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

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

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

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

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,009 eri kielellä ja 

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

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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finnish

keskiviikko 1

Kaikkein suurin ihmisille annettu lahja on 
puhekyky. Toivoisin, että jokainen ihminen 

maan päällä tietäisi tämän! Siunattu on se mies tai 
nainen, joka on löytänyt tämän perustavanlaatuisen 
totuuden!

Ajattelepa tätä: koko maailma on luotu sanojen 
kautta. Koko luomakunta on sanojen seurausta. Kaikki 
Jumalan siunaukset toimitetaan sanojen muodossa 
ja sanojen kautta. Kun Jumala antoi ihmiselle 
mahdollisuuden sanojen käyttämiseen, Hän antoi 
ihmiselle kaikkein suurimman mahdollisen lahjan, sillä 
juuri tämä tekee meistä Jumalan kaltaisia. 

Jumala luo sanoilla. Kun maa oli kaoottista massaa 
ja pimeys oli syvyyden yllä, Jumala ei värvännyt 
tai käskyttänyt enkeleitään suorittamaan maan 
uudelleen rakennusprojektia. Hän puhui sanoja. Hän 
puhui luomakunnan tulemaan esiin 1. Mooseksen 
kirjassa. Joten nyt, kun Hän on luonut meidät Hänen 
omaksi kuvakseen (näyttämään Häneltä) ja Hänen 
kaltaisuuteen (toimimaan niin kuin Hän),  me luomme 
myös sanoillamme aivan kuten Hän.

Jumalan Kuningaskunta, johon me kuulumme, on 
sanojen Kuningaskunta. Me elämme ja hallitsemme 
siinä sanojen kautta. Kyse on siitä, mitä sinä sanot. 

SANOJEN MERKITYS

Mutta minä sanon teille: jokaisesta 
turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, 
pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. 

Sillä sanoistasi sinut julistetaan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut 

tuomitaan syylliseksi (Matteus 12:36-37).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 24:13-35 & 2. Samuelin kirja 9-11

Markus 6:45-56 & 4. Mooseksen kirja 4

Efesolaiskirje 4:29; 1. Pietarin kirje 3:10-11; Matteus 12:36-37 NIV

Jos sinä puhut oikein, sinun elämäsi tulee olemaan 
oikeanlainen. Jos taas puhut negatiivisesti, sinun 
elämäsi tulee olemaan vaarassa.

Sananlaskut 15:4 sanoo, “Sävyisä kieli on elämän 
puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen.” 
Sananlaskut 18:21: “Kielellä on vallassansa kuolema 
ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen 
hedelmää.” Herra Jeesus painotti tätä vielä lisää 
Markuksen evankeliumissa 11:23: ”Sinä saat sen mitä 
sinä sanot.”

Muistatko sitä, miten 1. Mooseksen kirjassa 
Jumalaa kutsuttiin ”Ääneksi.” Herran äänen kuultiin 
kävelevän paratiisissa illan viileydessä (1. Mooseksen 
kirja 3:8). Ääni ei ole mitään ilman puhetta tai sanoja.

Kun sinä ymmärrät tämän, et tule koskaan 
puhumaan tyhjiä ja tehottomia sanoja. Sinä tulet 
käyttämään sanojasi oikein. Sinä tulet ainoastaan 
puhumaan siunauksen sanoja, eläväksi tekeviä sanoja, 
jotka rakentavat ja nostavat toisia ylöspäin. Sinä puhut 
sanoja, jotka inspiroivat uskoa, toivoa ja rakkautta 
toisissa.

Minä puhun terveitä, eläväksi tekeviä ja erinomaisia 
sanoja, sellaisia sanoja, jotka ovat yhdenmukaisessa 
linjassa sen loistokkaan elämän kanssa, joka minulla 
on Kristuksessa. Minä kuljen terveydessä, voimassa ja 
elinvoimaisuudessa. Edistyn yliluonnollisesti kaikessa 
siinä, mikä koskee minua. Minä voitan aina ja olen 
tuottelias kaikessa siinä mitä teen. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



finnish

Olet saattanut kuulla joidenkin ihmisten sanovan: 
“Kukaan ei ole täydellinen, joten älä väitä 

olevasi täydellinen.” Kysy heiltä miksi he sanovat niin ja 
tulet huomaamaan, että se on seurausta heidän omista 
kokemuksistaan tai sitten toisten ihmisten kokemuksista. 
Mitä Raamattu sanoo tähän? “Olkaa siis te täydelliset, 
niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.” Jumala 
ei koskaan pyydä meitä tekemään sellaista, mihin Hän 
tietää meidän olevan kykenemättömiä. Jos Hän edellyttää 
meiltä täydellisyyttä täällä maan päällä, se tarkoittaa sen 
olevan mahdollista.

Kun opiskelet Sanaa, et tule löytämään sieltä 
yhtäkään paikkaa, joka viittaisi täydellisyyden olevan 
jotenkin mahdotonta. Kaikki mikä liittyy Häneen, kutsuu 
meitä täydellisyyteen - erinomaisuuteen.

Syy siihen miksi useimmat ihmiset eivät ajattele 
täydellisyyden olevan mahdollista on se, että he eivät 
tiedä mitä täydellisyys on. Täydellisyys on kuin menestys, 
jota voidaan mitata elämän eri vaiheissa asetettujen 
tavoitteiden, tarkoituksen ja päämäärän mukaisesti. 
Täydellisyyttä mitataan valon, ohjeen tai tiedon 
perusteella, joka sinulla on suhteessa tavoitteisiin.

Avausjakeessamme oleva sana “täydellinen.” tulee 
kreikan kielen sanasta “teleios.” mikä tarkoittaa täyteen 
kypsyyteen kasvanutta, nuhteetonta, tahratonta, ei mitään 
vailla olevaa; täysin eheää. Se viittaa sinun sydämesi 
mittaamiseen suhteessa Jumalan sydämeen ja tämä 
tehdään Sanan kautta. Tämä tarkoittaa, että sinä teet 
asioita siten kuin Jumala haluaa sinun niitä tekevän, sinä 
sallit sydämesi olla niin kuin Jumalan sydän on. Sinä 

MEIDÄN TÄYDELLISYYTEMME ON 
PERÄISIN HÄNESTÄ 

Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän 
taivaallinen Isänne täydellinen on 

(Matteus 5:48).

torstai 2
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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ajattelet rakkautta ja anteeksiantoa niin kuin Jumala sitä 
ajattelee, sillä sinulla on Hänen sydämensä.

Tämän lisäksi, monet ajattelevat täydellisyyden 
olevan saavuttamattomissa olevaa siitä syystä, että he 
käyttävät omaa uskonnollista mieltään tuomitsemaan ja 
mittaamaan sitä, mitä se on. Ajattelepa tätä: Jos kerran 
meidät on hyväksytty Kristuksessa Jeesuksessa jakamaan 
ja tulemaan osanottajiksi Hänen elämäänsä, Hänen 
armoonsa ja Hänen vanhurskauteensa, tämä tarkoittaa 
myös meidän täydellisyytemme olevan peräisin Hänestä. 
Jeesus oli Se täydellinen. Raamattu kertoo Hänen olleen 
kuuliainen Jumalalle aina kuolemaan saakka. Hän 
suoriutui täydellisesti Jumalan edessä ja Hän antoi meille 
Hänen oman täydellisyytensä.

Joten meidän kelvollisuutemme vanhurskauteen ja 
täydellisyyteen on Hänestä lähtöisin. Kaikki mitä sinun 
täytyy tehdä ollaksesi täydellinen Hänen silmissään, on 
hyväksyä ja tunnustaa Hänen kelpaavuutensa. Hänen 
sijaiskuoleman tarkoituksena oli tehdä sinusta täydellinen: 
tuoda sinut pyhänä, syyttömänä ja nuhteettomana Hänen 
eteensä (Kolossalaiskirje 1:22). Elä siis nyt sen mukaisesti.  

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet 
tehnyt minusta kelvollisen olemaan täydellisenä, 
vanhurskaana, pyhänä, syyttömänä ja moitteettomana 
sinun edessäsi. Olen antautunut täydellisyyden 
ja erinomaisuuden Hengelle, joka tekee työtään 
minussa. Tämän vuoksi sanani, ajatukseni ja 
tekoni ovat täsmällisiä ja virheettömiä. Minä 
ajattelen, puhun ja pursuan erinomaisuutta kaikessa 
sinun vertaansa vailla olevan Nimesi kunniaksi ja 
kirkkaudeksi. Halleluja!

RUKOUS



finnish

Jokaisella tähän maailmaan syntyvällä ihmisellä 
on kaksi kohtaloa, luonnollinen kohtalo ja 

jumalallinen kohtalo. Sinun luonnollinen kohtalosi 
määrittyy sinun vanhempiesi, kansallisuutesi, 
koulutuksesi, ikätoveriesi, ympäristösi ja kaiken sen 
perusteella mitä tässä luonnollisessa maailmassa on 
ympärilläsi. Kaikki nämä voivat vaikuttavat sinuun 
ja määrittää myös elämäsi suunnan. Esimerkiksi on 
olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat rikkaita, mutta 
ei sen ansiosta mitä he ovat itse tehneet, vaan sen 
perusteella missä perheessä he asuvat tai mihin ovat 
syntyneet. Luonnollinen kohtalo toimii näin.

Jotkut ihmiset kärsivät, mutta ei sen vuoksi, että 
he olisivat itse syypäitä ongelmiin, vaan koska he ovat 
vain sattuneet elämään elämäänsä tietyllä  alueella. 

On olemassa tiettyjä paikkoja, jotka ovat täynnä 
rikollisuutta ja väkivaltaa ja ne jotka elävät siellä, 
joutuvat laittomuuden uhreiksi. Tässä on kyseessä 
luonnollinen kohtalo. On kuitenkin myös olemassa 
jumalallinen kohtalo, joka perustuu Jumalan valintaan. 
Tähän jumalalliseen kohtaloon vaikuttaa kaksi asiaa. 
Ensimmäinen on se valinta, jonka Jumala tekee toisten 
ihmisten parhaaksi. Esimerkkinä tästä Raamattu kertoo 
Jumalan vapauttaneen Israelin Egyptistä profeetan 
kautta ja profeetan kautta Israel myös tuli säilytetyksi 
hengissä. Jumala valitsi Mooseksen vapauttamaan 
toiset.

Sitten toisena ja paljon tärkeämpänä asiana tulee 

SINUN JUMALALLINEN PÄÄMÄÄRÄSI 
ALKAA KRISTUKSESTA

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi 

(2. Korinttolaiskirje 5:17).

perjantai 3
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jumalallinen kohtalo, joka alkaa siitä, kun Jeesuksesta 
tulee elämäsi Herra. Kun sinä julistat Jeesuksen 
Herruutta elämäsi ylle, Jumala saa oikeuden alkaa 
muuttamaan sinun elämääsi ja elämäsi olosuhteita 
tulemaan linjaan Hänen täydellisen tahtonsa kanssa. 
Tämä tapahtuu, kun Hänestä tulee sinun Isäsi ja 
Hän alkaa johdattamaan sinua. Silloin Hän myös 
lähettää Hänen Pyhän Henkensä asumaan sinuun ja 
opastamaan sinua. Sinä olet näin ollen erotettuna ja 
erilleen otettuna koko muun maailman suhteen.

Kun olet uudestisyntynyt, Herran merkki on 
sinussa. Hänen sinettinsä sinussa osoittaa sinun olevan 
jumalallisen kohtalon lapsi, Hänen kallisarvoinen ja 
suuren suosion saanut omistuksensa. Sinä et ole tästä 
maailmasta, siksi sinä et voi eikä sinun pitäisi tulla 
luonnollisen maailman elämän menon vaikutuksen 
alaiseksi, kaikenlaisen korruption, pahuuden ja 
moraalisen mädännäisyyden, mikä vallitsee laajalle 
levinneenä tässä pimeyden maailmassa. Sinun elämän 
matkasi kulkee nyt vain yhteen suuntaan: kirkkaudesta 
kirkkauteen; ylöspäin ja eteenpäin, kun kuljet päivittäin 
Hänen Sanassaan.

Rakas Isä, kiitokset sinulle Sanasi siunauksista, 
jotka todellakin toimivat lamppuna jaloilleni ja 
valona polullani. Kiitos kaikesta tästä valaistuksesta, 
jonka olen saanut sinun Sanastasi. Olen näin ollen 
paremmin varustettuna olemaan kaikkea sitä, 
mitä sinä tahdot minun olevan, jotta voin täyttää 
jumalallisen kohtaloni sinussa, sinun kunniaksesi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

RUKOUS



finnish

Avausjakeessa oleva sana ’’Katso’’ on todella 
merkityksellinen, koska se ilmaisee sinun 

ensimmäisen vastuusi uutena luomuksena Kristuksessa 
Jeesuksessa: sinun täytyy nähdä kaikki uudeksi tulleena! 
Jos sinä et ’’näe’’, että kaikki on tullut uudeksi, tulet 
jatkamaan silloin sillä vanhalla epäonnistumisen, 
sairauden, köyhyyden ja tappion mentaliteetilla. 

Ehkäpä sinulla on diagnosoitu parantumaton 
sairaus ennen kuin uudestisynnyit. Nyt tämän sairauden 
tai taudin olemassaolo on päättynyt. Se on kadonnut 
vanhan elämän mukana. Uusi sinä - uudelleen luotu 
tai uudestisyntynyt sinä - omistaa Jumalan elämän 
ja luonnon, joka on Saatanaa, sairautta, tautia ja 
kuolemaa ylempänä. Mutta niin kauan kuin ja ellei 
sinun hengelliset silmäsi ole vielä tulleet valaistuiksi 
näkemään tätä nykyistä todellisuutta, sinä saatat löytää 
itsesi edelleenkin kamppailemasta sairauden kanssa. 

Kenties sinä tapasit epäonnistua kaikessa ennen 
kuin annoit sydämesi Herralle, kaikki tämä on nyt 
kadonnut. Kieltäydy jatkamasta enää eteenpäin sillä 
vanhalla tappion ja epäonnistumisen mentaliteetilla. 
Psalmi 1:3 kuvailee sitä, kuka sinä olet nyt, kun olet 
uudestisyntynyt: “...istutettu puu vesiojain tykönä, 
joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei 
lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Sinun 
täytyy “nähdä” tämä sinun tämän hetkisenä totuutena, 
nykyhetken todellisuutena omassa elämässäsi. Sinä olet 
syntynyt menestymään, olemaan ikuisesti hedelmää 

KATSO, KAIKKI ON TULLUT UUDEKSI
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 

on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi 

(2. Korinttolaiskirje 5:17).

lauantai 4
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kantavana ja tuottavana kaikissa tekemisissäsi. Pidä 
yllä tätä tietoisuutta. 

Jumala loi sinut hyvää elämää varten ja Hänen 
kunniakseen. Efesolaiskirje 2:10 (AMP) sanoo, “Sillä 
me olemme Jumalan [omaa] käsityötä (Hänen 
tekoaan), uudelleen luodut Kristuksessa Jeesuksessa, 
[uudeksi syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä 
töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut 
etukäteen) meille [kulkeaksemme niitä polkuja, 
jotka Hän on valmistanut jo ennen aikaamme], että 
me niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää elämää, 
jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi 
meidän elettäväksemme].” Näe se, että sinulla on 
kirkkauden täyteinen elämä Kristuksessa ja sano, “En 
enää koskaan elä elämääni väärällä tavalla, en enää 
koskaan ole negatiivinen, en enää koskaan epäonnistu 
tai jää jälkeen.” Näe ainoastaan eteenpäin menemistä 
ja menestystä. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos viisauden ja ilmestyksen Hengestä, 
joka tekee työtään minussa. Minä näen sen mitä 
sinä tahdot minun näkevän ja luon sen mitä tahdon 
nähdä elämässäni ja ympäristössäni Pyhän Hengen 
voiman kautta, joka asuu minussa. Elämäni on täynnä 
kirkkautta, kauneutta ja erinomaisuutta. Elämäni 
polku on ainoastaan kasvua ja menestystä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.  

RUKOUS
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Yksi asia mikä sinun tulee oppia tekemään 
kristittynä, on ottaa Jumala Hänen Sanansa 

mukaisesti ja toimia Hänen Sanassaan. On paljon 
sellaisia kristittyjä, joita ei ole todennäköisesti koskaan 
opetettu tekemään tätä. Monet ovat jotenkin vaan 
oppineet olemaan uskomatta Jumalaa, perustuen 
omiin kokemuksiinsa heidän ympäristöstään. Me 
elämme maailmassa, jossa me altistumme kaiken 
aikaa kaikenlaiselle materiaalille ja tiedolle, joka pyrkii 
juurruttamaan meihin epäilyksiä, pelkoa ja epäuskoa.

Esimerkiksi, kun lapset kasvavat sellaisessa 
ympäristössä, jossa ihmiset eivät yleisesti ottaen pidä 
kiinni heidän sanastaan, tällä on vaikutusta heidän 
mielenlaatuun. Kuvittelepa sellainen yhteiskunta, jossa 
poliitikot tunnetaan ainoastaan lupauksista, joita he eivät 
koskaan pidä. Tällainen ympäristö kasvattaa ihmisiä, 
joilla on hankaluuksia luottaa ja uskoa enää yhtään 
mihinkään. Ihmiset ovat yhä enemmän menettäneet 
uskonsa sanoihin ja sanat taas ovat yhä enenevissä määrin 
menettäneet tarkoituksensa, sillä monet eivät ymmärrä 
sanojen korkeaa moraalia ja lahjomattomuuta.  

Mutta näin ei ole Jumalan kanssa. Hänen Sanansa 
on lahjomaton. Hänen Sanansa on pettämätön, sinä 
voit laskea koko elämäsi sen varaan. Hän sanoi, Jesaja 
55:10-11, “Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta 
tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen 
hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen 
ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka 
minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä 

OTA HÄNET HÄNEN SANANSA 
MUKAISESTI

Jumalan tie on täydellinen, Herran sana 
tulessa koeteltu. Hän on kilpenä kaikille, 

jotka häneen turvaavat 
(Psalmi 18:30).

sunnuntai 5
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palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa 
menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.” Sillä 
ei ole väliä minkälaisia kriisejä kohtaat elämässäsi, luota 
ja toimi Sanassa.  

Ehkäpä kyseessä on terveydellinen tilanteesi, Sana 
takaa sinulle jumalallisen terveyden. Ei ole mitään tarvetta 
itkeä ja anella Jumalalta parantumista. Hän on jo antanut 
sinulle jotain paljon parempaa kuin parantumisen - 
Hänen elämänsä - Kristuksen elämään sinussa. Tämä on 
sinun oikeutesi ja vakuutuksesi jumalalliseen elämään. 
Roomalaiskirje 8:10 sanoo, “Jos Kristus on teissä, niin 
ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta Henki on 
elämä vanhurskauden tähden.”

Treenaa omaa henkeäsi luottamaan Jumalaan ja 
ota Hänet Hänen Sanansa mukaisesti. Rakenna itsellesi 
sellainen ympäristö, jossa luotat ja uskot Jumalan Sanaan. 
Hyväksy kaikki se, minkä Hän sanoo olevan totta ja 
toimi myös sen mukaisesti. Hänen Sanansa on koeteltu 
ja ehdottoman luotettava. Taivas ja maa katoavat, mutta 
yksikään Sana Jumalalta ei ole voimaton. Joten jos tahdot 
nauttia huolista vapaata elämää, opi luottamaan Jumalaan 
ja ottamaan Jumala Hänen Sanansa mukaisesti.

Jumalan Sana on luottamukseni perusta ja ylimmäinen 
auktoriteettini. Sen tähden kieltäydyn tulemasta 
elämän olosuhteiden heittelemäksi. Minä saavutan 
haluamani tulokset, koska Jumalan Sana on uskossa 
sulautunut sydämeeni ja se tulee suustani ulos 
auktoriteetilla ja rohkeudella. Halleluja.

TUNNUSTUS



finnish

maanantai 6

Oletko tietoinen siitä, että uudestisyntyneenä 
sinä olet paketti, joka on täynnä siunauksia? 

Sinä et ole ainoastaan siunattu, sinä olet myös 
siunauksien kantaja ja jakelija. Sinä olet Aabrahamin 
siementä, tämä ei tee sinusta ainoastaan siunattua, vaan 
myös siunauksen. Sinut on jumalallisesti vahvistettu 
menestymään ja tämä voimaannuttaminen vaikuttaa 
positiivisesti myös kaikkeen sinun ympärilläsi olevaan.  

Siunaus myös suojelee ja säilyttää sinut siten, 
että kaikista kohtaamistasi haasteista ja vastustuksesta 
huolimatta, sinä voitat aina. Tällainen on sinun elämäsi 
kristittynä. Sinut on vahvistettu menestymään kaikessa 
ja toimimaan viisaasti kaikissa elämän asioissa. 
Kuitenkin tämä siunaus on yhdistettynä sinun oman 
tietoisuutesi kanssa siitä, joten se ei toimi sattumalta. 
Se toimii enemmän silloin, kun sinä olet tietoisena siitä.

Salli minun selventää tätä näin: Joku toinen voi vetää 
uskon kautta hyveen esiin sinusta, kuten voimme lukea 
verenvuotoa sairastaneesta naisesta, mutta tässä ei ole 
kyse siitä, että sinä itse suorittaisit sitä. Verenvuotoa 
sairastanut nainen Markuksen evankeliumissa 5:25, tuli 
Jeesuksen taakse väentungoksessa ja kosketti Hänen 
viittansa tupsua ja näin hän parani heti. Jeesus kysyi 
sitten: “Kuka koski minuun?” Todella monet ihmiset 
koskivat Häneen sillä hetkellä, mutta tämän naisen 
kosketuksessa oli jotain erilaista, se oli uskon kosketus, 
vaatimus Jumalan voiman puoleen.

SIUNAUS ON YHDISTETTYNÄ SINUN 
OMAAN TIETOISUUTEESI SIITÄ  

Niin minä teen sinusta suuren kansan, 
siunaan sinut ja teen sinun nimesi 

suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi 
(1. Mooseksen kirja 12:2).
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Jeesus tiesi jonkun vetäneen voiman esiin Hänestä. 
Jeesuksella oli tietoisuus, aivan kuten myös tällä 
naisella niin ikään, että jos vain kosketan Häntä, tulen 
heti terveeksi. Joten sinun tulee myös olla tietoisena 
Jumalan siunauksista sinun elämässäsi ja kaikkein 
suurenmoisin näistä siunauksista on sisälläsi asuva Pyhä 
Henki. Tule enemmän tietoiseksi Pyhästä Hengestä 
sinussa, sinä et ole mikään tavanomainen henkilö.

Kyllä, elämässäsi saattaa olla haastavia tilanteita, 
mutta kun olet tietoinen siitä, kuka sinä olet ja että 
suurempi on Hän, joka elää sinussa, niin sinä tulet 
aina voittamaan. Haastavat tilanteet eivät tule koskaan 
tuhoamaan sinua. Joten sen tähden älä tule koskaan 
turhautuneeksi elämässäsi olevista haasteista tai 
kriiseistä, pysy horjumattomana. Säilytä malttisi ja pidä 
yllä voittajan mielenlaatua.

Rakas Isä, mikä siunaus onkaan saada olla sinun 
jumalallisen rakkauden, voiman, kirkkauden, 
hyvyyden, myötätunnon ja armon kantajana ja 
jakelijana! Minä olen sinun lähettiläänäsi, sinun 
ojennettuna käsivartenasi tuoden toivoa, lohtua, 
terveyttä, siunauksia ja vapautusta tälle kivuissa 
kamppailevalle ja kuolevalle maailmalle. Minun 
kauttani sinun kirkkautesi, voimasi ja siunauksesi 
ympäröivät monia sinun kunniaksi ja ylistykseksi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Kristitty on taivaallinen olento. Jumalan Sana 
näyttää meille tämän. Avausjakeemme kehottaa 

sinua kulkemaan niin kuin taivaallinen olento, joka sinä 
olet - ei siis vasta silloin, kun pääset taivaaseen, vaan 
tässä ja nyt - täällä maan päällä. Huomaa tässä Apostoli 
Paavalin argumentissa oleva rinnastus: me olemme 
kantaneet kuvaa maallisesta, joka on nyt kadonnut, 
sillä me olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Joten 
eläkäämme nyt taivaallisina olentoina, Kristuksen 
kuvina, osanottajina Jumalan kaltaisuudessa.

Sinä et ole maallinen, sinä olet taivaallinen. Tule 
tietoiseksi tästä joka päivä, tee siitä aivan ilmiselvää 
kaikessa kommunikaatiossasi ja koko elämäntavassasi. 
Julista aina vähän väliä: “Olen taivaallinen olento.” Tästä 
on kyse Jeesuksen Kristuksen Evankeliumissa, Hän tuli 
tekemään sinusta Taivaallisen. Hän tuli antamaan sinulle 
Taivaallisen elämän elettäväksi, eikä vasta silloin, kun 
pääset taivaaseen, vaan jo nyt täällä maan päällä. 

Taivas on taivaallisille olennoille, niille joilla on 
taivaallinen elämä täällä maan päällä. Kukaan ei voi 
mennä taivaaseen ilman taivaallista elämää. Laillisesti 
hyväksytyn maahanpääsyn saaminen edellyttää 
kyseisen maan passia, josta käy ilmi kansalaisuutesi 
tai sitten viisumia tai jotain vastaavaa dokumenttia 
kyseiseen maahan. Sinulla täytyy olla hallussasi 
jompikumpi tai molemmat, ennen kuin sinut voidaan 
päästää kyseiseen maahan. 

SINÄ OLET TAIVAALLINEN OLENTO

Niin kuin me olemme kantaneet kuvaa 
maallisesta, kantakaamme nyt myös kuvaa 
taivaallisesta (1. Korinttolaiskirje 15:49 DRB).

tiistai 7
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Tämä pätee nyt siis käytännössä ihan jokaiseen 
kansakuntaan ja taivas on myös kansakunta. 
Filippiläiskirje 3:20 kertoo meidän olevan taivaan 
kansalaisia. Yksikään ihminen, joka ei ole “hyväksyttynä.” 
olemaan taivaassa, ei tule sinne pääsemään. Ja tapa 
miten tulla hyväksytyksi, on olla uudestisyntynyt, 
omistaa Kristus elämä sinussa, tämä taivaallinen elämä 
sinussa, täällä maan päällä. Silloin kun Hän palaa 
takaisin, sinä tulet ylöstemmatuksi Hänen luokseen 
taivaisiin, koska sinä olet jo taivaan kansalainen ja koska 
sinä kuulut Hänelle. Halleluja! 

Ole iloinen siitä, että sinä olet uudestisyntynyt 
ja näin ollen Kuningaskunnan kansalainen. Muistuta 
itseäsi jatkuvasti siitä, että sinä et ole tästä maailmasta. 
Sinä olet taivaallinen, ylhäältä syntynyt ja Jumalan elämä 
ja luonto ovat nyt sinussa.

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä minun loistokkaasta 
taivaan kansalaisuudestani yhdessä toisten pyhien 
kanssa ja siitä, että minä saan olla tärkeänä jäsenenä 
Jumalan huoneessa. Minä en ole tästä maailmasta, 
en ole myöskään alamaisena tämän nykyisen 
maailman korruptoituneille ja turmeltuneille 
vaikutuksille. Kristuksen kuvana ja osanottajana 
Jumalan kaltaisuuteen, elän paljon ylempänä 
kaikenlaisia maallisia ja ikäviä vaikutteita, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



SIUNAUSTEN 
SADONKORJUU!

Shalun ihmeellinen todistus 
yliluonnollisesta tarpeiden 

täyttämisestä

Olen intialainen ja olen asunut Yhdysvalloissa viimeiset 17 vuotta. 
Syksyllä 2017 Pyhä Henki johdatti minut katsomaan Pastori Chrisin 
parantumiskokousta Youtubesta ja jäin heti kiinni siihen. Minulla oli 
tuolloin rasittava niskakipu, joka lähti samantien pois, kun laskin oman 
käteni uskossa niskani päälle. Heti tämän jälkeen liityin seurakuntaan 
Dallasissa ja sitä kautta tulin tekemisiin Rapsodian Todellisuuksista 
kanssa.
 
Päivän sana opetti minulle todella monia asioita Jumalan Sanasta, jotka 
auttoivat minua kasvamaan nopeasti. Tulin todella innokkaaksi 
kertomaan kaikille siitä. Koska se oli muuttanut ihan täysin koko 
elämäni ja halusin muiden myös saavan kuulla näistä samoista sa-
noista.  
 
Olin aikaisemmin töissä kotihoito palvelussa, mutta menetin työpaik-
kani, sillä puhuin aina Jeesuksesta. Esimieheni ilmoitti minulle ihmisten 
valittavan siitä. Se perhe josta pidin huolta palkkasi minut kuitenkin 
heille töihin yksityisesti. Siinä perheessä on 95-vuotias isä, joka oli ollut 
lentäjänä toisessa maailmansodassa, jolle luen aina 
Rapsodia. He tuplasivat myös palkkani ja ovat todella avokätisiä minua 
kohtaan. Herra todellakin maksoi minulle kaksinkertaisesti takaisin 
näistä kohtaamistani vaikeuksista.
 
Viime helmikuussa hän kuitenkin kuoli, mutta minä olin kiitollinen 
Jumalalle tästä mahdollisuudesta olla siunauksena hänelle. Muutamaa 
viikkoa myöhemmin soitin hänen tyttärelleen kysyäkseni hautajais-
järjestelyistä. Suureksi yllätyksekseni tytär kertoi hänen isänsä jättäneen 
huomattavan summan rahaa minulle testamentissaan. Jopa niin paljon, 
että pärjään sillä seuraavat 10 vuotta! Hän jätti minulle myös mersun! 
En osannut odottaa näitä ollenkaan, mutta sitten muistin, että Jumalan 
mies oli julistanut maaliskuun olemaan meidän omistamisen kuu-
kauden. Tämä oli profetaalisen Sanan täyttymys. Kunnia Jumalalle! 
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finnish

Meidän taivaallinen Isämme on niin armollinen 
ja ystävällinen iankaikkisessa rakkaudessaan. 

Sinun siunaamisesi on kaikki se, mitä Hän tekee ja 
tavoittelee. Hän tietää jokaisen yksityiskohdan sinun 
elämästäsi. Hän tietää sinun kotiosoitteesi. Hän tietää 
sen missä sinä olet ja mitä käyt elämässäsi lävitse ja 
Hänen suunnitelmansa on katsoa sen perään, että sinä 
olet aina voitokas riippumatta siitä, mikä haaste sinua 
kohtaa. 

Jopa silloinkin, kun sinä teet virheitä, Hän tekee 
kaiken mahdollisen korjatakseen ja auttaakseen sinua. 
Hän on paljon intohimoisempi sinun hyvinvointisi - 
menestyksesi, vaurautesi ja ilosi - suhteen kuin mitä 
sinä itse voisit koskaan olla. Surullista kyllä, Hän ei aina 
onnistu varmistamaan sitä, että Hänen lapsensa eläisivät 
siten, miten Hän oli suunnitellut heidän elävän. Sinä 
saatat kysyä, “Miten se voi olla mahdollista?”

Syy tähän on siinä, että Hän ei hallitse ihmisten 
elämiä, sen takia Hän yrittää tarjota apuaan. Muutoin 
Hän olisi voinut vain “painella nappuloita” ja kaikki mitä 
Hän tahtoisi sinun elämääsi, tulisi tapahtumaan juuri 
niin. Hän on Kaikkivaltias Jumala! Hänellä on voima, 
mutta Hän ei kuitenkaan toimi näin. Hän on antanut 
ihmiselle lahjan, oman vapaan tahdon lahjan ja tämä 
lahja on valinnanvapaus.

Sinä voit valita rakastaa Jumalaa tai sinä voit valita 
olla rakastamatta Häntä. Sinä voit valita palvella Häntä 
tai sinä voit valita palvella itseäsi. Valinta on sinun. 
Ja koska Hän antoi sen sinulle lahjaksi, Hän ei ole 
ottamassa tai vaatimassa sitä takaisin itselleen.

Roomalaiskirje 11:29 sanoo, “Sillä ei Jumala 

VALINNAN LAHJA

...Minä olen pannut sinun eteesi elämän 
ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. 
Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun 

jälkeläisesi eläisitte 
(5. Mooseksen kirja 30:19).

keskiviikko 8
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armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.” Se miten Hän 
toimii käy ilmi avausjakeestamme: Hän antaa sinulle 
kaiken tarvitsemasi tiedon, jotta voit tehdä parhaat 
mahdolliset valinnat. Hän kertoo sinulle mikä on paras 
valinta, mutta ei koskaan pakota sinua tekemään sitä.

Tämä on kuitenkin myös syynä siihen, miksi tuomio 
on tarpeellinen. Ilman oikeutta valita, tuomitsemiselle 
ei olisi tarvetta. Mutta koska Hän antoi ihmiselle 
valinnanvapauden, ihmisen täytyy tulla tuomituksi 
näiden hänen tekemiensä valintojen mukaisesti. Eräänä 
päivänä Jumala tulee näyttämään sen, mikä oli oikein 
ja mikä väärin. Hän tulee näyttämään jokaiselle sen, 
tekivätkö he oikeita valintoja ja päätöksiä elämässään. 
Sinä olet tilivelvollinen Jumalalle.

Tämän vuoksi on tärkeää, että sinä elät elämääsi 
joka päivä Kristuksessa, sillä jos sinä elät elämääsi 
Kristuksessa, tietoisena Hänen pelastuksestaan, elämällä 
Hengessä Sanan kautta, sinua ei tulla tuomitsemaan. 
Ainoa kohtaamasi tuomio tulee tällöin olemaan sinun 
palkintosi. Ja Raamatun mukaan tässä tuomiossa meitä 
jokaista tullaan kiittämään, ketään Kristuksessa elävää ei 
tulla tuomitsemaan. Joten pidä oma fokuksesi Hänessä 
ja käytä omaa valinnanvapauttasi Hänen rakkauteensa. 

Siunattu olkoon Jumala, joka on tallettanut minuun 
voiman tehdä viisaita, oikeita ja täydellisiä päätöksiä, 
jotka ovat linjassa Hänen jumalallisen päämääränsä 
kanssa minun elämäni suhteen! Sana ohjaa minua 
kaiken aikaa ja Kristus on tehty minulle viisaudeksi, 
joten siksi teen ainoastaan jumalallisia ja Hengen 
johdattamia päätöksiä. Minä valitsen kulkea 
terveydessä, menestyksessä, voitossa ja Jumalan 
täydellisessä tahdossa, ajoituksessa ja tarkoituksessa 
elämäni suhteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Roomalaiskirje 8:12 sanoo, “Niin me siis, veljet, 
olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan 

mukaan elääksemme” tarkoittaen sitä, että sinun ei 
tulisi elää lihasi mukaan. Mitä lihan mukaan eläminen 
tarkoittaa? Se tarkoittaa aistien mukaan elämistä, sinun 
uudistumattomasta mielestäsi käsin elämistä. Sana 
“liha” viittaa Uudessa Testamentissa ihmisen kehoon 
sen aisteineen, jotka ovat molemmat ihmisen sielun 
kontrolloimia. 

Sielussasi on kontrollointi-järjestelmä kehoa 
ja sen aisteja varten, koska sielusta löytyy ihmisen 
mieli, tunteet ja tahto. Tämän takia sinun mielesi on 
niin tärkeä. Sinun mielesi vaikuttaa sinun tunteisiisi 
ja tahtoosi ja sitä kautta myös sinun sieluusi. Ja kun 
tämä tapahtuu, tulokset tulevat näkymään aisteissasi 
ja toiminnassasi.

Sinun todellinen luonteesi ei ole sinun henkesi 
muodostama, vaan sinun sielusi. Sinun persoonasi 
luonteenlaatua ohjaa sinun oma mielesi enemmän kuin 
mikää muu. Juuri tästä syystä Jumala on niin selkeästi 
kiinnostunut sinun mielestäsi, koska jopa vielä senkin 
jälkeen, kun ihminen on uudestisyntynyt, hänen oma 
uudistumaton mielensä voi yhä viedä hänet  helvettiin.

On tärkeää, että kristittynä sinä hallitset ja otat 
omistajuuden oman mielesi ylitse, uudista mielesi 
Sanalla. Älä anna mielesi kontrolloida sinua. Elä 
hengestäsi käsin. Älä hyväksy vääränlaisia ajatuksia. 
Älä jää vellomaan elämän negatiivisuutta. Nujerra 
jatkuvasti kaikki sinua vähättelevät ajatukset, sellaiset 
ajatukset, jotka ovat ristiriidassa sinun Kristuksessa 

OTA HALLINTAVALTA SINUN 
MIELESTÄSI 

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 

kautta... (Roomalaiskirje 12:2).

torstai 9
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olevaa luontoa, perintöä ja identiteettiä vastaan. 
Kun tällaiset ajatukset yrittävät jäädä mieleesi, 

puhu ja vaadi niitä poistumaan Jeesuksen Nimessä 
ja ne tulevat lähtemään. Ne saattavat kuitenkin vielä 
tulla jonkin ajan päästä takaisin. Jos ne tulevat, tee 
sama uudelleen, nuhtele niitä ja torju ne aina, kun ne 
ilmaantuvat ja näin sinä tulet voittamaan. Raamattu 
kehottaa meitä vastustamaan paholaista, niin hän 
tulee pakenemaan luotasi. Mutta sinun täytyy myös 
oppia itse kontrolloimaan omia ajatuksiasi, asettamalla 
mielesi Sanaan.

Sinun täytyy ottaa hallintavalta omasta mielestäsi 
ja ajatuksistasi. Muuta elämäsi kulkemaan kirkkaudesta 
kirkkauteen oman mielesi hallinnan kautta. Tämä on 
sitä, mitä me luemme Roomalaiskirjeestä 12:2. Jumala 
odottaa sinulta tätä, sillä Hän on antanut sinulle siihen 
kyvykkyyden. Hän tahtoo sinun olevan hallintavallassa 
ja kontrollissa oman elämäsi suhteen, käyttämällä 
mieltäsi tuottamaan erinomaisuutta.

Rakas Isä, mieleni on täysin omistautunut Sanan 
ja Pyhän Hengen palvelutyölle niin, että ajattelen 
ainoastaan erinomaisuutta, vahvuutta, voittoa, 
yltäkylläisyyttä, menestystä, uskoa ja kirkkauden 
täyteistä elämääni Kristuksessa. Sinun Sanasi 
kautta mieleni on uudelleen ohjelmoitu, uudistettu, 
muutettu ja asetettu loppumattoman loistokkuuden 
ja voiton virtaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 10

Katso vielä tarkasti uudelleen avausjakeemme, 
Herra ei sanonut: “Henkeni minä annan teidän 

sisimpäänne ja vaikutan sen, että te kamppailette 
kovasti miellyttääksenne minua”, ei! Sen sijaan Hän 
sanoi, “Henkeni minä annan teidän sisimpäänne 
ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni 
mukaan….”

Sinussa on voima, kyky ja luonto, jotka ajavat sinua 
tekemään sitä, mikä on oikein ja Jumalan edellytyksenä 
oikeanlaiselle elämäntavalle. Tätä voimaa kutsutaan 
nimellä vanhurskaus. Ollessasi uudestisyntynyt, 
sinut on kutsuttu ilmaisemaan ja tuomaan julki 
Jumalan vanhurskautta. Tätä on kristinusko. Me 
emme kamppaile tehdäksemme oikein. Me olemme 
syntyneet Jumalasta tulevan uuden luonnon kanssa, 
elääksemme oikein.  

Jotkut eivät ole koskaan todella ymmärtäneet 
vanhurskauden oppia siten, kuin se on paljastettuna 
Jumalan Sanassa ja tästä syystä he yhä vaan kamppailevat 
synnin kanssa. He eivät ymmärrä vanhurskautta 
luontona, jumalallisena elementtinä, joka aikaansaa 
sen, että me toimimme, puhumme ja elämme 
oikein. Sinä kykenet päättämään, että sinä et tule 
tekemään jotain, mikä on väärin ja pystyt pysymään 
tässä päätöksessäsi, sillä synnillä ei ole voimaa sinun 
ylitsesi. Tämä on mahdollista, koska Jumala on jo 
tehnyt sinut vanhurskaaksi. Oikein eläminen on tulosta 
tästä vanhurskaudesta. Kyky tehdä oikein voi virrata 

OIKEIN TEKEMISEN LUONTO

Henkeni minä annan teidän sisimpäänne 
ja vaikutan sen, että te vaellatte minun 
käskyjeni mukaan, noudatatte minun 

oikeuttani ja pidätte ne (Hesekiel 36:27).
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luonnollisesti ainoastaan vanhurskaasta hengestä.
Jotkut tekosi saattavat olla vielä edelleen 

epätäydellisiä, mutta tämä ei millään tapaa kumoa sinun 
luontoasi Jumalan vanhurskautena Kristuksessa. Se 
mitä tarvitset on jatkuva kasvu ja tiedon lisääntyminen 
Jumalan tuntemisessa. Jatka Jumalan Sanan opettelua 
ja Sanassa toimimista, niin elämäsi tulee olemaan 
synkronoituna Hänen vanhurskautensa kanssa. 

On olemassa myös sellaisia, jotka sanovat väärin 
tekemisen kuuluvan ihmisluontoon: “Virheiden 
tekeminen on inhimillistä”, he saattavat sanoa. Tästä 
syystä sinun ihmisluontosi korvattiin vanhurskauden 
luonnolla, kun sinä uudestisynnyit. Nyt sinun sisälläsi 
oleva elämä ei ole enää ihmiselämä, joka on synnin 
alaisuudessa, vaan se on Jumala-elämä ja se ei 
päästä syntiä sisäänsä. Sinä et ole enää alamainen 
ihmisluonnossa oleville rajoitteille ja epätäydellisyyksille. 
Sinä olet nyt osanottajana jumalalliseen luontoon 
ja olet pukeutunut uuteen ihmiseen, joka uudistuu 
tietoon Luojansa kuvan mukaan (Kolossalaiskirje 3:10).

Elä tässä valossa - tietoisena siitä, että sinussa on 
Jumalan luonto, jonka kautta sinä toimit oikein ja elät 
vanhurskaasti Jumalalle. Halleluja! 

Rakas Isä, kiitos sinun vanhurskaudestasi minussa, 
joka tuottaa minussa jatkuvasti kykyä oikein 
tekemiseen ja sinun tahtosi tekemiseen. Minä tuotan 
vanhurskauden hedelmää, teen vanhurskauden 
tekoja ja tuon julki sinun hyvyyttäsi tälle maailmalle, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Uudeksi luotu ihmishenki tuottaa loppumatonta 
iloa. Näin ollen jokaisen ja kenen tahansa 

kristityn on helppoa olla iloinen, yksinkertaisesti vain 
valitsemalla itse niin.

Joku joka ei ole onnellinen itsestään, ei voi myöskään 
tehdä ketään toista onnelliseksi. Yksi tapa, miten voit 
tunnistaa turhautuneen ihmisen on se, että he tuppaavat 
siirtämään turhautumistaan eteenpäin. Älä elä tällä 
tavalla. Sinulla itselläsi on vastuu ja vieläpä varsin vakava 
sellainen, että sinä teet itse itsestäsi onnellisen. Erityisesti 
silloin, jos toimit johtajana jollain tavalla toisille.

Jumala odottaa sinun toimivan jumalallisena 
esimerkkinä sinun alaisuudessasi oleville ihmisille. 
Joten pursuile iloa. Ole onnellinen. Tällaisessa ilon ja 
onnellisuuden ilmapiirissä voidaan saada aikaan paljon 
enemmän. 

Jumalan Henki pystyy tekemään enemmän meitä 
varten ja meidän kanssamme, kun ilmapiiri on ilon ja 
onnellisuuden täyteinen. Tämä on totta myös toisinpäin 
käännettynä: Saatanalla on juhlapäivä sellaisten ihmisten 
elämissä ja ilmapiireissä, jotka ovat ailahtelevia tai 
surullisia. Demonit pyrkivät liittämään itsensä ihmisiin 
saadakseen heidät levottomiksi, hämilleen, surullisiksi ja 
masentuneiksi. Tämän takia sinun ei tule koskaan antaa 
periksi surulle tai masennukselle. Sen sijaan, salli ilon 
Herrassa nousta pintaan sydämeltäsi. Tämä on jotain, 
mitä sinun täytyy tehdä tietoisesti.

Kun paineet alkavat nousemaan ja asiat eivät näytä 
sujuvan odotetulla tavalla, ala nauramaan. Herättele ilo 
esiin sisimmästäsi. Se on ilo, joka kestää. Kun herättelet 
näin ilon esiin omasta hengestäsi, niin ennen pitkää, 

TEE ITSESTÄSI ONNELLINEN

Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja 
juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja 

iloa Pyhässä Hengessä 
(Roomalaiskirje 14:17).

lauantai 11
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riippumatta niistä sinua uhkaavista haasteista, sinä 
tuletkin huomaamaan hengessäsi olevan epätavallisen 
rauhallisuuden. Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, varjelee sinun sydämesi ja mielesi 
Herrassa (Filippiläiskirje 4:7).

Sinä voit olla 24 tuntia päivässä täynnä iloa ja sinun 
pitäisikin olla. Tämä on Jumalan tahto sinun elämällesi. 
Johanneksen evankeliumissa 15:11 Jeesus sanoi, “Tämän 
minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä 
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” Hän on antanut 
sinulle ilon, joka ei ole riippuvaisena sinun ympäristösi 
tapahtumista. Ilon, joka virtaa sinun hengestäsi ja tarttuu 
myös kaikkeen sinun ympärilläsi. Aktivoi tänään tämä ilo 
Sanan ja Pyhän Hengen kautta. 

Kun tilanteet sitten yltyvät hankaliksi, sen sijaan, että 
alkaisit ihmetellä, mitä sinun tulisi tehdä ja että mikä tässä 
nyt mättää, ala julistamaan, “Minä kieltäydyn antamasta 
hämmennykselle, masennukselle tai levottomuudelle 
valtaa! Voitto kuuluu minulle, sillä suurempi on Hän, 
joka elää minussa! Hänen ilonsa on minun väkevyyteni 
ja minä voitan loistokkaasti Hänen Nimessään. Halleluja!” 
Muista: “Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen 
lähteistä” (Jesaja 12:3).

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut 
minulle niin kauniin, erikoislaatuisen, innostavan, 
yltäkylläisen, poikkeuksellisen ja erinomaisen 
elämän, tämän kirkkauden täyteisen elämän, joka 
säteilee iloa, erinomaisuutta ja rauhaa. Kaikenlaisista 
ristiriitaisista olosuhteista riippumatta sinun kauneus, 
kirkkaus, armo ja vanhurskaus tulevat nähdyiksi ja 
tunnistetuiksi minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Lihan mieli tarkoittaa mielesi asettamista 
lihallisiin ja maailmallisiin asioihin. Kristitty, joka 

elää lihan mielen mukaan, on hänen omien aistien, 
tunteiden ja elämän olosuhteiden kontrolloimana ja 
hallitsemana. Raamattu varoittaa meitä siitä, että tämä 
tuottaa kuoleman, Jumala-elämästä eroon joutumisen.

Kuitenkin taas kristitty, joka elää Hengen mukaan, 
on suunnannut oman huomionsa Kuningaskunnan 
näkymättömiin todellisuuksiin Jumalan Sanan 
välityksellä. Hän elää Sanan mukaan ja reagoi 
ongelmiin ja tilanteisiin Jumalan Sanan pohjalta.

Annan sinulle yksinkertaisen esimerkin tästä: 
kun lihan mielen mukaan elävä ihminen alkaa tuntea 
pääkipua ja olonsa kuumeiseksi, hänen omat aistinsa 
kertovat hänelle “Sinä olet nyt sairas, sinuun on 
varmaan tarttunut jokin flunssa.” Ja koska hänen fokus 
on siinä, miltä hänestä itsestä tuntuu, hän on tästä ihan 
samaa mieltä ja sanoo: “Luulen, että minun on nyt 
parasta lähteä käymään lääkärissä.” 

Asia kääntyy päinvastoin, kun Hengen mielen 
mukaan elävä ihminen tuntee samat oireet, hän ei 
hämmenny tästä, koska hän tietää olevansa tartuntojen 
ulottumattomissa. Hänen huomionsa on asetettuna 
Sanaan ja Sanan mukaan jumalallinen terveys on hänen 

PIDÄ MIELESI HÄNESSÄ

Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, 
on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät 
Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä 
lihan mieli on kuolema, mutta hengen 

mieli on elämä ja rauha 
(Roomalaiskirje 8:5-6).

sunnuntai 12
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luonnossaan Kristuksessa. Joten hän sanoo, “Minä 
kieltäydyn olemasta sairas, koska Jumalan elämä on 
minussa.”  

Raamattu kertoo meille, että ne, jotka elävät 
aistiensa vallassa eivät voi miellyttää Jumalaa 
(Roomalaiskirje 8:8), koska he eivät vaella uskossa, 
sillä ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa 
(Heprealaiskirje 11:6). Kristinusko on uskossa 
vaeltamista. Usko on vanhurskaan elämäntyyli ja uskon 
perustana toimii Jumalan Sana. Joten salli siksi Jumalan 
Sanan hallita omaa ajatteluasi ja kontrolloida elämääsi.

Pidä mielesi Sanassa, vain ja ainoastaan Sanassa, 
silloin tulet elämään ehdottomassa rauhassa ja 
menestyksessä. Jesaja 26:3 (vapaakäännös) sanoo, 
“Hänet, jonka mieli pysyy sinussa, sinä pidät 
täydellisessä rauhassa, koska hän luottaa sinuun.” 
Heprean kielen sana “Rauha” on tässä kohtaa 
“Shalom”, Jumalan lepo, jossa on menestys, terveys, 
voima, jne. Halleluja!

Minä kieltäydyn tulemasta fyysisten aistieni 
hallitsemaksi ja kontrolloimaksi, sen sijaan, ajattelen, 
puhun ja elän uskoni kautta ja reagoin ongelmiin 
ja tilanteisiin Sanan kautta. Minä elän Sanassa ja 
vaellan täydessä tietoisuudessa tästä hengellisestä 
Kuningaskunnasta, johon minä kuulun, nauttien näin 
Evankeliumin täysiä etuuksia, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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maanantai 13

Oikeat sanat ovat enemmän kuin rahalahjat 
ja kaikki maalliset lahjat yhteensä. Lue 

vielä uudelleen avausjakeemme, siinä puhutaan 
ystävällisistä, lempeistä ja miellyttävistä sanoista: ne 
ilahduttavat sinua ja tuovat parhaan sinusta esiin. Ne 
tuovat terveyden. 

Sinä saatat antaa jollekulle kivoja lahjoja, mutta 
jos hänelle antamasi sanat eivät ole kivoja, silloin 
lahjasi ovat arvottomia. Tässä maailmassa olevat sodat 
ovat seurausta sanoista ja rauha tulee myös sanojen 
seurauksena. Kun Jaakob lähetti menemään edellään 
lahjoja veljelleen Eesaulle, joka oli vannonut tappavansa 
hänet, koska Jaakob oli pettänyt hänet aikaisemmin, 
lahjoilla ei ollut juurikaan merkitystä hänelle. Lahjojen 
näkeminen ei pysäyttänyt Eesauta tulemasta Jaakobia 
vastaan aikeinaan hyökätä hänen kimppuunsa.

Sillä hetkellä, kun Eesau kuuli Jaakobin äänen, 
Jaakobin puhuessa hänelle rauhan ja rakkauden 
sanoja suoraan sydämeltään, se riisui Eesaun aseista ja 
hänen sydämensä suli. Eikö Raamattu sano juuri näin? 
“Lempeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava 
sana nostaa vihan” (Sananlaskut 15:1). Lempeä sana 
tuo parantumisen ja saa ihmeitä aikaan.

Älä puhu katkeria, satuttavia tai vihaavia sanoja, 
puhu aina ystävällisesti suoraan sydämeltäsi. Opettele 

YSTÄVÄLLISTEN SANOJEN LAHJA

Lempeät sanat ovat kuin valuva hunaja, 
makeita sielulle ja lääkettä luille 

(Sananlaskut 16:24).
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käyttämään lempeitä ja ystävällisiä sanoja, ei imartelua. 
Imartelu tulee huulilta ja siinä ei ole elämää, riippumatta 
siitä miten makealta se kuulostaa. Imartelu on petollista, 
älä imartele sanoillasi. Älä ole niin kuin se, jota Daavid 
kuvaili Psalmissa 55:21. Hän sanoi, “Sulava kuin voi 
on hänen suunsa, mutta hänellä on sota mielessä. 
Pehmeämpiä kuin öljy ovat hänen sanansa, kuitenkin 
ne ovat kuin paljastetut miekat.” 

Sanat tulevat sydämestä, ne paljastavat sinun 
persoonallisuutesi ja sinä et voi kätkeä niitä. Joten 
täytä sen tähden sydämesi Jumalan Sanoilla, sillä 
sydämen kyllyydestä sinä tulet puhumaan sanoja, 
jotka parantavat, nostavat, rohkaisevat, siunaavat ja 
lohduttavat toisia.

Rakastava Isäni, minä kiitän sinua siitä, että ajatukseni, 
sanani ja tekoni ovat päivittäisessä toiminnassani ja 
suhteissani toisiin päin sinun Sanasi ohjaamia. Olen 
täysin antautunut Pyhälle Hengelle, joka saa minussa 
aikaan sen, että puheeni on kaiken aikaa armollista, 
lempeää, puoleensavetävää ja suolalla höystetyn 
suloista, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

Uudestisyntyneenä sinun elämäsi on kätkettynä 
Kristuksen kanssa Jumalaan, Kristus on sinun 

elämäsi. Sinä olet vastaanottanut uuden elämän, sinun 
luonnollinen ihmiselämä on tullut Hänen jumalallisen 
elämän syrjäyttämäksi. Se elämä mikä sinussa on nyt, 
kun olet uudestisyntynyt, on Kristus-elämä.

Herra Jeesus otti sen turmeltuneen, lannistuneen, 
tuhoutuneen ja rikkinäisen ihmiselämäsi pois sinulta. 
Se synnin, epäonnistumisen, tappion, hylkäämisen 
ja häpeän elämä on otettu sinulta pois ja Hän antoi 
sinulle sen tilalle elämän vanhurskaudessa, kunniassa, 
rauhassa ja kirkkaudessa. Sinä olit kuollut, mutta nyt 
sinä olet elossa Hänessä.

Ajattelepa tätä: jos Kristus on sinun elämäsi, 
silloinhan kaikki sinun elämässäsi on Kristuksesta. Miten 
sinulla nyt voitaisiin enää sitten sanoa olevan syöpä? 
Kuinka sinulla voisi vielä olla jokin verisairaus tai jokin 
muu sairaus kehossasi? Se ei ole mahdollista!

Saatana on valehdellut monille ja pettänyt heidät 
uskomaan, että mikään ei olisikaan muuttunut, vaikka 
he ovatkin nyt uudestisyntyneitä. Ei, kaikki ongelmat, 
pimeys, kärsimykset ja kivut, jotka liittyivät siihen sinun 
luonnolliseen ihmiselämääsi, kaikki ne heikkoudet, 
jotka olivat sinussa ennen kuin uudestisynnyit, ovat 
kaikki nyt poissa. 

2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo: “Siis, jos joku on 

KRISTUS ON SINUN ELÄMÄSI

Sillä te olette kuolleet, ja teidän 
elämänne on kätkettynä Kristuksen 

kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän 
elämämme, ilmestyy, silloin tekin 

hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa 
(Kolossalaiskirje 3:3-4).

tiistai 14
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Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi.” 
Sana “katso” tarkoittaa näkemistä tai tunnistamista. 
Jumala tahtoo sinun tunnistavan sen, että sinä olet 
nyt uusi luomus. Sinä olet nyt Kristuksessa ja Kristus 
on sinussa. Kristus on sinun uusi ympäristösi ja 
kotisi. Kristus on sinun elämäsi. Joten näin ollen sillä 
heikkoudella tai epämuodostumalla ei ole enää väliä, 
jonka kanssa olet ehkä saattanut syntyä, sinulla on nyt 
uusi elämä.

Roomalaiskirje 8:10 sanoo: “Mutta jos Kristus 
on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, 
mutta Henki on elämä vanhurskauden tähden.” Sillä 
ei siis ole väliä mitä sinun kehollesi tapahtuu tai on 
aikaisemmin tapahtunut, Kristus sinussa tekee sinut 
eheäksi, hyvinvoivaksi ja terveeksi. Omista tämä 
tietoisuus ja vaella siinä. Kulje rohkeasti ja pelottomasti 
eteenpäin, täynnä uskoa ja luottamusta, koska Kristus 
on sinun elämäsi. Halleluja!

Kristus-elämä tekee työtään minun hengessäni, 
sielussani ja kehossani. Se työskentelee jokaisessa 
olemukseni säikeessä, jokaisessa verisolussani ja 
jokaisessa kehoni luussa. Yksikään sairaus, tauti tai 
heikkous ei voi menestyä minun kehossani. Olen 
täysin voittamaton ja tuhoutumaton, koska Kristus 
on minun elämäni!

TUNNUSTUS
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Kristittyinä me emme mene Henkeen ja sitten 
tule sieltä pois, vaan me elämämme Hengessä. 

On olemassa kaksi ilmaisua Hengessä olemiseen: 
ensimmäinen on transsissa tai visiossa oleminen. 
Tässä tilassa sinun fyysiset aistisi ovat enemmän tai 
vähemmän pysäytettyinä ja kyseessä on vain tilapäinen 
kokemus.

Toinen ja paljon tärkeämpi ilmaisu Hengessä 
olemisesta on olla uudestisyntyneenä Henkeen. Tämä 
on sitä, kun tulet tietoiseksi ja eläväksi hengellisen 
ulottuvuuden suhteen Sanan ja Pyhän Hengen kautta 
ja sinä elät tässä tietoisuudessa, vaikka oletkin tässä 
maailmassa ja sinun fyysiset aistisi ovat edelleen 
tietoisina luonnollisesta ympäristöstäsi. Mutta nyt 
sinä elät taivaallisen olennon mielenlaadulla ja 
tietoisuudella, joka sinä oletkin. Sinä näet samat 
asiat kuin mitä kaikki muutkin, mutta sinulla on niistä 
erilainen tulkinta ja ymmärrys.

Avausjakeemme kehottaa meitä, että jos me 
Hengessä elämme, niin meidän tulisi myös Hengessä 
vaeltaa. Toisin sanottuna, koska olet syntynyt Hengen 
ulottuvuuteen, koska sinä elät Hengessä, toimi nyt 
myös sen mukaisesti. Toimi tästä tietoisuudesta käsin, 
että sinä olet Hengessä ja anna tämän tietoisuuden 
sanella fyysiset olosuhteesi.

Esimerkiksi, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, 
Raamattu kertoo heidän kantaneen mukanaan omaa 
ilmapiiriään: “Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä 
pilvipatsaassa johdattaakseen heitä tietä myöten ja 

ME ELÄMME HENGESSÄ

Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä 
vaeltakaamme (Galatalaiskirje 5:25).

keskiviikko 15
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yöllä tulipatsaassa valaistakseen heidän kulkunsa, 
niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.” 
(2. Mooseksen kirja 13:21). Heillä oli siis pilvipatsas 
päivisin ja tulipatsas öisin suojanaan. Yön pureva 
kylmyys ja päivän paahtava lämpö ei siis vaikuttanut 
heihin, sillä he olivat Pyhän Hengen ilmapiirissä.

Tänä päivänä me elämme tässä samassa Pyhän 
Hengen ilmapiirissä, Kristuksessa. Pyhä Henki asuu 
sinussa ja sinä kannat Häntä mukanasi kaikkialle. Joten 
sinussa on näin ollen Hänen ilmapiiri, joka tekee sinusta 
erilaisen. Siksi sinä voit saapua paikkaan, jossa kaikki 
ovat surullisia ja masentuneita, mutta asiat muuttuvat, 
koska sinä saavuit paikalle ilon ilmapiirin kanssa. 
Ihmiset ovat pimeyden ja epäonnistumisen kirouksen 
alla ja sinä saavut paikalle kirkkauden ja voiton kanssa, 
sillä sinä olet maailman valo. Halleluja.

Hallitse omaa ympäristöäsi Hengen ilmapiirin 
kautta. Vaella Hengessä, sillä se on se ulottuvuus, johon 
sinä olet syntynyt, koska sinä olet syntynyt Jumalasta.

Kiitos kallisarvoinen Pyhä Henki, että sinä olet minun 
erityinen ilmapiirini ja voimavarani elämässä. Sinä 
olet tehnyt elämästäni todella erilaisen ja kauniin. 
Minä hallitsen omaa maailmaani ilon, rauhan, 
menestyksen ja voiton ilmapiirissä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Raamattu kertoo meille, että edessään olleen 
ilon, kirkkauden tähden Hän, Jeesus kesti Ristin 

häpeästä välittämättä (Heprealaiskirje 12:2). Sinä olet 
tämä ilo, se kirkkaus, jonka Hän näki ja jonka tähden 
Hän oli valmis kuolemaan rikollisen lailla. Hän näki 
mielessään sen, mitä sinusta ja minusta tulisi tämän 
Hänen sijaisuhri kuolemansa seurauksena.

Hän antoi oman elämänsä tehdäkseen Hänen 
unelmansa meistä todelliseksi, Hänen unelmansa 
siitä, että me tulisimme Jumalan kirkkaudeksi. Hänen 
unelman siitä, että meistä tulisi Jumalan vanhurskaus 
ja että olisimme osanottajina jumalallisesta luonnosta. 
Hän antoi oman elämänsä, jotta Jumalan suunnitelma 
siitä, että me saisimme nauttia yltäkylläisestä elämästä 
kaikessa täyteydessään voisi tulla todeksi. Hän antoi 
elämänsä, jotta me voisimme elää iankaikkisesti 
vanhurskaudessa, menestyksessä, terveydessä, 
hallintavallassa, voitossa ja erinomaisuudessa. Halleluja.

Jeesuksella oli uskoa siihen mitä Hän teki. 
Hänellä oli uskoa meihin ja Hän luotti meihin koko 
elämällään. Hän tiesi, että jos me uskoisimme Hänen 

HÄNELLÄ ON USKOA SINUUN

Minä olen Kristuksen kanssa 
ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää 

minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä 
nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan 

Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut 
minua ja antanut itsensä minun edestäni 

(Galatalaiskirje 2:20).

torstai 16
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Evankeliuminsa, me tulisimme olemaan niin kuin Hän 
on ja me olemme nyt niin kuin Hän on (1. Johannes 
4:17). Hän tiesi, että meistä tulisi yhtä Hänen kanssaan, 
aivan täynnä jumalallisuutta. Hän tiesi, että meistä 
tulisi osanottajia Jumalan kaltaisuuteen ja jumalallisen 
järjestyksen kumppaneita. Siunattu olkoon Jumala!

Usko siihen mitä Hän teki, kuka Hän on ja mitä 
Hän on tehnyt sinusta. Tee päätös, että sinä tulet 
olemaan kaiken aikaa voitokas, onnellinen, hyvinvoiva 
ja menestyksekäs. Tee päätös, että sinä tulet olemaan 
kaikkea sitä, minkä tähden Hän kuoli sinun puolestasi 
ja palasi kuolleista elämään sinua varten. Päätä, että 
sinun elämäsi tulee olemaan ainoastaan erinomaista 
ja kirkkauden täyteistä Hänen kunniakseen, joka 
rakasti sinua ja antoi Itsensä sinun edestäsi. Elä Hänen 
unelmaa ja täytä oma päämääräsi Hänessä, sillä Hän 
uskoo sinuun.

Minä olen sitä, mitä Jumala sanoo minun olevan. Olen 
Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. 
Elän Jumalan unelmaa ja nautin elämästä kaikessa 
sen täyteydessä. Kuljen nyt ja aina menestyksessä, 
terveydessä, voimassa ja voitossa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

perjantai 17

Jeesus kuoli koko maailman puolesta, kaikkien 
maailman ihmisten puolesta. Hänet tuomittiin 

jokaisen puolesta. Jos sinä nyt hyväksyt Hänen sijaisuhri 
kuolemansa, tarkoittaen sinun uskovan sen, että Hän 
kuoli sinun puolestasi ja, että Jumala herätti Hänet 
kuolleista takaisin elämään. Ja kun sitten tunnustat Hänen 
Herruuden elämäsi ylle, sinä vastaanotat iankaikkisen 
elämän. Vanhurskaus välitetään välittömästi sinun 
henkeesi ja sinä uudestisynnyt. Sinusta tulee saman 
tien uusi luomus vailla menneisyyttä.

Raamattu kertoo, että Jeesuksen Kristuksen annettiin 
kuolla meidän rikkomustemme tähden, mutta Hänet 
herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme 
tähden (Roomalaiskirje 4:25). Roomalaiskirje 5:1 
julistaa, että me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet 
niin, että meillä on rauha Jumalan kanssa. 

Uskosta vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa, että 
sinua ei syytetä synnistä, sinut on vapautettu ja julistettu 
vanhurskaaksi. Tästä on kyse uudessa luomuksessa. 
Hänessä ei ole syntiä, koska hän on uusi luomus, joka 
ei ole ollut koskaan aikaisemmin olemassa. Kaikki on 
tullut uudeksi.

Kristillisyys on niin yksinkertaista. Kaikki mitä 
sinun täytyy tehdä, on vain hyväksyä se totuutena ja 
elää sen mukaisesti ja silloin sinun kamppailusi tulevat 
olemaan ohitse. Kamppailut päättyy välittömästi 

UUSI IHMINEN VAILLA MENNEISYYTTÄ
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 

on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi 

(2. Korinttolaiskirje 5:17).



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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 8:12-30 & 1. Kuningasten kirja 20-21

Markus 10:46-52 & 4. Mooseksen kirja 20

Roomalaiskirje 4:24-25; Roomalaiskirje 6:4;
 Kolossalaiskirje 3:9-10

siihen, kun sinä hyväksyt kaiken sen, mitä Kristus on 
tehnyt. Aivan yhtäkkiä huomaatkin olevasi herätettynä 
hengellisen ulottuvuuden todellisuuteen, uuden 
elämäsi todellisuuteen Kristuksessa. Kyseessä on aivan 
ihmeellinen elämä, upea vanhurskauden vaellus, joka 
tapahtuu Kristuksen täydellisyydessä ja vapaudessa.  

Ne, jotka eivät ymmärrä tätä, kamppailevat oman 
lihansa kanssa, yrittäen joka päivä elää täydellisesti. 
Toivon, että he vain voisivat yksinkertaisesti hyväksyä 
Jumalan Sanan totuuden! Hän vain yksinkertaisesti 
tahtoo sinun uskovan ja elävän sen mukaisesti. Usko 
se, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa 
vailla mitään menneisyyden syntejä! Usko, että sinä 
olet uskon kautta vanhurskautettu! Usko olevasi nyt 
Jumalan vanhurskaus Kristuksessa ja elä elämääsi uskon 
kautta Hänessä.

Minä palvon sinua, siunattu Isä, taivaan ja 
maan Herra, että olet siunannut minua sinun 
Sanallasi ja kirkkaudellasi elämässäni. Kiitos tästä 
uudesta elämästä, joka minulla on Kristuksessa, 
vanhurskauden ja iankaikkisen herruuden elämästä. 
Sinä olet siunannut minua suuresti, jotta voin nauttia 
kaikesta. Kuljen kaikki elämäni päivät suosiossa, 
jumalallisessa terveydessä ja menestyksessä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



finnish

Kristittyinä, me olemme kaikki hoitamassa 
sovituksen virkaa, meidät on kutsuttu 

voittamaan sieluja. Meille on olemassa tietyt edellytykset 
sielujen voittajina, jotta me voimme olla tehokkaina 
ihmisten johdattamisessa Kristukselle.

Ensimmäinen näistä on: julistamasi sanoman 
selkeys. Sinun täytyy ensin itse ymmärtää sanoma 
Kristuksesta, sillä sinä et voi viestittää jollekin toiselle 
sellaista, mitä et itse ymmärrä. Et voi siunata jotain toista 
jollain sellaisella, millä et ole itse vielä tullut siunatuksi. 
Sinä voit antaa ainoastaan sellaista, mitä sinulla itselläsi 
on, joten hyvä ymmärrys Evankeliumin sanomasta on 
aivan ehdottoman tärkeää.

Toisena on vakuuttuneisuus: sinun hengessäsi 
täytyy olla aivan ehdoton vakuuttuneisuus Kristuksesta 
ja Hänen tuomastaan pelastuksesta koko maailmalle. 
Sinun täytyy tulla täysin vakuuttuneeksi Hänen 
sanomasta, Hänen persoonasta ja Hänen tehtävästä.  

Apostoli Paavali ilmaisi syvällisen huomion omasta 
vakuuttuneisuudestaan Roomalaiskirjeessä 1:16. Hän 
sanoi: “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se 
on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, 
jotka sen uskovat….” Hänen vakaumuksensa oli täysin 
ehdoton: ei ole mitään muuta tietä pelastukseen kuin 
Jeesus Kristus! Ei ole mitään muita vaihtoehtoja.

Hän sanoi myös: “...minun täytyy se tehdä. Voi 
minua, ellen evankeliumia julista!” (1. Korinttolaiskirje 

KOLME TÄRKEÄÄ FAKTAA SIELUJEN 
VOITTAJALLE
...Viisas voittaa sieluja
 (Sananlaskut 11:30).

lauantai 18
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9:16). Voit tehdä tällaisen lausunnon ainoastaan silloin, 
kun sinä olet täysin vakuuttunut, kun tiedät ilman 
minkäänlaista epäilyksen häivää, että ainoa tie elämään 
on Jeesus Kristus, joka on Itse ELÄMÄ.  

Kolmanneksi - haltuun ottaminen! Sielujen 
voittajana sinun täytyy ottaa koko totuus täysin haltuusi. 
Sinä saatat olla vakuuttunut jostain, mutta se ei vielä 
riitä. Tästä totuudesta täytyy tulla sinun omistuksesi. 

Herra Jeesus sanoin Johanneksen evankeliumissa 
6:47: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka 
uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.” Se, joka uskoo 
on omistaja. Sinun täytyy omistaa tämä totuus siitä, 
että sielujen voittajana sinulla on iankaikkinen elämä 
ja juuri sitä sinä olet jakamassa eteenpäin toisille. Sinä 
elät jo nyt iankaikkista elämää.

Varusta itsesi näillä totuuksilla, kun lähdet 
voittamaan sieluja ja silloin sinä tulet olemaan entistä 
tehokkaampana sovituksen virkasi toimittamisessa.

Isä, kiitos siitä, että olet varustanut minut kaikella tällä 
tärkeällä tiedolla siitä, miten voin olla menestyksekäs 
sielujen voittaja. Minä vastaanotan sinun ohjeesi 
nöyrin mielin ja julistan, että kaikki toimintani sielujen 
voittamisen saralla on viety uudelle ja korkeammalle 
kirkkauden, menestyksen ja tuottavuuden tasolle, 
kun laitan Sanasi toimimaan, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Eteenpäin meneminen on jotain, mitä kaikki 
tahtovat. Menestys ja suuremmat menestyksen 

tasot ovat jokaisen ihmisen haluamisen kohteena. Kaikki 
tämä jää monille silti vaikeasti hahmotettavaksi ilmiöksi, 
koska he eivät ole toimineet Sanassa. Jumalan Sana 
on selkeä sen suhteen, miten saada hedelmällinen, 
tuottelias ja tehokas elämä menestyksessä: tämä 
tapahtuu mielesi uudistuksen kautta, ei siis sinun 
ympäristösi, vaatekaappisi, kotisi tai pankkitilisi kautta.

Miksi sinun mielesi on niin tärkeä? Siitä syystä, 
että Jumala on suunnitellut sinun mielesi toimimaan 
työkaluna omassa muutos-prosessissasi. Sinun 
mielesi on rajoittamaton sen omassa potentiaalissa 
luoda, mitä ikinä sinä tahdotkaan. Kun laitat mielesi 
voiman työskentelemään, mahdollisuutesi ovat täysin 
rajattomat. Ei ole olemassa mitään rajoja sille, mitä sinä 
voit saavuttaa, eikä yhden ainoatakaan rajoitusta sille, 
kuinka korkealle sinä voit yltää elämässäsi!

Sinun menestyksesi määrittyy pohjimmiltaan sinun 
oman mielesi sisällön ja laadun perusteella, sillä omalla 
mielelläsi sinä voit muuttaa kaikkea mahdollista itsessäsi: 
sinä voit luoda täydellisen rakenteen ja järjestyksen 
omalle elämällesi ja nauttia aivan äärimmäisyyksiin 
saakka, siitä erityisestä elämästäsi ja niistä siunauksista, 
jotka Jumalan on sinulle antanut. 

Avaa mielesi opiskelun ja mietiskelyn kautta Jumalan 

NOSTA ELÄMÄSI UUDELLE TASOLLE 
KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN

...Älkää mukautuko tämän maailman 
menoon, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, niin että osaatte 

arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä ja 
täydellinen Jumalan tahto 
(Roomalaiskirje 12:1-2).

sunnuntai 19
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Sanalle. Älä pelkästään kiirehdi tai selaile Raamatun 
sivuja lävitse, opiskele niitä! 2. kirje Timoteukselle 2:15 
(vapaakäännös) sanoo: “Opiskele osoittautuaksesi 
Jumalalle hyväksyttäväksi, työntekijäksi, jota ei 
tarvitse hävetä ja joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 
Tietoisen Sanan mietiskelyn kautta sinun mielesi tulee 
järjestykseen, uudelleen järjestetyksi, ohjelmoiduksi ja 
uudelleen ohjelmoiduksi. Mielesi sisältö ja prosessit 
tulevat synkronoiduiksi Jumalan ajatusten ja täydellisen 
tahdon kanssa sinun elämääsi koskien. Tämä tuo sen 
muutoksen.

Muista, että se kuka sinä olet tänä päivänä, 
on seurausta tai ilmaisua sinun mielesi sisällöstä ja 
toiminnasta. Jumalan Sanan kautta sinä voit työstää 
omaa mieltäsi ja muuttaa sen sisältöä. Ja tämä muutos 
tulee näkyviin elämässäsi, kun nouset uudelle tasolle, 
heijastellen uutta luonteenlaatuasi ja niitä tuloksia joita 
elämässäsi on. Siunattu olkoon Jumala!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että Sanasi 
uudistaa mieltäni, muuttaa elämääni, uudelleen 
organisoi ja uudelleen ohjelmoi ajatuksiani 
sinun täydellisen tahtosi suuntaan elämälleni. 
Kun tietoisesti meditoin ja teen sinun Sanastasi 
mietiskelyni kohteen hengessäni, mielessäni alkaa 
tulvimaan kasvun ja mahdollisuuksien ajatuksia 
ja tätä kautta tulen kokemaan yhä korkeampia 
kirkkauden, erinomaisuuden, menestyksen, voiton 
ja hyvinvoinnin tasoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

2. Korinttolaiskirjeessä 4:16 Paavali tekee selkeän 
eron ulkoisen ihmisen ja sisäisen ihmisen välille, 

kun hän sanoi: “Sen tähden me emme lannistu; vaikka 
ULKOINEN IHMISEMME menehtyykin, niin SISÄINEN 
IHMISEMME kuitenkin uudistuu päivä päivältä.” Se, 
jota Pietari kutsuu avausjakeessamme “salassa olevaksi 
sydämen ihmiseksi” on sama, jota Apostoli Paavali 
kutsuu tässä “sisäiseksi ihmiseksi.”

Ulkoinen ihminen on fyysinen keho ja sen viisi 
aistia: näkö, kuulo, haju, tunto ja maku. Nämä aistit ovat 
ihmisen väylänä yhteydenpitoon oman ympäristönsä 
kanssa. Ihmisen keho voi vastaanottaa tietoa tästä 
maailmasta ainoastaan näiden viiden aistinsa kautta. 
Sisäinen ihminen taas puolestaan on ihmisen henki ja 
hänen sielunsa, johon sijoittuu hänen mieli, tahto ja 
tunteet. 

”Sisäinen ihminen” on todellinen sinä. Häntä 
ei voida nähdä luonnollisilla silmillä, koska hän on 
“ihminen, joka on ihmisen sisällä”; se todellinen 
henkilö, joka elää fyysisessä kehossa. Hän on se, joka 
vastaanottaa pelastuksen ja liittyy Jumalaan. Kun sinä 
uskoit ja tunnustit Jeesuksen Herruuden, se ei ollut sinun 
kehosi (ulkoinen ihminen), joka tuli uudestisyntyneeksi. 
Se oli sinun sisäinen ihminen - sinun ihmis henkesi.

Kun sinä puhut, se on sisäinen ihmisesi, joka puhuu 

SISÄINEN IHMINEN: TODELLINEN SINÄ

Vaan se olkoon salassa oleva sydämen 
ihminen, joka ei ole turmeltunut, hiljaisen 
ja nöyrän hengen koristelemana, tämä on 

Jumalan silmissä kallisarvoista 
(1. Pietarin kirje 3:4 vapaakäännös).

maanantai 20
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sinun suusi kautta. Hän on se, joka ilmaisee itseään sinun 
fyysisen kehosi kautta. Tämän takia on niin tärkeää, 
että ihminen uudestisyntyy. Uudestisyntymisessä on 
kyse sisäisen ihmisen uudelleen luomisesta - ihmisen 
hengestä - tulee Jumalan asuinsija, Hänen pyhä asunto. 

Aivan liian monet kiinnittävät enemmän huomiota 
siihen, mitä heidän kehossa tapahtuu, ulkoisessa 
ihmisessä, ymmärtämättä sitä, että he ovat todellakin 
henkiolentoja. Painopisteen tulisi olla sinun sisäisen 
ihmisesi kouluttamisessa, sillä se on sinun olemuksesi 
persoona ja luonne.

Raamattu sanoo: “Ihmisen henki on Herran 
lamppu, tutkien kaiken ihmisen sisimmässä olevan” 
(Sananlaskut 20:27 vapaakäännös). Herra johdattaa 
ja opastaa sinua henkesi kautta. Hän ottaa sinuun 
yhteyden sinun henkesi kautta, sisäisen ihmisesi kautta. 
Joten harjoita sen tähden henkesi, sisäisen ihmisesi 
kouluttamista Sanan kautta. Me tulemme käsittelemään 
tätä lisää seuraavassa opetuksessa. 

Minä kieltäydyn elämästä lihan sanelun mukaisesti, 
sen sijaan olen hengessäni täysin alamaisena Sanan 
herruudelle ja omistautuneena Pyhän Hengen 
opastukselle ja suunnalle. Elän ylivertaista kirkkauden 
elämää hengessäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish

Ihmisen luonnon korkein potentiaali ei ole 
ulkoisessa ihmisessä, vaan sisäisessä ihmisessä, 

ihmisen hengessä. Tämän vuoksi painopisteen tulee 
olla sinun henkesi koulutuksessa.

Maailman tarjoama paras mahdollinen koulutus on 
yritystä informoida, jalostaa ja kehittää ihmisen mieltä 
ulkoisen ihmisen aistien välityksellä. Sisäisen ihmisen, 
ihmisen hengen, koulutus on kuitenkin se, mikä 
lopulta tuo valoa ja viisautta ja tämä on saavutettavissa 
ainoastaan Jumalan Sanan vastaanottamisen ja 
meditoimisen kautta.

Jumalan Sana auttaa sinua löytämään todellisen 
itsesi ja parantaa elämäsi laatua sisimmästäsi käsin. Lue 
avausjakeemme vielä uudelleen ja huomaa, miten siinä 
puhutaan sisäisen ihmisen hengellisestä koulutuksesta: 
“...vaan muuttukaa MIELENNE UUDISTUKSEN 
KAUTTA.”

Koulutus pitää sisällään käytännön harjoittelua 
ja tehtäviä. Joten näin ollen, kun koulutat sisäistä 
ihmistäsi, sinä harjoitat Sanaa, sinä harjoittelet 
elämään, näkemään ja toimimaan hengestäsi käsin. 
Sinä kieltäydyt suhtautumasta asioihin luonnollisesta 
tai fyysisestä näkökulmasta käsin tarkasteltuna.

SISÄISEN IHMISEN KOULUTUS

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 

kautta… (Roomalaiskirje 12:2).
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Muista tämä kohta siitä, mitä me luimme: “Älkää 
mukautuko tämän maailman menoon...”, tarkoittaen 
sitä, että sinun ei tulisi elää niin kuin he elävät tai ajatella 
niin kuin he ajattelevat tai nähdä niin kuin he näkevät. 
Sen sijaan, tule kirkastetuksi ja muutetuksi mielesi 
uudistuksen kautta; ruokkimalla ja vaalimalla henkeäsi 
Sanalla, sinä muutat oman ajattelutapasi.  

Esimerkiksi olet saattanut aikaisemmin ajatella 
olevasi epäonnistuja, mutta nyt sinä ajattelet erilailla, 
koska Sana sanoo sinun olevan menestys. Aikaisemmin 
ajattelit olevasi syntinen, joka epäonnistui Herran 
miellyttämisessä, mutta nyt sinä näet itsesi Jumalan 
vanhurskautena Kristuksessa Jeesuksessa. Sinulla on 
uusi mielenlaatu, joka on todellakin tulosta sisäisen 
ihmisesi koulutuksesta: vanhurskaan ajattelutapa.   

Minulla on vanhurskaan mielenlaatu. Olen kaiken 
aikaa asetettuna vastaanottamaan suuntaa, 
inspiraatiota, neuvoja ja viisautta Jumalan Hengestä! 
Olen antautunut Hengen johdatukseen, siksi kuljen 
jatkuvissa voitoissa ja onnistumisissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Sana “vartioida”, jota käytetään ylempänä 
olevassa jakeessa on sama, mitä on käytetty 

1. Mooseksen kirjassa 2:15: “Ja Herra Jumala 
otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin 
viljelemään ja varjelemaan sitä.” Tämä viittaa itse 
asiassa huolenpitoon suojelevassa mielessä, siten 
että varmistetaan sen turvallisuus ulkoisia hyökkääjiä 
vastaan. 

Hyviä Uutisia Raamatun (Good News Bible) 
käännös ilmaisee tämän vielä selkeämmin, “...
Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan 
viljelemään ja vartioimaan sitä.” Sanalla “vartioida” 
on sotilaallinen merkitys, joka viittaa hyökkäyksiltä 
suojelemiseen tai vaaroilta turvassa pitämiseen. Tällä 
tapaa meidän tulee puolustaa omia sydämiämme 
vääränlaisten ajatusten suhteen. 

Väärät ja epäterveet ajatukset ovat vihollisia, joita 
sinun täytyy torjua jatkuvasti. Lue James Moffatin 
käännös avausjakeestamme, joka on todella syvällinen. 
Se sanoo: “Vartioi ylitse kaiken muun, vartioi sisäinen 
itsesi, jotta voit elää ja menestyä. Sulje ulos kaikki 
pahat ajatukset ja karkoita kurittomat sanat.”

Siinä ei ehdoteta tai anneta yhtään tilaa sinulle 
olla huolimattomana sen suhteen, miten käsittelet 
vääränlaisia ajatuksia. Koska on olemassa paholainen, 
joka yrittää lähettää vääriä ajatuksia sinun sydämeesi 
mielesi kautta, tämä on hänen työnsä. Mutta sinun 
tulee torjua hänen pahat ajatukset ja karkoittaa 
kaikki kurittomat ehdotukset sanomalla niille vain 
yksinkertaisesti: “ei”;  pystytä muuri niitä vastaan.

SULJE SYDÄMESI VÄÄRILTÄ 
AJATUKSILTA

Ylitse kaiken muun, vartioi sydäntäsi, sillä 
se on elämän lähde 

(Sananlaskut 4:23 vapaakäännös).
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Jumala ei tule vartioimaan sinun sydäntä sinun 
puolestasi. Vastuu tästä on sinulla itselläsi. Mutta hyvä 
uutinen on kuitenkin se, että sinä et ole avuttomana 
sen suhteen mitä tehdä. Sinut on varustettu “Jumalan 
koko sota-asulla” (Efesolaiskirje 6:11) ja se mitä sinun 
tulee tehdä, on sen päälle pukeminen ja sen päällä 
pitäminen ilman, että tulet koskaan enää riisumaan 
sitä pois!

Kun sinulla on sota-asu päälle puettuna, sinä kykenet 
karkottamaan jokaisen pahan ajatuksen ja ristiriitaisen 
idean, jotka yrittävät pahoinpidellä mieltäsi. Lisäksi 
2. Korinttolaiskirje 10:4-5 (vapaakäännös) julistaa: 
“Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan 
ne ovat voimalliset Jumalan kautta vetämään alas 
maahan mielen linnakkeita. Me hajotamme maahan 
mielikuvituksen tuotokset ja jokaisen korkeuksien 
henkivallan, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista 
vastaan ja me vangitsemme jokaisen ajatuksen 
kuuliaiseksi Kristukselle.”

Minä kieltäydyn majoittamasta epäterveitä, 
turmeltuneita ja haitallisia ajatuksia tai antamasta 
minkäänlaisten uutisten pelosta, köyhyydestä, 
talouden romahduksesta, taudeista tai kuolemasta 
tulla hallitsemaan elämääni tai määrittelemään 
olemassaoloni olosuhteita. Mieleni on Sanan 
vartioima ja täysin omistautunut oikeanlaisille 
ideoille, ajatuksille, materiaaleille ja viesteille. 
Joten sen ansiosta minä tulen Sanan rakentamaksi, 
muokkaamaksi ja vahvistamaksi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

TUNNUSTUS



finnish

Jumala ei ainoastaan ohjeistanut meitä 
asettamaan vartiota sydämiemme ovelle 

estämään väärien ajatusten sisäänpääsyä, Hän kertoi 
meille myös sen minkälaiset ajatukset sallitaan. Tästä 
luimme avausjakeestamme.

On sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuulleet jotain, 
joka ei ollut totta tai kunniallista tai puhdasta tai hyvää 
todistusta, mutta he silti pitivät sen mielessään, kunnes 
se alkoi kontrolloimaan heidän elämää ja johti lopulta 
masennukseen. Ei, tämä on väärä tapa elää. Älä haudo 
mitään sellaista mikä on haitallista omalle hengellesi. 
Sen sijaan, ota tavaksesi alkaa muodostamaan 
oikeanlaisia kuvia omaan mieleesi, jotka ovat samassa 
linjassa Sanan kanssa. Kun toimit näin, nämä ajatukset 
tulevat luomaan todellisuuksia.

Ajatuksissa on voimaa ja ne luovat todellisuuksia. 
Sinusta tulee sitä, mitä sinä ajattelet. Tästä syystä sinun 
ajatustesi täytyy olla terveitä. Avausjakeessamme oleva 

AJATTELE SANAA
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on TOTTA, 

mikä KUNNIALLISTA, mikä OIKEAA, mikä 
PUHDASTA, mikä RAKASTETTAVAA, 

mikä HYVÄÄ TODISTUSTA, jos siinä on 
jotakin HYVÄÄ ja jos siinä on jotakin 

KIITETTÄVÄÄ, sitä ajatelkaa
(Filippiläiskirje 4:8 vapaakäännös).
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kehotus on itse asiassa kutsu Sanan mietiskelyyn, 
Sanaan perustuvaan ajatteluun.

Kun ajattelet Sanaa, se tulee luomaan ja 
tuottamaan sinuun ideoita ja kuvia menestyksestä, 
loputtomista mahdollisuuksista ja voitoista, rakkaudesta 
ja yhteydestä Jumalan kanssa. Kun tilanteet menee 
hankaliksi, kieltäydy tulemasta stressaantuneeksi tai 
hermostuneeksi. Sen sijaan, tartu kiinni Jumalan Sanaan 
ja ala mietiskelemään sitä. Älä ajattele tai puhu siitä 
ongelmasta, mieti ja mumise ääneen Jumalan Sanaa 
sille tilanteelle. Ennen pitkää, tulee tapahtumaan 
muutos, pysyvä muutos. Halleluja! 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että sinun Sanasi valaisee 
henkeäni ja aikaansaa sen, että ajattelen oikeita 
ajatuksia; asioita, jotka ovat totta, kunniallisia, 
oikeita, puhtaita, rakastettavia, hyvää todistusta, 
hyveellisiä ja kiitoksen arvoisia. Sen tähden kuljen 
läpi koko elämäni ehdottomassa voitossa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS



finnish

Rukoukseen liittyvistä väärinkäsityksistä johtuen, 
kun jotkut kristityt lukevat tämän ylempänä 

olevan jakeen, se mitä heidän mieliinsä tulee on se, 
että heidän täytyy alkaa tekemään pyyntöjä Jumalalle. 
Mutta Sanan täytyy tulla kunnolla ymmärretyksi. Jeesus 
ei sanonut: “Kaikki, mitä te pyydätte, kun rukoilette….” 
Vaan sen sijaan, Hän sanoi: “Kaikki, mitä te tahdotte, 
kun rukoilette, uskokaa saaneenne, ja niin se on teille 
tuleva….” Hän ei sanonut, että sinun pitäisi pyytää!

Tämä tarkoittaa sitä, kun olet rukoilemassa, olipa 
kyse sitten ylistyksen tai palvonnan ajasta ja sinulla on 
toive sydämelläsi, usko tämän toiveen olevan jo sinulle 
myönnettynä. Sinun ei tarvitse pyytää sitä Häneltä! 
Raamattu sanoo, “...sillä teidän Isänne kyllä tietää, 
mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan” 
(Matteus 6:8). Hän tietää mitä sinä tahdot, Hän tietää 
sinun sydämesi.

Siksi rukouksen ajat eivät ole aikaa toiveittesi 
pyytämiseen Häneltä, mutta sinä voit silti vastaanottaa 
mitä tahansa rukouksen aikana. Rukous on pääasiassa 
yhdessäoloa, sinun ja taivaallisen Isäsi välistä 

HÄN TIETÄÄ MITÄ TAHDOT

Sen tähden minä sanon teille: kaikki, 
mitä te tahdotte, kun rukoilette, uskokaa 

saaneenne, ja niin se on teille tuleva 
(Markus 11:24 vapaakäännös).
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yhteydenpitoa. Kun vietät aikaa Hänen kanssaan ja, 
koska Hän tietää tarkasti sen, mitä sinun mielessäsi 
on, voit sanoa Hänelle: “Kiitos sinulle Herra siitä, että 
olet myöntänyt minulle nämä kaikki asiat!” Sinun ei 
tarvitse välttämättä edes mainita niitä asioita, mutta 
sinun Isäsi, joka näkee sydämesi,  myöntää sinulle 
kaiken mitä toivot. 

Kun puhut kielillä ollessasi Herran kanssa 
kiitoksen ja ylistyksen ilmapiirissä, vastaanota se mitä 
sinä tahdot Häneltä. Ole täsmällinen ja julista niiden 
asioiden olevan jo sinulle annettuina. Tämä on Jumalan 
Kuningaskunnan periaate. Harjoita tätä ja sinä tulet 
vielä hämmästymään tuloksista. Ylistys Jumalalle!

Vanhurskas Isä, sinä olet suuri ja suuresti ylistettävä. 
Sinun rakkautesi ylettyy aina maan ääriin saakka 
ja sinun uskollisuutesi on iankaikkinen. Sinun 
suuruutesi on sanoinkuvaamaton ja viisautesi 
syvyyttä ei voi kukaan täysin käsittää. Kiitos siitä, 
että olet antanut lahjaksi minulle kaiken, mitä tosi 
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS 



finnish

Kun me puhumme hengellisestä mielestä, 
asiayhteytenämme on olla hengellinen 

mieleltään Jumalaa kohtaan, asettamalla mielesi ja 
kiintymyksesi Häneen ja Hänen Kuningaskuntansa 
asioihin.

Jotkut ovat kysyneet: “Miten asetan mieleni 
Herraan ja hengellisiin asioihin?” Se tapahtuu, kun 
kiinnität huomiosi Sanaan! Sana näyttää sinulle sen, 
mitä hengelliset asiat ovat ja toimittaa ne sinulle. Näin 
siksi, koska Jumalan Sana on Valo (Johannes 1:1-5) ja 
valo määrittelee ja paljastaa (Efesolaiskirje 5:13). Sinun 
hengelliset silmäsi tarvitsevat Jumalan valoa - Hänen 
Sanaansa - näyttämään sinulle sen, mitä Häneltä tulevat 
hengelliset asiat ovat, jotta voit suunnata mielesi niihin, 
asettamalla fokuksesi niihin.

Roomalaiskirje 8:5 julistaa: “Sillä niillä, jotka 
elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, 
jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.” Sinä 
elät Hengen mukaan, jos omat kiintymyksesi kohteet, 
asiat, jotka saavat sinut innostumaan ja mihin laitat 
huomiosi, ovat Kristukseen, Hänen Evankeliumiin ja 
Hänen tuomaan iankaikkiseen elämään liittyviä asioita.

OLE MIELELTÄSI HENGELLINEN

Sillä lihan mieli on kuolema, mutta 
hengen mieli on elämä ja rauha; sen 
tähden että lihan mieli on vihollisuus 

Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan 
lain alle, eikä se voikaan
 (Roomalaiskirje 8:6-7).
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Jotkut kristityt eivät näytä tai anna riittävästi 
kiinnostusta, aikaa, huomiota ja vaivaa Jumalan Sanalle 
ja muille hengellisesti rakentaville pyrkimyksille, kuten 
rukoileminen, säännöllinen osallistuminen seurakunnan 
kokouksiin, jne. He asettavat mieluummin mielensä ja 
huomionsa maailmallisiin asioihin. Mutta Henki antaa 
vakavan varoituksen tällaisille ihmisille. Me luemme 
tästä osan avausjakeessamme, kun siinä sanotaan: “...
Sillä lihan mieli on kuolema….” (Roomalaiskirje 8:6). 
Mutta jos sinä tahdot elää vanhurskauden elämää, 
menestyksen rauhassa, sinun täytyy olla hengellinen  
mieleltäsi.

Se tosiseikka, että sinä opiskelet tätä päivän 
sanaa, oppiaksesi Jumalan Sanaa, oppiaksesi 
Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhästä Hengestä ja Jumalan 
Kuningaskunnasta, kertoo sinun olevan hengellinen 
mieleltäsi Jumalaa kohtaan. Jatka tällä tiellä.

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet herättänyt minut Sanasi 
kautta tulemaan tietoiseksi omasta hengellisyydestäni. 
Huomioni on kiinnitettynä taivaallisiin - korkeampiin 
asioihin - ei enää maallisiin, lihallisiin, arkisiin tai 
katoavaisiin asioihin. Minä kuljen Hengen voitossa, 
voimassa ja hallintavallassa, koska olen hengellinen 
mieleltäni ja jakamaton huomioni on kiinnitettynä 
Sanan todelliseen valoon, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS



finnish

Kristinuskossa me seisomme vakaana rintamana! 
Me emme jänistä. Me emme elä pelossa. 

Me olemme rohkeina ja vahvoina riippumatta 
kohtaamistamme ongelmista tai vaikeuksista. Me 
pidämme yllä meidän uskontäyteisiä tunnustuksiamme. 
Me elämme luottavaisina elämäämme, luottavaisina 
siihen, että tulipa vastaan mitä hyvänsä, me olemme 
enemmän kuin valloittajia ja voittajia. 

On niitä, jotka sanovat: “No mutta ei sitä voi 
tietää, mitä elämässä tapahtuu, ei voi koskaan tietää 
mitä huominen tuo tullessaan.” Tämä ei koske meitä, 
me emme puhu noin! Me tiedämme mitä tulee 
tapahtumaan huomenna: huomenna me tulemme 
voittamaan, me tulemme edelleen hurraamaan, 
tanssimaan ja riemuitsemaan voitostamme, miksi? 
Koska käsikirjoitus on jo kirjoitettu: kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa 
(Roomalaiskirje 8:28). Meidän kevyt ahdistuksemme 
tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden 
(2. Korinttolaiskirje 4:17). Me voitamme aina ja kaikessa 
ja kaikkialla (2. Korinttolaiskirje 2:14). Halleluja!

Tämä “Käsikirjoitus”, Sana jonka mukaan elämme, 
sanoo meidän olevan iankaikkisia voittajia, satoi tai 
paistoi, me yksinkertaisesti vain toimimme oman 
roolimme mukaisesti. Osa tästä käsikirjoituksesta 
sanoo, Roomalaiskirje 8:35, “Kuka voi meidät erottaa 
Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, 
vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai 
miekka?” Kaiken tämän jälkeen, Hengen johtopäätös, 
joka on siis se “kirjailija”, on tämä: me olemme 
enemmän kuin valloittajia ja voittajia. 

ME ELÄMME KRISTUKSEN VOITOSSA 

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa 
meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta! (1. Korinttolaiskirje 15:57).
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Jesaja 54:16-17, “Kirjailija” kirjoittaa edelleen, 
“Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo 
hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta 
minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään 
sen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, 
on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee 
käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. 
Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän 
vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.” Mikä 
Sana! Jos tämä ei anna jollekin varmuutta elämän 
haasteisiin ja voittamiseen, niin ei sitten mikään. 

Sinä olet voittamaton. Elämäsi on Jumalan 
kunniaksi. Mikään tässä maailmassa ei voi voittaa tai 
kukistaa sinua niin kauan kuin sinä elät Kristuksen 
voitossa. Ei ole enää mitään minkä kanssa kamppailla 
tai mikä pitäisi yrittää voittaa, sillä sinä olet jo voittanut 
Kristuksessa ja Kristuksen kanssa. Älä salli elämän 
olosuhteiden yrittää saada sinua ajattelemaan toisin. 

Minä vaellan kaiken sen todellisuudessa, mitä minusta 
on kirjoitettuna Raamatussa. Herra on minun Kallioni 
ja Voimani, Hän on elämäni kirkkaus. Hänessä minä 
olen voittanut maailman. Kuljen Kristuksen voitossa 
eteenpäin. Voitan joka päivä ja hallitsen elämässäni 
Kristuksen Jeesuksen kautta. Minä edistyn jatkuvasti. 
Vaellan menestyksen rauhassa. Olen terve, eloisa ja 
vahva. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



finnish

Kun on kyse työsi laadusta, se on joko 
niin, että se mitä teet on erinomaista tai 

mitäänsanomatonta. Jumalan lapsena, mitä tahansa teet 
tai missä tahansa työskentelet, päätä olla erinomainen, 
koska sinä olet erinomainen henki. Sano itsellesi: “Jos 
se ei ole erinomaista, en ole vielä valmis.”

Kaikki mitä sinä teet ja missä olet osallisena täytyy 
olla parasta, koska sinä olet parhaimman lapsi. Älä tyydy 
keskivertoon. Jotta voi olla erinomainen, sinun tulee 
harjoitella sitä. Esimerkiksi, jos olet rakennusinsinööri, 
älä rakenna keskinkertaisia rakenteita, sellaisia 
rakenteita, jotka eivät kestäisi tai pystyisi kestämään 
tarkastusta. Noudata kaikkia oikeita suunnittelu 
periaatteita ja tekniikoita rakentaaksesi laadukasta 
muotoilua ja rakenteita. Kieltäydy pihistelemästä. Käytä 
ainoastaan parhaita materiaaleja. 

”Mä oon vaan talonmies!’’, joku saattaa sanoa, 
mutta tämä ei muuta asiaa. Ole erinomainen. 
Kouluta itsesi riittävän hyvin kantamaan vastuusi 
asiaankuuluvalla kurinalaisuudella ja huolellisuudella. 
Noudata standardin mukaisia toimintaperiaatteita ja 
käytä muistilistaa. 

Tee täsmällistä selvitystä työstäsi, oikeista 
työkaluista ja materiaaleista, mitä tarvitset ollaksesi 
paras ja halutuin monien muiden hyvien vaihtoehtojen 
joukossa. Erotu toisista olemalla se, jolla on erinomainen 

ERINOMAISUUS VAATII KURINALAISUUTTA

Näetkö ahkeran miehen toimissaan? 
Hänen paikkansa on kuningasten luona, 

ei alhaisten luona 
(Sananlaskut 22:29 vapaakäännös).

maanantai 27
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henki. Raamattu sanoo koskien Danielia: “..hänessä oli 
erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet 
koko valtakunnan päämieheksi’’ (Daniel 6:3).

Kyllä. Erinomaisuus tekee sinusta johtajan, mutta 
se vaatii kurinalaisuutta. Raamattu sanoo: ’’Mutta 
jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä (eng. 
maltillisuutta) kaikessa…’’ (1. Korinttolaiskirje 9:25). 
Tämä sana “maltillisuus’’ tarkoittaa kurinalaisuutta, 
itsehillinnän omistamista.  1. Korinttolaiskirje 9:27 
sanoo: “vaan minä kuritan ruumistani ja alistan 
sen hallintaani….” Tämä taas viittaa edelleen 
kurinalaisuuteen, itsesi altistamiseen oikeanlaiselle ja 
tarpeelliselle koulutukselle ja joskus jopa ankaraan 
harjoitteluun, jotta voisit olla paras siinä mitä teet. 

Sinun hengessäsi on erinomaisuus ja se tulee 
ilmi kaikessa siinä mitä teet, kun teet tehtäväsi paljon 
huolellisemmin. 

Minulla on erinomaisuuden henki ja minä tuotan 
erinomaisia tuloksia kaikessa mitä teen. Pyhä Henki 
tekee työtään minussa, vaikuttaen tahtomista sekä 
tekemistä, vapauttaakseen minussa erinomaisuutta 
Hänen suunnitelmansa ja tahtonsa mukaisesti. 
Olen menestys, koska toimin Kristuksen viisaudessa 
ja Hänen yliluonnollisessa armossaan. Kunnia 
Jumalalle! 

TUNNUSTUS



finnish

Seuratessaan Jeesuksen kokemusta siitä, kun 
Hän rukoili Kirkastusvuorella, on olemassa 

ihmisiä, jotka ajattelevat, että heidän täytyy aina mennä 
uudestaan tälle kyseiselle vuorelle, jotta voisivat tulla 
kirkastetuiksi. Mutta ei, se oli vain vuori. 

Varmasti Jeesus tuli usein kirkastetuksi, kun Hän 
rukoili, mutta tämä kertomus Luukkaan evankeliumissa 
9, oli yksi niistä tapauksista, että opetuslapsilla oli 
mahdollisuus olla läsnä ja nähdä Hänen kirkastumisensa 
heidän edessään. Jumala avasi heidän silmänsä 
näkemään tässä tilanteessa sen, mitä Jeesuksessa oli 
tapahtumassa  - häikäisevä kirkkaus alkoi tulvimaan 
Hänestä ylenpalttisesti. Jos heidän silmiään ei olisi avattu, 
he eivät olisi kyenneet näkemään tätä kirkastumista. Se 
oli hengellistä, sillä he näkivät myös Elian ja Mooseksen, 
jotka katosivat näyn haihtuessa. 

Nyt, se mitä tapahtui Jeesukselle Kirkastusvuorella, 
tapahtuu meille suurimman osan ajasta, kun me 
rukoilemme Pyhässä Hengessä; me kirkastumme; me 
kirjaimellisesti hohdamme sisältä ulospäin. Tämä on 
jotain todella hengellistä. Tästä syystä ympärilläsi olevat 
ihmiset eivät välttämättä näe tai huomaa mitään, ellei 
Herra sitten avaa heidän silmiään, niin kuin Hän teki 
opetuslapsille. 

Tämä Jumalan kirkkaus on hengessäsi, sinun 
henkesi on Kristuksessa kirkastettu. Tämä kirkkaus 
säteilee sisältäsi ja kyllästää kaiken ympärilläsi, kun 
sinä rukoilet, kun sinä opiskelet ja, kun sinä mietiskelet 
Jumalan Sanaa. 

Muistelepa Stefanuksen todistusta Apostolien 
teoissa 6:15, kun hänet oli pidätetty ja tuotu neuvoston 

AINA KIRKASTETTUNA 
Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa 
näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat 

säteilevän valkoisiksi
 (Luukas 9:29).
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eteen. Raamattu sanoo, että hänen kasvonsa näytti 
heistä kuin enkelin kasvoilta. He eivät tietenkään aina 
nähneet Stefanuksen kasvoja hohtamassa tällä tavalla, 
joka päivä tai kaikkialla mihin hän meni. Näiden ihmisten 
silmät avattiin yhtäkkiä näkemään tämä kirkkaus hänen 
kasvoiltaan, tässä erityisessä hetkessä. 

Vastaavanlainen tapaus sattui, kun Jeesus 
ilmestyi kahdelle Hänen opetuslapsistaan Hänen 
ylösnousemuksensa jälkeen. Hän käveli heidän kanssaan 
pitkiä matkoja ja jopa seurasi heitä kotiin saakka, mutta 
siltikään he eivät tunnistaneet Häntä. Mutta kun Hän 
nautti ehtoollista heidän kanssaan, heidän silmänsä 
avautuivat ja he tunnistivat Hänet, mutta Hän katosi 
samantien heidän näkyvistään (Luukas 24:16-31).

Toiset eivät ehkä näe tätä kirkkautta sinun 
ympärilläsi. Heidän silmänsä eivät välttämättä ole 
avattuina näkemään sitä sinun kasvoistasi, mutta 
yksi asia on varma: Jumalan kirkkaus on sinussa ja 
sinun hengessäsi! Sinä olet jatkuvasti kirkastettuna 
kirkkaudesta kirkkauteen, kun sinulla on yhteys Hengen 
kanssa. Tämä on yksi monista rukouksen kirkkauden 
täyteisistä eduista.

Olen jatkuvasti kirkastettuna, ollessani Hengellä 
täytettynä. Kun puhun kielillä, vapautan yliluonnollista 
ja perinpohjaista muutosta henkeeni, sieluuni ja 
ruumiiseeni. Minun henkeni ottaa valta-aseman ja 
voiman sen kaiken ylitse, mikä on tästä maailmasta 
ja minä nousen korkeammalle ja korkeammalle niin 
kuin rakennusta rakennetaan, Jeesuksen Nimessä. 
Amen. 

TUNNUSTUS
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Jos paholainen ilmestyisi sinulle esimerkiksi yöllä 
ja sanoisi: “minä tulen tappamaan sinut.” Mikä 

sinun vastauksesi olisi? Jotkut kristityt saattaisivat alkaa 
juoksemaan yhdestä “rukouskokouksesta’’ toiseen, 
etsien apua tai “vapautumista.” Mutta minä kerron 
sinulle mitä tehdä: Naura hänelle päin naamaa ja mene 
takaisin nukkumaan! 

Sinun ei tarvitse menettää uniasi vihollisen takia, 
joka tietää jo tulleensa voitetuksia  ja että hän on 
voimaton, mutta hän vaanii yhä ihmisiä, jotka ovat 
tietämättömiä ja peloissaan.  Tällainen on Saatana: 
Hänet on kukistettu. Sinä olet ylempänä häntä, vaikka 
olisit juuri antanut elämäsi Kristukselle vasta muutama 
minuutti sitten. Sinä olet nyt yhtä Kristuksen kanssa, 
asetettuna istumaan Hänen voiton paikalleen ylitse 
maailman, lihan  ja paholaisen. 

Yksikään kristitty ei tarvitse vapautusta paholaisesta. 
Raamattu sanoo, “Sentähden onkin Jumala hänet 
korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien 
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman…’’ 
(Filippiläiskirje 2:9-10). Miten voisit pelätä paholaista, 
kun sinulla on ja sinä elät Jeesuksen Nimessä? Nimessä, 
joka on yli kaikkien muiden nimien! 

Markuksen evankeliumissa 16:17 Jeesus sanoi: 
“Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia...” Hän 
puhui tässä sinusta. Hän antoi sinulle voiman AJAA 
ULOS riivaajia! Älä anna paholaiselle tilaisuutta. Jos 
hän ilmestyy sinun lähettyvillesi, aja hänet ulos.

Hän saattaa yrittää tuoda negatiivisia ajatuksia 

ÄLÄ ANNA SAATANALLE TILAISUUTTA
Kiittäen Isää… Häntä, joka on 

pelastanut meidät pimeyden vallasta 
(Kolossalaiskirje 1:12-13).
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sinun mieleesi aiheuttaakseen pelkoa, torju ne. Yksi 
osa hänen harhautus suunnitelmaansa on tuoda 
pelon ajatuksia mieleesi ja mitä enemmän pohdit 
noita negatiivisia ajatuksia, sitä enemmän sinä 
huomaamattasi annat hänelle tilaa sinun elämässäsi. 
Tämä on se syy miksi Raamattu sanoo: “Yli kaiken 
varottavan varjele sydämesi...“ (Sananlaskut 4:23).

Vartioi sydäntäsi pelkoa ja epäuskoa vastaan, 
koska ne ovat Saatanan materiaaleja ja aseita. Käytä 
aikaa kuunnellaksesi Jumalan Sanaa ja rakenna 
sinun uskostasi vahva. Pastori Chrisin Digitaalisessa 
Kirjastossa (Pastor Chris Digital Library) Google Play 
Storesta ja Apple Storesta, löydät suuren määrän 
uskon-opetuksia, jotka voivat auttaa sinua rakentamaan 
ja vahvistamaan sinun henkeäsi. Kirjaudu sisään 
katsomaan opetuksia.

Varusta itsesi Sanalla. Kun Sana on sydämessäsi 
ja sinun huulillasi, tulet aina olemaan lannistumaton.

Suurempi on Hän, joka elää minussa. Minä elän 
Jeesuksen Nimessä ja Hänen Nimensä kautta. Nostan 
uskon kilven sammuttamaan kaikki pahan palavat 
nuolet. Jumalan Sana - Hengen miekka - lähtee 
suustani syrjäyttäen kaiken, mikä on paholaisesta 
minun ympärilläni ja minun lähipiirissäni. Saatanalla 
ei ole mitään minussa! Kunnia Jumalalle. 

TUNNUSTUS
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Oi, tätä Jeesuksen Kristuksen autuutta ja 
kaikkea sitä mitä Hän meille saavutti! Hän 

kuoli meidän puolestamme, että meillä voisi olla elämä. 
Hänet haudattiin meidän vuoksemme ja Jumala herätti 
Hänet kuolleista ja me olemme yhdessä Hänen kanssaan 
herätetyt (Lue Roomalaiskirje 6:3-4). Nyt Hän istuu 
Jumalan luona taivaassa, voiman paikalla ja meidät on 
asetettu taivaallisiin istumaan yhdessä Hänen kanssaan. 
Me olemme kuitenkin täällä maan päällä, mutta meidän 
auktoriteettimme tulee taivaasta!

Näin ollen tänään, meidän asemamme perustuu 
siihen, että käytämme Hänen Nimeään, meillä on Hänen 
Nimensä ja me elämämme Hänen Nimessään. Hänen 
Nimessään on täysin sama voima, mikä Hänellä on 
persoonana. Hänen Nimensä edustaa kaikkea sitä, mitä 
Hän on. 

Kristityt, jotka eivät ymmärrä tätä, ovat niitä jotka 
rukoilevat: ”Oi Jumala! Ole kiltti ja auta minua tämän 
tai tuon kanssa, anna minulle tämä tai tuo asia.” Tällä 
tavalla rukoileminen on ajan haaskausta ja se on jotain 
mikä loukkaa Jumalaa, koska Hän antoi sinulle Hänen 
Nimensä. Sinä olet kanssaperillinen yhdessä Hänen 
kanssaan. Tämä  tarkoittaa sitä, että sinä omistat koko 
maailman Hänen kanssaan. 

Raamatun Pyhien kirjoitusten mukaisesti ja kuten 
luimme avausjakeestamme, Hän on antanut sinulle 
kaiken. Mutta jos sinä katsot olosuhteisiin ja ajattelet 
niin kuin ihmiset ajattelevat, silloin sinä mietit, että 
kuinka voisit rukoilla sellaisella tavalla, joka saisi Hänet 

HÄN ON ANTANUT SINULLE KAIKEN
...Sillä kaikki on teidän 

(1. Korinttolaiskirje 3:21).
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“vakuuttuneeksi’’ myöntämään sinulle sen, mitä ikinä 
Häneltä pyydätkään. Kuinka paljon enemmän voit vielä 
vakuuttaa jotakuta antamaan sinulle jotain, Häntä, joka on 
antanut jo sinulle kaiken, mukaan lukien Kuningaskunnan. 

Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 12:32: “Älä 
pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän Isänne on 
nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Ja Hän on 
tehnyt sen! Tänään meidän odotetaan toimivan Häntä 
varten ja Hänen puolestaan. Me olemme Hänen 
suurlähettiläitä, me rukoilemme ihmisten puolesta ja 
saamme hyviä asioita tapahtumaan toisille. Hän antoi 
sinulle Hänen elämänsä. Hän antoi sinulle Hänen 
Nimensä. Hän antoi sinulle Hänen vaurautensa. Hän 
antoi sinulle paikan taivaassa Hänessä Itsessään. Mitä 
sinä voisit vielä haluta lisää? 

Ota paikkasi herruudessa, hallitsemisessa ja valta-
asemassa yhdessä Hänen kanssaan. Hän on kuningas ja 
Hän kasvattaa kuninkaita! Hän ei halua sinun matelevan 
tai anelevan Häneltä. Tästä syystä Hän on jo antanut 
kaiken sinulle.

Olen se, mitä Jumala sanoo minun olevan. Minulla 
on kaikki se, mitä Hän sanoo minulla olevan. 
Voin tehdä kaiken Hänen Nimessään. Kaikki on 
mahdollista minulle, koska minä uskon. Olen rikas 
kaikessa ja olen perinyt kaiken, koska olen Kristuksen 
kanssaperillinen! Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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ANNA JEESUKSEN OLLA KAIKKI MILLÄ 
ON MERKITYSTÄ SINULLE

Sillä siihen te olette kutsutut, koska 
Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen 
teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen 

jälkiänsä (1. Pietarin kirje 2:21).

perjantai 31

Herran Jeesuksen tulisi olla kaikessa sinun roolimallisi.
Jäljittele Häntä kaikissa asioissa. Tee päätös tämän 

asian suhteen. Vaella rakkaudessa ja vaella Jumalan Sanassa 
samalla tavalla, kuin Hän vaelsi täällä maan päällä ollessaan. 
Ajattele niin kuin Hän, puhu niin kuin Hän, toimi niin kuin Hän, 
puhu Hänen sanojaan, käytä Hänen sanojaan, puhu Hänen 
kieltään. Tee oma päätöksesi tämän suhteen.

Anna Jeesuksen ajatusten olla palavina mielessäsi. 
Ajattele Häntä. Mietiskele Hänen sanojaan, puhu Hänestä. 
Julista sinun rakkauttasi Häntä kohtaan ja puhu siitä. Salli 
toisten ihmisten tulla heti tietämään se, kuinka paljon sinä 
rakastat Häntä, kun he näkevät sinun nopeutesi Hänen 
Sanansa toteuttamisessa. Ole tulessa Hänelle. Herätä 
hiillokset hehkumaan sisälläsi, niin että sinulla on aina tämä 
tuli palamassa Jeesuksen Kristuksen puoleen.  Miksi tämä on 
niin tärkeää?

Siksi, koska taivaassa millään muulla ei ole merkitystä, 
paitsi Jeesuksella. Hän on Se, joka antoi elämänsä meidän 
puolesta; Hän, joka kuoli puolestamme. Hän antoi kaikkensa. 
Hän sanoi: “Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, 
kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä” (Johannes 
15:13). Anna Hänelle mielesi, anna Hänelle sinun sydämesi 
ja anna Hänelle huomiosi. 

Anna hänelle sinun sydämesi, sinun rakkautesi ja sinun 
kaikkesi ja Hän tulee antamaan sinulle täyttymyksen, jota 
et olisi koskaan voinut muuten tuntea. Hän tulee antamaan 
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Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Siitä 
huolimatta minä elän, en enää minä, vaan Kristus 
elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka on rakastanut 
minua ja antanut itsensä minun edestäni. Minun 
elämäni tavoite on olla kaikkea sitä, mitä Hän 
haluaa minun olevan ja elää Hänen tahtonsa ja 
tarkoituksensa mukaisesti minun elämääni koskien. 
Aamen. 

TUNNUSTUS
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sinulle voiman yli kamppailujesi, voiman yli synnin, voiman 
miellyttää Häntä ja elää Hänelle. Jos annat Hänelle sinun 
sydämesi, sinun rakkautesi ja aivan kaikkesi, Hän tulee 
antamaan sinulle sellaisen täyttymyksen, josta et olisi voinut 
koskaan muutoin edes tietää. Hän tulee antamaan sinulle 
voiman yli kaikkien kamppailujesi. Hän antaa sinulle voiman 
yli synnin, voiman Hänen miellyttämiseen ja voiman Hänelle 
elämiseen. 

Kaikessa tässä universumissa on kyse Jeesuksesta. Hän 
on Jumalan rakkauden ruumiillistuma. Jumala on ilmaissut 
Itsensä ja Hänen rakkautensa Jeesuksen kautta. Kaikki mitä 
Isä on ja tekee, on käärittynä Jeesukseen. Tämä on syy miksi 
sinun tulee rakastaa Jeesusta kaikesta sinun sydämestäsi ja 
antaa Hänelle kaikkesi. Anna sinun rakkautesi ja sitoutumisesi 
Häntä kohtaan tulla näkyviin omasta elämäntavastasi; sinun 
sanoistasi, toimintatavoistasi ja päätöksistäsi. Anna Hänen 
olla kaikki millä on merkitystä sinulle ja Hän tulee tekemään 
elämästäsi, ei vain kaunista, vaan kaikkea sitä, mitä Hän on 
tarkoittanut sen olemaan.
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Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän 
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta 

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:
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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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