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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 2,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2020 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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Elämme nyt  uut ta  vuot ta ,  joka p i tää 
sisällään valtavia mahdollisuuksia kasvaa 

suurenmoisuudessa ja eteenpäin menemisessä. Tee 
päätös omassa mielessäsi siitä, että sinun menneisyytesi 
ei tule olemaan sinun herrasi. Se ei tule olemaan sinulle 
minkäänlaisena rajoituksena, olipa menneisyytesi ollut 
sitten miten menestyksekäs tai pettymysten täyteinen 
tahansa aikaisemmin.

Aikaisin aloittaminen on yksi niistä asioista mitä 
sinun täytyy tehdä, ole päättäväisenä sen suhteen, 
että sinä tulet olemaan omien tavoitteidesi edellä. 
Älä viivyttele tai jää jälkeen yhdessäkään projektissa 
tai tehtävässä. Älä löydä itseäsi tekemästä vasta 
maaliskuussa niitä asioita, jotka sinun olisi tullut tehdä 
jo tammikuussa. Ole aikainen nousija. En puhu tässä nyt 
ainoastaan heräämisestä klo 4 aamulla, vaan aikaisesta 
startista niihin asioihin, jotka sinä tahdot saavuttaa.

Hänen armonsa Sana on sinun etusi. Se on se, 
mitä sinä tarvitset ollaksesi muita edellä ja menestyvänä 
kaikessa siinä, mitä sinä teet. Tämä Sana tuli meille 
niin suuren voiman kanssa eilen Uuden Vuoden 
illan juhlassa, joten ala nyt juoksemaan sen kanssa! 

SINULLA ON KAIKKI MITÄ TARVITAAN

Mutta Nooa löysi armon Herran silmissä 
(1. Mooseksen kirja 6:8 KJV).

keskiviikko 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 1 & 1. Mooseksen kirja 1-2

Apostolien teot 5:33-42 & Nehemia 3

Jesaja 43:19; Sananlaskut 12:24; 2. kirje Timoteukselle 2:1

Jos jostain syystä missasit tämän tai et päässyt 
osallistumaan tähän juhlaan, voit katsoa sen tänään 
tai loppuviikon aikana uusintana miltä tahansa Love 
World -kanavalta.

Tee päätös mielessäsi siitä, että sinä et tule 
kamppailemaan, kun kuljet kohti omien tavoitteidesi 
saavuttamista. Kaikkialla minne menetkin, ole tietoisena 
Jumalan armosta ja Hänen runsaista siunauksista 
sinun elämäsi yllä. Hän on avannut sinulle uusia ovia 
sellaisten mahdollisuuksien kanssa, jotka eivät ole 
inhimillisesti selitettävissä. Joten mene eteenpäin ja 
voita, sillä Hän on kaikki mitä sinä tarvitset. Hän elää ja 
työskentelee sinussa kaikessa vahvuudessaan. Kunnia 
Hänen Nimelleen iankaikkisesti! Aamen.

Rakas Isä, kiitos sinun kirkkaudestasi, joka on niin 
selkeästi näkyvissä elämässäni. Sinun suosiosi 
ympäröi minua kilven lailla, ja minä vaellan sinun 
siunauksissasi ja yliluonnollisessa huolenpidossasi 
tänä vuonna, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Mikäli sinulla on uskoa maailman järjestelmiin, 
sinä tulet rakentamaan niitä. Aivan 

vastaavasti taas, jos sinulla on uskoa ihmisiin, sinä tulet 
rakentamaan heitä, ja juuri tätä Kristus tekee meille. 
Hänellä on uskoa meihin, joten Hän rakentaa meitä 
Sanansa kautta. Hän luottaa meihin ja uskoo meihin, 
sillä me olemme Hänen Seurakuntansa ja Hänen 
tekonsa. Tästä luimme avausjakeestamme.

Maailma ei ehkä usko sinuun tai odota mitään 
hyvää sinulta, mutta Jumala odottaa. Tästä syystä Hän 
on kutsunut sinut tähän loistokkaaseen yhteyteen 
Hänen kanssaan. Sinun arvosi Hänelle on Jeesus 
Kristus. Sinä olet aivan yhtä arvokas Jumalalle kuin mitä 
Jeesus on ja Jeesus on se hinta, minkä Hän maksoi 
sinun pelastuksesta. 

Joten näin ollen kieltäydy rajoittamasta itseäsi sille 
tasolle, miten maailma näkee sinut. Kaikki millä on väliä 
on se, mitä sinun Luojasi ajattelee sinusta. Hän näkee 
sinut parhaimmillasi, joten elä parastasi. Ole paras oma 
itsesi Häntä varten omassa maailmassasi! Hän näki 
sen mitä sinusta tulisi jos Hän antaisi henkensä sinun 

HÄN USKOO SINUUN

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, 
jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että 

me niissä vaeltaisimme
(Efesolaiskirje 2:10).

torstai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 2 & 1. Mooseksen kirja 3-5

Apostolien teot 6:1-8 & Nehemia 4-5

Jeremia 29:11; Jaakobin kirje 1:18

puolestasi, mikäli Hän ottaisi sinun paikkasi syntisenä ja 
antaisi sinulle Hänen oman vanhurskautensa. Hän näki 
sen, että sinun kauttasi Hänen oma vanhurskautensa 
tulisi moninkertaistumaan ja tulisi perustetuksi täällä 
maan päällä olevien ihmisten sydämiin.

Heprealaiskirje 12:2 kertoo sen, että ilon tähden 
–  sen edessäpäin olleen kirkkauden tähden - Hän kesti 
ristin, häpeästä välittämättä. Sinä olet se ilo, se kirkkaus, 
jonka Hän näki. Hänellä oli uskoa siihen, että sinun 
kauttasi Hänen tarkoituksensa tehdä ihmisistä Jumalan 
poikia ja tuoda heidät ykseyteen Hänen kanssaan, 
tulisi täytetyksi. Raamattu kertoo sinun olevan Hänen 
siementä, pidentäen Hänen päiviään täällä maan 
päällä. Sinä olet Hänen unelma, joka on tullut todeksi. 
Hän uskoo sinuun ehdottomasti. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä ihanasta 
elämästäni Kristuksessa. Sinun armosi ja kauneutesi 
ovat aivan ilmiselvästi kaikkien nähtävillä omassa 
maailmassani. Olen syntynyt tänne maan päälle 
tuodakseni julki sinun kirkkauttasi ja vanhurskauttasi. 
Minun kauttani sinun Kuningaskuntasi hallitsee ja 
laajenee täällä maan päällä ja ihmisten sydämissä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 3
HARJOITA JUMALALLISTA ELÄMÄÄ

Meditoi näitä, anna itsesi aivan kokonaan 
näille, että edistymisesi olisi kaikkien 

nähtävissä (1. Timoteus 4:15 KJV). 

On tietenkin mahtavaa parantua taudeista 
tai sairauksista, mutta entäpä jos et enää 

koskaan tulisi sairaaksi? Sehän olisi tietenkin paljon 
suurenmoisempaa. Tämä on se Jeesuksen meille 
tuoma elämä, elämä jumalallisessa terveydessä. 
Jumalallinen terveys ei ole kristittyä koskeva lupaus, 
vaan se on jo tullut meille samassa pelastuksen 
paketissa. Se on yksi osa sinussa olevan iankaikkisen 
elämän vaikutuksista ja tuloksista. Raamattu sanoo, 
“Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 
Pojassansa” (1. Johanneksen kirje 5:11). 

Uudestisyntyneenä ollessasi sinulla on 
iankaikkinen elämä ja tämä iankaikkinen elämä ei 
tarvitse parantumista. Joten näin ollen sillä ei ole mitään 
väliä, mikä sinun kehoasi vastaan hyökkää, koska 
jos vain herättelet Jumalan elämän esiin hengestäsi, 
silloin koko kehosi tulee elävöitetyksi. Raamattu 
sanoo, “Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä (ja Hän todellakin 
asuu sinussa), niin hän, joka herätti kuolleista 
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä 
asuu” (Roomalaiskirje 8:11). Halleluja! Kristus sinussa 
– Pyhä Henki sinussa – tuo elämää esiin sinussa!

Raamattu kertoo sinun syntyneen toisen 
Aadamin mukaisesti, joka on eläväksi tekevä henki. 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 3 & 1. Mooseksen kirja 6-8

Apostolien teot 6:9-15 & Nehemia 6

Heprealaiskirje 4:12; Jesaja 33:24; 1. Johannes 5:11-13

Minä olen osanottajana Jumalan kaltaisuudessa, ja 
minussa on Jumalan tuhoutumaton elämä! Minä 
elän Kristus-ympäristössä, jossa jumaluus hallitsee. 
Jumalallinen elämä on toiminnassa jokaisessa 
olemukseni säikeessä, sillä minä polveudun Jumalasta 
ja olen saanut syntyni Hänestä. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS

Se, mitä sinun täytyy opetella on tämän sisimmässäsi 
olevan elämän aktivoiminen, joka tapahtuu 
meditoimisen kautta. Sinun tulee jatkuvasti harjoittaa 
tätä elämää siten, että tunnustat rohkeasti Sanan 
mukaisessa linjassa sitä, että tämä jumalallinen elämä 
on korvannut sen ihmiselämän, johon sinä synnyit 
maallisten vanhempiesi kautta. Sano aina vähän 
väliä, “Iankaikkinen elämä tekee työtään minussa. 
Koko olemukseni on tullut upotetuksi tähän Jumalan 
elämään.”  

Avausjakeessamme oleva ilmaisu, “Meditoi näitä” 
tulee kreikan kielen sanasta: Meletao, joka tarkoittaa 
myös “harjoittamista.” Lopputuloksena tästä on se, 
että sinun eteenpäinmenemisesi ja menestyksesi 
tulee olemaan aivan ilmiselvää ja täysin kiistatonta. 
Kun tunnet sairauden oireita kehossasi, kyseessä 
on kangastus, ja sinun tulee kumota ne Sanalla. Älä 
koskaan alistu tämän maailman alkeisvoimille, tämän 
nykyisen pimeyden maailman turmeleville voimille. 
Älä jää myöskään odottamaan sitä, että kohtaisit 
jonkin haasteen päästäksesi tunnustamaan Sanaa.
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Jotkut kristityt laulavat vääriä lauluja sen 
seurauksena, koska he eivät tunne Jumalan 

Sanaa. Nämä laulut ovat luoneet heihin tietyntyyppistä 
epäuskoa, jota on vaikeaa parantaa. Se, että joku 
laulu on melodinen ja saa sinut tunteelliseksi, ei vielä 
välttämättä tarkoita sen olevan oikein. Niin kauan, kun 
se ei kommunikoi Evankeliumin todellisuuksia siitä, 
mitä tulee uuteen luomukseen, kyseessä on väärä 
laulu ja sen laulaminen voi ryöstää sinun uskosi ja 
tehokkuutesi Jumalan asioissa.

Kun seurakunta laulaa esimerkiksi, “Täyttäköön 
kirkkautesi tämän paikan, täyttäköön sinun läsnäolosi 
sydämeni….” Tällainen laulu ei johda yhtään mihinkään, 
eikä Jumala tule vastaamaan siihen. Ainoastaan omat 
tunteesi reagoivat siihen. Jos pyydät Häntä täyttämään 
sydämesi Hänen läsnäolollaan, milloin Hän sitten 
voisi vastata tähän pyyntöön? Tämä on Vanhan 
Testamentin pyyntö. Uudestisyntyneenä ollessasi 
sinä olet Kaikkivaltiaan Jumalan asuinsija ja Hänen 
läsnäolonsa on jo täyttänyt sinun sydämesi! Hän on 
jo tehnyt kotinsa sinuun. Sinun ei tarvitse enää pyytää 
sellaista mitä sinulla on jo. Monet laulavat näitä lauluja, 
koska he tahtovat “tuntea” Hänen läsnäolon, ei! Hän 
on sinussa ja sinä olet Hänessä, tunsitpa sitä sitten tai et.

Jumalan Sana on Jumala. Silloin kuin laulujesi 

LAULA OIKEITA LAULUJA

...Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, 
niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen 
heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään 
ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani (2. Korinttolaiskirje 6:16).

lauantai 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 4 & 1. Mooseksen kirja 9-11

Apostolien teot 7:1-11 & Nehemia 7-8

Johannes 4:23-24; Psalmit 82:5-6; Kolossalaiskirje 1:9

sanat eivät ole yhdenmukaisessa linjassa Hänen 
totuuden kanssa, ne ovat vain omia sanojasi. Hän 
tulee siunaamaan sinua kuitenkin siitä, että uskallat 
uskoa, aivan kuten Hän sanoi Daavidille: “Koska sinun 
sydämelläsi on aikomus temppelin rakentamiseksi 
minun Nimelleni, niin teet siinä hyvin, että sitä aiot 
sydämessäsi” (1. Kuningasten kirja 8:18 NIV). Hän 
siunasi Daavidia siitä, että hän ylipäätään ajatteli tätä. 
Joten kun sinä ylistät väärillä lauluilla, Hän siunaa sinua 
siitä, että ajattelet Häntä, mutta Hänen totuudessa on 
olemassa vielä paljon suurempia siunauksia.

Sinun täytyy ymmärtää se, mitä Jumalan Sana 
on tuonut sinulle, ja kun saat siitä kiinni, älä menetä 
sitä tunteidesi takia tai vain sen tähden, että tunnet 
olevasi kaukana tai lähellä. Älä koskaan laula Hänelle 
sinun omiin tunteisiisi perustuen. Hänen Sanansa on 
perustana suhteellemme Hänen kanssaan. Joten laula, 
julista, rukoile ja elä Sanaa todeksi. Ylistys Jumalalle!

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet valinnut minut 
tuntemaan tahtosi, ja että täytät minua tahtosi 
tuntemisella kaikessa viisaudessa ja hengellisessä 
ymmärtämisessä .  Minu l la  on  näkökykyä 
Kuningaskunnan mysteereihin ja salaisuuksiin. 
Ymmärrykseni silmät ovat jatkuvasti valaistuneina 
tuntemaan sinua lisää ja palvomaan sinua Hengessä 
ja totuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Sinä olet kristittynä kuninkaallinen pappi. 
Raamattu sanoo, että missä kuninkaan sana on, 

siellä on voima (Saarnaaja 8:4), joten jatka puhumista. 
En nyt tarkoita puheliaana olemista, vaan jatkuvaa 
Sanan tunnustamista. Jeesus sanoi, että sinulla tulee 
olemaan se, mitä sinä itse sanot (Markus 11:23). 
Joten ala pitämään “puhumistuokioita,” kuten minä 
niitä kutsun, sellaisia hetkiä, joissa sulkeudut omaan 
rukouskammioosi tunnustamaan Jumalan Sanaa 
omaan elämääsi, tulevaisuuteesi ja kutsumukseesi. 
Puhu lisää rahaa, puhu perheesi kukoistamaan, puhu 
liiketoimesi kasvuun ja puhu myös terveytesi kuntoon.

Jos et tiedä mitä sanoa, ala kirjoittamaan Raamatusta 
itsellesi ylös sitä kuka sinä olet ja siitä mitä sinulle kuuluu 
Kristuksessa, ja ala sitten tunnustamaan sitä. Voit 
myös vierailla Pastor Chris Digital Library:ssa, missä 
pääset katsomaan ja kuuntelemaan uskoa rakentavia 
opetuksia. Ja ennen pitkää oikeat sanat alkavat 
muodostua henkeesi ja tulevat ulos sinun suustasi. Ota 
tämä tosissasi ja sinä tulet vielä hämmästymään niitä 
muutoksia mitä elämässäsi tulee tapahtumaan aivan 
lyhyen ajan sisällä. Näin siksi, koska sanat ovat asioita, 
joissa on jumalallinen kyvykkyys ja ne pitävät sisällään 

KYLLÄSTÄ OMA PILVESI OIKEILLA 
SANOILLA

sunnuntai 5

Jos pilvet tulevat täyteen sadetta, valavat 
ne sen maahan. Ja jos puu kaatuu etelää 
kohti tai pohjoista, niin mihin paikkaan 

puu kaatui, siihen se jää (Saarnaaja 11:3).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 5:1-20 & 1. Mooseksen kirja 12-14

Apostolien teot 7:12-21 & Nehemia 9

Heprealaiskirje 13:5-6; Joosua 1:8; Markus 11:23

hengellistä energiaa.
Kun sinä puhut, sinä vapautat energiaa hengen 

ulottuvuuteen puhumasi viestin suuntaisesti, sillä 
sanat asettavat kaikelle kurssin. Sinun tulee pitää 
“puhumistuokioita,” ja näissä hetkissä sinä et ole vain 
puhelemassa jotain ilmoille, vaan sinä puhut suoraan 
olosuhteille ja tilanteille, niin että saat aikaan positiivisia 
muutoksia omassa elämässäsi ja tulevaisuudessasi.

Ala harjoittamaan tätä nyt heti jo aivan vuoden 
alkupäivistä saakka ja jatka sitä läpi koko vuoden. 
Muotoile ja kehystä haluamasilainen tulevaisuus 
omilla sanoillasi. Talleta henkeesi sanoja, jotka tulevat 
tuottamaan sinulle oikeanlaisen sadonkorjuun oikeaan 
aikaan. Muista se, mitä luimme avausjakeestamme. Nyt 
on aika alkaa täyttämään pilviäsi oikeanlaisilla sanoilla 
ja aika alkaa hallitsemaan omaa maailmaasi. Aamen.

Jumalan Sana on sydämessäni ja suussani. Se on se 
uskon Sana, jonka olen vastaanottanut, ja tämä Sana 
tuottaa tuloksia minussa ja elämäni olosuhteissa. 
Minä tiedän kuka minä olen, sillä suurempi on Hän, 
joka on minussa, kuin hän, joka on maailmassa. Minä 
olen osanottajana Jumalan kaltaisuuteen ja hallitsen 
kuninkaana elämässäni. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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maanantai 6

Kun Jumala ylentää sinut, Hän lisää Hänen 
armoaan sinun elämääsi. Tällä lisääntyneellä 

armolla sinä olet kykeneväinen saamaan paljon 
enemmän aikaan. Armo antaa sinulle suuremman 
kyvykkyyden asioiden tekemiseen ja se avaa sinulle 
ovia. Yksi hyvin tärkeä asia, mistä sinun tulee olla 
tietoisena armoon liittyen, on se, että armo tarvitsee 
ja kaipaa sitä, että sille annetaan tunnustusta ja että se 
huomioidaan.

Olet ehkä saattanut huomata sen, että nimi 
“Armo (Grace)” on yleisimpiä naisten nimiä. Se 
tavallaan selittää meille jotain armosta: Se on 
naisenkaltainen, jotain houkuttelevaa. Kaunis nainen 
tykkää tulla tunnistetuksi. Hän pukeutuu kauniisti, 
sillä hän tahtoo tulla huomatuksi. Armo on todellakin 
tämänkaltainen. Jos sinä et onnistu tunnistamaan sitä, 
se tulee perääntymään. Se tulee vetäytymään ja lakkaa 
toimimasta. 

Tässä on yksi syy siihen miksi jotkut kristityt eivät 
näe armon esille tuloa heidän omissa elämissään 
siten kuin heidän pitäisi. Opi juhlimaan armoa. 
Tunnusta jatkuvasti sitä, että sinä olet täynnä armoa ja 
jumalallisen suosion ympäröimänä kaikkialla ja kaiken 
aikaa. Sinä tulet vielä hämmästymään niitä lisääntyneitä 

TUNNISTA ARMO JA JUHLI SITÄ
Mutta hän antaa sitä suuremman armon. 
Sentähden sanotaan: Jumala on ylpeitä 

vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 
(Jaakobin kirje 4:6).
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siunauksia ja sitä Hengen ilmituloa, jota tulet kokemaan 
omassa elämässäsi.  

Muista se, että Pyhää Henkeä kutsutaan armon 
Hengeksi, joten kun sinä juhlit armoa, sinä juhlit Häntä. 
Näin ollen Hän jatkaa Itsensä – Hänen kauneuden ja 
kirkkauden – esiintuomista sinun elämässäsi. Aivan 
yhtäkkiä tulet huomaamaan, että sinut kutsutaan ja 
valitaan sellaisiin töihin, siunauksiin, ylennyksiin ja 
virkoihin, joihin sinun oma pätevyys ei edes riittäisi. 
Jopa ne ihmiset, jotka eivät pidä sinusta, tulevat 
tekemään hyviä asioita sinulle. Tämän saa aikaan 
armon voima.

Jopa juuri nyt, Jumalan armo on lisääntynyt 
elämässäsi saaden aikaan sen, että Hänen kirkkautensa 
tulee nähdyksi kaikessa siinä mitä sinä teet, saatellen 
sinut näin sitä kautta seuraavalle suurenmoisuuden ja 
ylennyksen tasolle elämässäsi. Ota tämä vastaan. Juhli 
sitä. Tunnusta sitä. Kunnia Jumalalle!

Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinun armosi 
toiminnasta elämässäni, joka aikaansaa sen, että 
kasvan ja tuon julki sinun Henkesi kauneutta, 
luonteenlaatua ja siunauksia. Minä tunnistan, 
että sinun superyltäkylläinen armo on elämässäni, 
tuoden minulle suosiota, ylennyksiä, kasvua, hyötyä 
ja lukemattomia siunauksia, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Seurakunnan historia kertoo meille siitä, 
miten Johannes, avausjakeemme kirjoittaja, 

kohtasi äärimmäistä vainoa uskonsa tähden. Hänet 
vangittiin ja pudotettiin suureen öljynkeittosaaviin, 
jonka tarkoituksena oli keittää hänet elävältä. He 
sytyttivät tulen hänen ollessa saavissa, mutta jotain 
ihmeellistä tapahtui: Öljy paloi loppuun, mutta 
Johannes oli edelleen siellä saavin sisällä elävänä ja 
vahingoittumattomana.

Hänen vainoojansa eivät voineet käsittää sitä, miten 
kukaan voisi selviytyä näin kauheasta koettelemuksesta 
ja he tulivatkin siihen johtopäätökseen, että hänen 
elämänsä oli todellakin jumalallinen. Tästä syystä 
hän ansaitsi itselleen nimityksen “Jumalallinen 
Pyhä Johannes.” Hänet karkotettiin myöhemmin 
Patmos saarelle Kreikassa, missä hän sitten kirjoitti 
Ilmestyskirjan.

Mikä oli se seikka, joka tästä kamalasta kohtelusta 
huolimatta teki tästä apostolista voittamattoman? 
Hänessä oli iankaikkinen elämä, josta hän kirjoitti ja 
kehotti Seurakuntaa olemaan tietoisena, aivan kuten 
luimme avausjakeestamme. Hän sanoi, “tahdon teidän 
tietävän, että teillä on iankaikkinen elämä.” Sana 
“tietää” on käännetty kreikan kielen sanasta “eido”, ja 

VOITTAMATON ELÄMÄ

Kirjoitan tästä teille, jotka uskotte Jumalan 
Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että teillä 

on iankaikkinen elämä
 (1. Johannes 5:13 NIV). 

tiistai 7
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se tarkoittaa tarkastelemista tai tietoiseksi tulemista; 
tietämystä tietoisuuden kanssa. 

Johannes oli tullut sellaiselle tietoisuuden tasolle, 
että hän tiesi iankaikkisen elämän, jumaluuden 
ydinolemuksen, olevan tekemässä työtään hänessä. 
Tämä sama ehdottoman voiton, kirkkauden, 
vanhurskauden ja herruuden elämä Kristuksessa on 
korvannut myös sinun ihmiselämäsi ja tehnyt sinusta 
tuhoutumattoman! Tule aivan täysin vakuuttuneeksi 
tästä totuudesta. Älä ainoastaan tanssi, julista ja laula 
siitä, vaan ole joka hetki tietoisena sinun hengessäsi 
siitä, että sinä olet jumalallinen olento, etkä vain pelkkä 
ihminen. Sinä kuulut jumalalliseen luokkaan ja olet 
osanottajana Jumalan kaltaisuuteen. Siunattu olkoon 
Jumala!

Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikesta siitä, miten tämä 
jumalallinen elämäsi on vaikuttanut minun henkeeni, 
sieluuni ja kehooni. Tämä jumalallinen elämä tulvii 
koko olemukseni läpi tuhoten ja karkottaen sairaudet, 
taudit, heikkoudet, köyhyyden ja kaiken mikä ei ole 
yhdenmukaisessa linjassa Kristuksen Evankeliumin 
kanssa. Minä olen voittamaton, tuhoutumaton ja 
horjumaton, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Tämä sana “lupaukset,” jota on käytetty 
ylempänä olevassa jakeessa,  eroaa siitä, miten 

tätä sanaa yleisesti määritellään suullisena tai kirjallisena 
sitoumuksena tai aikomuksena tehdä jotain. Kyse ei ole 
samasta asiasta, jos esimerkiksi kerrot ystävällesi, “Minä 
tulen antamaan sinulle huomenna 200 000 euroa.” 
Tässä tapauksessa, kun huominen sitten koittaa ja jos et 
voikaan täyttää tätä lupaustasi jostain syystä, et joudu 
kuitenkaan vielä minkäänlaisiin ongelmiin lain kanssa, 
vaikka oletkin antanut oman sanasi tälle ystävällesi.

Toisaalta taas, jos olet kirjoittanut hänelle 200 
000 euron shekin, joka on päivätty oikein, hänen ei 
tarvitse muuta kuin vain esittää se pankissa, joka on 
velvoitettuna maksamaan sen. Tässä tapauksessa sinä 
olet nyt antanut hänelle jotain paljon enemmän kuin 
vain pelkän lupauksen.  Jos hänelle antamasi shekki oli 
katteeton tai arvoton, siitä tulee rikos, josta voidaan 
rangaista lain mukaisesti. Näin siksi, koska silloin sinä 
olet antanut sellaisen shekin, joka velvoittaa pankin 
maksamaan sellaista rahaa, jota sinä et ole omistanut. 
Sen tähden tämän lupauksen täytyy olla sitä vastaavien 
varojen takaamana.  

Tämän kaltaiseen lupaukseen apostoli Pietari 
viittasi. Kyse ei ole “lupauksesta” tulevaisuuteen, 
joka jää vielä odottamaan täyttymistään, ei! Kyseessä 

LUPAUKSET, JOTKA ON TAATTU 
TARPEIDEN TÄYTÖLLÄ

Joiden kautta hän on lahjoittanut meille 
kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että 
te niiden kautta tulisitte jumalallisesta 

luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä 
turmeluksesta, joka maailmassa himojen 

tähden vallitsee (2. Pietarin kirje 1:4).

keskiviikko 8
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on sellainen lupaus, jonka lupaajaa voidaan pitää 
vastuullisena, jos jokin menee vikaan. Tällainen lupaus 
on jo taattu tarpeiden täytön osalta, ja se odottaa 
enää vain, että sinä tulet lunastamaan sen! Tästä 
syystä jumalallinen terveys, menestys, elämä voitossa, 
hallintavallassa ja Kristuksen kirkkaudessa ja kaikissa 
muissakin Evankeliumin siunauksissa eivät ole enää 
“lupauksia” joita sinun pitäisi vielä rukoilla tai odottaa 
jotenkin niiden toteutumista elämässäsi. Vaan sen 
sijaan, ne ovat jo nykyhetken todellisuuksia, jotka ovat 
jo sinun saatavillasi, jotta voit “lunastaa” ne ja nauttia 
niistä NYT omassa elämässäsi.  

Älä sano koskaan, että “olen sairas,” “olen 
rahaton,” “olen niin heikko” tai “olen peloissani,” 
sillä tällainen puhe on ristiriidassa sen sinussa 
olevan Jumala-elämän ja Jumalan luonnon suhteen. 
Puhu Jumalan kieltä, sillä sinä kuulut taivaalliseen 
perheeseen, joka puhuu jumalallisista realiteeteista. 
Tule enemmän tietoiseksi siitä, että sinä olet syntynyt 
Jumalan elämän ulottuvuuteen. Sinun hengessäsi on 
Hänen luonto ja luonteenlaatu, ja sinä olet elävässä 
yhteydessä - erottamattomassa yhteydessä Hänen 
kanssaan. Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti!  

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minusta osanottajan Jumalan kaltaisuuteen. Minä 
nautin elämästäni tässä yhteydessä, eläen riemukasta, 
voitokasta, menestyksekästä ja kunniakasta elämää 
Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ylempänä olevassa jakeessa käytetty sana 
“arvioida” ei anna meille kaikkein parasta 

ilmaisua siitä, mitä Paavali pyrkii meille tässä viestittämään 
Hengen kautta. Kreikan kielen vastaava sana tälle on 
“dokimazō,” ja se tarkoittaa erottamista tai tutkimista, 
vielä tarkempana ilmaisuna tälle toimii, “tarkastaminen”.

Jotta ymmärtäisit tämän vielä paremmin, ajatellaanpa 
tulliasemaa jonkin maan rajalla. He ovat valtuutettuina 
tarkastamaan matkustajia ja joissakin tapauksissa he 
käyttävät myös kehittyneempää tekniikkaa näyttämään 
heille läpivalaisukuvia epäilyttävistä esineistä. Juuri 
tässä kohtaa matkustajan kelpoisuutta aletaan nyt 
arvioimaan sen suhteen, että voidaanko hänelle 
myöntää maahanpääsy kyseiseen maahan. Henki 
puhuu meille nyt tämän kautta: On sinun omalla 
vastuullasi “tarkastaa” ja syynätä oikein huolella se, 
mille sinä sallit pääsyn omaan maailmaasi!  Laittomia 
salakuljetustavaroita on olemassa - kaikki sellainen 
mikä ei ole yhdenmukaisessa linjassa sinun Kristuksessa 
olevan luontosi kanssa - kuten vaikkapa sairaus, köyhyys, 
ärtyneisyys, katkeruus, turhautuminen jne. Älä salli näille 
sisäänpääsyä omaan elämääsi. 

Muista se, että Raamattu sanoo, “Varjele ennen 
kaikkea sydämesi, sillä siellä on koko elämäsi lähde” 
(Sananlaskut 4:23). Sinun tulee jatkuvasti muodostaa 
vartio ja suojamuuri oman sydämesi ympärille kaikkea 
elämän negatiivisuutta vastaan. Tämä on sinun omalla 
vastuullasi ja sinulle on annettu voima ja auktoriteetti 
sen tekemiseen. Jeesus sanoi, “Minä olen antava sinulle 

EI “SALAKULJETUSTA”

 ...vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, niin että osaatte arvioida, mikä 
on se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen 
Jumalan tahto (Roomalaiskirje 12:2).

torstai  9
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taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot 
maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä 
päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa” 
(Matteus 16:19). Avaimet puhuu tässä auktoriteetista, 
laista ja periaatteista. Kun sinä kiellät tai sallit jotain täällä 
maan päällä, taivas antaa sille auktoriteetin ja tukee sinua 
siinä mitä sinä olet sanonut.

Ole tänä vuonna, enemmän kuin koskaan 
aiemmin, päättäväisenä sen suhteen, että et salli mitään 
“salakuljetuksia” elämääsi ja omaan ympäristöösi. Torju 
kiivaasti kaikkia pahuuden töitä, äläkä salli niitä kehossasi, 
perheessäsi, työssäsi ja ympäristössäsi. Salli ainoastaan 
jumalallisten todellisuuksien pääsy omaan maailmaasi, 
sellaisten asioiden, jotka ovat oikeassa linjassa Jumalan 
täydellisen tahdon kanssa sinun elämäsi suhteen. Jos 
sinä et nouse esiin, mikään ei tule muuttumaan. Tämä 
kaikki alkaa sinun mielesi uudistuksesta. Uudistetun 
mielesi kautta sinä tulet ajattelemaan, myöntämään 
sisäänpääsyn ja ilmaisemaan omassa elämässäsi ja 
ympäristössäsi vain ja ainoastaan Jumalan ajatuksia;  
Hänen vanhurskautta, rakkautta, ystävällisyyttä, iloa ja 
rauhaa. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että minulla on voima 
itse päättää, mitä sallin tulevan omaan maailmaani. 
Minä kiellän kaikenlaista laittomuutta tulemasta 
elämääni. Minä torjun kaikki sairaudet, köyhyyden, 
kuoleman ja kaiken mikä satuttaa ja sitoo. Vain ja 
ainoastaan sellaiset asiat, jotka ovat yhdenmukaisessa 
linjassa tämän Jumala-elämän kanssa saavat luvan 
olla minussa ja minun lähelläni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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perjantai 10

Jumalan Sana on valo. Psalmi 119:105 sanoo, 
“Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valo 

minun tielläni.” On todella mielenkiintoista, että tässä 
verrataan Sanaa lamppuun. Lyhdyt ja taskulamput eivät 
ole esimerkiksi sidottuina yhteen paikkaan, joten sinä 
et vain kytke niitä päälle ja jätä sitten siihen, vaan sinä 
voit kantaa niitä mukanasi kaikkialle.

Tästä käy ilmi se, että Jumalan Sana on jotain 
mitä sinä tarvitset kaikkialla ja joka päivä. Kristityn 
elämä on matka ja jokainen päivä on uusi mahtava 
mahdollisuus Jumalan palvelemiseen; uusi päivä Hänen 
miellyttämiseen ja sillä polulla kulkemiseen, minkä 
Hän on määrittänyt sinulle. Sinä tarvitset vain Hänen 
Sanansa antamaan sinulle ohjausta ja suuntaa. 

Elämä saattaa olla täynnä mahdollisuuksia 
ja valintoja, mutta Sanan kautta sinä pystyt 
vastaanottamaan sellaisen valaistumisen, joka 
antaa sinulle näkökykyä Kuningaskunnan elämään 
ja todellisuuksiin. Psalmi 119:130 (AMPC) sanoo, 
“Sinun sanojesi sisäänpääsy ja niiden avautuminen 
antavat ymmärrystä (erottelukykyä ja käsityskykyä)  
yksinkertaiselle.”

 OHJAUSTA JA SUUNTAA 

 Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä 
puhtaana? Siten, että hän noudattaa 

sinun sanaasi (Psalmi 119:9).
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Pysy Jumalan Sanassa. Opiskele ja mietiskele 
sitä, kunnes se saavuttaa valta-aseman elämässäsi. 
Silloin tulet vastaanottamaan valoa ja ymmärrystä, ja 
aivan uuden mielenlaadun, joka tulee muuttamaan 
elämäsi. Sinä alat näkemään erilailla. Jumalan kirkkaus 
ja yltäkylläisyys tulevat sinulle todellisiksi.

Sinun vaelluksesi tulisi olla ainoastaan selkeää 
eteenpäinmenemistä, voittoa ja menestystä, koska 
Jeesus sanoi, “...minä olen maailman valo; joka minua 
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on 
oleva elämän valo…” (Johannes 8:12 KJV). Oikea tapa 
Hänen seuraamiseen tapahtuu siis Sanan kautta. Tee 
Jumalan Sanasta kompassi, jolla tulet suunnistamaan 
oman elämäsi läpi.

Rakas Herra, sinun Sanasi on valo, joka ohjaa 
minut menestyksen, voiton ja suurenmoisuuden 
polulle. Sinun Sanasi kautta minä otan vastaan 
suuntaa, valaistumista ja näkökykyä Kuningaskunnan 
mysteereihin ja todellisuuksiin. Elämäni on todistusta 
sinun armostasi ja siunauksistasi, koska minä elän 
kaiken aikaa Sanassasi. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Mestarin paluu on varma ja lähempänä kuin 
koskaan aikaisemmin. Sen takia meidän 

tulee olla tekemässä Hänen töitään. Tee Hänen 
Valtakuntansa laajentamisen tavoittelusta oma 
polttoaineesi. Sinun olisi hyvä etsiä ensisijaisesti 
Hänen valtakuntansa herruutta ja hallintavaltaa täällä 
maan päällä sekä myös ihmisten sydämistä. Hänen on 
parempi nähdä meidät kiireisinä niissä töissä, jotka Hän 
on antanut meille tehtäviksi. Hän sanoi Johanneksen 
Evankeliumissa 14:15, “Jos te minua rakastatte, niin 
te pidätte minun käskyni.” 

Hän on antanut meille auktoriteetin ja lähettänyt 
meidät viemään Evankeliumia kaikkialle aina maailman 
ääriin saakka. Joten suurenna omaa visiotasi ja kasvata 
intohimoasi sitä kohtaan, että Evankeliumi saisi tulla 
tunnetuksi ja kaikki ihmiset saisivat tulla valmistetuiksi 
Mestarin paluuseen. Jotkut kysyvät sitä, kuinka pian 
Hän on tulossa takaisin. Onko päivillä, kuukausilla tai 
vuosilla todella merkitystä heidän valmistautumiselleen 
ja puhtaana pysymiselleen ennen Hänen takaisin 

VÄLITÄ HÄNEN TÖISTÄÄN

...kun he katselivat taivaalle hänen 
mennessään, niin katso, heidän tykönänsä 

seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 
ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä 

te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä 
Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, 
on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte 

hänen taivaaseen menevän
 (Apostolien teot 1:10-11).

lauantai 11
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paluutaan? Ajalla ei tulisi olla merkitystä niin kauan 
kuin sinä olet yhteydessä Hänen kanssaan ja vaellat 
Hänen Sanansa ja pelastuksesi valossa, sillä silloin sinä 
tulet olemaan itsevarmana Hänen paluunsa suhteen.

Minkä ilon ja riemun päivä tämä Mestarin 
takaisin paluun päivä tuleekaan olemaan! Raamattu 
sanoo “Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen 
pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet 
nousevat katoamattomina, ja me muutumme” (1. 
Korinttolaiskirje 15:52). Tuona päivänä tulee olemaan 
myös sellaisia ihmisiä, jotka katsovat meihin ja sanovat 
että tämä ei voi olla todellista. Jotkut tulevat valittamaan 
ja surkuttelemaan kuinka ylöstempaus meni heiltä 
ohi. Mutta kiitos Jumalalle! Meillä kaikilla on yhä 
mahdollisuus tehdä kaikki tarvittava ja valmistella 
itsemme tähän loistokkaaseen päivään. Jatka Herran 
rakastamista kaikesta sydämestäsi, sielujen voittamista 
sekä rakkaudessa vaeltamista. Halleluja!

Vanhurskas Isä, mikä suurenmoinen ja mahtava 
Jumala sinä olet! Ja mikä ilo onkaan saada odottaa 
Kristuksen mahtavaa paluuta! Kohdistan kaiken 
energiani ja tahtomiseni sinun tahtosi tekemiseen 
ja syntisten kääntämiseen pimeydestä valoon 
sekä Saatanan vallasta Jumalalle, tehden heistä 
sinun iankaikkisen Valtakuntasi kansalaisia, jossa 
iankaikkinen elämä hallitsee, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Jumala on tuonut elämän ja kuolemattomuuden 
Evankeliumin kautta valoon (2. Timoteus 1:10) 

ja Hän tahtoo tuoda juuri tämän elämän esiin meidän 
ruumiissamme. Ajattelepa tätä: Hänen voittamaton 
elämä sinun ruumiissasi esiin tulleena! Tämä on juuri 
se asia, joka tekee kristityistä supermiehiä ja -naisia.

Muisteleppa sitä Paavalin kohtaamaa tilannetta 
Maltan saarella, Apostolien teoissa 28.  Myrkyllinen 
kyykäärme puri häntä, mutta hän ei loukkaantunut; 
hän ei huutanut tai yrittänyt saada myrkkyä poistetuksi. 
Hän ei edes rukoillut tai lausunut nopeasti joitain 
uskontunnustuksia. Hän vain jatkoi yksinkertaisesti 
sen parissa mitä hän oli tekemässä ihan kuin mitään ei 
olisi tapahtunut. Paikallaolijat olivat hämmästyksissään, 
sillä he olivat odottaneet, että Paavalin kehossa alkaisi 
ilmetä turvotusta ja että hän sen jälkeen kupsahtaisi 
kuoliaaksi myrkyn vaikutuksesta. Mutta kumpaakaan 
näistä ei tapahtunut, minkä seurauksena he päättelivät 
hänen olevan itse jumala (Apostolien teot 28:6).

Paavali tiesi Jeesuksen turmeltumattoman elämän 
olevan toiminnassa hänen ruumissaan. Tämä elämä 
tuli samassa paketissa Kristuksen tuoman pelastuksen 
kanssa. Sen takia myös sinä voit olla omassa elämässäsi 
peloton; et voi tulla myrkytetyksi tai tapetuksi, koska 

HÄNEN TUHOUTUMATON ELÄMÄNSÄ 
SINUSSA

Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen 
kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen 
elämäkin tulisi meidän ruumiissamme 

näkyviin (2. Korinttolaiskirje 4:10).

sunnuntai 12



31

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

31

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 9:18-38 & 1. Mooseksen kirja 29-30

Apostolien teot 8:26-40 & Ester 5-6

1. Johannes 5:11-13; Roomalaiskirje 8:11

sinussa on jumalallinen elämä. Saatat kysyä “Mitä minä 
oikein voin tehdä, jotta voisin elää tällaista elämää?” 
Aivan samalla tavalla kuin sinun ei tarvinnut tehdä 
mitään elääksesi elämääsi ihmisenä, sinun ei nyt 
myöskään tarvitse “tehdä jotain” ollaksesi se, keneksi 
Jumalan on jo sinut tehnyt.

Raamattu sanoo, “Ei omien vanhurskauden 
tekojemme tähden, vaan hänen armonsa tähden 
hän meidät pelasti...“ (Tiitus 3:5 KJV). Efesolaiskirje 
2:8-9 sanoo, “Sillä armosta te olette pelastetut uskon 
kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja 
- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” Sait 
jumalallisen elämän osaksesi ilman mitään lisäkuluja; 
jos sinulla on Jeesus, sinulla on tämä elämä (1. Johannes 
5:11-12). Se, mitä sinä tarvitset nyt on tietoisuus, 
ymmärrys tästä uudesta identiteetistäsi Hänessä ja tästä 
Hänen turmeltumattomasta elämästä sinussa. Kunnia 
Hänen Nimelleen ikuisesti!

Kristuksen yli luonnoll inen, kuolematon ja 
turmeltumaton elämä on toiminnassa minussa; sen 
takia elän kaikkien sairauksien, tautien ja muiden 
ihmiskehoa turmelevien vaikutusten yläpuolella. 
Olen osanottajana Jumalan-kaltaisuudessa, tuoden 
esiin kunniaa ja jumalallisuuden hyveitä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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maanantai 13

Vaikka “kiintymys” on jo melko hyvä ja vahva 
käännös tässä ylempänä olevassa jakeessa, 

kreikankielen sana “phroneo ̄” on vielä hieman 
käytännöllisempi. Tämä sana tarkoittaa sinun mielesi 
tai ajattelusi asettamista johonkin; mielen aktiivisuutta; 
sitä, kuinka mieli toimii. Kyseisen sanan alkuperä 
juontaa juurensa kahteen eri sanaan; ensimmäisen 
merkitys on “hallita”, niin kuin sanoisit “Minun täytyy 
hallita tätä kaveria”; mikä tarkoittaa, että hänet tuodaan 
kontrollin alaiseksi. Toinen sana taas tarkoittaa “estää 
tai aidata sisään.”

Täten huomautus siitä, että sinun tulisi asettaa 
kiintymyksesi siihen mikä on ylhäällä, tarkoittaa, että 
sinä voit olla kontrollissa mielestäsi ja asettaa mielesi 
hengellisiin asioihin. Muista, että ajattelemasi asiat 
kontrolloivat tekemisiäsi.

Olet voinut olla esimerkiksi joidenkin tiettyjen 
tapojen vietävänä; sellaisten tapojen, jotka voivat 
vaikuttaa tapaasi palvella Jumalaa ja elää Hänelle sekä 
vähentävät sinun tehokkuuttasi ja suorituskykyäsi. 
Olet saattanut jo rukoillakin asiaa, mutta toistaiseksi 
mikään ei ole vielä muuttunut. Tässä ei ole nyt niinkään 
kyse rukouksesta vaan sinun mielesi toiminnasta! 
Sinun mielesi on todella tehokas toimija, jota sinun 
on mahdollista käännellä tai asettaa oman kontrollisi 
alaisuuteen tahtosi mukaisesti. Joten se, mitä sinun 
täytyy tehdä aivan ensimmäisenä on, että kieltäydyt 
jatkuvasti miettimästä sellaisia asioita, jotka eivät ole 
terveitä, ja sen sijaan kohdistat mielesi aivan tieten 
tahtoen Jumalan Sanaan.

KOHDISTA MIELESI HENGELLISIIN 
ASIOIHIN

Asettakaa kiintymyksenne siihen, mikä 
on ylhäällä älkääkä sen sijaan maallisiin 

asioihin (Kolossalaiskirje 3:2 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 10:1-23 & 1. Mooseksen kirja 31-33

Apostolien teot 9:1-9 & Ester 7-8

Filippiläiskirje 4:8; Roomalaiskirje 12:2

Harjoita mielesi toimintaa tietoisesti valituilla 
ajatuksilla. Mikäli kyseenalainen ajatus tulee mieleesi 
jostain syystä, sano “Ei”. Ja sitten, käännä ajatuksesi 
johonkin erinomaiseen Jumalan Sanassa. Mutta älä 
ole yllättynyt mikäli sen kaltaiset ajatukset pyrkivät 
mieleesi yhä uudelleen, sinun tulee vastustaa niitä ja 
pysyä tämän saman prosessin toistamisessa. Jaakobin 
kirjeen 4:7 mukaisesti “...vastustakaa perkelettä, niin 
se teistä pakenee.” Jumala tietää millainen vihollinen 
on, ja Hän kertoo meille, että mikäli vain vastustamme 
sitä, se tulee pakenemaan meidän luotamme. Tämä 
tulee olemaan vääjäämätön lopputulos!

Treenaa mieltäsi kehittämään vahvempaa 
mieltymystä hengellisiä asioita kohtaan ja harjoita 
omaa kiinnostustasi Jumalan asioita kohtaan yhä 
vaan suuremmaksi. Käy seurakunnassa. Opiskele ja 
mietiskele Sanaa. Ylläpidä vahvaa rukouselämää. Voita 
sieluja. Nämä kaikki ovat sellaisia hengellisiä tekoja, 
joihin voit kiinnittää jatkuvasti enemmän huomiota, kun 
treenaat itseäsi hallitsemaan omaa ulkoista ihmistäsi! 
Halleluja!

TUNNUSTUS
Harjoitan tietoisesti mieltäni keskittymään jatkuvasti 
Sanan hengellisiin todellisuuksiin ja viemään minua 
suuremmille kirkkauden tasoille menestyksessä, 
yltäkylläisyydessä ja voitossa. Heitän pois kaikki 
hyödyttömät ja tuottamattomat ajatukset Hengen 
voiman avulla ja käytän mieltäni oikein kuvittelemaan 
sitä loistokasta ja voitokasta elämää, johon minut on 
Kristuksessa kutsuttu. Aamen.
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Herra Jeesus sanoi Johanneksen Evankeliumissa 
10:11 ja 14, “Minä olen se hyvä paimen…” 

Kreikankielinen vastine sanalle “paimen” on “poimēn”, 
joka tarkoittaa “pastoria”; häntä, joka on Jumalan 
kutsuma ravitsemaan, hoivaamaan sekä suojelemaan 
laumaa huolellisesti. Tämä on samanlaista kuin se, mitä 
Jeesus tekee Seurakunnalle; Hän ravitsee ja hoivaa sitä. 
Apostoli Paavali tarkoitti juuri tätä avausjakeemme 
Hengen inspiroimassa huomautuksessaan.

Kuinka Herra sitten ravitsee Seurakuntaa? Hän 
tekee sen Sanan palvelutyön kautta! Tämä tuo mieleeni 
erään asian, minkä Herra sanoi minulle rukouksessa 
vuosia sitten. Hän sanoi, “Ruoki minun lampaitani.” Kun 
yhä pohdin tätä ohjetta, Hän toisti sen. Tällä kerralla 
kyyneleet alkoivat valumaan silmistäni vuolaasti, sillä 
tiesin, mitä Hän tarkoitti. Hän tahtoi minun opettavan 
Sanaa; ja siitä saakka olenkin tehnyt sitä.

Tämä, mitä Herra sanoi minulle tuolloin, on hyvin 
samankaltaista sen kanssa, mitä Hän puhui Pietarille 
Johanneksen evankeliumissa 21:17. Kysyttyään 
Pietarilta kolme kertaa peräkkäin, “Olenko minä 
sinulle rakas?” ja Pietarin annettua aina myöntävän 
vastauksen, Hän sanoi, “Ruoki minun lampaitani.” Hän 
kertoi siis Pietarille, että hänen tulisi ruokkia lampaita 
Sanalla. Sana on ruokaa hengelle, ja kuka tahansa, joka 
uskaltaa uskoa ja vastaanottaa Sanaa tulee ravituksi, 
vahvistetuksi ja valmistetuksi voitokkaaseen elämään. 
Henki kirjoittaa Apostolien teoissa 20:32, “Ja nyt 

HÄN RAVITSEE JA VAALII SINUA

Sillä eihän kukaan koskaan ole omaa 
lihaansa vihannut; vaan vaalinut 

ja ravinnut sitä, niinkuin Herrakin 
seurakuntaansa (Efesolaiskirje 5:29 KJV).

tiistai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 10:24-42 & 1. Mooseksen kirja 34-35

Apostolien teot 9:10-20 & Ester 9-10

Apostolien teot 20:32; Hesekiel 34:14-15; 
2. kirje Timoteukselle 3:15-17

minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan 
teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien 
pyhitettyjen joukossa.”

Seurakunta on Herralle todella tärkeä. Raamattu 
sanoo “olemme hänen ruumiinsa, lihansa ja luidensa 
jäseniä” (Efesolaiskirje 5:30 KJV). Olemme yhtä 
Hänen kanssaan. Ja Sanan palvelutyön kautta Hän 
ruokkii, energisoi, vahvistaa ja valmistaa meitä Hänen 
pian koittavaan takaisin paluuseensa: “Että hän sen 
pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan 
kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna 
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä 
mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja 
nuhteeton” (Efesolaiskirje 5:26-27).

Jopa juuri nyt, kun luet tätä Päivän Sanaa, Herra 
ravitsee sinua. Hän toimii henki-ihmisesi edistämiseksi; 
Hän antaa sille uutta voimaa ja elävöittää sinua aina 
uudelleen ja uudelleen, sillä Hän vaalii ja hoivaa sinua. 
Halleluja!

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka rakentaa minua 
paremmaksi ja asettaa minut oikealle polulle 
elämässäni. Olen täysin antautuneena Sanan 
palvelutyölle, kun opiskelen ja mietiskelen Sanaa, ja 
sitä kautta tulen ravituksi, muokatuksi, rakennetuksi 
ja ylläpidetyksi elämään tätä voitokasta elämääni. 
Vaellan jumalallisessa terveydessä ja yltäkylläisyydessä 
sekä nautin ennennäkemättömästä kasvusta jokaisella 
elämäni osa-alueella, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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On olemassa sellaisia kristittyjä, jotka tulevat 
edelleen varsin helposti lihan ja sen aistien 

sanelun kontrolloimiksi. Sen takia he pyytävät Herralta 
aina rukoillessaan apua tähän asiaan, jotta he pääsisivät 
yli näistä oman lihan mieliteoista ja himoista. Mutta 
tällaiset teot ovat itseasiassa Sanan kanssa ristiriitaisia, 
sillä Sana sanoo, “...Ja ne, jotka ovat Kristuksen 
Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa 
himoineen ja haluineen” (Galatalaiskirje 5:24). Se, 
mitä sinun tulee tehdä, on Sanan eläminen todeksi 
omassa elämässäsi.

Jumalan Sana on kykeneväinen paljastamaan 
sinun identiteettisi, perintösi, syntyperäsi ja kykysi 
Kristuksessa Jeesuksessa; se on peili. On sinun omalla 
vastuullasi, että hyväksyt sen kuvan, minkä Sana 
heijastaa sinulle ja että elät myös sen mukaisesti. 
Luimme avausjakeestamme sen, että sinä et ole lihan 
vallassa vaan Hengen. Tämä on Jumalan julistus siitä, 
millä tavoin Hän näkee sinut. Sinun uudeksiluotu 
henkesi on tehty täydelliseksi Kristuksessa; joten, mitä 
tästä nyt sitten seuraa? Galatalaiskirje 5:16 ilmoittaa 
sinulle sen, mitä sinun tulee tehdä, ja myös sen, mitä 
tämän tekemisestä seuraa: “Vaeltakaa Hengessä, niin 
ette lihan himoa täytä.”

Sinun täytyy vaeltaa Hengessä, sillä sinä olet 

VAELLA HENGESSÄ

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan 
Hengen, jos kerran Jumalan Henki 

teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen 
Henkeä, se ei ole hänen omansa 

(Roomalaiskirje 8:9).

keskiviikko 15
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 11:1-30 & 1. Mooseksen kirja 36-37

Apostolien teot 9:21-31 & Job 1-2     

 Roomalaiskirje 8:1-2; Roomalaiskirje 8:5-9; 
Galatalaiskirje 5:25

syntynyt Hengen ulottuvuuteen. Sinä elät Hengessä; 
tämä on sinun elämääsi nyt! Jotkut löytävät itsensä 
yhä vaan edelleen kamppailemasta epäterveiden 
mielihalujen ja tapojen kanssa siitä syystä, että he eivät 
vaella siinä tietoisuudessa, keitä he ovat Kristuksessa; 
he eivät vaella Hengessä. Kuinka sinä sitten pystyt 
vaeltamaan Hengessä? Se ei tarkoita suinkaan ilmassa 
leijumista, vaan vaeltamista Jumalan Sanan valossa. 
Vaeltamista sen valossa, kuka sinä olet Hänessä. 

Nyt kun sinä olet uudestisyntynyt, sinun tulisi 
keskittää oma nälkäsi Hengen asioihin. Mikäli huomaat 
vielä himoitsevasi ja kaipaavasi maailmallisia asioita, 
sinun pitäisi sanoa; “Ei, minä en ole tällainen; minä olen 
Jumalan vanhurskaus Kristuksessa. Henkeni on puhdas, 
koska minä olen uusi luomus. Olen janoinen Jumalan 
puoleen ja kaipaukseni kohdistuu vain ja ainoastaan 
Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan. Kaikki omat 
kiintymykseni ovat kohdistettuina taivaassa oleviin 
asioihin, ei maailmallisiin ja maallisiin maan päällä 
oleviin asioihin.” Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua minulle antamastasi kyvystä 
ymmärtää sitä, kuka minä olen Kristuksessa. Olen 
syntynyt Hengestä ja olen Hengelle antautuneena, 
jotta voin tehdä täydellisen tahtosi ja vaeltaa sinun 
valossasi. Elämäni on yhtä loputonta vanhurskautesi 
esiintuloa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kristillisyyden todellinen olemus on kiteytynyt 
siihen faktaan, että Kristus kirjaimellisesti elää 

sinussa Pyhän Henkensä kautta. Jeesus tuli sen takia, 
että hän tekisi suhteen ja ykseyden Jumalan kanssa 
meille mahdolliseksi. Tässä yhteydessä meille annettiin 
myös ikuinen elämä - Jumalan elämä ja luonto. Sen 
tähden sinä et voi enää olla tavallinen henkilö millään 
mittarilla mitattuna. Sinä olet täynnä Jumalaa; täynnä 
Hänen rakkauttaan, armoaan ja viisauttaan.

Tästä täytyy tulla todellisuutta sinun hengessäsi, 
muutoin sinä et tule elämään todellista kristityn 
elämää. Sinun täytyy tulla tietoiseksi Kristuksesta 
sinussa. Tällä tarkoitan sellaista tietoisuutta elämästä, 
jossa kaikki, mitä sinä tiedät, on Kristus; kaikki, mitä 
sinä näet, on Kristus. Raamattu sanoo Kristuksen 
olevan elämäsi (Kolossalaiskirje 3:4). Kristus on kaikki. 
Tässä tietoisuudessa eläminen tulee siirtämään sinut 
sellaiseen todellisuuteen, jossa sinulla ei ole enää 
tietoisuutta tarpeista, epäonnistumisesta tai pelosta. 
Sinä olet huipulla ja voitokkaana päivittäin, joka 
tunti, jokainen minuutti ja jokikinen sekunti, sillä sinä 
kannat Jumalaa itsessäsi! Sinä ja Jumala olette ikuisesti 
voittavana tiiminä! Halleluja!

Mutta sen tähden, että monet eivät ole “Kristus-
minussa” -tietoisia, he kohtaavat myös vaikeuksia läpi 
koko elämänsä ja “etsivät” Jumalaa: he “menevät” 
Hänen luokseen ja etsivät Hänen apuaan. Raamattu 
sanoo sen sijaan, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja 
olette voittaneet heidät; sillä Hän, joka teissä on, on 
suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. Johannes 

OLE TIETOINEN KRISTUKSESTA 
SINUSSA

Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, 
niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen 
heissä asuva ja heissä vaeltava. Minä olen 
oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani (2. Korinttolaiskirje 6:16 KJV).

torstai 16
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 12:1-21 & 1. Mooseksen kirja 38-39

Apostolien teot 9:32-43 & Job 3-4

1. Korinttolaiskirje 3:16; Kolossalaiskirje 1:26-27

4:4). Kaikki, ja mitä sinä ikinä voisit koskaan tarvitakaan, 
on Siinä suuremmassa, joka elää sinussa. Se, mitä sinä 
sen sijaan tarvitset, on tietoisuus tästä Hänen jatkuvasta 
läsnäolostaan sinun sisimmässäsi ja siitä viisaudesta, 
jolla hän luotsaa sinut menestykseen ja loistavuuteen.

Älä pyydä Häneltä viisautta; Hän on viisautesi. Älä 
pyydä Häneltä apua; Hän on apusi ja Auttajasi. Älä 
pyydä Häneltä voimaa; Hän on voimasi. Äläkä mene 
minnekään ilman tietoisuutta siitä, että sinä olet Jumalaa 
sisälläsi kantava astia. Tulet vielä hämmästymään 
kaikesta siitä yhtäkkisestä muutoksesta: armosta, 
jumalallisesta loistosta, vaikutuksesta ja voimasta, joita 
sinä tulet pursuilemaan. Miksi? Hengen ulottuvuudessa 
ensimmäisenä periaatteena toimii tieto. Toisena tulee 
tietoisuus ja kolmantena puhuminen; näiden asioiden 
ääneen sanominen. Juuri tästä syystä tämä tieto 
tulee sinulle tänään, jotta voit saada sitä kautta lisää 
tietoisuutta siitä, että sinä kannat Jumalaa itsessäsi ja 
sitten voit suullasi julistaa myös sen mukaisesti.

En ole tavallinen, sillä hengessäni, sielussani ja 
ruumiissani elää Hän, joka on Suurempi! Minä 
olen täynnä Jumalaa! Olen vahva, hyväkuntoinen, 
täynnä Hänen rakkauttaan, viisauttaan ja jumalallista 
läsnäoloaan. Minun elämäni on armontäyteistä. 
Minä en ole tietoinen puutteesta, koska minulla 
on aina kaikkea riittävästi Kristuksessa. Hän on 
kutsunut minut elämään elämääni kirkkaudessa, 
mahtavuudessa, voimassa ja hallintavallassa, ja minä 
elän täyttääkseni Hänen unelmansa minusta. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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perjantai 17

Avausjakeessamme esiintyvän sanan “näkyä” 
kreikankielinen vastine on sana “phaneros”, 

joka tarkoittaa laajalle levinnyttä tai jonkin tai jonkun 
loistamisen aikaansaamista. Henki näyttää siis 
meille tässä Apostoli Paavalin kautta, mitä Jumalan 
Sanan mietiskely tekee sinulle: Se saa aikaan sen, 
että yltäkylläisyys ja menestys alkavat leviämään ja 
tulemaan esiin elämässäsi. Halleluja!

Tämä sama totuus on paljastettuna myös Joosuan 
kirjassa 1:8; Sana siivittää sinut kasvuun elämässäsi. 
Herra sanoi Joosualle, ”Älköön tämä lain kirja sinun 
suustasi poistuko, vaan sinun tulee mietiskellä sitä 
päivät ja yöt, että onnistuisit tekemään kaikkea, mitä 
siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut 
kaikissa toimissasi” (KJV). Huomaa, ettei avaimena 
ole vain sydämessäsi tai Raamatun sivuilla oleva Sana, 
vaan Sana sinun omassa suussasi; kun puhut asioita 
ääneen, se tulee tuomaan menestystä ja yltäkylläisyyttä 
elämääsi.

Opiskellessasi hepreankielisen version rakennetta 
Joosuan kirjan jakeen 1:8 jälkimmäisestä osasta, voit 
huomata sen menevän näin, “...silloin sinä menestyt 
ja onnistut kaikissa toimissasi…”, mikä tarkoittaa 
itse asiassa “yltäkylläisyyden esiin tulemista!” Se 

PIDÄTTELEMÄTÖNTÄ KASVUA
 Mietiskele näitä asioita; antaudu kokonaan 
niille; jotta sinun edistymisesi olisi kaikille 

näkyvä todistus (1. Timoteus 4:15 KJV).
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Matteus 12:22-50 & 1. Mooseksen kirja 40-41

Apostolien teot 10:1-8 & Job 5-6

Psalmit 1:1-3; Jesaja 32:15; 3 Johannes 1:2

siis kuvailee äkillistä tulvahdusta; kuin tulvaveden 
syöksähtämistä kovalla voimalla tulva-aitojen ylitse. 
Mikäli sinä mietiskelet ja upotat henkesi Jumalan 
Sanaan, sinä tulet kokemaan tällaista yltäkylläisyyttä 
ja menestystä. Sinä syöksyt yltäkylläisyyteen sellaisella 
voimalla, ettei mikään voi enää pidätellä sinua!

Ehkäpä sinä teet jonkinlaista myyntiä tai bisnestä 
eikä tuotteesi ole vielä “levinnyt ulkomaille saakka”; 
tuotteesi ei siis ole vielä tunnettu. Harjoita Sanan 
mietiskelyä. Kun teet niin, tulet vastaanottamaan 
sellaisia ideoita ja inspiraatiota, jotka siivittävät sinut 
siirtymään seuraavalle tasolle. Sillä ei ole väliä millä 
elämäsi osa-alueella sinä tahdot nähdä poikkeuksellista 
kasvua, toimi vain näiden ohjeiden mukaisesti ja ennen 
pitkää kaikki muut tulevat varmasti huomaamaan sinun 
pidättelemättömän kasvusi.

Rakas Isä, sinun viisautesi tekee työtään minussa ja 
minä liikun voiman ja suuren kirkkauden kanssa; ei 
ole olemassa mitään, mikä voisi minut pysäyttää. 
Sinun Sanasi ja Henkesi johdattavat minua tällä 
menestyksen ja mahtavuuden polulla. Minä täytän 
kutsumukseni Kristuksessa, sekä syöksähdän 
suuren kirkkauden kera eteenpäin kohti loputonta 
menestystä ja yltäkylläisyyttä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Sille on syynsä, miksi demokratioiden suurin 
vainon kohde ympäri maailmaa on Seurakunta: 

Saatana on peloissaan siitä, mitä on tulossa, ja hän yrittää 
kaikkensa saadakseen aiheutettua mahdollisimman 
paljon pelkoa ihmisten sydämiin. Mutta hän on 
epäonnistuja.  Jeesuksen Kristuksen Seurakunnassa 
tapahtuu jo mahtavia asioita, joita paholainen ei 
pysty käsittämään. Se, mitä meille tapahtuu, on paljon 
suurempaa kuin teknologian, tieteen tai politiikan 
saavutukset.

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 16:18, “...
minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät 
sitä voita.” Sana “Portit” on profetaalisessa kielessä 
symbolista ja se tarkoittaa “voimaa ja hallintavaltaa.” 
Joten, helvetin voimat ja hallintavalta eivät kykene 
voittamaan Seurakuntaa.

Seurakunta on kestänyt ja selviytynyt monista 
kauheista vainoista heti sen perustamisesta lähtien 
ja tulee aina myös voittamaan vastustajansa. Koska 
Jumalan Sana on hyvin selkeä siitä, miten kaikki 
vastustajat tulevat kaatumaan Seurakunnan edessä: 
“Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? 
Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai 
alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu 
on: “Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; 
meitä pidetään teuraslampaina”. Mutta näissä 
kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, 

AINA VOITOKKAANA 

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina 
kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa 
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo 

ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! 
(2. Korinttolaiskirje 2:14).

lauantai 18
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Matteus 13:1-23 & 1. Mooseksen kirja 42-43

Apostolien teot 10:9-20 & Job 7-8

Roomalaiskirje 8:37-39; 1. Johannes 4:4; 
1. Korinttolaiskirje 15:57-58

joka meitä on rakastanut” (Roomalaiskirje 8:35-37).
Me olemme ikuisesti voitokkaita. Jokainen 

vastustus tulee murretuksi meidän kauttamme ja 
me voitamme jokaisen vastoinkäymisen. Tämän saa 
aikaan Seurakunnan päällä oleva siunaus. Pyhä Henki 
on Seurakunnan Johtaja ja Hän on Itse Jumala. Hän 
työskentelee meissä, meidän kauttamme ja meidän 
kanssamme. Meille on mahdotonta epäonnistua. 
Voitimme jo ennen kuin edes aloitimme; me vain 
toimimme käsikirjoituksen mukaisesti, joka on jo 
ennalta kirjoitettu. Halleluja!

Amplified Raamatun versio avausjakeestamme 
menee näin, “Kiitos Jumalalle, joka johtaa meitä 
aina Kristuksessa olevassa voitossa [Kristuksen 
voittopalkintoina…” Juuri tämä tapahtuu tälläkin 
hetkellä. Me olemme Pyhän Hengen voittokulkueessa. 
Mitä sinun täytyy nyt tehdä on se, että pidät 
keskittymisesi Herran työssä ja jatkat Hänen palvelemista 
ilolla. Halleluja! 

Minä olen jäsenenä Kristuksen kirkkauden ja voiton 
täyteisessä ruumiissa. Sen ansiosta minä olen 
tuhoutumaton; riippumatta siitä mitä tapahtuu, minä 
voitan, koska Sana siirtää minut aina kaiken yli ja 
takaa voittoni. Suurempi on Hän, joka on minussa, 
kuin hän, joka on maailmassa. Minä hallitsen ja 
johdan Kristuksen kanssa, nyt ja aina, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Opiskellessasi Raamatun kirjoituksia voit 
huomata Jumalan sanovan meille aina, 

“Älä pelkää”; riippumatta siitä onko kyseessä aamu, 
iltapäivä vai yö; täysin riippumatta siitä mitä kuulet 
tai minkälaisia tuntemuksia sinulla saattaa olla, Hän ei 
halua sinun pelkäävän ja elävän pelko sydämessäsi. 
Hän toimii tällä tavoin, koska Hän tietää jokaisen asian. 
Hän tietää tulevaisuuden ja pystyy näkemään sen, ettei 
mitään pystytä asettamaan sinua vastaan eikä mikään 
pysty vahingoittamaan sinua. Hän on iankaikkinen 
Jumala ja Hän elää iankaikkisuudessa. Hän näkee 
kaiken alusta loppuun saakka.

Joten jopa silloinkin, kun sinä tunnet olevasi 
ongelmissa jonkin suhteen ja tahtoisit Hänen toimivan 
siinä saman tien, Hän pysyy tyynenä eikä koskaan 
kiirehdi, sillä Hän on jo nähnyt sinun voittavan. Sinun 
tulevaisuutesi on Hänelle historiaa. Opiskellessasi 
kertomusta Aabrahamista, voit huomata kuinka Jumala 
kertoi hänen tulevaisuutensa historiana, kun Hän sanoi 
Aabrahamille, “...Minä olen tehnyt sinusta monien 
kansojen isän” (1. Mooseksen kirja 17:5 KJV). Tuohon 
aikaan Aabrahamilla ei ollut vielä lainkaan lapsia, 
mutta Jumalan mielessä lapset olivat jo todellisuutta. 
Aabrahamin tulevaisuus oli siis Jumalalle jo historiaa.

Tästä aivan samasta on kyse myös sinun kohdallasi 
tänään. Älä ole mistään peloissasi, sillä Hän on nähnyt 

ÄLÄ OLE MISTÄÄN PELOISSASI

Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin 
kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän 
pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: 
Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja 

viimeinen (Johanneksen ilmestys 1:17).

sunnuntai 19
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Matteus 13:24-43 & 1. Mooseksen kirja 44-45

Apostolien teot 10:21-33 & Job 9-10

Joosua 1:6-7; Roomalaiskirje 8:35-39; 1. Johannes 4:4

jo kaiken ja tietää, että sinun eteesi ei ole tulossa mitään 
sellaista, mikä voisi kyetä kukistamaan tai tuhoamaan 
sinut. Ei yhtikäs mitään! Sillä, missä sinä olet tai missä 
sinä asut tässä maailmassa, ei ole mitään merkitystä; 
sinun polullasi ei ole mitään rajoitteita. Jumala tahtoo 
sinun vain seuraavan Hänen Sanaansa. Hänen Sanansa 
takaa sinulle voiton, yltäkylläisyyden ja menestyksen.

Sinun aseenasi kaikkia vastustajia ja vastoinkäymisiä 
kohtaan on Hänen Sanansa. Hänen Sanansa on 
Hengen miekka. Mikäli elät Hänen Sanasta käsin ja 
pidät sen huulillasi, mikään ei voi pysäyttää sinua. Joten 
hankkiudu eroon kaikista rajoituksista. Sano itsellesi, 
että “Jokainen rajoitus on lähtenyt mielestäni! Minä 
voin ja tulen olemaan kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo 
minun olevan! OLEN MENESTYS!” Kunnia Jumalalle!

Olen arkailematon ja rohkea! Jumalan Sana saa aikaan 
minussa sen, mistä se puhuu, ja tulen nousemaan 
kaikkien maailman rajoittavien systeemeiden 
yläpuolelle. Minulla on täysin poikkeuksellinen 
kapasiteetti pohdiskella, miettiä, kuvitella mielessäni 
ja nähdä loputtomasti mahdollisuuksia; eikä yksikään 
tilanne tai vaikeus voi estää minua, sillä minut on 
asetettu jatkuvan edistymisen, eteenpäin menemisen 
ja ylennyksen polulle! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



48 finnish

Kristus sinussa” ei ole vain uskonnollinen klisee. 
Se on jumalallinen todellisuus, mutta monet 

eivät ole ymmärtäneet tämän todellisuuden voimaa 
ja tärkeyttä. Tämä on syy niille kaikille pääkivuille ja 
kuumeille, joista he valittavat. Tämä on se syy miksi 
he heräävät eräänä aamuna syövän, diabeteksen tai 
jonkun muun tällaisen poikkeavuuden kanssa. Miten 
sinä voisit olla sairas, jos kerran Kristus todella elää 
sinun fyysisessä kehossasi? 

Ennen sitä, kun Kristus tuli, kaikki ihmiset olivat 
synnin kirouksen alaisia, ja he olivat alamaisina 
Saatanalle, tuomiolle, sairauksille, taudeille, köyhyydelle 
ja kuolemalle. Raamattu sanoo, “Sillä kaikki ovat 
syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” 
(Roomalaiskirje 3:23). Tämä kaikki oli seurausta siitä, 
kun ihminen lankesi syntiin Eedenin Puutarhassa. Mutta 
arvaapa mitä? Se kirkkaus, joka menetettiin synnin 
takia, on nyt palautettu Kristuksessa! Joten, jos Kristus 
on sinussa, niin silloin tuloksena on kirkkaus: kirkkaus 
sinun terveydessäsi, taloudessasi, työssäsi, perheessäsi 
ja aivan jokaisella elämäsi osa-alueella. Halleluja!

MIETISKELE KRISTUSTA

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, 
kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27).

maanantai 20
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Matteus 13:44-14:1-12 & 1. Mooseksen kirja 46-48

Apostolien teot 10:34-43 & Job 11-12

Efesolaiskirje 5:30; 1. Korinttolaiskirje 6:17; 
Roomalaiskirje 8:10

Nyt, kun sinä olet uudestisyntynyt, sinun elämäsi 
on ainoastaan vain kirkkautta varten! Tämän tulisi olla 
sinun tietoisuutesi, koska muuten sinä tulet elämään 
vain tavallista elämää. Anna Kristuksen tuoda itseään 
ilmi sinussa Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tule 
“Kristus-minussa” tietoiseksi. Mietiskele Kristusta: sitä 
kuka Hän on, kuka Hän on sinulle ja sinussa, ja sitä 
palvelutyötä mitä Hän tekee sinussa tänä päivänä! 
Kristus ei ole sinun ympärilläsi tai sinun lähelläsi. Hän 
ei myöskään ole vain sinun kanssasi, vaan Hän on 
sinussa. Tämä on kaikista suurenmoisin asia mitä tässä 
maailmassa on! Ylistys Jumalalle ikuisesti!

Minä kuulun jumalallisten olentojen erityiseen 
joukkoon – ”Kristus-minussa -lajiin!” Tämä on minun 
varmuuteni jatkuvan voiton ja ikuisen kirkkauden 
elämästä. Minun henkeni on jumalallisuuden voiman, 
kauneuden ja erinomaisuuden asuinpaikka. Minä 
tuon ilmi Kristuksen elämää ja kirkkautta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Tässä maailmassa on ihmisiä, jotka Jumala on 
asettanut paikoilleen sitä varten, että heidän 

kauttaan muut pääsisivät käsiksi erinäisiin asioihin: 
käsiksi vaurauteen, voimaan, resursseihin, jne. Hän on 
myös määrännyt jonkun tietyn henkilön olemaan se, 
kenen kautta sinä pääset käsiksi erinäisiin asioihin, etkä 
sinä välttämättä koskaan pääse käsiksi näihin asioihin 
ilman tätä henkilöä. Tämä menee näin siksi, koska kun 
Jumala haluaa tehdä työtä ihmisten kanssa tai siunata 
ihmisiä, Hän käyttää siihen toisia ihmisiä. 

Otetaanpa esimerkki tästä 1. Kuninkaiden kirjasta 
17:9, jossa Jumala sanoi Elialle, “Nouse ja mene 
Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. 
Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua 
siellä.” Tähän aikaan maassa vallitsi ankara nälänhätä ja 
mikäli Elia halusi saada lisää ruokaa, hän tulisi saamaan 
sitä ainoastaan tämän naisen kautta. Elia olisi voinut 
mennä minne tahansa muualle, jos hän olisi itse niin 
valinnut, mutta jos taas hän tahtoi kulkea Jumalan 
täydellisessä tahdossa, silloin sen täytyi tapahtua tämän 
naisen kautta. 

Elia taas mahdollisti tälle naiselle sen, että hänen 
kauttaan tämä nainen pääsi seuraavalle tasolle 
omassa elämässään. Tämä nainen eli äärimmäisessä 
köyhyydessä, ja jos hän tahtoi päästä tästä kurjasta 
tilanteestaan, Elia olisi hänelle tässä avainasemassa. 
Elian kautta tämän naisen tilanne muuttui pysyvästi ja 
köyhyyden sijasta hän alkoikin menestymään (lue koko 
kertomus 1. Kuninkaiden kirja 17). Eikä tässä ollut vielä 
kaikki. Kun tämän naisen poika sairastui ja kuoli, hän 
sai kokea ihmeen, sillä Profeetta Elia herätti henkiin 

JUMALALLINEN KÄSIKSI PÄÄSEMINEN

...ja kukaties sinusta tulikin kuningatar 
vain tällaisia aikoja varten (Ester 4:14).

tiistai 21
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Matteus 14:13-36 & 1. Mooseksen kirja 49-50

Apostolien teot 10:44-11:1-3 & Job 13-14

Hoosea 12:13; 1. Mooseksen kirja 12:2; 
Heprealaiskirje 13:16

tämän nuoren pojan. 
Aivan kuten Israelin kansa oli orjana Egyptissä aina 

siihen saakka kunnes Mooses vastasi Jumalan kutsuun 
vapauttaa heidät. Mooses oli se kenen kautta he 
pääsivät vapauteen. Jeesus Itse on meidän pääsymme 
Isän läsnäoloon ja Hän tiesi tämän. Hän sanoi, “ei 
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” 
(Johannes 14:6).

Tunnista ne henkilöt kenelle sinä olet avainasemassa 
heidän elämiensä suhteen, ja tee viivyttelemättä ne 
asiat, jotka Herra on laittanut sinun sydämellesi heidän 
hyödyksi ja eduksi tehtäviksi. Tunnista myös ne henkilöt 
kenet Herra on laittanut sinun elämän tiellesi antamaan 
puolestaan sinulle pääsyn erinäisiin asioihin, koskivat 
ne sitten palvelutyötä, sinun työtäsi, uraasi, politiikkaa, 
jne. Tämä on yksi Jumalan Kuningaskunnan periaate 
ja sinun tulee ymmärtää tämä. 

Minä olen vastaus monien huutoihin ja ratkaisu 
minun omalle maailmalleni! Minun sydämeni silmät 
ovat valaistut tunnistamaan ja antamaan pääsyn 
erinäisiin asioihin niille, kenet Herra on asettanut 
minun elämäni tielle. Olen hyvin varustettuna sekä 
hengellisesti, että taloudellisesti, jotta voin täyttää 
tämän tarkoitukseni. Aivan samalla tavoin minä 
myös tunnistan ja otan kaiken hyödyn irti niistä 
kenet Jumala on valtuuttanut puolestaan antamaan 
minulle pääsyn seuraavalle ja korkeammalle tasolle 
omassa työssäni, palvelutyössäni, jne., Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.  

TUNNUSTUS
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Silloin kun Jumala ilmestyi Moosekselle 2. 
Mooseksen kirjan luvussa 3 ja käski häntä 

vapauttamaan Israelin kansan Egyptistä, Mooses kysyi 
Herralta, “Katso, kun minä menen israelilaisten luo 
ja sanon heille: ‘Teidän isienne Jumala on lähettänyt 
minut teidän luoksenne’, ja kun he kysyvät minulta: 
‘Mikä hänen nimensä on?’ niin mitä minä heille 
vastaan?” (2. Mooseksen kirja 3:13). Seuraavassa 
jakeessa 14, Raamattu sanoo, että, “Jumala vastasi 
Moosekselle: MINÄ OLEN SE, JOKA MINÄ OLEN. Ja 
hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: MINÄ OLEN 
lähetti minut teidän luoksenne.”

Huomaa se, että Hän ei sanonut, “Kerro heille, että 
‘MINÄ OLEN’ on minun Nimeni.” Tämä ei ole Hänen 
Nimensä, vaan kuvaus Hänestä. Hän on Itseriittoinen ja 
aina olemassa oleva. Hän loi kaiken Hänestä itsestään. 
Hän ei tarvinnut minkäänlaista materiaalia jostain 
muualta, jotta Hän olisi pystynyt tekemään tämän 
kaiken. Raamattu sanoo, “Kaikki on saanut syntynsä 
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, 
mikä syntynyt on” (Johannes 1:3). 

Se, mikä tässä on nyt todella tärkeää ja joka todella 
helposti jää huomaamatta on se, mitä Hän odottaa 
sinulta. Mitä Hän haluaa sinusta tulevan? Keneksi 
Hän on tehnyt sinut? Useampia vuosia takaperin olin 
julistamassa sanomaa ja sanoin, “Jos sinä et sano, että 
SINÄ OLET, muut tulevat sanomaan, että sinä et ole. 
Joten sinun täytyy sanoa, että SINÄ OLET.” Mitä se 

ITSERIITTOISENA HÄNESSÄ

Kaikki, mitä Isällä on, on minun; 
sentähden minä sanoin, että hän ottaa 

minun omastani ja julistaa teille 
(Johannes 16:15).

keskiviikko 22
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2. Korinttolaiskirje 9:8; Apostolien teot 17:28; 
2. Korinttolaiskirje 3:5

sitten tarkoittaa, kun sanot, että sinä olet? Se on kuin 
Jumala Itse sanoisi, että “MINÄ OLEN.” 

Muista se, että sinut on luotu Hänen kuvakseen, 
joten aivan kuten Hän, mitä tahansa sinä tarvitsetkaan, 
se kaikki tulee tulemaan esiin sinun sisältäsi käsin, 
eikä ulkopuolelta. Meidän avausjakeessamme Jeesus 
sanoi, “Kaikki, mitä Isällä on, on minun...” (Johannes 
16:15). Ja nyt tämä sama Jeesus on antanut kaiken 
meille. Raamattu kertoo, että me olemme Hänen 
kanssaperillisiä (Roomalaiskirje 8:17). Kaikki mitä sinä 
tarvitset menestyksen, voiton, hallintavallan, kirkkauden 
ja vanhurskauden elämään on jo myönnettynä sinulle 
Kristuksessa. 

Miksi Jeesus oli sellainen kuin Hän oli? Siksi, koska 
Hän tiesi kuka Hän oli (“MINÄ OLEN”). Hänellä ei 
ollut mitään tietoisuutta puutteesta. Ja nyt Hän haluaa, 
että me tulemme tähän samaan ymmärrykseen siitä, 
että Hän on tehnyt meidät aivan täysin samanlaisiksi 
kuin Hän itse on. Me olemme heijastumaa Hänestä, 
olemme Hänen kuvansa ja kirkkautensa! Hänessä sinä 
olet itseriittoinen.

Minut on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, joten 
tästä syystä minä olen itseriittoinen, koska aivan 
kuten Hän on, niin olen minäkin tässä maailmassa! 
Kaikki se mitä minä tarvitsen menestyksen, voiton, 
hallintavallan, kirkkauden ja vanhurskauden 
elämään, on minun sisälläni. Minä elän voitokkaasti 
tänään ja aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Ylempänä olevassa jakeessa julistetaan, 
että Isä ei ole ainoastaan tehnyt meistä 

soveliaita olemaan osallisina siitä perinnöstä, joka 
pyhillä on valossa, vaan Hän on myös “vapauttanut” 
meidät pimeyden vallasta. Mutta tästä tulee vieläkin 
ihmeellisempää, kun Henki sanoo, että Isä on “...
siirtänyt meidät rakkaan Poikansa kuningaskuntaan.” 
Kuinka syvällistä tämä onkaan!

Se olisi ollut jo aivan riittävän hyvää, jos Hän olisi 
vain vapauttanut meidät pimeyden hallintavallan alta, 
mutta se, että Hän meni vielä askeleen pidemmälle 
si i r tämällä meidät Hänen rakkaan Poikansa 
Kuningaskuntaan, on jo aivan ylivertaista! Tästä upeasta 
totuudesta huolimatta jotkut kristityt ikävä kyllä yhä 
edelleen vaan etsivät vapautusta Saatanasta omasta 
tietämättömyydestään johtuen. Jotkut tosin saattavat 
sanoa, “Tiedäthän, demonit ovat todellisia. Minä 
tarvitsen nyt sitä, että joku voimallinen Jumalan mies 
rukoilee puolestani ja vapauttaa minut”, mutta ei näin! 
Ei ole olemassa yhtäkään todellista uudestisyntynyttä 
henkilöä, joka tarvitsisi vapautusta Saatanasta. Saatana 

SIIRRETTYNÄ HÄNEN RAKKAAN 
POIKANSA KUNINGASKUNTAAN

Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät 
soveliaiksi olemaan osalliset siitä 

perinnöstä, mikä pyhillä on valossa: 
Häntä, joka on vapauttanut meidät 

pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät 
rakkaan Poikansa kuningaskuntaan 

(Kolossalaiskirje 1:12-13 KJV).

torstai 23



57

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

57

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 15:29-16:1-12 & 2. Mooseksen kirja 3-5

Apostolien teot 11:15-30 & Job 17

Efesolaiskirje 2:4-6; 1. Johannes 4:4

on jo voitettu vihollinen. Sinua ei vapautettu pimeyden 
vallasta siksi, että rukoilit itse tarpeeksi kovasti tai 
siksi, että joku toinen rukoili sinun puolestasi. Sinun 
vapautumisesi perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt. 
Sillä hetkellä, kun sinä hyväksyit Kristuksen lunastustyön 
sinun puolestasi ja tunnustit Hänen herruutta oman 
elämäsi ylle, Saatanan hallintavalta tuli murretuksi pois 
sinun elämäsi yltä.

Tunnista sinun tämänhetkinen tilasi, tilanteesi 
ja asemasi. Sinä istut yhdessä Kristuksen kanssa 
taivaallisissa, “korkeammalla kaikkea hallitusta ja 
valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä 
mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan 
myös tulevassa” (Efesolaiskirje 1:21). Elä tästä voiton, 
hallintavallan, rauhan ja ikuisen ilon ulottuvuudesta 
käsin ja hallitse omaa maailmaasi sillä auktoriteetilla, 
jonka Hän on antanut sinulle. 

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että 
olet siirtänyt minut pimeyden vallasta sinun rakkaan 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen Kuningaskuntaan. 
Minä elän sinun läsnäolossasi ja toimin Kristuksen 
antamassa hallintavallassa yli pimeyden, pahuuden 
voimien ja demonien ja niiden kaikkien tekojen. 
Minä elän voiton, menestyksen ja ikuisen-kirkkauden 
elämää, jonka olen vastaanottanut Kristuksessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Voimme lukea 1. Mooseksen kirjasta siitä, 
kuinka Joosefin veljet juonittelivat Joosefia 

vastaan ja myivät hänet orjaksi. Kun Joosef oli orjana 
Potifarin talossa, hän olisi voinut valittaa ja itkeä ja 
olla katkerana siitä, mitä hänen veljensä olivat tehneet 
hänelle. Hänen valituksensa olisivat olleet tietyssä 
mielessä oikeutettuja, mutta hän ei aikonut alkaa 
antamaan tilaa yhdellekään tekosyylle epäonnistumisen 
puolesta. Raamattu sanoo, “Mutta Herra oli Joosefin 
kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli 
isäntänsä, egyptiläisen, talossa” (1. Mooseksen kirja 
39:2).

Jos kerran Joosef oli menestynyt jopa orjana 
ollessaan Potifarin talossa, tämä tarkoittaa silloin 
sitä, että todellinen menestys ei siis perustu rahan 
olemassaoloon tai sen puuttumiseen. Tästä syystä 
sinun menestyksesi ei tulisi olla riippuvaisena siitä, 
kuinka paljon sinulla on rahaa tai ei ole rahaa, eikä 
myöskään siitä, mitä toiset ovat sinulle velkaa tai siitä 
mikä on pankkitilisi saldo. Sinun menestyksesi on sinun 
omassa sydämessäsi. Joku saattaa sanoa, “En olisi 
koskaan joutunut tällaiseen kamalaan taloudelliseen 
tilanteeseen, jos tämä henkilö, jolle lainasin rahaa, 
ei olisi kieltäytynyt maksamasta sitä takaisin.” Ei, älä 
ajattele tai puhu näin. Ei ole olemassa mitään sellaista 
rahamäärää, joka voitaisiin ottaa sinulta pois siten, että 
sen seurauksena sinusta tulisi varaton tai köyhä. Sinä 

MIKÄÄN EI VOI RAJOITTAA SINUA
Ja hän sanoi heille: Katsokaa eteenne 

ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, 
sillä ei ihmisen elämä riipu hänen 

omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti 
olisi (Luukas 12:15).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 16:13-17:1-13 & 2. Mooseksen kirja 6-7

Apostolien teot 12:1-10 & Job 18-19

2. Korinttolaiskirje 8:9; 1. kirje Timoteukselle 6:17; 
Filippiläiskirje 4:19

olet Jumalan perillinen, olet Kristuksen kanssaperillinen 
ja sinä olet kytkettynä sellaiseen tarpeidentäyttöön, 
joka ei koskaan lopu. 

Kun sinä lainaat toisille rahaa, jos he maksavat 
sen sinulle takaisin, ylistä Jumalaa, mutta jo heti sillä 
hetkellä, kun sinä annat tämän lainan, nouse sen 
yläpuolelle. Mikään ei voi rajoittaa sinua. Jeesus 
sanoi Luukkaan evankeliumissa 6:35, “...rakastakaa 
vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta 
saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on 
oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä 
hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.” Tässä 
kohtaa Hän kiinnittää huomiosi johonkin suurempaan: 
Jumalan rikkaudet ovat sinun rikkauksiasi. Sinä toimit 
ainoastaan väylänä - vapaasti virtaavana väylänä - jonka 
kautta nämä rikkaudet soljuvat toisille eteenpäin. Sinun 
virtaasi ei voida tukkia. Joten mitä tulee oman elämäsi 
taloudelliseen menestykseen, keskity ainoastaan 
Herraan omana lähteenäsi. Kunnia Jumalalle!

Kaikki rikkaudet tässä maailmassa kuuluvat minulle, 
koska minä olen Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Kaikki hopea ja kulta ovat minun, 
sekä tuhansien vuorten karja. Tästä syystä minä en anna 
minkään tässä maailmassa olevan tulla rajoittamaan 
minua. Minä olen vapaasti virtaava väylä, jonka 
kautta Jumalan rikkaudet ja siunaukset virtaavat 
toisille. Minä olen kytkettynä loppumattomaan 
tarpeiden täyttöön. Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Jotkut ovat masentuneet sen vuoksi, koska he 
menettivät heidän työnsä tai siksi, että heidän 

bisneksensä lähtivät menemään syöksykierrettä 
alaspäin. Jos olet uudestisyntynyt, tällaisten asioiden 
ei tulisi vaikuttaa sinuun. Vaikka sinä menetitkin työsi, 
se ei tarkoita vielä mitään, eikä myöskään se syy, miksi 
sinä menetit sen työsi, ole tärkeä. Sen, millä pitäisi 
olla sinulle merkitystä, on se, mitä me kutsumme 
“jumalalliseksi asemaksi.” 

Palauta mieleesi se, mitä me olemme lukeneet 
Joosefista aikaisemmissa opetuksissa. Joosef oli orja, 
eikä hän saanut palkkaa, koska orjille ei makseta 
palkkaa. Mutta Raamattu sanoo, “Joosef oli menestyvä 
mies,” vaikka hän olikin orja (1. Mooseksen kirja 39:2 
KJV). Hänen ei tarvinnut saada palkkaa ollakseen 
menestyvä. Hän oli Aabrahamin siementä, ja tämä oli 
kaikki mitä siihen tarvittiin. Hän piti unelmansa omien 
silmiensä edessä, ja hän tiesi kuka hän oli. Hän toimi 
jumalallisessa armossa. Halleluja! 

Jumalan lapsena sinulle ei ole olemassa epäedullista 
asemaa. Sinut on jumalallisesti asetettu elämään omaa 
elämääsi suurenmoisuudessa. Roomalaiskirje 8:28 
(KJV) julistaa, “Mutta me tiedämme, että kaikki 
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 
rakastavat, niiden, jotka ovat hänen tarkoituksensa 

JUMALALLISESSA SUOSIOSSA JA 
ASEMASSA

 Elisa sanoi hänelle: Mitä minä voisin 
tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla 
on talossasi. Nainen vastasi: Ei minulla, 
palvelijallasi, ole kotona muuta kuin 

pullollinen ruokaöljyä 
(2. Kuninkaidenkirja 4:2).

lauantai 25



61

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

61

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 17:14-18:1-14 & 2. Mooseksen kirja 8-9

Apostolien teot 12:11-19 & Job 20-21

Sananlaskut 8:10-12; Job 22:29; Roomalaiskirje 8:28

mukaan kutsutut.” Mitään ei tapahdu sinulle 
sattumalta. Se paikka missä sinä olet juuri tällä hetkellä 
tai se tilanne, josta löydät itsesi, on se paikka mistä sinä 
tulet myös löytämään vastauksesi. Älä siis ainoastaan 
sorru toivomaan sitä, että sinulla olisi se tarvitsemasi 
pääoma tai jokin vastaava.

Avausjakeessamme Elisa kysyi leskeltä, “...mitä 
sinulla on talossasi?” Ja tällä pienellä öljypullolla, joka 
hänellä oli talossaan, hänestä tuli öljyn jakelija toisille 
yhdessä yössä! Kunnia Jumalalle! Kaikki se pääoma, 
jonka sinä tarvitset, on sinun omassa mielessäsi. Kaikki 
se tarvitsemasi suosio on Kristus sinussa. Joten kiinnitä 
katseesi sinussa olevaan Pyhään Henkeen. Luota 
Hänen opastukseen ja suuntaan, ja tee mitä tahansa 
Hän sinulle sanoo. Ja niin Hän käskee siunauksensa 
tulemaan siihen ja se tulee vielä kukoistamaan 
sellaisella tavalla mistä et olisi koskaan osannut itse 
edes unelmoida. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanassasi olevasta 
lohdutuksesta. Sinä olet siunannut kaikki minun 
kätteni työt ja olet asettanut minut pysyvään 
menestykseen ja vaurauteen. Minä kukoistan kuin 
Libanonin setri. Minä rukoilen kaikkien Jumalan 
lasten puolesta ympäri maailmaa, jotka kohtaavat 
juuri tänään monenlaisia haasteita elämissään, 
ja julistan, että he voittavat ne Hengen kautta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Joskus saattaa olla vaikeaa havaita milloin ihmiset 
ovat ylpeitä, koska ylpeys on ihmisten sydämissä. 

Ainoastaan Jumalan Sana voi diagnosoida ylpeyden 
ihmisen sydämestä. Kun sinä opiskelet, mietiskelet 
tai kuuntelet Jumalan Sanaa, se “läpivalaisee” 
sinun sydämesi ja paljastaa sen, mitä siellä on. Jos 
sydämessäsi on ylpeyttä tai jotain muuta mikä ei ole 
oikein, Sana tulee paljastamaan sen sinulle, jotta voit 
tehdä tarvittavat muutokset. 

Raamattu sanoo, “Sillä Jumalan sana on elävä ja 
voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 
miekka ja se lävistää erilleen sielun ja hengen, 
nivelet sekä ytimet, ja se toimii sydämen ajatusten ja 
aikomusten erottelijana” (Heprealaiskirje 4:12 KJV) 
Jumalan Sana toimii erottelijana sydämen ajatuksille 
ja aikomuksille. 1. Samuelin kirjassa 16:7 sanotaan, 
“Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee 
sydämeen.” 

Älä jää odottamaan sitä, että joku alkaisi 
syyttelemään sinua siitä, että olet ylpeä, vaan käytä sen 
sijaan Jumalan Sanaa itsesi tutkimiseen. Opiskellessasi 
Raamatun kirjoituksia voit huomata sen, mitä kuvataan 
ylpeydeksi, millaisten miesten tai naisten käytöstä 
Jumala kutsui ylpeäksi, ja sen,miten ylpeyttä ilmaistiin 
monilla eri termeillä kuten, “Hän ylpistyi sydämessään” 
2. Aikakirja 26:16; 32:25 ja Hesekiel 28:5,17. Ylpeät 

KIELTÄYDY YLPEYDESTÄ

Mutta hän antaa sitä suuremman armon. 
Sentähden sanotaan: Jumala on ylpeitä 

vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 
(Jaakob 4:6).

sunnuntai 26
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 18:15-35 & 2. Mooseksen kirja 10-12

Apostolien teot 12:20-25 & Job 22-23

Matteus 23:12; Sananlaskut 18:12; Psalmit 138:6

silmät mainitaan Sananlaskuissa 6:17, ja Sananlaskuissa 
21:4 puhutaan myös “ylpeistä silmistä, pöyhkeästä 
sydämestä”, ja Jumala sanoo, että nämä kummatkin 
ovat syntiä.

Kun joku vaeltaa ylpeydessä, Jumala antaa 
tällaiselle henkilölle aikaa muutoksien tekemiseen; 
aina siihen saakka, kunnes lopulta tämä ylpeys alkaa 
jo estämään häntä pääsemästä merkittävästi eteenpäin 
elämässään. Älä anna tämän tapahtua sinulle, vaan 
taistele pysyäksesi nöyränä. Käytä oikeita sanoja 
puhuessasi ihmisille; sanoja, jotka ovat ystävällisiä 
ja rakastavia. Jäljittele Jeesusta. Raamattu kertoo, 
että Hänen suuresta kunniasta, majesteettisuudesta 
ja suurenmoisuudesta huolimatta, Hän “...nöyryytti 
itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan 
ristin kuolemaan asti” (Filippiläiskirje 2:5-8). Halleluja!

Kallisarvoinen Isä, minä vastaanotan sinun Sanasi 
tänään iloisesti minun henkeeni, ja minä kiitän 
sinua siitä muutoksesta, jonka se saa aikaan minun 
elämässäni. Kristuksen nöyryys on nähtävissä minun 
ajatuksissa, kommunikoinnissa ja toiminnassa, ja 
tämä aikaansaa sen, että sinun armosi lisääntyy 
minun elämässäni yhä suurempaa kirkkautta varten, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



64 finnish

On olemassa sanoma, joka kajahtelee 
kaikkialla ympäri maailmaa. Tässä on kyse 

profetaalisesta sanasta, joka on annettu jo monia 
vuosia sitten “nukkuvasta jättiläisestä.” Maailma on 
kuullut siitä, että jossain päin maailmaa on olemassa 
“nukkuva jättiläinen” ja jokainen kansakunta on ollut 
valppaassa odotuksen tilassa. He ovat keskustelleet 
tästä monin tavoin, he ovat yrittäneet kaikkensa 
arvioimalla eri kansakuntia sen selvittämiseksi kuka 
tämä jättiläinen oikein on, mutta yksikään kansakunta 
ei ole vielä täsmännyt tähän kuvaukseen.

Joka kerta,  kun jotain tapahtuu jossain 
kansakunnassa, maailma joutuu kauhun valtaan, koska 
heille on kerrottu, että tämä “nukkuva jättiläinen” 
herää ihmisten ahdingon vuoksi. Joten he miettivät 
sitä, että minkälainen tämä ahdinko tulee olemaan,  
joka herättää tämän “nukkuvan jättiläisen”. Tämä 
sanoma välittää voimallisen viestin. Korkeimman tason 
tiedusteluviranomaiset ovat valppaina ja odottavalla 
kannalla odottaessaan tämän jättiläisen esiintuloa.

Mutta katsos, tämä nukkuva jättiläinen ei ole 
mikään Yhdistyneiden Kansakuntien maista, vaan se 
on Jeesuksen Kristuksen Seurakunta! Kunnia Jumalalle! 
Se on kyllä totta, että monien vuosien ajan on jo 
näyttänyt siltä, että Seurakunta on ollut nukkumassa, 

SEURAKUNTA ON OTTAMASSA 
HALLINTAVALLAN

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä 
kuulet sen huminan, mutta et tiedä, 

mistä se tulee ja minne se menee; niin 
on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt 

(Johannes 3:8).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 19:1-15 &2. Mooseksen kirja 13-14

Apostolien teot 13:1-12 & Job 24-25

Matteus 16:18; 2. Samuelin kirja 3:1; Ilmestyskirja 11:15-17

mutta nyt se ei ole enää näin. Seurakunta on ottamassa 
hallintavallan. Maailma ei ehkä vielä tiedä tästä, mutta 
pian se tulee selviämään heille. 

Meidän avausjakeemme sanoo, “Tuuli puhaltaa, 
missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et 
tiedä, mistä se tulee ja minne se menee….” Seurakunta 
on mysteeri, ja me olemme pysäyttämättömiä! 
Seurakunta on kaikista suurenmoisin kansakunta 
täällä maan päällä, ja sille on annettu voima ja kunnia 
tämän maailman järjestyksessä pitämiseen. Tämä ei 
ole jotain mitä sinä voisit yrittää ymmärtää sinun omilla 
aivoillasi, vaan sinä voit ainoastaan ymmärtää tämän 
totuuden sinun hengelläsi. Jos sinä katsot kaikkia niitä 
asioita, joita tapahtuu Seurakunnassa ja sen kautta tänä 
päivänä eri kansakunnissa ympäri maailmaa, silloin 
sinä voit nähdä sen, että Seurakunta on todellakin 
ottamassa hallintavallan, eikä helvetin portit voi voittaa 
sitä. Kunnia Jumalalle!

Seurakunta marssii eteenpäin, eikä helvetin portit 
voi voittaa sitä. Kristityt ympäri maailmaa ovat 
rohkaistuja ja vahvistettuja seisomaan vahvoina 
Evankeliumin sanoman puolesta sekä myös jokaista 
vastoinkäymistä ja vihollista vastaan. Taivaan 
Kuningaskunta tulee perustetuksi kaikkiin maailman 
kansakuntiin Isä Jumalan kunniaksi! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jumalan Sana on enemmän kuin vain historiaa 
tai kokoelma tarinoita. Jumalan Sana on Jumala 

puhumassa. Ja se, mitä Hän sanoo, on olennaista 
“juuri nyt” meidän elämässämme, ja se on myös 
sitä materiaalia, jolla me voimme rakentaa omaa 
elämäämme. Kun sinä opiskelet Raamatun kirjoituksia, 
voit törmätä usein fraasiin, “näin sanoo Herra.” Ei siis, 
että “näin sanoi Herra.” “Näin sanoo Herra” tarkoittaa 
sitä, että Herran Sana on sinulle tätä päivää varten, ja 
sitä sinun tilannettasi varten – juuri nyt. Sana on tehokas 
itsessään ja se pystyy itse rakentamaan ja muuttamaan 
sinun elämääsi. 

Se mitä luimme avausjakeestamme on Paavalin 
mietiskelmä ja oivallus Jumalan Sanan muuttavasta 
voimasta. Sana välittää rohkeutta, erinomaisuutta ja 
hallintavaltaa sinun henkeesi. Jos joku, joka on aiemmin 
ollut arka, ottaa aikaa Jumalan Sanan opiskelulle, tämä 
arkuus tulee korvatuksi voiman, rakkauden ja terveen 
mielen hengellä. Tämä on se voima, mikä on Jumalan 
Sanassa. Vaikka jokainen Sana Jumalalta onkin täynnä 
voimaa, Apostoli Paavali kertoi meille kuitenkin hyvin 
tarkasti sen, mikä rakentaa sinun henkeäsi ja muuttaa 
sinun elämäsi: Se on “Jumalan armon Sana.”

HÄNEN ARMONSA SANA

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja 
hänen armonsa sanan haltuun, joka on 
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan 
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen 

joukossa (Apostolien teot 20:32 KJV).

tiistai 28
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 19:16-20:1-16 & 2. Mooseksen kirja 15

Apostolien teot 13:13-25 & Job 26-27

1. kirje Timoteukselle 4:15; 1. Pietarin kirje 2:2

Hänen armonsa Sana on Hänen Sanansa 
Kristuksesta, Hänen lunastavasta työstään meidän 
puolestamme. Ja siitä keitä me olemme tänä päivänä, 
mitä meillä on ja missä me olemme nyt hänen kuoleman, 
hautaamisen ja ylösnousemuksen seurauksena. Tämä 
on sitä mikä rakentaa sinua hengellisesti, mentaalisesti, 
fyysisesti, taloudellisesti ja emotionaalisesti, ja se saa 
sinut menestymään jokaisella elämäsi osa-alueella. 
Halleluja! 

Ota aikaa Sanan opiskeluun. Pohdiskele ja ajattele 
Sanaa sitä meditoidessasi. Ja kun teet näin, Pyhä Henki 
antaa sinulle näkökykyä hengellisen Kuningaskuntamme 
mysteereihin ja elämän salaisuuksiin. Hän myös tekee 
Sanan niin eläväksi sinun elämässäsi, että jokainen 
elämäsi osa-alue tulee pursuilemaan menestystä.

Rakas Isä, minä olen täysin antautuneena sille, 
että sinun Sanasi saa rakentaa minua, viedä 
minua elämässäni eteenpäin, sekä energisoida ja 
voimaannuttaa minua suurenmoisuuden ja voiton 
elämää varten. Sanan palvelutyön ja Pyhän Hengen 
kautta, minun kasvuni – hengellisesti, fyysisesti, 
mentaalisesti, emotionaalisesti ja taloudellisesti - on 
aivan silmiinpistävää. Jokainen elämäni osa-alue 
pursuilee menestystä, sinun Nimesi kunniaksi ja 
kirkkaudeksi. Aamen.

RUKOUS
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Pyhä Henki on kaiken voiman ruumiillistuma ja 
Hän asuu sinussa kaikessa Hänen täyteydessään. 

Hän ei tullut vain jonain rajallisena määränä antamaan 
sinulle vain jonkin pienen osan itsestään, toisin kuin 
jotkut luulevat. 1. Korinttolaiskirje 3:16 sanoo, “Ettekö 
tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan 
Henki asuu teissä?” Apostoli Paavali sanoo tässä varsin 
painokkaasti: Sinä olet Jumalan temppeli ja Pyhä Henki 
asuu sinussa. 

Mutta kuka sitten on tämä mahtava, ihana Pyhä 
Henki, joka asuu sinussa? Hän on Jumalan läsnäolon 
ja siunauksien kantaja. Vanhassa Testamentissa Häntä 
kutsuttiin “Jumalan läsnäolon enkeliksi” (Jesaja 63:9). 
Hän on se, joka tuo Jumalan läsnäolon ilmi ja Jumalan 
voiman minne ikinä Jumala sen tahtoo. Ajattelepa sitä 
tosiasiaa, että tämä täysin rajaton jumaluuden mahtava 
persoona asuu sinussa! Tämä tekee sinusta Jumalaa 
kantavan astian, jumaluuden päämajan! Halleluja! 

Sinun elämäsi on näin ollen ainoastaan yhtä 
kirkkautta ja erinomaisuutta, sillä Kristus sinussa on 
kirkkauden toivo. Se, että Pyhä Henki on sinussa, 
tarkoittaa sitä, että Jumalan kirkkaus, erinomaisuus, 
voima, voitto, ilo, rauha, menestys ja siunaukset ovat 
sinun elämässäsi! Tunnusta tätä aina, koska Jumalan 
Sanan voima toimii oikean tiedon ja sen tunnustamisen 
kautta. Sano aina vähän väliä ääneen: “Pyhä Henki elää 

HÄNEN JUMALALLINEN PÄÄMAJA

...Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus 
teissä, kirkkauden toivo
 (Kolossalaiskirje 1:27).  

keskiviikko 29
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 20:17-34 & 2. Mooseksen kirja 16-17

Apostolien teot 13:26-41 & Job 28-29

1. Korinttolaiskirje 6:17; Kolossalaiskirje 2:9-10;
 Johannes 14:23

minussa ja Hän on elävöittänyt jokaisen olemukseni 
säikeen. Hän on koko elämäni ja kaikki mitä tarvitsen 
elääkseni aina iloisesti elämääni ja täyttääkseni 
loistokkaasti sen suunnitelman, jonka Jumala on 
varannut elämälleni. Halleluja.”  

Pyhä Henki ei ole vain tullut yllesi siten, miten 
Hän teki Jumalan ihmisille Vanhassa Testamentissa, 
vaan Hän on tullut sinuun tehdäkseen sinusta Hänen 
maanpäällisen toimintansa päämajan. Hän elää sinussa 
kaikessa Hänen kirkkaudessa, majesteettisuudessa, 
herruudessa, viisaudessa ja voimassa. Ja sinun kauttasi 
Hän siunaa kaikkia ja kaikkea ympärilläsi olevaa, ja 
sinun kauttasi Hän perustaa Jumalan vanhurskautta 
täällä maan päällä myös ihmisten sydämiin. Sinun 
kauttasi Hän kykenee ilmaisemaan Jumalan rakkautta, 
koska sinä olet Hänen jatkeena täällä maan päällä, 
sinä polveudut suoraan Hänestä ja olet yhtä Hänen 
kanssaan (1. Korinttolaiskirje 6:17). Iankaikkinen ylistys 
Jumalalle!

Siunattu Isä, minä kiitän sinua Pyhästä Hengestäsi, 
joka elää minussa kaikessa Hänen täyteydessään, 
tehden näin minusta sinun maaanpäällisen toimintasi 
päämajan. Olen tietoisena ja otan myös kaiken hyödyn 
irti tästä sinun kirkkauden täyteisestä läsnäolostasi 
minussa ja julistan rohkeasti, että tulen täyttämään 
oman kutsumukseni Kristuksessa, tuomalla esiin 
vanhurskauden hyvää hedelmää jumaluuden 
kirkkauden, viisauden ja erinomaisuuden kunniaksi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Monet eivät ymmärrä sitä, että nämä Jeesuksen 
ylempänä olevat sanat eivät olleet tarkoitetut 

kristityille. Kristitty ei ole vapautettu, eikä häntä 
myöskään tulla vapauttamaan. Siis vapauttamaan 
mistä tai kenestä tarkalleen ottaen? Kristitty on uusi 
luomus. Kristitty on syntynyt Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemuksesta, joten näin ollen hänessä on 
ylösnousemuselämä. Hän on syntynyt vapaana 
Jumalan läsnäoloon ja vanhurskauteen. Halleluja! 
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on 
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä 
on vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut 
uudeksi”(KJV).

Joillakin kristityillä on kuitenkin yhä vaan 
“vapauttamisen tarve -mentaliteetti”, johtuen heidän 
omasta tietämättömyydestä Sanan suhteen. Heillä on 
sellainen mentaliteetti, että he tahtovat aina vaan tulla 
vapautetuiksi milloin mistäkin siteistä. Ei, kristitty ei 
tarvitse “vapauttamista.” Sinun tulee ymmärtää tämä: 
Koko maailma on jo pelastettu ja vapautettu Jeesuksen 
Kristuksen sijaisuhrikuoleman kautta. Kun Hän kuoli, 
Hän kuoli kaikkien puolesta. Mutta tämä on vasta 
laillinen puoli pelastuksesta.

Pelastuksesta tulee elävää todellisuutta vasta siinä 
vaiheessa, kun ihminen julistaa Jeesuksen Herruutta 
oman elämänsä ylle, siten miten Roomalaiskirjeessä 
10:9 sanotaan. Siitä hetkestä alkaen ihminen 

“VAPAANA SYNTYNYT - JUMALAN 
LÄSNÄOLOON”

Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te 
tulette todella vapaiksi
 (Johannes 8:36 KJV).

torstai 30
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 21:1-32 & 2. Mooseksen kirja 18-19

Apostolien teot 13:42-52 & Job 30-31

2. Pietarin kirje 1:4; Kolossalaiskirje 1:12-14

tulee uudestisyntyneeksi ja tulee näin siirretyksi 
valon Valtakuntaan, jossa vanha ihmiselämä tulee 
korvatuksi Jumalan elämällä ja luonnolla. Tästä on 
kyse kristityn elämässä. Hän on syntynyt uudeksi ilman 
menneisyyden syntejä, suoraan Jumalan läsnäoloon! 
Jumala kirjaimellisesti synnytti sinut Sanansa kautta. 

Jaakobin kirje 1:18 sanoo, “Tahtonsa mukaan hän 
synnytti meidät totuuden sanalla…” 1. Pietarin kirjeessä 
1:23 sanotaan, “Te, jotka olette uudestisyntyneet, 
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” Tämä on se 
oikea todellisuus! Sinä olet ylempänä Saatanaa ja sinä 
et voi koskaan tulla hänen sitomaksi, koska sinussa on 
Sanan elämä. Joten elä siis Jumalan Sanassa ja nauti 
elämästäsi Hänessä ja ole kaikkea sitä, mitä Hän on 
kutsunut sinut olemaan. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä ilosta, kun olen 
saanut syntyä Hengen vapauteen palvelemaan sinua 
täysin varauksetta ilman minkäänlaisia rajoituksia tai 
pelkoa. Käytän rohkeasti tätä auktoriteettiani, jonka 
olet antanut minulle Saatanan ja kaiken vihollisen 
voiman ylitse. Kiitos tästä voiton elämästä, minkä 
olet antanut minulle Kristuksessa ja kiitos myös 
kirkkaudestasi, joka tulee tänäänkin suuresti julki 
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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SANA ON SINUN ELÄMÄSI 

Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 
katoavasta, vaan katoamattomasta 

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

perjantai 31

Kun me sanomme kristityn syntyneen Jumalasta, 
me itse asiassa sanomme hänen syntyneen 

Sanasta, hän on Sanan jälkikasvua. Halleluja. Tästä 
luimme juuri avausjakeessamme. Apostoli Jaakob 
viittasi myös tähän samaan totuuteen Jaakobin 
kirjeessä 1:18 sanoessaan, “Tahtonsa mukaan hän 
synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen 
luotujensa esikoiset.”

Paavali vie tämän sitten vielä pidemmälle 
kutsuessaan meitä Kristuksen kirjeiksi (Sanaksi): “Sillä 
ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän 
palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan 
elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan 
sydämen lihatauluihin” (2. Korinttolaiskirje 3:3). Mitä 
tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole 
sellaista elämää, joka olisi Sanasta erillään. Tämä menee 
näin, koska Jumalan Sana on sinun lähteesi ja jokaisen 
elävän olennon tulee olla yhteydessä oman lähteensä 
kanssa pysyäkseen elossa.

Ihmisen keho on tehty maan tomusta, joten ihmisen 
on ruokittava itseään maan annilla selviytyäkseen. 
Ihminen on kuitenkin henki ja ihmisen henki tuli 
Jumalan Hengestä ja tuli luoduksi Jumalan Sanalla. 
Joten näin ollen sinun täytyy jatkuvasti ruokkia itseäsi 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Rakas Isä, olen antautuneena sinun Sanallesi, joka 
heijastelee todellista luontoani, identiteettiäni, 
alkuperääni ja perintöäni Kristuksessa. Minä 
olen näkymättömän Kristuksen julkituloa, Hänen 
kirkkautensa loistetta. Sellainen kuin Hän on, 
sellainen olen minä tässä maailmassa ja kun viljelen 
mieltäni Sanalla, tulen todella muutetuksi ja elän 
todeksi jatkuvasti kasvavaa kirkkauden täyteyttä. 
Halleluja!

TUNNUSTUS

Matteus 21:33-22:1-14 & 2. Mooseksen kirja 20-21

Apostolien teot 14:1-7 & Job 32-33

2. Korinttolaiskirje 3:2-3; 2. Korinttolaiskirje 3:18; 
Matteus 4:4

Jumalan Sanalla, jotta voit todella elää. Herra Jeesus 
sanoi Luukkaan evankeliumissa 4:4, “...Kirjoitettu on: 
‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’.” Apostolien 
teot 20:32 sanoo, “Ja nyt minä uskon teidät Jumalan 
ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on 
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille 
perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.”  

Sanan kautta s inä asetat oman elämäsi 
jokapäiväiseen voittoon siten, että olosuhteista 
riippumatta sinä tulet aina voittamaan. Jesajan kirjassa 
55:11, Herra sanoi, “...Niin on myös minun sanani, 
joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni 
tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista 
on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen 
lähetin.” Viljele Sanaa omassa elämässäsi, silloin tulet 
kasvamaan kirkkaudesta kirkkauteen.
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united kingdom:  
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+1 (0) 980-219-5150
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south  africa:  
+27 11 326 0971

Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän 
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta 

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



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 televisiopalvelutyön 
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.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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