKJV -New King James Version
AMP	 -The	Amplified	Bible
	 -The	Amplified	Classic	Bible
TANT	 -The	Amplified	New	Translation
TLB	 -The	Living	Bible
CEV -Contemporary English Version
NASB	 -New	American	Standard	Bible
ISV -International Standard Version
 -New International Version
 -The Message Translation
WEB	 -The	World	English	Bible
TNLT -The New Living Translation
ASV	 -American	Standard	Version
TEV -Today’s English Version
RSV -Revised Standard Version
GNB	 -Good	News	Bible
WNT -Weymouth New Testament
NRSV -New Revised Standard Version
MOFFAT	 -Moffatt	New	Translation 
WESNT -Wesley New Testament

www.rhapsodyofrealities.org
email: rorcustomercare@loveworld360.com

NIGERIA:
Plot	97,	Durumi	District,	Abuja,	Nigeria.

51/53 Kudirat Abiola Way, Oregun
P.O.	Box	13563	Ikeja,	Lagos
Tel.: 01-8888186

UNITED KINGDOM: 
Unit	C2,	Thames	View	Business	
Centre,	Barlow	Way	Rainham-Essex,	
RM13	8BT.	
Tel.: +44 (0)1708 556 604
        +44 (0)08001310604
    

CANADA:
Christ	Embassy	Int’l	Office,	
4101 Steeles Ave. West. 
Suite 201. Toronto M37. Vaughan
Tel.:+1 647-341-9091

USA:
Christ Embassy Houston,
8623	Hemlock	Hill	Drive
Houston,	Texas.	77083
 Tel.: +1-281-759-5111

SOUTH AFRICA:
303 Pretoria Avenue
Cnr.	Harley	and	Braam	Fischer,		
Randburg, Gauteng 2194
South	Africa.
Tel.:+27 11 326 0971



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 1,500 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 jokapäiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Luukas kertoo kauniin tarinan Apostolien 
tekojen luvussa 10 Korneliuksesta, joka oli 

sadanpäämiehenä italialaisessa sotaväen osastossa. 
Vaikka hän oli hurskas mies, hän ei ollut vielä pelastunut. 
Herran enkeli ilmestyi hänelle ja ohjeisti häntä lähettämään 
miehiä noutamaan Pietaria, joka kertoisi hänelle ne sanat, 
joiden kautta hän ja hänen perhekuntansa tulisivat 
pelastumaan (Apostolien teot 11:13-14). Kun Pietari oli 
sitten Korneliuksen talossa julistamassa Evankeliumia, 
tapahtui jotain hyvin poikkeuksellista: “...laskeutui 
Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan 
kuulemassa” (Apostolien teot 10:44).

Huomaa sana “laskeutui,” joka on käännetty kreikan 
kielen sanasta “epipiptō.” Se tarkoittaa sateen tapaista 
laskeutumista tai vuodatusta. Se tarkoittaa myös sitä, 
että joku laskeutuu yllesi aivan kuten hän syleilisi sinua. 
Kun Pietari puhui näitä pelastuksen armollisia sanoja, 
Pyhä Henki alkoi syleilemään kaikkia Korneliuksen 
perhekunnassa olleita ja he kaikki tulivat uudelleen 
luoduiksi ja Hengellä täytetyiksi. Halleluja! 

Tämä on se mitä tapahtuu, kun me olemme 
palvelemassa Hengen kautta, meidän kuulijamme tulevat 
kietaistuiksi mukaan Isän rakkauteen! He nauttivat 
Hengen syleilystä ja kokevat sydämessään tarvitsevansa 
pelastusta, sillä meidän sanamme eivät ole ainoastaan 
vain sanoja. Meidän todistuksemme Kristuksesta ja 
Hänessä olevasta pelastuksesta on aivan kuten Pietarin 
kirjekin. Meidän sisimmästämme kumpuavat elävän 
veden virrat (Johannes 7:38). Näin ollen sinun sanasi 
eivät ole enää suostuttelevia ihmisviisauden sanoja, vaan 

HENGEN KAUTTA PALVELEMINEN

Pietarin kirje vielä puhuessa laskeutui Pyhä 
Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan 

kuulemassa (Apostolien teot 10:44).

perjantai 1
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sanoja, joista käy ilmi Hengen todellisuus ja voima. 
Useat ihmiset, jotka tungeksivat Jeesuksen ympärillä, 

kokivat tämän Hengen syleilyn. Luukkaan evankeliumi 
5:17 (KJV) kertoo meille, ”...kun hän opetti, istui siinä 
fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista 
Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran 
voima vaikutti niin, että sairaita alkoi paranemaan.” 
Ilmassa oli todella jotain, kun Jeesus puhui. Hänen 
sanansa olivat täynnä jumalallista energiaa. Kunnia 
Jumalalle! 

Jumalan voima pelastumiseen, vapautumiseen, 
siunaamiseen ja kaikenlaiseen apuun on Evankeliumissa, 
jota sinun tulee kuljettaa mukanasi ja viestiä kaikkialla 
eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. Tämän takia sinun 
tulee olla aina täynnä Henkeä, aivan kuten Paavali 
kehotti Efesolaiskirjeessä 5:18-20.

Hengen täyteys, Hänen jumalallinen kirkkaus ja 
läsnäolo, tulevat välitetyiksi eteenpäin puhumiesi sanojen 
kautta. Sillä hetkellä, kun sinä alat puhumaan, silloin usko 
sekä syvä varmuus pelastuksesta, vapautumisesta ja 
loppumattomista siunauksista, tulevat herätellyiksi esiin 
kuulijoittesi sydämissä! Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sanani ovat 
aivan täyteen ladattuina jumalallista voimaa. Sanani 
ovat elämää mullistavia ja ne saavat aikaan sen, 
että syntiset kokevat tarvitsevansa pelastusta ja ne 
perustavat näin sinun jumalallisia suunnitelmia ja 
tarkoituksia monien ihmisten elämiin, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumala vapautt i  Jerusalemin temppel in 
palveluksestaan silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin. 

Hänen vielä ollessa ristillä ne pitkät kolme tuntia, 
Raamattu kertoo pimeyden peittäneen maan, kallioiden 
halkeilleen ja maan järisseen. 

Jumalan läsnäolo oli ollut Kaikkeinpyhimmässä 
osassa temppeliä ja se oli erotettu omaksi Pyhäksi 
paikakseen paksulla verholla, joka oli pituudeltaan 40 
kyynärää, korkeudeltaan 20 kyynärää ja paksuudeltaan 
4 tuumaa (lue Matteus 27:45-51). Mutta kun Jeesus 
sanoi ristillä, “Se on täytetty!” Raamattu kertoo, että 
tämä paksu esirippu repesi kahtia ylhäältä alaspäin ja 
Kaikkeinpyhin tuli avatuksi ja näin Jumalan läsnäolo 
poistui temppelistä.  

Ennen tätä päivää, ainoastaan vain ylipapilla oli 
ollut oikeus astua sisälle Jumalan läsnäoloon. Mutta 
silloin, kun tämä jumalallinen läsnäolo palasi Pyhän 
Hengen mukana, Seurakunta syntyi. Ihmiskehosta tuli 
Jumalan elävä asuinsija! Ja nyt Hän asuu meissä. Kunnia 
Jumalalle!

Sinä olet elävän Jumalan temppeli. Sinulla tulee 
olla joka päivä tämä tietoisuus, kun vaellat täällä maan 

HÄNEN ELÄVÄ ASUINSIJA

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 
ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 
Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 
sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava 
heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani
 (2. Korinttolaiskirje 6:16).

lauantai 2
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päällä, että sinä olet Jumalan liikkuva päämaja. Kun olet 
tietoinen tästä, sinä et voi koskaan tulla kukistetuksi, 
koska sinä ymmärrät sen, että suurempi on Hän, joka 
on sinussa kuin hän, joka on tässä maailmassa. Sinä olet 
täynnä elämää, aina päästä varpaisiin saakka. Siunattu 
olkoon Jumala!

Jumalan temppelinä oleminen tarkoittaa sitä, 
että sinun keuhkot, munuaiset, sydän ja kaikki kehosi 
sisäelimet ja järjestelmät ovat Jumalan Hengen 
täyttämiä. Sinut on tehty Hänessä täydelliseksi. Tämä 
on se tietoisuus, jota sinun tulee kantaa kaiken aikaa, 
riippumatta niistä kaikista haasteista, joita tiellesi tulee. 
1. Johanneksen kirje 4:4 (NKJV) sanoo, “Lapsukaiset, 
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä 
Hän, joka on teissä, on suurempi kuin hän, joka on 
maailmassa.” Halleluja!

Suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän, joka 
on maailmassa! Olen täynnä elämää aina päästä 
varpaisiin saakka. Mikään sairaus, tauti tai heikkous 
ei voi kiinnittää itseään minun kehooni! Kristus 
minussa on kirkkauden toivo, vahvuus ja voitto! 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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sunnuntai  3

Kun Jeesus syntyi, Raamattu kertoo meille, 
että kuningas Herodes järjesti ihmisjahdin 

tappaakseen tämän pienen lapsen. Mutta Herran enkeli 
ilmestyi Joosefille unessa ja käski häntä ottamaan lapsen 
ja lapsen äidin mukaan ja pakenemaan Egyptiin (Matteus 
2:13-14).

Joosef teki juuri niin kuin häntä oli ohjeistettu, 
mutta mietitäänpä vielä hetki tätä: Me emme puhu tässä 
mistä tahansa lapsesta, me puhumme nyt Jeesuksesta, 
Pelastajasta. “Eikö kaikkien enkelien pitäisi suojella 
Häntä? Miksi Hänen täytyi paeta Egyptiin?”, saatat ehkä 
kysyä. Ensinnäkin, meidän tulee ymmärtää, että näissä 
ohjeissa, jotka enkeli antoi Joosefille, ei ollut minkäänlaista 
harhaanjohtamista. Jeesuksen elämää kohtaan oli 
olemassa todellinen uhka ja Herodes olisi itse asiassa 
voinut tappaa tämän lapsen, jos Joosef ei olisi seurannut 
tätä annettua ohjeistusta.

Huomaa myös se, että Herran enkeli ei sanonut, “...
pakene Syyriaan….” Vaan ohjeistus oli selkeä: (Matteus 
2:13-14).pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kun minä 
sinulle sanon.” Jos Joosef olisi mennyt Syyriaan, hän olisi 
kohdannut siellä muita ongelmia. On tärkeää, että me 
olemme siellä, missä Jumala tahtoo meidän olevan. Hänen 
suojeluksensa ei ole kaikkialla. Hänen suojeluksensa on 
niissä ohjeissa, mitä Hän antaa sinulle.

2. Mooseksen kirjassa 12 on samankaltainen esimerkki. 
Faaraon sinnikkään vastustuksen ja kovasydämisyyden 
lopputuloksena, kun hän kieltäytyi päästämästä Jumalan 
ihmisiä lähtemään, kuoleman enkeli määrättiin lopulta 
tekemään tuhoa Egyptissä. Herra kuitenkin ohjeisti 
jokaista israelilaisten perhekuntaa tappamaan karitsan 
ja merkitsemään ovenkarmit tämän teurastetun karitsan 
verellä, mutta heidän itsensä tuli pysyä taloissaan sisällä! 

JUMALAN PERIAATE SUOJELUKSELLE

Joka Korkeimman suojassa istuu ja 
Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy

 (Psalmi 91:1).
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Egyptiläisten taloja ei oltu merkattu, joten kuoleman 
enkeli löi kuoliaaksi jokaisen esikoisen, olipa sitten 
kyseessä ihminen tai eläin. Mutta tiesitkö, että Egyptissä oli 
myös muitakin muukalaisia, jotka eivät olleet juutalaisia, 
jotka tiesivät tästä ja merkitsivät myös omat talonsa, ja 
aivan kuten israelilaisille, niin myös heidän kotiensa ylle 
tuli suojelus. Me tiedämme tämän olevan totta, koska 
Raamattu kertoo, että kun Israel lähti Egyptistä, “...
heidän kanssaan lähti myös paljon sekalaista väkeä…” 
(2. Mooseksen kirja 12:38). He pääsivät tätä hävitystä 
pakoon, koska he tottelivat Jumalan antamia suojeluksen 
periaatteita. Jotkut ihmiset luulevat voivansa tehdä ihan 
vaan mitä itse haluavat ja että he voivat itse valita minkä 
hyvänsä tien kulkeakseen. Ja sitten he vielä luulevat, että 
Jumalan tulisi havaita tämä siten, että Hän suojelisi ja 
varjelisi heidät sielläkin vielä kaikelta pahalta. Se ei mene 
näin!  

Jumala antaa ohjeita ja suuntaa, ja sinä tulet tämän 
jumalallisen suojeluksen alle, kun seuraat niitä ohjeita 
ja sitä opastusta, mitä Hän on sinulle antanut. Sinä olet 
suojeltuna kaikelta pahan hyökkäykseltä, joka tuhoaa 
toisia, kun vain pysyt Hänen Sanassaan. Hän on se pomo, 
joten kun Hän kertoo sinulle mitä tehdä ja minne mennä, 
noudata näitä ohjeita. Kun asetat itsesi Hänen täydelliseen 
tahtoonsa, sinä tulet elämään jatkuvassa suojeluksessa. 
Halleluja!

Minä elän Kristuksessa, joten olen ikuisesti turvassa 
ja suojeltuna kaikelta pahan hyökkäykseltä, joka 
tuhoaa toisia. Mikään minua vastaan suunnattu ase 
ei tule toimimaan, koska Jumalan Sana on minun 
elämäni. Minä elän, liikun ja koko olemukseni on 
Kristuksessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Ympäri vuoden ihmiset viettävät monenlaisia 
lomia, mutta kun me puhumme sielujen 

voittamisesta, siihen ei ole olemassa minkäänlaisia 
lomia. Saatana ei pidä lomaa ihmisten elämien 
tuhoamisesta. Vihollinen on jääräpäisempi ja häijympi 
kuin koskaan aikaisemmin hänen pyrkimyksissään estää 
ihmisiä kuulemasta totuutta kirkkauden täyteisestä 
Evankeliumista. Mutta meidän sydämen palomme, 
saada nähdä heidän pelastuvan, kasvaa puolestaan 
vaan entistä suuremmaksi ja vahvemmaksi.

Hyödynnä jokainen käytettävissäsi oleva 
mahdollisuus voittaa sieluja ja tuoda syntisiä 
Kristukselle. Käytä jokainen hetki hyväksi. Jumalan 
pelastuksen-agenttina sinun tulee maksimoida  kaikki 
käytettävissäsi oleva aika siihen, että käännät syntisiä 
pimeydestä valoon ja Saatanan vallan alta Jumalan 
tykö! Muista se, että tämä Jumalan kirkkauden siunattu 
Evankeliumi on uskottu sinun käsiisi (1. Timoteus 1:11). 
Joten meidän tulee julistaa sitä sillä kiireellisyydellä, 
jonka se ansaitsee. Jo pelkkä ajatuskin siitä, että me 
olemme Hänen pelastuksen viestin haltijoina, on 
todella suurenmoista. Tämä on jotain, mitä enkelitkin 
ihmettelevät. Mutta se on meidän kutsumuksemme. 

Tämä näyttää meille sen miten paljon Jumala 

EI LOMIA SIELUJEN VOITTAMISESTA

Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja 
sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, 
kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja 

opetuksella (2. kirje Timoteukselle 4:2).

maanantai 4
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luottaa meihin, koska luottamuksen arvo mitataan 
sillä, miten paljon sinun käsiisi uskotaan vastuuta. Hän 
luotti meidän käsiimme kaikkein tärkeimmän uutisen 
ja viestin mitä koko maailmassa on olemassa, kautta 
kaikkien aikojen ja sukupolvien: Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumin. Mikä siunaus!

Anna Evankeliumin tulen palaa suurella liekillä 
sydämessäsi joka päivä. Tee päätös mielessäsi, 
että maksoi mitä maksoi, sinä tulet olemaan aivan 
eturintamassa viemässä tätä viestiä eteenpäin 
ja tuomassa kadotettuja sieluja sisälle Jumalan 
Kuningaskuntaan.

Tämä Hänen viestinsä, jota me kannamme on 
voimallinen ja täynnä jumalallista energiaa pelastamaan 
ja muuttamaan ihmisten elämiä. Julista sen tähden 
tätä sanomaa yötä päivää: “Saarnaa sanaa, astu esiin 
sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, 
kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella” 
(2. kirje Timoteukselle 4:2).

Minut on vahvistettu, energisoitu ja tehty rohkeaksi 
julistamaan Evankeliumia. Minä teen sen palavana, 
tuoden ihmisiä pimeydestä Kuningaskunnan valoon 
ja Jumalan poikien kunniakkaaseen vapauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen. 
Raamattu julistaa meille (Roomalaiskirje 

1:16), että ei ole olemassa mitään toista tietä. Ole 
täysin ehdoton tämän suhteen. On olemassa monia 
ihmisryhmiä, jotka laittavat henkensä vaaraan oman 
aatteensa puolesta. Monetkaan meistä eivät edes usko 
heidän asiaansa, mutta silti he ovat laittaneet oman 
henkensä peliin sellaisen asian puolesta, jonka me taas 
tiedämme olevan väärin. Mutta meidän asiamme on 
oikea, joten kuinka paljon suurempia uhrauksia meidän 
sitten tulisikaan olla valmiita tekemään asiamme eteen? 

Kun olin vielä nuoruuteni alkuvaiheessa, päätin 
mielessäni, että koska asiani on oikea, tulisin laittamaan 
aivan kaiken peliin sen puolesta. Tein päätöksen 
sen suhteen, että mikään täällä maan päällä ei voisi 
koskaan olla riittävän hyvää pysäyttämään minua ja 
ettei yksikään maallinen tarjous tulisi koskaan viemään 
minun keskittymistäni pois Evankeliumista. Kyseessä oli 
elämää itseään arvokkaampi asia, enkä enää välittänyt 
siitä, mitä minusta itsestäni tulisi sitä julistaessani.

Muistan rukoilleeni tuolloin, “Herra, jos minun 
tulee kulkea tämän maailman laaksojen, kukkuloiden 
ja vuorten läpi, ilman että minulla olisi edes mitään 
paikkaa yöpymiseen, en välitä siitä. Tämä Evankeliumi 
on kaikkea muuta arvokkaampi.” Silläkään ei olisi ollut 

ASIA - JOKA ON ELÄMÄÄ 
ARVOKKAAMPI 

En minä kuitenkaan pidä henkeäni 
itselleni minkään arvoisena, kunhan vain 
täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä 

Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan 
armon evankeliumin todistamisen 

(Apostolien teot 20:24).

tiistai 5
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minulle mitään väliä, vaikka minun olisi tullut julistaa 
sitä ainoastaan vain köyhistä köyhimmille ja elää heidän 
keskuudessaan, jotta olisin saanut tuotua heille tämän 
Evankeliumin valon. Minä olin valmiina!

Panokset eivät ole olleet koskaan suuremmat, kuin 
mitä ne ovat tänä päivänä.  Joten sitoudu Evankeliumiin, 
aivan kuten Paavalikin. Lue vielä uudelleen hänen 
inspiroivat ajatukset avausjakeestamme. Sinä olet 
se, johon Jumala luottaa kaikessa siinä, että ihmiset 
saadaan pelastettua. Eli siinä, että ihmiset saadaan 
pelastettua helvetiltä ja että heidät saadaan myös 
kantamaan Jeesuksen Kristuksen veren värjäämää 
voitonkylttiä ympäri maailmaa. Tämä on ainoa tie.  

Raamattu näyttää meille sen, että ei ole olemassa 
mitään toista nimeä taivaan alla ihmisille, jossa me 
voisimme pelastua (Apostolien teot 4:12). Jos tämä on 
totta, ja kiitos Jumalalle että se on, silloin panokset ovat 
todella korkeat. Aivan kaiken meidän elämässä, kaiken 
sen, mitä me sanomme ja teemme, tulisi olla täynnä 
sydämen paloa Kristuksen ja Hänen iankaikkisen 
pelastuksen sanoman puoleen koko ihmiskunnan 
pelastumiseksi.

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet katsonut 
minut luotettavaksi uskoessasi minulle tämän 
sovituksen viran. Seison horjumattomana omassa 
sitoumuksessani Evankeliumin puolesta ja teen 
jatkuvaa vaikutusta ihmisiin Jumalan vanhurskauden 
voiman kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 6

Näissä profetaalisissa sanoissa Siionilla 
viitataan Seurakuntaan, sillä se on Jumalan 

asuinpaikka. Jumalan Sana paljastaa sen meille 
kauneuden täydellisyytenä, josta Jumala loistaa. Mutta 
King James -käännös ja muutamat muutkin käännökset 
eivät ole osuneet tässä ylempänä olevassa jakeessa 
aivan oikeaan. Alkuperäisessä heprean kielessä 
tämän jakeen jälkimmäinen osa antaa viittauksen 
jatkuvuuteen. Se kääntyy siis näin ollen, “Siionista, joka 
on kauneuden täydellisyys, Jumala loistaa kirkkautta.” 
Hänen kirkkaus loistaa siis jatkuvasti. 

Psalmissa 90:17 (KJV) me näemme sen miten 
Mooses, Jumalan mies, huudahtaa rukoillessaan, “...
tulkoon osaksemme Herran, meidän Jumalamme 
kauneus. Suo menestyä meille kättemme työn....” 
Mikä rukous! Hän puhui tässä kohtaa siitä sinussa 
olevasta jumalallisesta energiasta Jumalan lapsena 
ollessasi, joka tuottaa meihin erinomaisuutta: aivan 
erityistä kauneutta.

Mutta kiitos Jumalalle! Meille on vastattu tähän 
rukoukseen. Me olemme Hänen kauneutensa kruunu 
(Jaakob 1:18). Sinun elämässäsi on jotain erityistä. 
Sinä kannat Jumalan kirkkautta kaikkialle minne menet 

SINÄ SÄTEILET HÄNEN KAUNEUTTAAN
Siionista, joka on kauneuden täydellisyys, 
Jumala on loistanut kirkkautta (Psalmi 50:2).
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ja tämä kauneus tuo mukanaan sen, että elämäsi on 
miellyttävää, täynnä suosiota, ylennyksiä ja jatkuvaa 
kasvua. 

Ole aina tietoisena siitä, että sinä olet puettuna 
Jumalan kauneuteen ja että olet tullut Hengen sateiden 
kastelemaksi—Hänen Henkensä vuolaassa virrassa. 
Jumala lähetti profeetta Jesajan kertomaan israelilaisille, 
että Hän antaisi heille kauneutta tuhkan sijaan (Jesaja 
61:3), kauneuden juhlapäähineen.

Sen sijaan, että sallisit olosuhteiden alkaa 
kyseenalaistamaan Jumalan läsnäoloa sinun elämässäsi, 
opi näkemään Jumalan kauneutta. Sinä olet Jumalan 
kauneus, olet Hänen kuvansa, tarkka kuva Hänestä 
sekä Hänen loistokkaasta kirkkaudestaan. Sinä säteilet 
Hänen loistokkuutta. Halleluja!

Jumalan kirkkaus tulee minussa julki. Olen tarkka 
kuva Hänestä ja Hänen kirkkautensa loistosta! Minä 
pursuilen kaikenlaista erinomaisuutta ja jumaluuden 
täydellisyyttä. Elämäni on todistusta Jumalan 
viisaudesta ja armosta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Ilmaisu “Iankaikkinen Isä” on usein käännetty 
tarkoittamaan “Iankaikkisuuden Isää,” mutta 

tämä ei ole se, mitä sillä tarkoitetaan. Tarkastellaanpa 
tätä sellaisella tavalla, joka on helppo ymmärtää: 
Kuvittelepa nuori mies, jonka isä oli voimallinen ja 
vaikutusvaltainen mies. Nuori mies laski paljon isänsä 
varaan, mutta sitten hänen isänsä kuoli. 

Hänen isänsä poisnukkumisen seurauksena 
syntyneen tyhjiön ja vaikeuksien keskellä hän sitten 
huokaisee, “Jos vain isäni olisi täällä, asiat olisivat 
paremmin, enkä joutuisi käymään kaikkea tätä läpi. 
Tiedän, että hän olisi auttanut minua ja neuvonut 
minua. Hän olisi ollut kaikessa apunani!”

Tässä on nyt se, mitä tämän nuoren miehen tulee 
tietää: Hänen isänsä saattaa olla kyllä kuollut, mutta 
on olemassa Isä, joka on aina olemassa sinua varten. 
Hän on sinun iankaikkinen Isäsi! Sinä et tule koskaan 
menettämään Häntä, koska Hän elää aina ja on aina 
sinussa ja sinun kanssasi Pyhän Henkensä kautta. 
Hänen Nimensä on Jeesus!

Saatat ehkä sanoa, “Elämäni on ollut niin vaikeaa 

HÄN ON IANKAIKKINEN ISÄSI

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika 
on meille annettu, jonka hartioilla 

on herraus, ja hänen nimensä 
on: Ihmeellinen neuvonantaja, 

Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 
Rauhanruhtinas (Jesaja 9:6).

torstai 7
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aina siitä lähtien, kun menetin molemmat vanhempani 
ja jäin orvoksi,” mutta älä vaivu epätoivoon. Luetaanpa 
nämä Jeesuksen puhumat sanat, “En minä jätä teitä 
orvoiksi [lohduttomiksi, yksinäisiksi, sureviksi, 
hylätyiksi, avuttomiksi]…” (Johannes 14:18 AMPC). 
Sinä et ole isätön. Pyhä Henki on Isä sinussa ja Hän 
on sinun auttajasi. Hän on kaikki se apu, mitä sinä voit 
koskaan tarvita elämässäsi. 

Jeesus sanoi, “...Isä, joka minussa asuu, tekee 
teot, jotka ovat hänen“ (Johannes 14:10). Aivan 
kuten Hän meni, niin menet myös sinäkin kaikkialle 
Taivaallisen Isäsi kanssa, koska Hän asuu sinussa. Sinun 
tulisi olla aina tietoisena tästä. Sinä et ole yksin, sinä 
olet Isässä ja Isä—sinun iankaikkinen Isäsi—on sinussa. 
Ylistys Jumalalle!

Rakas Taivaallinen Isäni, minä kiitän sinua siitä, 
että voin olla täysin varma, että sinä olet kanssani 
iankaikkisesti. Kuljen sinun läsnäolossasi, joka on 
pysyvästi sisälläni ja tiedän sen, että sinä autat minua 
aina voimallisesti kaikessa mahdollisessa ja että sinun 
energiasi vie minua kohti yhä suurempaa menestystä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



KATSE KIINNITETTYNÄ SANAAN... Selvin todistus
 mietiskelyn voimasta

Minun nimeni on Selvi Susanty ja asun Indonesiassa. Eräänä 
päivänä menin sairaalaan tarkistuttamaan pientä kyhmyä, joka 
oli ilmestynyt oikeaan rintaani ja lääkäri sanoi minulle, että se oli 
syöpä. Seitsemän kuukauden ajan se kasvoi isommaksi ja lääkäri 
neuvoi minua aloittamaan kemoterapian.
Toisen kemoterapia hoidon jälkeisenä päivänä, eräs ystäväni, 
joka oli osallistunut Parantumiskouluun ja oli parantunut siellä, 
jakoi oman todistuksensa minun kanssani. Tämä herätti minun 
sydämessäni uskoa ja sanoin itselleni, “Minä alan opiskelemaan 
Jumalan Sanaa Rapsodia Todellisuuksista kirjasesta ja tulen paran-
tumaan.” 
Sen jälkeen aloin opiskelemaan intensiivisesti Rapsodia Todellisu-
uksista päivän sanaa. Kopioin joka päivä Rapsodiasta kaikki suun 
tunnustukset, tulostin ne paperille ja laitoin ne makuuhuoneeni 
seinälle. Minä kiinnitin katseeni Sanaan ja toistin näitä sanoja joka 
aamu, kunnes pystyin kirjaimellisesti luettelemaan ne ulkoa.
Seuraavassa kuussa menin syöpätesteihin ja lääkärinlausunto oli 
tämä: “Hänen kehossaan ei ole yhtäkään syöpäsolua.” Tämä oli su-
urenmoinen uutinen, vaikkakin se oli vain vahvistus minulle, sillä 
olin tiennyt jo pidemmän aikaa sen, että Jumala oli jo parantanut 
minut. Nyt minä voin tehdä asioita, joita en ennen voinut tehdä. 
Kiitos Jumalalle siitä, että Hän paransi minut Rapsodia Todellisu-
uksista päivän sanan kautta. 
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Monet ihmiset eivät ota juurikaan aikaa omien 
ajatusprosessiensa tarkastelemiseen eli 

siihen miten heidän mielensä toimii. Sellaiseen mieleen, 
jota ei ole vielä uudistettu Sanalla, nousee usein 
kaikkein kummallisimpia ajatuksia. Sellaiset mielet ovat 
täynnä negatiivisuutta. 

On olemassa esimerkiksi semmoisia ihmisiä, jotka 
ajattelevat aina, kun jokin uusi laki tai menettelytapa 
otetaan käytäntöön, että se tulee olemaan heille 
varmasti vaan haitaksi. He näkevät itsensä kaiken aikaa 
vain uhreina. Joten he kantavat siksi epäluottamuksen 
taakkaa kaikkia kohtaan, sillä se on se tapa, miten 
heidän mielensä toimivat. 

Voit löytää jopa seurakunnasta sellaisen jäsenen, 
joka lopetti seurakunnassa käymisen sen seurauksena, 
koska hän ajatteli pastorin saarnan olevan yleensä aina 
juuri hänestä. Kun taas samaan aikaan joku toinen, joka 
on kuullut saman saarnan sanoo, “Tulin seurakuntaan 
sinä päivänä ja se saarna oli juuri minusta. Tarkoitan 
siis, että pystyin tunnistamaan itseni kaikesta siitä, 
mitä pastori sanoi ja sen seurauksena tein päätöksen 
muuttaa omaa toimintaani.”

Huomaatko sen miten toinen päätti jäädä 
seurakuntaan ja kasvaa, kun taas toinen päätti 
jättää kyseisen seurakunnan. Kyse on heidän 

SILLÄ ON MERKITYSTÄ MITEN SINÄ 
AJATTELET 

Mutta hän sanoi heille: Miksi olette 
hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia 

ajatuksia teidän sydämeenne?
 (Luukas 24:38).

perjantai 8
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ajattelutavoistaan. Sinun ajatuksesi voivat pitää sinut 
joko jatkuvan menestyksen tiellä tai epäonnistumisen 
tiellä. Tästä syystä meidän täytyy uudistaa omaa 
mieltämme jatkuvasti Jumalan Sanalla (Roomalaiskirje 
12:2).

Ellet itse muuta omaa ajattelutapaasi, sinun 
elämäsi ja olosuhteesi eivät tule muuttumaan. Sinun 
täytyy valita ajatustesi luonne. Ota hallintavalta 
omista ajatuksistasi. Jumala on antanut meille kyvyn 
ajatustemme valvomiseen, joko hyväksymään tai 
hylkäämään vääriä ajatuksia. Joten varmista siis aina 
se, että sinun ajatuksesi ovat terveitä: “Ja vielä, veljet, 
kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä 
oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä 
hyvää todistusta, jos siinä on jotakin hyvää ja jos on 
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa” (Filippiläiskirje 4:8 
KJV). 

Mieleeni tulvii jatkuvasti hyviä ideoita ja kuvia 
menestyksestä, mahdollisuuksista ja voitoista. Minä 
otan hallintavallan ajatusteni ylitse ja kieltäydyn 
ajattelemasta negatiivisesti, sillä Pyhä Henki saa 
minussa aikaan sen, että ajattelen terveitä ajatuksia, 
sanon oikeita sanoja ja sen että toimin oikealla 
tavalla. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Sinun ajatteluprosessin ja ajattelumallin välillä 
on olemassa ero. Mikä on ajattelumalli? Se on 

tapoihin tai luonteeseen perustuva mielen asenne, joka 
määrittelee sen, miten sinä tulkitset tilanteita ja miten 
sinä reagoit erilaisiin tilanteisiin.

Jokaisella meistä on ajattelumalli, mutta tärkeintä 
on se, mistä lähteestä tämä sinun ajattelumallisi on 
muodostunut. Jumalan Sanan täytyy saada luoda 
raamit ja muotoilla sinun mielesi asenne ja luonne 
uusiksi kaikkien elämän asioiden suhteen, koska 
muutoin sinä tulet uppoamaan. Jumalan Sanan 
opiskeleminen ja mietiskeleminen tulee antamaan 
sinulle aivan erityislaatuisen ajattelumallin; vanhurskaan 
mielenlaadun. 

Vanhurskaan mielenlaatu ja ajattelumalli eivät 
ole lahjoja, vaan sinun tulee itse kehittää niitä. Et 
voi vain rukoilla ja sanoa, “Minä vastaanotan tämän 
ajattelumallin,” ei, se ei toimi tällä tavoin. Sinun täytyy 
antaa Sanan vallata ja kyllästää sinut opiskelemalla ja 
mietiskelemällä Sanaa päivittäin. Tämän seurauksena 

SANAN MUKAINEN AJATTELUMALLI 

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, niin että osaatte arvioida, mikä on 
se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan 

tahto (Roomalaiskirje 12:2 KJV).

lauantai 9
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tulet huomaamaan sen, että sinun ajatteluprosessisi 
ovat tulleet muutetuiksi. Tulet huomaamaan mielesi 
asenteen ja hengellisen arvostuksesi erinäisiä asioita 
kohtaan kehittyneen. Siinä missä sinä tapasit vielä 
mietiskellä epäonnistumista, köyhyyttä, sairautta, jne, 
tuletkin huomaamaan sen, että sinä olet nyt luopunut 
näistä negatiivisista ajatuksista ja olet vastaanottanut 
uusia jumalallisia ajatuksia rakkaudesta, voitosta, 
uskosta, hallintavallasta, terveydestä ja vahvuudesta. 
Halleluja!

Rakas Isä, olen niin kiitollinen siitä, että sinun Sanasi 
kautta minuun on kehittynyt vanhurskaan mielenlaatu 
ja ajattelumalli. Minä tulkitsen olosuhteita ja 
tilanteita sinun Sanasi näkökulmasta. Sinun Sanasi 
mietiskelyn kautta, minun mieleni tulee uudelleen 
ohjelmoiduksi ja vaikutetuksi siten, että kykenen 
arvioimaan, vastaamaan ja tulkitsemaan kaikenlaisia 
tilanteita aivan erinomaisella tarkkuudella ja tavalla, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 10

Ylempänä olevassa avausjakeessamme käännetty 
sana “kommunikaatio” tulee kreikan kielen 

sanasta “Homilia” ja sillä on tekemistä sellaisen keskustelun 
tai yhteyden kanssa, joka tulee kumppanuudesta 
niiden kanssa, joiden kanssa sinä olet tekemisissä. 
Avausjakeestamme käy ilmi millainen lopputulos ja 
vaikutus tällaisella kommunikaatiolla on ja siitä me 
näemme sen, että on aivan erityisen tärkeää olla tarkkana 
sen suhteen, kenen seurassa vietämme aikamme. Ne 
ihmiset ketä sinä kuuntelet ja kenen kanssa sinä olet 
yhteyksissä, voivat turmella sinun elämäsi.

Kun opiskelet avausjaettamme seuraavia jakeita, voit 
huomata kuinka apostoli Paavali kertoo meille tietyistä 
ihmisistä, jotka ovat opettaneet, että ei tule olemaan 
mitään ylösnousemusta. Tämmöisten vääränlaisten 
opetusten kuunteleminen, kuten Raamattu sanoo, voi 
antaa meille turmeltuneen ajatusmallin ja mielenlaadun.

Älä kuuntele mitä tahansa julistajaa tai opettajaa vain 
siksi, että se mitä he sanovat kuulostaa uskonnolliselta. Älä 
vastaanota neuvoja keneltä tahansa, sinun ei myöskään 
tulisi lukea jokaisen televisiossa näkemäsi saarnamiehen 
kirjoittamia kirjoja tai kuunnella heidän opetustaan. 
Raamattu kehottaa meitä koettelemaan erilaisia oppeja. 
Tästä syystä sinun täytyy opiskella ja tuntea Raamatun 
kirjoitukset henkilökohtaisesti, jotta et enää ajelehtisi 
ympäriinsä kaikenlaisten opin tuulten heittelemänä. 
Sinun oma käytöksesi ja oma elämäsi tulee nimittäin 
varsin suuresti vaikutetuksi tällaisen kommunikaation 
seurauksena.

SILLÄ ON VÄLIÄ MINKÄLAISESSA 
SEURASSA SINÄ OLET

Älkää tulko petetyiksi: paha 
kommunikaatio turmelee hyvät tavat 

(1. Korinttolaiskirje 15:33 KJV).
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Sinä saatat ehkä itse ajatella tämän vastaanottamasi 
kommunikaation ja tiedon olevan sinulle harmitonta. 
Mutta kyse on todellisuudessa siitä, että joku kylvää 
siinä vääriä siemeniä sinun puutarhaasi, kun sinä vain 
yksinkertaisesti katselet ja kuuntelet sitä opetusta. Ja nämä 
siemenet tulevat varmasti myös kasvamaan. Sinä saatat 
sanoa, “Minä vain kuuntelen tai luen sitä kirjaa, mutta 
en todella usko kaikkea mitä siinä sanotaan.” Älä tule 
petetyksi, sillä nämä materiaalit kylvävät siemeniä sinun 
elämääsi ja ne tulevat varmasti kasvamaan ja lisääntymään. 

Anna Jumalan viisauden johdattaa sinua siinä, miten 
valitset ystäväsi. Eli ne ihmiset, joiden kanssa sinä liikut 
elämässäsi eteenpäin, sekä ne ihmiset, jotka inspiroivat 
sinua suurenmoisuuteen ja erinomaisuuteen, ja ne ihmiset, 
jotka inspiroivat sinusta tulemaan esiin kaikkein parasta, 
että voit täyttää Jumalan suunnitelman sinun elämällesi. 
Jos joku, jota saatat jopa ehkä kunnioittaa, kertoo sinulle 
jotain, minkä sinä tiedät olevan Sanan ulkopuolella, torju 
se. Hyväksy ainoastaan se, mikä on yhdenmukaisessa 
linjassa Kristuksessa Jeesuksessa olevan vanhurskauden 
sanan kanssa.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet valaissut minua 
sinun Sanasi kautta tästä terveen kommunikaation 
suuresta tärkeydestä. Minä vastaanotan viisauden, 
tiedon ja ymmärryksen siihen, että osaan valita 
oikeanlaiset keskustelut ja vuorovaikutustaidot, 
jotka kehittävät luonnettani ja auttavat minua 
täyttämään sinun kutsumuksesi ja tarkoituksesi 
minun elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jos vain oppisit käyttämään Jeesuksen Nimeä 
omassa elämässäsi ja kaikessa siinä mitä teet, sinä 

tulisit hämmästymään niistä voitoista ja ihmeellisistä 
siunauksista, mitä sinä tulisit kokemaan joka päivä. 
Hänen Nimensä on instrumentti, joka on Uuden 
Testamentin suurimpia siunauksia. Sana kehottaa 
meitä käyttämään Jeesuksen Nimeä kaikissa asioissa. 
Kolossalaiskirje 3:17 sanoo, “Ja kaikki, minkä teette 
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.” Sinä 
et voi epäonnistua tai hävitä Hänen Nimessään! Hänen 
Nimi on avain, joka avaa jokaisen oven!

Monilta on puuttunut tietoisuus Hänen Nimessään 
olevasta voimasta ja auktoriteetista. Mutta kiitos olkoon 
Jumalan! Seurakunta marssii eteenpäin, tieto lisääntyy 
ja monet saavat selville sen, keitä he ovat Kristuksessa ja 
he löytävät heidän oman paikkansa Hänen Nimessään 
olevassa kirkkaudessa ja herruudessa.

Filippiläiskirje 2:9-11 kertoo meille, että Jumala on 
antanut Jeesukselle Nimen, joka on kaikkia muita nimiä 
korkeammalla. Jumala on laittanut kaiken auktoriteetin 

PÄIVITTÄISET SIUNAUKSET HÄNEN 
NIMESSÄÄN

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 (Markus 16:17-18).

maanantai 11
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Hänen Nimeensä ja tehnyt tästä lain taivaassa, maan 
päällä ja maan alla. Joten kun sinä teet vaatimuksia 
Hänen Nimessään, Hän pitää Itse huolen siitä, että se 
tapahtuu (Johannes 14:14).

Kun joku on sairaana kotonasi, älä ryntäile 
etsimään apua sieltä täältä, vaan ota tilanne haltuusi ja 
julista, “Jeesuksen Kristuksen Nimessä minä nuhtelen 
tätä kipua, minä nuhtelen tätä vaivaa!” Sano sen 
sairauden nimi ääneen ja käske sitä lähtemään! Hän 
käski meitä parantamaan sairaita, joten on meidän 
vastuullamme tehdä se Hänen Nimessään, eikä Hänen 
Nimensä koskaan epäonnistu.

Jopa juuri nytkin, ala nuhtelemaan sitä kipuasi. 
Julista, että jokainen myrsky sinun kotonasi, töissäsi, 
koulussasi ja ympäristössäsi tyyntyy. Julista sitä, että 
sinä elät yltäkylläisyydessä ja että ihana maa on tullut 
osaksesi. Käytä Hänen Nimeään aikaansaamaan niitä 
toivomiasi muutoksia ja luo siunauksia sekä itsellesi 
että myös toisille.

Rakas Isä, kiitos sinulle siitä, että olet antanut 
minulle vallan käyttää kaikkien aikojen suurinta 
lahjaa—Jeesuksen Nimeä. Kaikki mitä on olemassa 
tässä maailmassa ja sen ulkopuolella on alamaisena 
tälle Nimelle. Minä muutan toivottomia tilanteita 
ja perustan sinun tahtoasi omaan maailmaani 
tässä Nimessä. Minä elän voitokkaasti ja hallitsen 
elämäntilanteita ja olosuhteita, Jeesuksen Nimessä!

RUKOUS
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Uudestisyntyneenä ollessasi Kaikkivaltias 
Jumala elää ja kävelee sinussa Pyhän Hengen 

kautta. 2. Korinttolaiskirje 6:16 sanoo, “Ja miten 
soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? 
Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin 
Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava 
heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he 
ovat minun kansani.” Tämä ei ole mikään oletus tai 
lupaus. Sinä olet elävän Jumalan temppeli, Hän elää 
ja kävelee sinussa. 

1. Korinttolaiskirjeessä 3:16 apostoli Paavali kysyy, 
“Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että 
Jumalan Henki asuu teissä?” Tässä kohtaa käännetty 
“temppeli” sana tulee kreikan kielen sanasta “Naos,” 
joka tarkoittaa myös pyhäkköä, sellaista pyhäkköä, jossa 
on Jumalan läsnäolo. Tämä on juuri sitä kuka sinä olet: 
Jumalan pyhäkkö. Sinä olet Hänen liikkuva päämaja 
ja kaikkialle minne sinä menet, Hän menee myöskin. 
Kun joku kysyy, “Onko Jumala tässä paikassa?” sinun 
vastauksesi tulisi olla välittömästi, “Kyllä,” sillä Hän on 
sinussa. Halleluja!

SUUREMPI ON SINUSSA

Sillä hänessä me elämme ja liikumme 
ja olemme, niinkuin myös muutamat 
teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 
Sillä me olemme myös hänen sukuansa 

(Apostolienteot 17:28).

tiistai 12
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2. Korinttolaiskirje 4:7-9; Kolossalaiskirje 1:26-27

Tämä on sinun takuusi suurenmoisuuden, 
hall intavallan, erinomaisuuden, terveyden ja 
loppumattomien voittojen elämästä: Kristus sinussa 
(Kolossalaiskirje 1:27)! Koska Hän elää sinussa, sinun 
ei tarvitse yrittää voittaa, sillä sinä olet jo voittanut 
kaiken: Saatanan, maailman ja kaikki maailman 
turmeltuneet järjestelmät. 1. Johanneksen kirje 4:4 
sanoo, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette 
voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on 
suurempi kuin se, joka on maailmassa.” Kysymys 
on siitä Suuremmasta, joka elää sinussa. Tässä on 
se varmuus siitä, että sinä tulet olemaan ikuisesti 
menestyksekäs ja että sinä tulet vaeltamaan Hänen 
kunniassaan.

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minusta päämajasi, jonka kautta sinä toimit täällä 
maan päällä. Sinussa minä elän, liikun ja olen. 
Minun kehossani ei ole mitään sijaa minkäänlaisille 
sairauksille, taudeille tai heikkouksille, koska minä 
olen kaikella sinun täyteydelläsi täytettynä ja jakelen 
eteenpäin Kuningaskunnan totuuksia kaikkialla missä 
ikinä kuljen. Aamen!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 13

On tärkeää, että tunnet Jumalan tahdon kaikissa 
asioissa ja varmistat sen, että palvelet Häntä 

juuri sillä tavalla, miten Hän tahtoo, eikä sinun omien 
mielipiteittesi tai ihmisten omien ideoiden mukaisesti. 
Hän tahtoo meidän palvelevan ja palvovan Häntä 
Hänen omien suunnitelmien ja tarkoitusten mukaisesti, 
jotka löytyvät Hänen Sanastaan.

Muistellaanpa Kainin ja Aabelin tarinaa. Aabel toi 
Jumalalle uhriksi sen mitä Jumala pyysi, kun taas Kain 
toi uhriksi Jumalalle hänen itse valitsemansa uhrin (1. 
Mooseksen kirja 4:3-7). Tässä on kyse kahdesta täysin 
eri asiasta.

Jumalan kanssa kulkiessasi sinun täytyy seurata 
Hänen määräämää järjestystä. Hän sanoi Moosekselle, 
“...tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän 
keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto 
tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle 
näytän” (2. Mooseksen kirja 25:8-9). Kaiken täytyy  
siis tapahtua aina Hänen suunnitelmansa mukaisesti. 
Jeesus sanoi, “Jumala on Henki: ja jotka häntä 
palvovat, heidän tulee palvoa Häntä hengessä ja 
totuudessa” (Johannes 4:24 KJV).

Se on aivan selvää, miten sinun tulee palvoa 
Jumalaa: se tapahtuu Hengessä ja Hänen Sanansa 
mukaisesti. Millä tahansa muulla tavoin toimiminen 
tarkoittaa Hänen suunnitelmastaan pois poikkeamista. 
Näin tapahtui silloin, kun Daavidin täytyi siirtää Jumalan 
arkki Daavidin kaupunkiin. Hän laittoi kaksi miestä, 
Ussan ja Ahjon kuljettamaan arkkia uusissa vaunuissa 
(2. Samuelin kirja 6:3).

SEURAA JUMALALLISTA 
SUUNNITELMAA 

...Jumala on Henki: ja jotka häntä palvovat, 
heidän tulee palvoa Häntä hengessä ja 

totuudessa (Johannes 4:24 KJV).  
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Heidän tehdessä matkaa, yhtäkkiä vaunuja 
vetäneet härät alkoivat kompuroimaan. Ussa yritti 
estää arkin kaatumisen ja kun hän koski arkkiin hän 
kuoli välittömästi. Daavid kauhistui tapahtuneesta ja 
vastauksia etsiessään hän löysi Kirjoituksista sen, että 
ainoastaan papit olivat oikeutettuina kantamaan tai 
koskemaan Jumalan arkkiin Vanhassa Testamentissa 
(1. Aikakirja 15:2).

Daavid ymmärsi nyt tämän virheen ja valaisi tätä 
asiaa ihmisille, sanomalla papeille, “Sillä sentähden, 
ettette ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi 
Herra, meidän Jumalamme, meidät; sillä me emme 
etsineet häntä, niinkuin olisi pitänyt” (1. Aikakirja 
15:13).

Jumalan asiat tulee tehdä Jumalan tavalla. Seuraa 
Hänen suunnitelmia ja silloin tulet kokemaan Hänen 
armoaan ja siunauksiaan omassa elämässäsi sekä 
palvelutyössäsi.

Rakas Isä, kukaan ei ole niin kuin sinä, sukupolvesta 
toiseen sinä olet Jumala. Minä ylistän ja palvon 
sinua tänään kaikesta sinun rakkaudesta, armosta, 
laupeudesta ja ystävällisyydestä. Kiitän sinua myös 
Pyhän Hengen palvelutyöstä elämässäni. Kiitos 
kirjoitetusta Sanastasi, jonka olet antanut valaisemaan, 
tiedottamaan, opettamaan ja opastamaan minua 
vanhurskauden elämään. Minä kunnioitan sinua 
Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja tulen 
vaeltamaan sinun asettamassa järjestyksessä ja 
tarkoituksessa. Aamen.

RUKOUS
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Kun Jeesus käveli täällä maan päällä, Hän 
rukoili useissa erilaisissa tilanteissa ja Hänen 

rukouksensa ovat meille talletettuina Raamatussa. 
Hänen opetuslapset huomasivat, että Hänellä oli aina 
tuloksia, kun Hän rukoili, joten he sanoivat Hänelle, 
“...Herra, opeta meitä rukoilemaan…” (Luukas 11:1).

Niinpä Hän sitten antoi heille toimintamallin 
rukoukseen. Hän sanoi, “Rukoilkaa siis te näin: 
Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon 
sinun nimesi” (Matteus 6:9). Monet kristityt ovat 
väärinkäsittäneet tämän olemaan “Isä meidän” 
-rukous.” He väittävät sen olevan rukous, jonka Jeesus 
pyysi meitä kaikkia rukoilemaan ja että meidän tulisi 
myös rukoilla sen mukaisesti.

He vielä lisäävät perusteluihinsa toisen argumentin 
Luukkaan evankeliumista 11:2 (KJV), joka sanoo, “Niin 
hän sanoi heille: Kun rukoilette, sanokaa: Isä meidän 
joka olet taivaassa….” Se mitä he eivät kuitenkaan ole 
ymmärtäneet  on, että kreikan kielen sana “sanoa” tässä 
jakeessa on “lego.” Se ei tarkoita “jonkin sanomista,” 
vaan sen sijaan, se tarkoittaa ‘järjestelmällisesti jonkin 
asian esiin tuomista ja sen päälle rakentamista.’ Jeesus 
antoi omille opetuslapsilleen perustan rukouksen 
rakenteelle ja toimintamallille. Hän ei sanonut, että 
meidän pitäisi siteerata tai toistaa näitä samoja sanoja 
rukouksessa, mikä on kylläkin juuri sitä, mitä monet 
kuitenkin tekevät tänä päivänä.

Todellinen Isä meidän rukous löytyy Johanneksen 
evankeliumista 17. Lue koko luku ja tulet todella 
inspiroitumaan siitä. Ja kaiken lisäksi tämä rukouksen 
malli, jonka Hän tässä antoi opetuslapsilleen, tapahtui 
ennen kuin Hän meni ristille. Hän opetti heitä 
rukoilemaan odotuksen kanssa Jumalan Valtakunnan 

KYSE ON TOIMINTAMALLISTA, EI 
RUKOUKSESTA 

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

nimesi (Matteus 6:9).

torstai 14
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suhteen. Tässä vaiheessa Hän ei ollut vielä kuollut koko 
maailman puolesta ja maailma oli edelleenkin toisen 
valtakunnan hallintavallan alaisena, joka oli pimeyden 
valtakunta.

Uudestisyntyneinä meidät on kuitenkin jo 
vapautettu pimeyden valtakunnasta ja meidät 
on siirretty Jumalan rakkaan Pojan Valtakuntaan. 
Kolossalaiskirje 1:12-13 sanoo, “kiittäen Isää...joka 
on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt 
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.” Kaikki meidän 
tarpeemme ovat tulleet tässä valtakunnassa täytetyiksi 
Hänen kirkkauden rikkauden määrän mukaisesti. 
Joten tänä päivänä, hengellisessä mielessä siinä ei 
ole enää mitään järkeä alkaa lausumaan näitä sanoja 
Luukkaan evankeliumista 11:2-4, koska se ei ole Uuden 
Testamentin rukous. Uudessa Testamentissa rukouksen 
perustana on meidän uusi suhteemme Isän kanssa, 
joka on jumalallinen yhteys. Tämä on se, minkä Jeesus 
teki meille mahdolliseksi. Me rukoilemme nyt Hengen 
kautta ja palvomme Hengessä. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä 
valaistumisesta, jonka olen saanut Raamatun 
kirjoituksista. Olen saanut tarkkaa ja täsmällistä 
tietoa Sanasta, joka mahdollistaa sen, että pystyn 
rukoilemaan oikealla tavalla. Minä julistan, että 
maailman kansakunnat tulevat tuntemaan Jeesuksen 
Kristuksen loistokkaan Evankeliumin, joka vapauttaa 
ihmiset pimeyden vallasta heidän Kristuksessa 
olevaan loistokkaaseen perintöönsä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Tämän päivän maailmassa on niin paljon pahuutta, 
vääryyttä ja vainoa, että monet ovat todella 

huolestuneita kaikesta tästä. Mutta tämä on itse asiassa 
Raamatun kirjoitusten todeksi tulemista, sillä Raamattu 
sanoo, “Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on 
tuleva vaikeita aikoja” (2. kirje Timoteukselle 3:1).

Tätä seuraavat jakeet 2-5 listaavat joitakin pahuudelle 
ominaisia luonteenpiirteitä näinä viimeisinä päivinä: 
“Ihmiset tulevat rakastamaan itseään ja rahaa, he 
tulevat olemaan kerskailevia, ylpeitä, hyväksikäyttäviä, 
vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, 
epäpyhiä, rakkaudettomia, anteeksiantamattomia, 
panettelevia, vailla itsekontrollia, julmia, hyvän vihaajia, 
petollisia, äkkipikaisia, ylimielisiä, itsekeskeisiä ja he 
rakastavat nautintoja enemmän kuin Jumalaa -- heillä 
on jumaluuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen 
voiman…” (2. kirje Timoteukselle 3:2-5 NIV).

Kun kaikki tämä nyt sitten tapahtuu, niin jotain vielä 
suurempaa tulee myöskin tapahtumaan samanaikaisesti. 
Raamattu sanoo, “Sillä katso, pimeys peittää maan ja 
suuri synkkyys kansat, mutta sinun yllesi nousee Herra, 
ja hänen kunniansa näkyy sinun ylläsi. Ja kansat tulevat 
sinun valoosi...” (Jesaja 60:2-3 KJV). Huomaa tässä 
tämä alleviivattu kohta ja palauta mieleesi se, mitä me 
luimme avausjakeestamme. Kaikesta tästä viimeisten 
päivien pimeydestä ja pahuudesta huolimatta, sinun 
tulee loistaa aina vaan kirkkaampana.

Hän sanoo, “Kansat tulevat sinun valoosi.” Tässä 
on kyse paljon enemmästä kuin vain siitä, että Jumalan 

VALONA PIMEÄSSÄ MAAILMASSA 

Nouse, loista, sillä sinun valosi on tullut, 
ja Herran kirkkaus on noussut sinun 

yllesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja 
suuri synkkyys kansat, mutta sinun yllesi 
nousee Herra, ja hänen kunniansa näkyy 

sinun ylläsi (Jesaja 60:1-2 KJV).

perjantai 15
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valo loistaa meidän yllämme tai siitä, että Hänen 
kirkkautensa tulee meissä näkyviin. Kyse on siitä, että 
me tuomme esille uuden aikakauden, uuden päivän. 
Ajattelepa tätä tällä tapaa: Kun Jeesus tuli, Hän toi esiin 
uuden luomuksen. Hän nosti esiin Jumalan poikia, se 
oli Hänen tarkoituksensa.

Sitten Hän sanoi vielä meitä koskien, “Te olette 
maailman valo. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki 
voi olla kätkössä” (Matteus 5:14). Joten se mitä tulee 
nyt tapahtumaan, samalla kun pimeys vielä peittää tätä 
maata, on se ettemme jää enää odottelemaan sitä, 
että Jumalan valo alkaisi loistamaan, vaan sen sijaan, 
me loistamme itse, sillä Hän on tehnyt meidät Hänen 
valoksi tähän pimeään maailmaan. Joten siis, mitä 
pimeämpää maailman pimeys on, sitä kirkkaampana me 
loistamme. Ei ole koskaan sanottu, että pimeys voittaisi 
valon, sillä pimeys alistuu aina valolle. Näin ollen, kun 
nyt katsot kaikkea sitä mitä ympärillämme tapahtuu 
tämän päivän maailmassa, pysy horjumattomana. Sinun 
tulee yksinkertaisesti vaan loistaa! Miten sinä sitten 
loistat? Sinä loistat, kun toimit Jumalan Sanassa, elät 
todeksi Evankeliumia ja teet Jumalan tekoja. Matteuksen 
evankeliumi 5:16 sanoo, “Niin loistakoon teidän 
valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on 
taivaissa.” Kunnia Jumalalle! 

Minä olen maailman valo ja minun valoni loistaa 
kaikkialla karkottaen pahuuden, vääryyden ja kaikki 
muutkin pimeyden teot, vetäen ihmiset sisälle tähän 
Jumalan poikien loistokkaaseen vapauteen. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Raamattu opettaa meille, että demoniset 
henget ovat todellisia ja ne voivat tehdä pahaa 

vaikutustaan, piinata tai jopa vallata ihmisen,  jos niille 
annetaan siihen mahdollisuus. Tästä syystä sinä et 
saa antaa paholaiselle yhtään tilaa tai minkäänlaista 
mahdollisuutta omassa elämässäsi (Efesolaiskirje 4:27), 
ja tämän sinä varmistat sillä, että elät Jumalan Sanan 
valossa. 

Olitpa sitten seurakunnan jäsen, pastori tai kokenut 
palvelutyöntekijä, sinun elämässäsi ei saa olla yhtäkään 
aluetta, jolla sallisit olevan demonisia vaikutteita. 
Demonit tottelevat ainoastaan Jumalan Sanaa. Joten 
jos Sana ei ole sinussa, olet vaarallisilla vesillä. Jumalan 
Sana on valo ja valo karkottaa pimeyden. Raamattu 
kehottaa meitä vaeltamaan valossa, niin kuin Hän on 
valossa. Ja kun vaellat Kristuksen valossa, Saatanalla ei 
ole mitään sinussa. Meidän avausjakeessamme Jeesus 
sanoi, ”sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa 
hänellä ei ole mitään.” On tärkeää, että tarkistat oman 
elämäsi—katsot Jumalan peiliin (Hänen Sanaansa)—ja 
tarkastat itsesi. 

Viha, ärtyneisyys, katkeruus, jne, ovat kaikki 

ÄLÄ ANNA JALANSIJAA SAATANALLE

En minä enää puhu paljoa teidän 
kanssanne, sillä maailman ruhtinas 

tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään 
(Johannes 14:30). 

lauantai 16
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Saatanasta ja jos jotain näistä löytyy sinusta, silloin sinä 
olet antanut jalansijaa hänelle omassa elämässäsi: “Kun 
olet vihainen, älä tee syntiä; älä koskaan anna vihasi 
(sinun ärtyneisyyden, raivon tai suuttumuksen) kestää 
siihen asti, että aurinko laskee. Älä jätä [tällaista] 
tilaa itseesi tai anna jalansijaa paholaiselle [älä anna 
hänelle minkäänlaista mahdollisuutta]” (Efesolaiskirje 
4:26-27 AMPC).

Viha on henki, katkeruus on henki ja niin 
on myös ärtyneisyys. Nämä eivät ole ainoastaan 
tunteita. Niin kuin Jumalalla on erilaisia piirteitä 
Hänen persoonallisuudessaan, niin myös Saatanalla 
on hänen omat persoonallisuuden piirteensä. 
Kieltäydy siis majoittamasta kaikkea sitä, mikä on 
lähtöisin paholaisesta. Ja sen sijaan vaella Kristuksen 
rakkaudessa, ole armollinen ja ystävällinen. Anna 
kaikkesi—sinun koko olemuksesi—Jumalan kunniaksi 
Sanan alaisuuteen ja Pyhän Hengen alaisuuteen sekä 
myös siihen, että vanhurskauden elämä saisi tulla 
nähdyksi ja paljastetuksi sinussa. 

Minulla on elämän valo. Elämässäni ei ole mitään 
pimeyttä! Minä olen täynnä iloa, rauhaa, rakkautta ja 
ystävällisyyttä. Olen jatkuvasti täynnä Henkeä, koska 
kuljen Kristuksen valossa! Siunattu olkoon Jumala! 

TUNNUSTUS
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sunnuntai 17

Me kerromme aina ihmisille, että heidän tulee 
julistaa Sanaa, koska Mestari Itse antoi meille 

tämän ohjeistuksen. Apostolit julistivat Sanaa. Jeesus 
julisti myös Itse Sanaa ja nyt meidät on valtuutettu 
julistamaan tätä samaa Sanaa. Kun joku julistaa tai 
puhuu Jumalasta, se ei kuitenkaan automaattisesti heti 
tarkoita sitä, että hän olisi julistamassa Sanaa. Joten 
mitä Sana sitten on?

Sana on sanoma Jumalalta, joka paljastaa ja 
kommunikoi meille Hänen tekoja, tahtoa, ajatuksia, 
suunnitelmia, tarkoituksia ja tavoitteita. Sen 
tarkoituksena on tuoda ihminen Jumalan yhteyteen 
rakkaudessa tai vahvistaa jo tätä olemassa olevaa 
yhteyttä. Se on Hänen sanoma totuudesta, joka 
on täynnä voimaa ja jonka mukana tulee myös 
kaikki tarvittava sisältö luoda Hänen kuva niiden 
ihmisten elämiin, jotka kuulevat tämän sanoman. 
Sen sisältö koostuu Kristuksen ruumiiseen tulevista 
ilmestyksistä, huolenpidosta, täyteydestä ja ohjeista—se 
on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja 
kasvatukseksi vanhurskaudessa.

Tämä on sitä, mitä Jeesus julisti. Hän ei julistanut 
politiikkaa tai Hänen omia mielipiteitään, vaan 

JULISTA SANAA

Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, 
ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja 

vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien 
kautta (Markus 16:20).
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Hebrealaiskirje 13 & Hesekiel 16

Johannes 12:30-41 & 1. Aikakirja 17

Apostolien teot 8:25; Apostolien teot 13:5; 
Apostolien teot 14:25

Hän julisti Sanaa. Jos Sana Itse julisti Sanaa, kuinka 
paljon enemmän sinun ja minun tulisi tehdä niin. 
Uudestisyntyneenä ollessasi sinä olet Evankeliumin 
palvelija. Sinut on kutsuttu julistamaan Jumalan 
sanomaa. Sana on Hänen sanomansa, joka paljastaa 
Hänen tekonsa, tahtonsa, tarkoituksensa ja luonteensa.

Todellinen Sanan julistaja on sellainen, joka 
julistaa Jumalan tahtoa, Hänen ajatuksia, suunnitelmia, 
tarkoituksia ja tavoitteita. Hän tuo jatkuvasti ihmisiä 
Jumalan yhteyteen tai vahvistaa heidän jo olemassa 
olevaa yhteyttä Jumalan kanssa. Mitä enemmän he 
kuuntelevat tällaista henkilöä, sitä enemmän Kristuksen 
kuva tulee saamaan heissä muotoa ja paljastumaan 
heille. Kunnia Jumalalle! Ole siis todellinen Sanan 
julistaja. 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minusta 
Sanasi ilmentymän tälle maailmalle, tuomalla 
esiin minussa sinun hyvyyttäsi ja erinomaisuuttasi 
Evankeliumin kautta. Kun julistan rohkeasti sinun 
totuuden Evankeliumia, vanhurskaus, elämä ja 
kuolemattomuus tulevat paljastetuiksi ja monet 
ihmiset tuodaan yhteyteen sinun kanssasi ja heidän 
ihmeelliseen perintöönsä Kristuksessa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Aivan kuten meillä kaikilla on erilainen 
mielenlaatu, meillä kaikilla on myös erilainen 

maailmankuva. Maailmankuva on näkemys tai käsitys 
maailmasta, etenkin jostain tietystä näkökulmasta 
katsottuna. Joten kun me puhumme maailmankuvasta, 
viittaamme sillä siihen, miten sinä ymmärrät, käsität ja 
näet maailman. 

Tärkeämpää on kuitenkin se, mistä tämä 
sinuun syntynyt maailmankuva juontaa juurensa. 
Monien ihmisten maailmankuva on muodostunut 
sen perusteella, mitä he ovat lukeneet tai kuulleet 
uutisista. He eivät ole koskaan alkaneet opiskelemaan 
Raamatusta sitä, miksi tiettyjä asioita tapahtuu tässä 
nykypäivän maailmassa, mitä tulevaisuus pitää sisällään 
ja mikä heidän oma kantansa tulisi olla erilaisia asioita 
koskien.

Jotkut kristityt ovat esimerkiksi samaa mieltä 
joidenkin poliittisten ideologioiden ja suuntausten 
kanssa, jotka eivät pohjaudu Sanaan. Siinä ei ole mitään 
väärää, että kristityllä on poliittinen vakaumus, mutta 
sen täytyy olla hengellisistä lähtökohdista syntynyt. 

KRISTUKSEN INSPIROIMA 
MAAILMANKUVA

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen 

järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, 

pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja 

maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen 

(Kolossalaiskirje 2:8). 

maanantai 18
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Jaakob 1 & Hesekiel 17-19

Johannes 12:42-50 & 1. Aikakirja 18

Roomalaiskirje 1:21-22; Roomalaiskirje 16:17; 
1. Korinttolaiskirje 3:18-20

Monet ajattelevat, että Raamattu ei sano mitään 
politiikkaan liittyvää, mutta he ovat väärässä. 

Jumala antoi meille Sanansa, jotta tietäisimme 
minkälainen poliittinen suunta ja näkemys meillä tulisi 
olla. Hän antoi Sanansa opastamaan meitä, antamaan 
meille ymmärrystä ja osoittamaan meille oikeaa 
suuntaa kaikissa asioissa. 

Elä ja näe ainoastaan Jumalan perspektiivistä 
käsin. Hänen Sanansa on valo. Se on valo, jossa sinun 
tulee elää. Kun elät tällä tavalla, huolimatta tässä 
maailmassa olevasta rappiosta, sinä tulet elämään 
jatkuvasti voitossa, menestyksessä ja ilossa, koska sinä 
elät vuoren huipulta käsin. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut 
minulle oikeanlaisen näkemyksen maailmasta, 
sen rakenteista, ideoista, ihanteista ja erilaisista 
suuntauksista. Sinun Sanasi on minun valoni ja se on 
se valo, jossa minä elän. Minä elän ja näen kaiken 
vuoren huipulta käsin. Minä elän jumalallisessa 
terveydessä, super-yltäkylläisyydessä, jatkuvassa 
voitossa ja menestyksessä, riippumatta kaikesta tässä 
maailmassa olevasta rappiosta, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Ylempänä olevasta Raamatun jakeesta on 
olemassa suosittu laulu kristittyjen keskuudessa. 

Alleviivattu osa sanoo, “Jumala asuu sen linnoituksissa, 
hän on sen vahva turva.” Israelin linnoituksissa Jumala 
tunnetaan siitä, että Hän antaa turvapaikan Hänen 
omillensa. Näiden linnoitusten tarkoituksena on heidän 
suojeleminen sodassa, mutta heidän tulee kuitenkin 
luottaa enemmän Jumalan voimaan heidän suojanaan, 
kuin näihin korkeisiin ja paksuihin muureihin.

Psalmi 91:1 sanoo, “Se joka viipyy Korkeimman 
salaisessa paikassa, pysyy Kaikkivaltiaan varjossa.” 
(Psalmi 91:1 NKJV). Tämä Korkeimman salainen paikka 
ei ole rakennus tai käsin tehty temppeli, vaan se on 
Kristus ja tämä on se paikka, jossa sinä elät. Hän on 
sinun suojasi. 

Raamattu sanoo, että sinun elämäsi on kätkettynä 
Kristuksen kanssa Jumalaan (Kolossalaiskirje 3:3), joten 
tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on jatkuva: 24 tuntinen 
suojelus! Kyse on ympärivuorokautisesta suojeluksesta. 
Sinä olet Hänessä suojeltuna, koska Hänestä on tullut 
se linnoitus, jossa sinä elät. Halleluja!

Jumalan läsnäolo ja Hänen valonsa, jossa sinä 
elät, on korkeuksissa oleva paikka—se on paljon 
korkeammalla kaikkea tämän maailman pahuutta ja 
pimeyttä. Kulje siis elämäsi läpi rohkeana, tietäen sen, 

TUNTINEN SUOJELUS

Se kohoaa korkealle, se on koko maan 
ilo. Siion on kuin pohjoinen vuori, se 

on suuren kuninkaan kaupunki. Jumala 
asuu sen linnoituksissa, hän on sen vahva 

turva (Psalmi 48:2-3 KJV).

tiistai 19
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Jaakob 2-3:1-13 & Hesekiel 20-21

Johannes 13:1-11 & 1. Aikakirja 19

Daniel 3:16-18; Psalmit 27:1-3; Jesaja 43:2-3

että jokainen ase, joka on valmistettu sinun varallesi, 
on oleva tehoton. Sinun elämässäsi vaikuttaa Jumalan 
voimallinen suojelus. Daavid luotti myös tähän 
sanoessaan, “Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat 
turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on 
kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä 
lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et 
kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee” (Psalmi 
91:4-6).

Älä ole koskaan anteeksipyytelevänä, pelokkaana 
tai vastahakoisena, kun ilmaiset sinun omaa uskon 
vakaumustasi Kristusta ja Evankeliumin sanomaa 
kohtaan. Ole tietoisena siitä, että sinä olet jumalallisesti 
suojeltuna Hänessä. Raamattu sanoo, “Niin kuin 
vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra 
kansaansa nyt ja aina” (Psalmi 125:2).

Minkään tai kenenkään ei tulisi koskaan estää 
sinua julistamasta sitä, että Jeesus on Herra, koska 
Hän on suurempi kuin mikään hallitus, instituutio tai 
ihmisryhmä. Hän hallitsee yli koko universumin! Kunnia 
Hänen Nimelleen iankaikkisesti! 

Jokainen ase, joka on valmistettuna minun varalleni, 
on oleva tehoton. Jokaisen kielen, joka nousee 
käymään kanssani oikeutta, minä osoitan vääräksi! 
Minun ja perheeni, sekä myös kaikkien rakkaitteni 
elämässä vaikuttaa Jumalan voimallinen suojelus. 
Minä elän Kristuksessa, jossa olen ylempänä kaikkea 
tämän maailman pahuutta ja pimeyttä. Kunnia 
Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Alkuperäisessä heprean kielisessä käännöksessä 
ylempänä olevien alleviivattujen sanojen välissä 

“Ihmeellinen” ja “Neuvonantaja” ei ole pilkkua. Lisäksi 
tämä hepreankielinen sana “Ihmeellinen” tarkoittaa 
itse asiassa voimallisia tekoja ja voimallista työtä. Se 
tarkoittaa ihmeellisiä tekoja, jotka saavat aikaan ihmeitä. 

Myöskään sana “Neuvonantaja” ei tarkoita 
hepreaksi ainoastaan jotakuta, joka antaisi sinulle vain 
pienen vinkin, vaan se viittaa henkilöön, joka neuvoo 
sinua valmistautumaan taistelua varten, tällä tarkoitetaan 
strategistia. Tämä viittaa siis siihen, että Pyhä Henki on 
meidän erinomainen strategistimme! Halleluja!

Sillä ei ole mitään väliä missä sinä olet tällä hetkellä 
elämässäsi tai minkälaisia haasteita on parhaillaan 
edessäsi, sinä voit saada aina tiedon siihen, mitä sinun 
tulee tehdä voittaaksesi, jos vain muistat kääntyä 
tämän erinomaisen strategistin puoleen. Tämä tekee 
meistä voittamattomia! Kuinka sinä voisit hävitä, kun 
tämä erinomainen strategisti asuu nyt sinussa! Sinun 
täytyy vain alkaa hyödyntämään Hänen läsnäoloa ja 
palvelutyötä omassa elämässäsi. 

Toinen mielenkiintoinen kohta avausjakeestamme 

LUOTA ERINOMAISEEN STRATEGISTIIN

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika 
on meille annettu, jonka hartioilla 
on herraus, ja hänen nimensä on: 

Ihmeellinen, Neuvonantaja, Voimallinen 
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas 

(Jesaja 9:6 KJV). 

keskiviikko 20
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Jaakob 3:14-4:1-12 & Hesekiel  22-23

Johannes 13:12-20 & 1. Aikakirja 20

2. Korinttolaiskirje 10:4-5; Sakarja 4:6; Sananlaskut 3:5-6

on, “Voimallinen Jumala”, EL GIBOR. Tämä puhuu 
Hänen suurenmoisuudesta ja Hänen ylivertaisesta 
Kaikkivaltiudesta! Jeremian kirjassa 32:27, Hän sanoi, 
“Katso, minä olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko 
minulle mikään mahdotonta?” Ei yhden yksikään asia! 

Sillä ei ole väliä, kuinka epätoivoiselta se sinun 
tilanteesi saattaa näyttää, koska Hän tietää mitä 
sinun tulee tehdä. Hän ei ole koskaan hämmentynyt, 
ei edes silloin, kun sinusta tuntuu siltä, että olet 
aivan hämmennyksen vallassa. Hän tietää sen tien 
ulos jokaisesta kriisistä, jonka sinä kohtaat omassa 
elämässäsi. Hän tietää kuinka saada sinut menestymään. 
Hänellä on parhaat strategiat sinun liiketoimiasi, työtäsi, 
palvelutyötäsi ja talouttasi koskien. Sinun täytyy vain 
luottaa siihen, että Hän on se, joka osoittaa sinulle 
sen oikean suunnan. Seuraa Hänen Sanaansa ja sitä 
ohjausta, jota Hän antaa sinulle sisimmästäsi käsin. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet 
antanut minulle kaikki Kristuksessa olevat viisauden 
ja tiedon aarteet. Olen viisas ja voitan kaiken aikaa, 
koska toimin elämässäni Hengen strategioiden 
pohjalta. Minun elämäni, palvelutyöni, perheeni ja 
liiketoimeni kukoistavat kaikki aivan ihmeellisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun ihmiset eivät ymmärrä Jumalan Sanan 
todellisuuksia, he kulkevat harhaan ja tämän 

seurauksena heidän elämänsä joutuvat vaaraan. 
Matteuksen evankeliumissa 22:29 Jeesus sanoi, “Te 
eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan 
voimaa.”

Ote taanpa  e s imerkk inä  t ämä  me idän 
avausjakeemme. Se paljastaa meille jotain todella 
huomiota herättävää liittyen Pyhään Ehtoolliseen: tämä 
viini ei ole vain pelkkää juomaa, vaan se on yhteys 
Kristuksen vereen ja aivan samalla tavalla myös leipä 
edustaa Hänen ruumistaan. Tehdäkseni tämän asian 
vielä selkeämmäksi sinulle, Apostoli Paavali sanoi, “...
mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille 
eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette 
osallisiksi riivaajista (demoneista)” (1. Korinttolaiskirje 
10:20).

Kun pakanat uhraavat epäjumalille, he itse asiassa 
uhraavat silloin demoneille. Tämä tarkoittaa sitä, että 
näillä uhreilla on yhteys demoneihin. Jos joku osallistuu 
näihin uhrimenoihin jollain tapaa, silloin hän tulee 
yhteyteen demonien kanssa ja jotkut ovat vetäneet 
demoneita puoleensa ja itseensä juuri tällä tapaa. 
Tästä syystä jotkut ovat tulleet sairaiksi ja mieleltään 
niin sekaviksi, etteivät he kykene enää itse auttamaan 
itseään. 

EROTA KRISTUKSEN RUUMIS ERILLEEN 
MUUSTA

Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran 
ruumista erilleen muusta, syö ja juo 

tuomioksensa
 (1.Korinttolaiskirje 11:29 KJV). 

torstai 21
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Jaakob 4:13-5:1-20 & Hesekiel 24-26

Johannes 13:21-30 & 1. Aikakirja 21

1. Korinttolaiskirje 11:18-34

Aivan samalla tavalla Raamattu myös sanoo, että 
kun me juomme maljan ja syömme leivän, me olemme 
silloin yhteydessä Jumalan kanssa. Siunattu olkoon 
Jumala! 1. Korinttolaiskirje 10:6 kertoo meille sen, 
että Ehtoollinen on osallisuutta Kristuksen vereen ja 
ruumiiseen. Tästä syystä meitä kehotetaan erottamaan 
Kristuksen ruumis erilleen muusta eli olemaan tietoisina 
sen voimasta ja tärkeydestä. Monilla on ongelmia 
heidän kehossaan ja jotkut ovat jopa kuolleet, koska 
he eivät ole osanneet erottaa Herran ruumista erilleen 
kaikesta muusta. 

1. Korinttolaiskirje 11:30 sanoo, “Sentähden 
onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, 
ja moni on nukkunut pois.” Mihin asiaan Henki viittaa 
nyt tällä? Siihen, että monet ovat epäonnistuneet 
erottamaan Kristuksen ruumiin erilleen kaikesta muusta. 
Tästä syystä sinun tulee tutkia itseäsi ja suhtautua 
oikeanlaisella asenteella Jumalan seurakuntaa kohtaan. 
Älä kohtele paikallista seurakuntaa huolimattomasti tai 
ylenkatsovalla asenteella. Vaella aina rakkaudessa ja 
kunnioita kaikkia Jumalan ihmisiä.

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä siunauksesta, 
että saan olla osallisena Kristuksen vereen ja 
ruumiiseen. Kiitän sinua, että ohjaat minua Henkesi 
kautta erottamaan Kristuksen ruumiin erilleen 
kaikesta muusta. Minulla on iankaikkinen voitto ja 
hallintavalta yli synnin, sairauksien, tautien, kuoleman 
ja paholaisen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Avausjakeestamme käy selkeästi ilmi, että 
Jumala on se, joka kutsuu ja asettaa ihmisiä 

palveluvirkoihin. Sinun ei siis tule vain katsahtaa itseesi 
ja sanoa, “Mikähän lahja minulla on?” ja sitten vain 
valita jokin titteli itsellesi, koska se ei toimi niin. 

Kun me olimme aikoinaan, paljon nuorempina, 
vielä kasvamassa hengellisesti, muistan kuinka oli 
niitä jotka luulivat, että heillä oli jo oma palvelutyönsä. 
Muistan kuinka jotkut kutsuivat itseään profeetoiksi ja 
toiset taas apostoleiksi. He jakoivat keskenään näitä 
virkoja toinen toisilleen. Mutta tänä päivänä jotkut 
näistä ihmisistä eivät ole enää edes kristittyjä, vaan he 
ovat luopuneet uskostaan jo vuosikausia sitten. 

Heidän olisi pitänyt ymmärtää se, että näihin 
asioihin kasvetaan. Ei Paavalikaan, joka oli kutsuttuna 
apostoliksi, aloittanut apostolina. Raamattu kertoo, että 
Antiokian seurakunnassa oli muutamia profeettoja ja 
opettajia, ja Paavali (jota kutsuttiin myös Saulukseksi) 
oli nimetty yhdeksi heistä (Apostolien teot 13:1). Häntä 
ei kutsuttu siis vielä apostoliksi, vaikka hänet oltiinkin 
jo kutsuttu apostoliseen palvelutyöhön. 

Kutsumuksissa on erilaisia tasoja. Ne muodostuvat 
pikkuhiljaa elämässäsi, mutta älä mene nopeampaa, 

ÄLÄ VÄLITÄ TITTELEISTÄ

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

paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen 
pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, 

Kristuksen ruumiin rakentamiseen 
(Efesolaiskirje 4:11-12).

perjantai 22
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kuin mitä Herra haluaa sinun menevän. Raamattu 
sanoo, “Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen...” 
(Heprealaiskirje 5:4). Älä siis ota tätä arvoa itsellesi. 
Mitä merkitystä sillä loppujen lopuksi on, vaikka ihmiset 
eivät kutsuisikaan sinua juuri sillä rakastamallasi tittelillä. 
Eikö ole paljon parempi vain tehdä sitä työtä? Se on 
paljon järkevämpää, koska jos ihmiset puhuisivat 
sinusta sillä tittelillä, mutta jos sinä et sitten täyttäisikään 
sen tittelin vaatimuksia, niin se ei olisi ollenkaan hyvä 
asia. 

Se ei olisi oikein, että sinulle annettaisiin kunnioitusta 
jostain, mitä sinä et todellisuudessa ole. Älä anna 
tällaisten asioiden vaivata sinua. Jumala on kiinnostunut 
sinun sydämesi asenteesta, eikä siitä tittelistä, jolla sinua 
puhutellaan. Suurenmoisuus ei ole siinä sinun tittelissäsi 
tai niissä huomionosoituksissa, joita saat ihmisiltä, vaan 
se on sinun oman persoonallisuutesi laadussa, eli siinä 
kuka sinä olet Jumalan kanssa. 

Rakas Herra, minä kiitän sinua tästä mahdollisuudestani 
saada olla sinun rakastamana ja kutsumana. 
Minä täytän oman kutsuni Evankeliumin työssä 
moitteettomasti ja minua motivoi sinun tahtosi 
pelastaa sieluja ja levittää totuutta. Joten tästä syystä 
minä otan iloisesti vastaan tämän suurenmoisen 
tehtäväni tavoittaa Evankeliumin valolla kaikki ne 
ihmiset, jotka elävät vielä pimeydessä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.   

RUKOUS
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Raamatussa Jumala näyttää meille, että 
on tärkeää suunnitella asioita. Jos luet 2. 

Mooseksen kirjan, 3. Mooseksen kirjan, 4. Mooseksen 
kirjan tai 5. Mooseksen kirjan, sinä tulet huomaamaan 
sen, että Jumala numeroi päiviä. Hän siis numeroi tietyt 
päivät. 

Esimerkiksi 4. Mooseksen kirjassa 1:1, Jumala 
määritti, “toisen vuoden toisen kuun ensimmäisen 
päivän“, kun Hän antoi ohjeita israelilaisille heidän 
tulevaa Egyptistä pois lähtöä varten. Jumalalle se 
oli täysin normaalia, että Hänellä oli jo valmiina 
suunnitelmia tietyille päiville. Avausjakeessamme 
Mooses halusi Jumalan opettavan meille, kuinka 
suunnitella päivämme, joten hän sanoi, “Opeta meitä 
numeroimaan päivämme...” Hän ei sanonut, “Opeta 
meitä laskemaan päivämme.” Tämä sana “numeroida” 
viittaa kirjanpitoon. Se tarkoittaa, että pidät kirjaa 
päivistäsi ja että aikataulutat, suunnittelet ja järjestelet 
sinun päiväsi. Voit esimerkiksi sanoa, että “Tammikuun 
25. päivä vuonna 2020 minä tulen tekemään sitä ja 
tätä.” Tämä on suunnittelua ja aikataulutusta.

Jotkut ihmiset eivät suunnittele ollenkaan heidän 
päiviään. Ja monet katuvatkin heidän elämissään juuri 
sitä, että he ovat hukanneet aikansa tehden asioita, 
joilla ei ole ollut minkäänlaista merkitystä. Muistan 
erään rakkaan palvelutyöntekijän rukouksen vuosia 
sitten, kun hän sanoi, “Herra sinä tiedät, että minulla 

SUUNNITTELU ON TÄRKEÄÄ
Opeta meitä numeroimaan päivämme 

oikein, että osaisimme soveltaa 
sydämiimme viisautta (Psalmi 90:12 KJV).
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on vain tämä yksi elämä elettäväksi, joten älä anna 
minun haaskata sitä, vaan auta minua elämään tämä 
elämäni sinulle.” Mikä mahtava rukous!

Sinun tulee olla tietoinen siitä, että sinulla on vain 
tämä yksi elämä elettäväksi. Aika on varallisuutta, 
jota sinun tulee oppia sijoittamaan viisaasti. Se että 
sijoitat aikaasi viisaasti, tarkoittaa sitä, että sijoitat aikasi 
hengellisiin asioihin. Muista se, että Sana julistaa: “Sillä 
lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä 
ja rauha” (Roomalaiskirje 8:6).

Ota jokaisesta päivästäsi hyöty irti tekemällä 
ainoastaan niitä asioita, jotka vievät eteenpäin Jumalan 
Kuningaskuntaa ja parantavat sinun elämäsi laatua. 
Kun sinä opiskelet Jumalan Sanaa ja vietät aikaa Pyhän 
Hengen kanssa, Hän tulee kertomaan sinulle niitä 
asioita, joita Hän haluaa sinun tekevän ja millä tavalla 
Hän tahtoo sinun ne tekevän, sekä vielä senkin milloin 
sinun tulisi ne tehdä. 

Kallisarvoinen Pyhä Henki, minä kiitän sinua 
läsnäolostasi, joka on sisimmässäni. Minä antaudun 
sinun ohjaukseen, opetukseen, inspiraatioon ja 
voimaannuttamiseen, jotta voin ottaa oikeat askeleet 
oikeaan aikaan, jotka ovat linjassa sinun täydellisen 
tahtosi kanssa minun elämäni suhteen, Jeesuksen 
Nimessä. 

RUKOUS
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Sinut on lähetetty kristittynä julistamaan 
Evankeliumia, viemään viestiä Jumalan 

pelastavasta voimasta omaan maailmaasi ja paljon 
kauemmaskin. Raamattu kertoo sinun tulleen rikastuneeksi 
Hänessä, kaikessa puheessa (1. Korinttolaiskirje 1:5), ja 
tämä kertoo sinulle sen, että sinut on varustettu myös 
tätä tehtävää varten. Sanan julistajana tai henkilönä, joka 
on valtuutettuna kantamaan tätä Hänen sanomaansa 
jumalallisesta elämästä, sillä miten sinä nyt onnistut 
viemään tätä viestiä perille, on kuitenkin todella paljon 
tekemistä sinun oman persoonasi laadukkuuden kanssa, 
niin että lopputulos kuulijoissasi on joko positiivinen tai 
negatiivinen, vaikutusta aikaansaava tai tehoton. 

Avausjakeemme sanoo, “Jos nyt joku puhdistaa 
(pyhittää) itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia 
kunniallista käyttöä varten….” “Pyhitettynä” oleminen 
tarkoittaa sitä, että jokin on erotettuna tai asetettuna 
erilleen Jumalaa ja Hänen pyhää käyttöään varten. 
Tämä kaikki alkaa sanoman kantajan pyhityksestä eli 
astian pyhittämisestä. Jos tämän sanoman kantajan 
omaa sydäntä ja mieltä ei ole uudistettu ja puhdistettu 
Sanalla, sillä ei ole mitään väliä minkälaista sanomaa hän 
kantaa, koska se on jo korruptoitunut. Ennen pitkää se, 
millä on vaikutusta hänen persoonansa takana, nousee 
esiin ja Kristus-luonto jää tämän “ruman” verhon taakse 
pimentoon.

VIESTINVIEJÄN PYHITYS
J o s  n y t  j o k u  p u h d i s t a a  i t s e n s ä 
tämänkaltaisista, tulee hänestä astia 
kunniallista, pyhitettyä käyttöä varten, 
isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin 

tekoihin valmis
 (2. kirje Timoteukselle 2:21KJV).

sunnuntai 24
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Tämän takia sinun täytyy olla täysin antautuneena 
Jumalan Sanalle, jotta Sana saa muodostaa sinuun 
oikeanlaisen luonteenlaadun ja elämän. Ketään meistä 
ei ole tehty “häpeää” varten, vaan jokainen meistä on 
tullut tuoduksi sisälle Hänen kunniaan ja kirkkauteen. 
Mutta sinä itse päätät sen, tuleeko sinusta kunnian astia 
vai häpeän astia, sen perusteella minkälaista elämää sinä 
itse päätät elää.

Mutta kiitos Jumalalle! Hän on jo myöntänyt meille 
kaikille kyvykkyyden tämän vanhurskauden elämän 
elämiseen todellisessa pyhyydessä. Ja Hän on myös 
tehnyt meistä kelvollisia olemaan Hänen armonsa 
Evankeliumin tehokkaina palvelijoina: “[Hän on se] joka 
on tehnyt meidät kykeneviksi [tehnyt meistä sopivia ja 
arvollisia ja riittäviä] olemaan uuden liiton [Kristuksen 
kautta olevan pelastuksen] palvelijoita ja jakelijoita, 
ei kirjaimen (laillisesti kirjoitetun lain)  [palvelijoita], 
vaan Hengen; sillä [lain] kirjain kuolettaa, mutta [Pyhä] 
Henki tekee eläväksi” (2. Korinttolaiskirje 3:6 AMPC). 
Joten näin ollen, elä sinun kutsumuksesi mukaisesti. 

Rakas taivaallinen Isä, on suuri kunnia saada olla 
osallisena tässä suuressa sovituksen virassa. Olen 
tullut pyhitetyksi sinun Sanasi ja Henkesi palvelutyön 
kautta, jotta voin toteuttaa sinun tahtosi ja täyttää 
sinun asettamasi jumalallisen päämäärän elämälleni. 
Minä elän vanhurskauden elämää todellisessa 
pyhyydessä ja tuon myös monia sisälle tähän samaan 
kirkkauden ja kunnian elämään, puhumieni sanojen 
kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kuinka upeaa tämä onkaan! Jeesus on meidän 
Rauhanruhtinas; rauhan mestari. Sinä et tule 

löytämään rauhaa mistään muualta kuin Kristuksesta 
Jeesuksesta, vaikka kuinka kovasti yrittäisit. Jeesus sanoi 
Johanneksen evankeliumissa 14:27, “Rauhan minä 
jätän teille: minun rauhani, sen minä annan teille. 
En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä 
peljätkö”.

Nämä Jeesuksen Sanat ovat niin lohduttavia! 
Hän tekee sen todella selkeäksi, että sinun ei tulisi 
alkaa murehtimaan sydämessäsi minkäänlaisissa 
olosuhteissa, koska Hän on täyttänyt sinun elämäsi 
Hänen rauhallaan. Hän ei viitannut tämän rauhan 
olevan vain rauhaa meteliltä, vaan rauhaa ilman 
minkäänlaista levottomuutta. Hän tarkoitti sen olevan 
täydellistä lepoa ja menestystä, sekä myös hallintavaltaa 
yli elämän kriisien!

Huomaa se, että Hän ei sanonut, “minun rauhani 
minä tulen antamaan teille…” Ei! Hän sanoi, “minun 
rauhani, sen minä annan teille….” Sinulla on nyt Hänen 

RAUHAN MESTARI

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika 
on meille annettu, jonka hartioilla 
on herraus, ja hänen nimensä on: 
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 

Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas 
(Jesajan kirja 9:6).

maanantai 25
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rauhansa. Sinulla on nyt jotain, mitä tämän maailman 
valtiot eivät voi koskaan sinulle tarjota. Edes sinun 
oma perheesi tai ystäväsikään eivät voi antaa sinulle 
kestävää rauhaa, iloa ja onnellisuutta. Ainoastaan 
Jeesus pystyy tähän. 

Mitä tahansa elämässäsi tapahtuukaan, älä 
häiriinny siitä, vaan ole luottavaisin mielin, koska 
Rauhan Mestari on sinun elämässäsi. Muistatko mitä 
Hän teki raivoavalle ja myrskyävälle merelle? Hän 
tyynnytti sen aivan peilityyneksi! Elämässäsi ei voi olla 
sellaista kriisiä, joka voisi olla Häntä suurempi. 

Älä hämmenny siitä, mitä ympärilläsi saattaa olla 
ehkä meneillään. Sinulla on Jeesuksen Kristuksen rauha 
sydämessäsi. Riippumatta kaikesta siitä sekamelskasta, 
puhu Hänen Sanaansa siihen ja elämässäsi tulee 
olemaan “aivan peilityyntä.” Halleluja! 

Rauhanruhtinas elää sydämessäni ja Hän on 
antanut minulle iankaikkisen ilon, lohdutuksen, 
menestyksen ja voiman yli kriisien. Minä hallitsen 
yli elämän haasteiden, koska minun sydämeni 
pitää kiinni Jumalan Sanasta. Minun elämäni tie 
on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan 
aina täyteen päivään saakka. Minun voittoni ovat 
takuuvarmoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

TUNNUSTUS
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Se tapa, jolla Herra Jeesus julisti ja opetti 
Sanaa, oli todella inspiroiva sekä kiehtova. 

Hän kertoi Evankeliumin todella yksinkertaisesti. 
Avausjakeemme sanoo, että kansanjoukko kuunteli 
Häntä mielellään. Tämä sana “kuunteli” ei tässä kohtaa 
tarkoita ainoastaan äänen kuulemista, vaan sitä, että 
kuulijat myös ymmärsivät tämän kuulemansa äänen 
merkityksen. 

Sinä saatat julistaa jotain, mitä kutsutaan 
oikeaoppiseksi saarnaksi, mutta jos ne kenelle olet 
julistamassa eivät ymmärrä sitä mistä sinä puhut, 
silloin sinä et itse asiassa kommunikoi tehokkaasti. 
T.L. Osborn sanoin erään kerran, “Jos sinä opetat ja 
ihmiset eivät opi siitä mitään, sinä et oikeastaan ole 
edes opettanut.” Tämä on niin totta! 

Julista ja opeta Evankeliumia selkeästi. Ota mallia 
Mestaristamme, jonka kokouksiin suuret väkijoukot 
ryntäsivät, kaivaten kuulla Hänen kauniita ja Hengen 
täyteisiä sanojaan. He vain tulivat paikalle ja jatkoivat 
tulemista, koska he ymmärsivät Hänen sanansa. 
Markuksen evankeliumin luku 8 kertoo meille 
siitä, kuinka valtavan suuri väkijoukko kokoontui 
kuuntelemaan Häntä kolmeksi päiväksi. Eräässä 
toisessa tilanteessa, Hän pyysi opetuslapsiaan pitämään 
veneen valmiina Häntä varten, koska jos ranta tulisi 
täpötäyteen ihmisiä, silloin Hän pystyisi julistamaan 
heille veneestä käsin (Markus 3:9). Nämä ihmiset 
todella rakastivat Hänen sanojaan! 

Hänen sanomansa eivät olleet epämääräisiä tai 
hämmentävien ajatusten täyteisiä. Jopa jotkut Hänen 
arvostelijansa sanoivat, että kukaan ei ole koskaan 
puhunut niin kuin Hän puhuu (Johannes 7:46). Hän 
ymmärsi millaisia nämä ihmiset olivat, jotka tulivat 
suurena väentungoksena Hänen kokouksiinsa ja Hän 

JULISTA SELKEÄSTI

…kansanjoukko kuunteli häntä mielellään 
(Markuksen evankeliumi 12:37).

tiistai 26



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

63

1. Pietarin kirje 5 & Hesekiel 35-36

Johannes 15:1-10 & 1. Aikakirja  26

1. Korinttolaiskirje 2:4; Kolossalaiskirje 2:3-4;
 Johannes 7:44-46

kuvailikin heille varsin tarkkoja esimerkkejä, jotka 
onnistuivat viestimään Hänen pointit heille perille.

Erään kerran, kun Jeesus käveli Galilean järven 
rannalla, Hän näki Simonin ja hänen veljensä Andreaan, 
jotka olivat kalastajia ja Hän sanoi heille, “Seuratkaa 
minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia” 
(Markus 1:17). Hänen oma esimerkkinsä oli erittäin 
osuva, koska se oli jotain mihin he pystyivät helposti 
samaistumaan.

Näin pitäisi pystyä sanomaan myös sinusta, silloin 
kun sinä julistat, opetat tai tuot julki Evankeliumin 
totuutta. Älä käytä epäselviä sanoja tai sanoja, joita on 
vaikea käsittää, vaan julista selkeästi. Tämä oli jotain, 
mikä oli myös apostoli Paavalin sydämellä. Hän halusi 
julistaa sanomaa selkeästi. Kolossalaiskirjeessä 4:4 
(NIV) hän sanoi, “Rukoilkaa sitä, että julistaisin tätä 
sanomaa selkeästi, niin kuin minun tulisikin.” Mikä 
upea sydämen toivomus ! Pidä tämä aina mielessäsi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua sisälläni olevasta 
Pyhän Hengen voimasta, jonka avulla voin jakaa 
Evankeliumia eteenpäin kaikessa yksinkertaisuudessa 
ja voimassa. Kun minä julistan ja opetan, sanani 
eivät ole kiehtovia ihmisviisauden sanoja, vaan ne 
ovat Hengen ja voiman osoittamista, ja ne saavat 
aikaan uskoa kuulijoideni sydämissä, mikä johtaa 
pelastukseen ja siunausten vastaanottamiseen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish64

Voimme lukea 1. Samuelin kirjan luvusta 8 
siitä, kuinka israelilaiset pyysivät Samuelia 

antamaan heille kuninkaan heitä johtamaan, aivan 
kuten muissakin maissa oli tapana. Profeetta Samuel, 
joka ei selkeästikään ollut tyytyväinen tähän heidän 
pyyntöönsä, vei asian sitten Herran eteen. Ja tämän 
jälkeen Herra sanoi Samuelille, “...Kuule heidän 
ääntänsä ja aseta heille kuningas…” (1. Samuelin 
kirja 8:22).

Vaikka tämä pyyntö ei miellyttänytkään profeetta 
Samuelia, hän kertoi silti israelin lapsille juuri sen, 
mitä Herra oli hänelle sanonut, eikä hänen omaa 
mielipidettään asiasta. Tämän jälkeen Herra asetti 
Saulin Israelin kuninkaaksi. Samuel tiesi, että se oli 
Herra, joka oli valinnut Saulin johtavaan asemaan, 
joten hän laittoikin nopeasti täytäntöön tämän Herran 
määräyksen, asettaa Saul kuninkaaksi (1. Samuel 10:1). 

Tämä on oikeanlainen asenne jokaiselle todelliselle 
Kristuksen sanansaattajalle. Sinun tulee seurata Herraa 
ja Hänen Sanaansa, eikä sinun omia tunteitasi tai 
mielipiteitäsi. Aina kun Jumala antaa sinulle Sanan, 
sinun tulisi sanoa, “Kyllä, Herra,” koska Hän on Pomo. 
Kyse ei ole sinusta, vaan kyse on Hänestä. Sinun tulee 

PUHU HÄNEN SANAA... ÄLÄ OMIA 
IDEOITASI

 Sillä minä en koskaan vetäytynyt tai 
pidättäytynyt tai jättäytynyt pois julistamasta 
teille kaikkea Jumalan tarkoitusta ja 

suunnitelmaa ja neuvoja
 (Apostolienteot 20:27 AMPC)

keskiviikko 27
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julistaa ainoastaan Hänen tahtoa, suunnitelmaa ja 
tarkoitusta, eikä omaasi tai kenenkään muunkaan. 

Kaikista sinun omista mielipiteistäsi huolimatta, 
Jumalan Sana on iankaikkinen totuus! Joten jos Sana 
sanoo jotain, sinun tulee tehdä se Sanan mukaisesti, 
vaikka se ei olisikaan linjassa sinun oman kulttuurisi 
kanssa. Me olemme Jumalan sanansaattajia ja me 
julistamme Evankeliumia Jumalaa varten, emmekä 
itseämme varten. 

1. Pietarin kirje 4:11 sanoo, “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.” Kouluta itseäsi jatkuvasti 
ja tietoisesti ajattelemaan kuten Hän. Kouluta itsesi 
puhumaan Hänen Sanaa, äläkä omia ideoitasi. 
Halleluja! 

Jumalan Sana on minun sydämessäni ja suussani, ja 
minä puhun sitä rohkeudella tuoden esiin Jumalan 
ideoita, ajatuksia, suunnitelmia ja tarkoituksia. 
Jumalan Sanan vaikutuksen ja voiman kautta Hänen 
täydellinen tahtonsa tulee vahvistetuksi minun 
elämässäni ja kaikkien niiden elämissä, jotka kuulevat 
minua, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Monet eivät ole niin tehokkaita heidän uskon 
vaelluksellaan Jumalan kanssa, kuin mitä 

heidän tulisi olla, koska heillä ei ole Jumalan Sanan 
mukaista ajattelutapaa. Jumalan Sana on annettu meille 
sitä varten, että me muokkaisimme ja kehittäisimme 
sillä meidän omaa luonnettamme. Sanan tarkoituksena 
on myös muodostaa tietynlainen kulttuuri elämäämme. 

Tänä päivänä on myös sellaisia ihmisiä, jotka 
väittävät, että Raamatun ohjeet ovat vanhentuneita ja 
että Raamatun kirjoitukset eivät ole enää ajankohtaisia. 
Tällainen ajattelutapa on aivan kamala! Raamattu on ja 
tulee aina olemaan ajankohtainen, koska Jumalan Sana 
menee kaiken muun ylitse, mukaan lukien kaikenlaiset 
ihmisten luomat kulttuurit. Sana luo elämääsi 
Kuningaskunnan kulttuurin eli Kuningaskunnan 
elämäntyylin. Kristinusko ei ole elämäntapa, mutta se 
aivan varmasti kyllä tulee luomaan sinulle sen tavan, 
jolla sinä elät elämääsi. 

Avausjakeemme sanoo, “Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, niin että osaatte arvioida, mikä 
on se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan 
tahto.” Tällä tavalla sinä rakennat Kuningaskunta-
tietoisuutta. Kun Jumalan Sanaa opiskellaan sitä 
mietiskellen, se tulee aivan varmasti auttamaan jokaista 
omaksumaan sellaisen elämäntavan, joka poikkeaa 
muusta maailmasta: Kristus-tietoisuuden. Halleluja!

Mikäli sinun mielesi on edelleen akateemisten 
professoreiden ideologioiden muovaama, sinun 
elämäsi on suuressa vaarassa. Sukella sisälle Sanan 
paikkoihin ja ala opiskelemaan niitä syvällisesti 
mietiskellen ja pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan 
sinua ja antamaan sinulle näkökykyä ja ymmärrystä. 

KUNINGASKUNNAN  KULTTUURI

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, niin että osaatte arvioida, mikä on 
se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan 

tahto (Roomalaiskirje 12:2 KJV).
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Tässä en nyt puhu vain sivujen selaamisesta aina 1. 
Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan saakka, niin kuin 
tekevät monet uskonnolliset tutkijat, jotka opettavat 
vain omia ajatelmiaan, ilman sitä, että Sana olisi todella 
päässyt heidän omaan henkeensä. Tällainen tapa ei 
sinua paljon hyödytä. 

2. Korinttolaiskirje 3:6 sanoo, “...sillä kirjain 
kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.” Kun Sana 
on sinun hengessäsi, silloin se tuottaa sinussa 
Kuningaskunnan kulttuuria. On erittäin tärkeää, että 
ymmärrät tämän kristittynä, koska muuten sinusta 
voi tulla “kaksijakoinen.” Tällä tarkoitan sitä, että 
vaikka sinä oletkin syntynyt upeaan hengelliseen 
kuningaskuntaan ja sinulla on Jumalan elämä ja 
luonto, sinun ajattelumallisi ja tapasi elää voivat silti 
olla edelleenkin aivan kuten niillä, jotka elävät vielä 
maailmassa. 

Meidän Kuningaskuntamme on todellinen 
Kuningaskunta, joka on olemassa juuri nyt tällä 
hetkellä. Se on Kuningaskunta, jossa on Kuningas ja 
periaatteet, joiden pohjalta meidän tulee elää. Joten 
tällä Kuningaskunnalla on siis oma kulttuurinsa. Kun 
sinä opiskelet Raamatun kirjoituksia, opit jatkuvasti 
tästä elämäntavasta, eli sinä opit millainen on Jumalan 
Kuningaskunnan kulttuuri. Halleluja!

Rakas Isä, minä olen alamaisena sinun Sanan ja 
Hengen palvelutyölle, jotta voin oppia, kehittyä ja 
elää tätä Kuningaskunnan elämää täällä maan päällä. 
Tämä elämä on voiton, voiman, hallintavallan ja 
yliluonnollisten kykyjen sekä armon elämää. Minä 
kieltäydyn tulemasta maailman ja maailmassa olevien 
järjestelmien vaikutuksen alaiseksi, sen sijaan olen 
jatkuvasti tietoisena tästä jumalallisesta perinnöstäni 
ja elän tätä Kuningaskunnan elämää, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 
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Kun syntinen johdatetaan Kristuksen luokse, on 
usein niitä, jotka sanovat, että nyt taivaassa on 

suuret juhlat, viitaten siihen mitä Jeesus sanoi Luukkaan 
Evankeliumissa 15:10, “...yhtä lailla iloitsevat Jumalan 
enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen.” 
Vaikka Raamattu ei sanokaan aivan suoraan, että 
taivaassa on juhlat silloin, kun syntinen tulee Kristuksen 
luokse, mutta Raamatussa puhutaan kuitenkin suuresta 
juhlasta, johon me kaikki tulemme osallistumaan. 
Kyseessä on Karitsan hääateria. 

Me olemme menossa juhliin taivaaseen. Eikö 
olekin mahtavaa? Nämä juhlat tulevat olemaan kaikista 
parhaimmat juhlat ikinä. Joten ne, jotka ajattelevat, 
että taivas olisi tylsä paikka, ovat harhaan johdettuja, 
eivätkä he osaa ajatella oikein. Sinun täytyy lukea 
Raamattuasi! Isä Jumala järjestää suuret juhlat ja 
me tulemme osallistumaan jokaisesta sukupolvesta 
tähän valtavan suuren juhlaan! Me emme astu sisälle 
taivaaseen hengästyneinä huohottaen ja sanoen, “Kiitos 
Jumala, että me juuri ja juuri selvisimme tänne!” Ei, vaan 
me menemme sinne antaen itsellemme “ylävitoset” 
ja olemme niin innoissamme, että sanat eivät riitä 
kuvailemaan sitä iloa, kun me saamme juhlia siellä Isän 
ja pyhien enkelien kanssa!  

Tämä on se syy, miksi me julistamme ja opetamme 
Jumalan Sanaa kaikkialla ympäri maailmaa. Jotta monia 
voidaan vielä tavoittaa ja saada mukaan näihin suurjuhliin 

SIITÄ ON TULOSSA MAHTAVA JUHLA

Ja hän sanoi minulle: Kirjoita: Autuaat 
ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 

hääaterialle! Vielä hän sanoi minulle: 
Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat 

(Ilmestyskirja 19:9).
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Jumalan läsnäolossa. Nämä juhlat ovat ylistyksen, 
kiitoksen ja palvonnan juhlat. Voit lukea tästä lisää näistä 
profetaalisista sanoista, jotka löytyvät Johanneksen 
ilmestyksestä 19:6, “Sitten kuulin äänen, joka oli kuin 
suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien 
pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui: -- 
Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, 
on ottanut kuninkuuden” Kunnia Jumalalle!

Oletko sinä valmistautumassa näitä juhlia varten? 
Meidän rakkauden työmme ja ahkerointimme ei ole 
turhaa. Mitä tahansa oletkaan tekemässä Herralle, jatka 
sen tekemistä. Laita koko elämäsi siihen, koska meidät 
tullaan kerran palkitsemaan ja kruunaamaan. Kaikki 
mitä sinä teet tai mistä sinä olet luopunut Evankeliumin 
tähden on kirjattuna ylös. Ja tuona päivänä, kaikkien 
niiden siunausten lisäksi, mitä sinä olet saanut jo 
vastaanottaa ja mistä sinä olet jo saanut nauttia täällä 
maan päällä ollessasi,  Hän tulee vielä sanomaan 
sinulle “Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija” 
(Matteus 25:21). 

Rakas Herra, minä kiitän sinua tästä etuoikeudestani 
olla Evankeliumin eteenpäin viejänä ja siitä että 
saan olla osallisena tässä sovituksen palvelutyössä. 
Olen niin kiitollinen, että saan olla täysin varmana 
siitä, ettei tämä rakkauden työni ole turhaa. 
Pysyn järkähtämättömänä tässä vakaumuksessani 
Evankeliumia kohtaan ja sen levittämisessä ympäri 
maailmaa ja odotan hartaasti Kristuksen, iankaikkisen 
kunnian Kuninkaan, jo pian tapahtuvaa takaisin 
tulemista. Halleluja!
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Avausjakeemme kehottaa meitä varsin 
painokkaasti Jumalan ihmisinä erottamaan 

itsemme maailmasta ja elämään erinomaista elämää.  
Älä elä kuten kaikki muut elävät maailmassa, vaan 
seuraa Kristusta. 

Jotkut ihmiset ovat perineet pimeyden siteitä, 
he tekevät matkaansa samaan suuntaan kuin 
heidän luonnolliset vanhempansa, kulkien sitä 
samaa suuttumuksen polkua eteenpäin. Jos olet 
uudestisyntynyt, älä koskaan salli tällaisia asioita 
elämässäsi. Sano itsellesi, “Minä olen uusi luomus 
Kristuksessa, suuttumuksella eikä vihalla ei ole mitään 
sijaa minussa.” 

Jos sinulle sanotaan kristittynä, että sinä 
käyttäydyt aivan kuten sinun isoisäsi jossain tietyissä 
kyseenalaisissa asioissa, älä vain paina villaisella tällaisia 
asioita. Käytä jatkuvasti Jumalan Sanaa luomaan uutta 
kulttuuria elämääsi ja uudelleen ohjelmoimaan sinua. 
Muistelepa sitä kuinka Matteuksen evankeliumissa 
23:30 eräät ihmiset sanoivat, että heistä ei ikinä 
tulisi sellaisia, niin kuin heidän isänsä olivat, jotka 
tekivät siis pahoja tekoja, mutta Jeesus sanoi heille, 
“Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne 

ÄLÄ MENE HEIDÄN SUUNTAAN
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, niin että osaatte arvioida, mikä on 
se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan 

tahto (Roomalaiskirje 12:2 KJV).
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profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat 
heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te 
ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista 
kaupunkiin” (Matteus 23:34).

He eivät uskoneet Jeesuksen sanoja, vaan he 
tekivät juuri näitä samoja tekoja, mitä heidän isänsäkin 
olivat tehneet. Mutta kiitos Jumalalle! Jumalan Sanan 
kautta meidän mielemme voidaan muuttaa olemaan 
linjassa Kristuksen kanssa ja kulkemaan vain ja 
ainoastaan oikeaan suuntaan. 

Pysy jatkuvasti keskittyneenä Sanaan. Nyt kun sinä 
olet uudestisyntynyt, on sinun omalla vastuullasi pitää 
huoli siitä, että sinun elämäsi on sellaista, mistä Sana 
puhuu. Anna Sanan hallita sinun mieltäsi ja henkeäsi, 
sekä myös omia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua sinun Sanasi muuttavasta 
voimasta. Sinun sanallasi on valta-asema minun 
elämässäni ja kun minä mietiskelen sitä, minä 
muutun sen mukaiseksi ja pääsen elämään sitä 
kirkkauden täyteistä vanhurskauden elämää, jonka 
sinä olet minulle valmistanut, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 
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united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604
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01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

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

south  africa:  
+27 11 326 0971

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
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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	
erinäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.
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