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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 2010 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 jokapäiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Sinulla on paljon enemmän vaikutusvaltaa 
omaan kohtaloosi kuin mitä pystyt ehkä itse 

edes ymmärtämäänkään. Olitpa sitten menestynyt 
tai epäonnistunut, köyhä tai rikas, heikko tai vahva, 
pieni tai suuri, kaikki tämä on enemmän kiinni sinusta 
itsestäsi kuin Jumalasta. Mikäli olet odottanut, että 
Jumala tekisi jotain sinun elämäsi suhteen, olet 
saattanut odottaa aivan turhaan, sillä Hän on jo tehnyt 
kaiken sen, mitä siihen tarvittiin, että sinulla voisi olla 
paras mahdollinen elämä.  

Raamattu kertoo, että Hänen kaikki tekonsa ovat 
olleet valmiina aina maailman perustamisesta saakka 
(Heprealaiskirje 4:3 NKJV). Kaikki, mitä sinun tulee 
nyt enää tehdä, on kaikesta tästä NAUTTIMINEN, 
mitä Jeesuksen Kristuksen kuolema, hautaaminen ja 
ylösnousemus ovat tuoneet sinun saatavillesi. 2. Pietari 
kirje 1:3 sanoo, “Koska hänen jumalallinen voimansa 
on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 
jumalisuuteen tarvitaan…” Sinulle on jo annettu 
kaikki se, mitä sinä tarvitset voitokkaan, onnellisen 
ja yltäkylläisen elämän elämiseen. Mutta sinun oma 
vastauksesi kaikkeen tähän on nyt avainasemassa.

Joka kerta, kun sinä puhut, sinä muotoilet omaa 
elämääsi ja tulevaisuuttasi joko samaan linjaan Jumalan 
suunnitelman ja päämäärän suhteen tai sitten siitä 
pois päin. Se, missä sinä olet tänään - tämänhetkinen 
tilanteesi - on kaikki tulosta siitä, mitä sinä olet itse 

SE ON SINUSTA ITSESTÄSI KIINNI

Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; 
jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen 

hedelmää (Sananlaskut 18:21).

sunnuntai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 9:14-32 & 4. Mooses 7-8 

Apostolien teot 23:1-10 & Psalmit 50-51

Markus 11:23; 1. Pietari 3:10; 2. Pietari 1:3-4

sanonut menneinä päivinä. Joten näin ollen seuraavat 
viisi tai kymmenen vuotta tulevat tuottamaan sinulle 
tämän hetkisten sanojesi mukaisen sadonkorjuun. 
Sanat ovat niin voimallisia ja tärkeitä. Sanat joko luovat 
tai tuhoavat. Mutta sinä itse määrität sen, millä mallilla 
tahdot oman elämäsi olevan, joko samassa linjassa 
Sanan kanssa tai sitten siitä pois poikenneena.

Kun kohtaat haasteita, pidä luottamuksesi Herrassa 
ja ala radikaaliksi Sanan tunnustamisen suhteen. Kun 
sinä puhut, Henki saa aikaan sen, että asiat linjautuvat 
sinun sanojesi mukaisesti. Hän tarvitsee sinun 
sanojasi. Julista aina vähän väliä, “Olen terve ja vahva, 
koska minussa on Jumalan elämä!” Äläkä jää ensin 
odottamaan sairauden oireiden ilmaantumista kehoosi, 
ennen kuin alat puhumaan uskon julistuksia. Ala nyt 
puhumaan tähän tapaan, ja se tulee pitämään sairaudet 
sinusta loitolla. Se on sinusta itsestäsi kiinni, luotko 
itsellesi voitokkaan elämän ja siunatun tulevaisuuden 
huulillasi olevalla Jumalan Sanalla.  

Jumalan Sana on minun elämäni ja ravintoni. 
Sana on tehnyt minusta hedelmällisen kaikkiin 
hyviin töihin. Minä elän jumalallisessa terveydessä, 
yliluonnollisessa yltäkylläisyydessä ja jatkuvissa 
voitoissa ja menestyksessä. Jumalan Sanan valo 
valaisee polkuni ja kaikki yhdessä vaikuttaa minun 
parhaakseni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Eräs nainen soitti puhelimitse omalle tyttärelleen, 
joka asui Englannissa ja sanoi, “Olen tulossa 

tapaamaan sinua kahden vaarallisen kaverini kanssa, 
koska siinä kultissa, johon kuulun, on nyt minun 
vuoroni uhrata oma tyttäreni. Joten me kolme olemme 
tulossa tapaamaan sinua.” He asuivat eri mantereilla, 
mutta hän sanoi, “Me tulemme taloosi etuoven kautta 
hyönteisinä - pieninä heinäsirkkoina.”

Hän varoitti sitten tytärtään, “Minä olen siinä 
ensimmäisenä ja nämä kaksi muuta tulevat olemaan 
takanani, mutta sinun täytyy heti tappaa heidät, koska 
heidän tehtävänään on tappaa sinut.” Tuona kyseisenä 
päivänä naisen tytär odotti sitten heitä Englannissa 
ja nämä kolme hyönteistä todellakin tulivat sisälle 
etuovesta yksi toisensa perään. Vaikka tytär olikin 
kauhusta jäykkänä, hän teki sen, mitä hänen äitinsä 
oli käskenyt. Kun hän tappoi ne kaksi jälkimmäistä 
hyönteistä, silloin ensimmäinen (hänen oma äitinsä) 
katosi. Pian tämän jälkeen heidän kotimaansa uutisista 
tuli tieto, että nämä kaksi naista olivat kuolleet äkillisesti.

Tämä ei ole ainoastaan tarina. Sillä jos tutkit 
Raamattua, tulet huomaamaan sen, että demonihenget 
ovat todellisia ja ne ovat tulleet ihmisten koteihin ja 
elämiin esimerkiksi eläinten, lintujen ja hyönteisten 
kautta. Muistatko sen, miten 1. Mooses kirjassa Saatana 
tuli paikalle käärmeen muodossa? Mitä tämä kertoo 
sinulle? Sen, että jokainen hyönteinen tai eläin ei ole 
välttämättä täysin normaali. Jotkut  ihmiset saivat 

ELÄMÄ ON HENGELLISTÄ 

Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan 
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat 

(Filippiläiskirje 2:10).

maanantai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 9:33-50 & 4. Mooses  9-10

Apostolien teot 23:11-21 & Psalmit 52-54

Filippiläiskirje 2:9-10; Markus 16:17

hyönteisenpureman, mutta jättivät sen huomiotta, 
tietämättä sitä, että hyönteinen oli ainoastaan verhona 
sille todelliselle hengelle, joka oli pureman takana. 
Legioona demoneita pyysi Jeesukselta lupaa mennä 
sikoihin (Markus 5:11-13). 

Elämä on hengellistä. On olemassa sellaisia asioita, 
joita sinä et vaan voi katsoa läpi sormien, mukaan 
lukien “vain pienet kivut”. Sinun tulee käsitellä ne 
Jumalan Sanalla ja Jeesuksen Nimellä. Jotkut näistä 
vakavista ongelmista, joista monet kärsivät, tulivat 
alunperin jostain, minkä he ajattelivat olevan aivan 
vähäpätöistä. He eivät käyttäneet missään vaiheessa 
sitä, mitä Jeesus on antanut meille: Hänen Nimeään ja 
Hänen auktoriteettiaan. Ja tämän seurauksena heidän 
tilansa vain heikkeni heikkenemistään ja muuttui 
lopulta kuolettavaksi. 

Ole hereillä ja rohkeana ajamaan ulos demoneita, 
missä tahansa muodossa ne sitten tulevatkin. Ennen 
kuin alat miettimään “lääkkeitä” sen vuoksi, että 
huomasit kehossasi kipuja ja oireita, nuhtele paholaista, 
joka on todennäköisesti syyllinen siihen. Muista se, että 
Jeesus sanoi meidän ajavan ulos demoneita Hänen 
Nimessään (Markus 16:17).

Minulle on annettu valtakirja Jeesuksen Nimen 
käyttämiseen! Joten minä kiellän kaikenlaisia 
demonisia aktiviteetteja ilmenemästä omassa 
elämässäni sekä myös läheisteni elämissä. Saatanan 
hallintavalta on murrettu jokaisen henkilön suhteen 
minun elämässäni, jopa juuri nyt, Jeesuksen Nimessä.

TUNNUSTUS
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tiistai 3
KESKITY KRISTUKSEEN

Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, 
niin sinä virvoitat minut. Sinä ojennat 

kätesi minun vihamiesteni vihaa vastaan, ja 
sinun oikea kätesi auttaa minua

 (Psalmi 138:7).

Herra Jeesus on Vanhurskauden Aurinko, kun 
sinä keskityt Häneen, sinä et tule enää näke-

mään ympärilläsi olevia lamaannuttavia ja turmelevia 
vaikutuksia. Aivan liian monet ihmiset kiinnittävät 
huomionsa haasteisiin ja ongelmiin. He vain jatkavat 
ongelmien ja maailman vaikeuksien ajattelemista,  
vaikka heidän pitäisi keskittyä Kristukseen. Kristus on 
sinulle kaikki kaikessa. Kristus on sinun elämäsi.  Kris-
tus on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Halleluja!   

Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos sinä olet Kristuk-
sessa, jos siis olet uudestisyntynyt, sinulla ei ole mitään 
pelättävää. Sinun ei tarvitse huolehtia ongelmista, 
haasteista, koettelemuksista tai vastoinkäymisistä. Sil-
lä Kristuksessa sinä olet voittaja. Raamattu sanoo, että 
pitäkää pelkkänä ilona sitä, kun joudutte monenlaisiin 
koettelemuksiin (Jaakobin kirje 1:2). Kolossalaiskirje 
1:27 sanoo, “Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Mitä 
tämä tarkoittaa? Se ei tarkoita, että sinun pitäisi toivoa 
kirkkautta, koska Kristus on sinussa. Vaan sen sijaan 
se tarkoittaa sitä, että sinulla on takuu ja varmuus           
siitä, että kaikki elämässäsi tulee tuottamaan kirkkaut-
ta sinulle, koska Kristus on sinussa. 

Kristus sinussa on sinun vakuutuksesi ja varmuute-
si siitä, että jumalallinen terveys kuuluu sinulle. Kristus 
sinussa antaa sinulle varmuuden siitä, että sinua ei tul-
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 10:1-31 & 4. Mooses 11-13

Apostolien teot 23:22-35 & Psalmit 55

Jesaja 50:7; Kolossalaiskirje 3:1-4

Rakas Isä, sinä olet kaikkeni. Sinun tuntemisessa 
kasvaminen ja sinun palveleminen on kaikki, millä 
on minulle enää väliä. Näin ollen sillä ei ole mitään 
väliä minkälainen ongelma, vaikeus, koettelemus tai 
vastoinkäyminen tulee tielleni, minä pysyn tyynenä, 
tietäen sen, että Kristuksessa en voi koskaan hävitä, 
jäädä rahattomaksi tai joutua epätoivon valtaan, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

la koskaan kukistamaan, ja että et voi koskaan jäädä 
rahattomaksi tai joutua epätoivon valtaan elämässäsi. 
Kristus sinussa on sinun vakuutenasi siitä, että sinun 
elämäsi tulee aina olemaan erinomaista ja kirkkauden 
täyteistä. Tästä syystä sinun täytyy olla Kristus-tietoise-
na kaiken aikaa. Keskity Kristukseen. Roomalaiskirje 
8:10 sanoo, “Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis 
tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä 
vanhurskauden tähden.”

Sillä ei ole mitään väliä, mitä sinun kehollesi ta 
pahtuu tai on jo tapahtunut, Kristus on vastaus! Krist 
us sinussa tekee sinusta erinomaisen ja terveen. Mie 
tiskele Kristusta. Ajattele sitä, kuka Hän on sinulle, 
kuka sinä olet Hänessä ja minkälainen Hänen palvelut 
yönsä on sinussa tänä päivänä. 1. Johanneksen kirje 
4:4 sanoo, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette 
voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suu 
rempi kuin se, joka on maailmassa.” Hänen läsnäol 
onsa sinussa tekee sinusta enemmän kuin voittajan. 
Halleluja!
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Apostoli Paavali otti henkilökohtaista vastuuta 
Evankeliumista. Hänen sanansa tässä 

avausjakeessamme näyttävät sen, että hän piti 
Evankeliumia hänelle uskottuna pyhänä vastuuna. 1. 
Korinttolaiskirjekirjeessä 9:16 hän kirjoitti, “...minun 
täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia 
julista!” Hän julisti myös 1. kirjeessä Timoteukselle, 
“Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, 
Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän 
katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa.”

Sinun vakaumuksesi Evankeliumin puolesta täytyy 
olla aivan ehdoton. Ajattelepa tätä: kadotettujen 
sielujen pelastuminen on Jumalan työ numero 1. Ja 
koko taivas seisoo tämän takana. Mutta silti Jumala 
on uskonut näin suuren tehtävän ja vastuun sinulle ja 
minulle. Tämä on jotain, jota sinun tulee pitää pyhänä 
asiana; se on jotain aivan liian pyhää, että sen voisi 
vain ottaa kevein mielin.

Markuksen evankeliumissa 16:15 Jeesus sanoi, 
“Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
evankeliumia kaikille luoduille.” Tämä on meille 
annettu Suuri Lähetyskäsky. Joten kysymys kuuluukin, 
“Voiko Jumala luottaa sinuun siinä, että sinä täytät 
tämän?” Oletko jo mukana ajamassa Hänen asiaansa 
eteenpäin, vai oletko edelleen kiireisenä omien 
unelmiesi tavoittelussa? Anna Evankeliumin ja sen 
eteenpäin leviämisen ympäri maailmaa merkitä 
sinulle enemmän kuin minkään muun asian tässä 
maailmassa. Ole sitoutunut Evankeliumiin kaikesta siitä 

PYHÄ LUOTTAMUS

...Autuaan Jumalan kirkkauden 
evankeliumin mukaisesti, joka on minulle 

uskottu (1. kirje Timoteukselle 1:11).

keskiviikko 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 10:32-52 & 4. Mooses 14-15

Apostolien teot 24:1-9 & Psalmit 56

Markus 16:15; Apostolien teot 20:20-27

vastustuksesta huolimatta, jota sinä saatat kohdata.
Ota mallia Paavalista. Hän ei lannistunut silloinkaan, 

vaikka Pyhä Henki nimenomaan todistikin Paavalille 
siitä, että hän tulisi kärsimään suurissa koettelemuksissa 
ja joutuisi vankilaan, jos hän menisi julistamaan 
Evankeliumia Jerusalemiin (Apostolien teot 20:22-
23). Hänen vastauksensa tähän oli: “...mikään näistä 
asioista ei liikuta minua, enkä pidä henkeäni itselleni 
minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni 
ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen 
saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen” 
(Apostolien teot 20:24 KJV). Mitä tulee takanasi olevien 
siltojen polttamiseen, niin tämä on juuri sitä.

O l e  E v a n k e l i u m i - a k t i v i s t i .  Y k s i k ä ä n 
vastoinkäyminen, jonka sinä kohtaat, ei voi voittaa 
sinua, jos vain seisot vahvana omalla paikallasi ja 
kieltäydyt luovuttamasta. Muista se, että Jumala pitää 
sinua luotettavana ja on uskonut Evankeliumin sinun 
vastuullesi. Hän uskoo sinuun. Joten ole siis tehokkaana 
todistajana Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, ja tee 
tämä kaikesta sydämestäsi ja aina iloiten. Halleluja!

Rakas Isä, sinun Sanasi ja Pyhä Henki antavat minulle 
rohkeutta ja uskallusta julistaa Evankeliumia siten, 
että kerron todistustani Jeesuksesta Kristuksesta 
aina iloisesti ja tehokkaasti. Kiitos sinulle tästä 
ennennäkemättömästä täyttymyksestä sisimmässäni, 
jota saan kokea aina, kun voitan sieluja ja johdatan 
monia vanhurskauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Joskus ihmiset ajattelevat, että mitä Henki oikein 
tarkoitti sanoessaan apostoli Paavalin kautta, 

“...tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, 
rukoillen joka aika Hengessä.” Mutta tämä on varsin 
selvää. Toinen käännös sanoo, “kaikenlaisilla eri 
rukouksilla.” Hän sanoo tässä sinulle, “Minä tahdon 
sinun rukoilevan hengessä kaikenlaisilla eri rukouksilla.” 
Toisin sanottuna, on siis olemassa erilaisia rukouksia. 
Olipa sitten kyseessä uskon rukous, kiitosrukous, 
esirukous, sopimusrukous, siunaamisen rukous 
tai profetaalinen rukous, lisää siihen aina mukaan 
hengessä rukoileminen. 

Hengessä rukoileminen on tietyntyyppinen 
rukous, mutta hän kertoo meille, että kaikissa näissä 
erityyppisissä rukouksissa meidän tulisi rukoilla myös 
hengessä. Älä sano, “En rukoile tänään hengessä, koska 
minä esirukoilen.” Ei, me emme voi jättää henkeä pois, 
kun kyse on rukouksesta. Meidän täytyy rukoilla kielillä. 
Sitä hengessä rukoileminen tarkoittaa. Se tarkoittaa 
sitä, että rukous syntyy sinun henkesi inspiraatiosta, 
joka lausutaan rukouskielillä. 

Kun tahdot esimerkiksi rukoilla uskon rukouksen, 
sinä voit aloittaa ensin puhumalla kielillä, ennen 
kuin siirryt puhumaan uskontunnustuksia. Tämä on 

RUKOILE AINA HENGESSÄ

torstai 5

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja 
anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja 
sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä 
ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta 

(Efesolaiskirje 6:18).



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

15

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 11:1-26 & 4. Mooses 16-17

Apostolien teot 24:10-21 & Psalmit 57-58

Efesolaiskirje 6:18; Juudas 1:20

sama asia, jos sanoisin sinulle, “Ota jokaisen ruuan 
yhteydessä myös vettä”, tarkoittaen sitä, että olitpa 
sitten syömässä proteiinipitoista ruokaa tai vihanneksia, 
ruokalajista riippumatta, juo vettä sen kanssa. Apostoli 
Paavali sanoi, kun hän kirjoitti Korintin seurakunnalle 
tästä totuudesta, “Sillä jos minä rukoilen kielillä 
puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta 
ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun 
on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava 
myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta 
hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin 
ymmärrykselläni” (1. Korinttolaiskirje14:14-15).

Ota tämä tosissasi ja rukoile aina hengessä, ja näin 
sinun elämänlaatusi tulee kohentumaan merkittävästi ja 
saat jatkuvasti nauttia lisääntyvästä kirkkaudesta. Sinä 
tulet olemaan kaiken aikaa eloisa, elämäniloinen ja 
kiitoksen täyteinen. Sinä tulet olemaan tehokkaampana 
ja kaikki elämänolosuhteet pysyvät jalkojesi alla. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä mahdollisuudesta ja 
etuoikeudesta, mikä minulla on rukoilemiseen! Kiitos 
siitä, että olet valaissut ymmärrystäni siitä, miten voin 
rukoilla hengessä tehokkaasti. Olen inspiroituneena 
ja täynnä energiaa, jotta voin olla tekemässä valtavaa 
voimaa saatavilla olevaksi rukouksen kautta, samalla, 
kun rakennan pyhintä uskoani, josta koko elämäni 
toimii todisteena, kun elän ehdottomassa herruudessa 
Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

RUKOUS
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perjantai 6

Hengelliset ohjeet saattavat tulla sinulle todella 
odottamattomalla tai epätavallisella tavalla, 

mutta sinun tulee tarttua niihin nopeasti. Sananlaskut 
4:13 (KJV) sanoo, “Tartu kiinni ohjeisiin; äläkä anna 
niiden hukkua, pidä ne tallessa, sillä niissä on sinun 
elämäsi.” Joskus se, mitä sinä tarvitset seuraavalle 
tasolle siirtymiseen, ei ole niinkään jokin “suuri idea”, 
vaan ihan yksinkertaisten ohjeiden noudattaminen.

Tarkastellaanpa esimerkiksi Herran ohjeita 
Joosualle. Hänelle annettiin ohjeeksi Jerikon 
valtaaminen (Joosua 6:2-5). Inhimillisesti tarkasteltuna 
tämä oli mahdoton tehtävä, koska Jeriko oli sen 
maailmanajan parhaiten linnoitettu kaupunki. Mutta 
Joosua seurasi Herran ohjeistusta ja lopputuloksena 
oli se, että israelilaiset saivat voiton.

Jotkut ihmiset antaisivat mitä vaan sellaisista 
toissijaisista asioista, kuten rahasta, yhteydestä joihinkin 
tiettyihin ihmisiin ja tietyntyyppisistä filosofioista, jotta 
vain saavuttaisivat menestystä elämissään. 

Mutta he jättävät huomiotta sen kaikkein 
varmimman toimenpiteen, joka takaa jatkuvan 
menestyksen elämässä: Jumalan Sanan seuraamisen 
- asioiden tekemisen Jumalan tavoilla. Hänen ohjeet 
kantavat mukanaan Hänen viisauttaan, ja jos niitä vain 
seurataan, ne vievät ihmisen menestykseen, voittoihin, 

TÄRKEÄ TEKIJÄ MENESTYMISESSÄ 

Ottakaa vastaan minun ohjeeni, älkääkä 
hopeata; ja tietoa ennemmin kuin parasta 

kultaa (Sananlaskut 8:10 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 11:27-12:1-17 & 4. Mooses 18-19

Apostolien teot 24:22-27 & Psalmit 59-60

Sananlaskut 13:18; 2. Timoteus 3:16; Joosua 1:8

erinomaisuuteen ja kirkkauteen.
Sinun tulee ymmärtää se, että sinun voittosi 

omassa elämässäsi ovat aivan täysin riippuvaisia 
niistä jumalallisista strategioista, jotka Jumala antaa 
sinulle Hengen ja Hänen Sanansa kautta. Joten näin 
ollen sinun tulee tietoisesti harjoittaa yhteyttäsi Pyhän 
Hengen ja Sanan kanssa. Näissä hetkissä sinä tulet 
vastaanottamaan Hänen ohjeita ja opastusta, jotka 
tulevat nostamaan sinut elämän olosuhteiden ja 
vastoinkäymisten yläpuolelle. 

Jokainen Hengen antama ohje on syvästi 
juurtuneena Jumalan Sanan erehtymättömiin 
periaatteisiin. Nämä ohjeet eivät välttämättä ole 
mitenkään ihmeellisiä itsessään, mutta ne tuottavat aina 
yliluonnollisia tuloksia. Toimi siis aina Hengen antamien 
ohjeiden mukaisesti jumalallisessa viisaudessa. Kun 
teet niin, silloin sillä ei ole mitään väliä minkälaisen 
“muurin” kohtaat elämässäsi, se saattaa olla sairauden 
tai taloudellisten ongelmien muuri, mutta nämä kaikki 
tulevat romahtamaan sinun edessäsi. Kunnia Jumalalle!

Jumalan Sana on minun elämäni ja Hänen ohjeensa 
ovat sitä, mitä minä mietiskelen sydämessäni, ja ne 
toimivat myös ohjaavana voimana kaikelle sille, mitä 
minä teen. Saavutan yliluonnollista kasvua, kun otan 
Jumalan Sanan tosissani ja teen sen, mitä se sanoo, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Eräs pastori asetettiin seurakunnan virkaan 
uutta tehtävää varten. Tämä seurakunta ei ollut 

kasvanut moniin vuosiin. Joten kun hän aloitti työnsä, 
hän päätti paastota ja rukoilla. Eräänä päivänä, kun 
hän oli rukoilemassa seurakunnan tiloissa, hän näki 
valtavan kokoisen eläimen, jonkinlaisen pedon, ja 
kääntyessään sitä kohti tämä peto sanoi, “Minä en 
anna sinun viedä minulta minun ihmisiäni. Minä olen 
johtanut tätä seurakuntaa monia vuosia.” Tähän pastori 
vastasi sanoen, “He ovat Jumalan ihmisiä, he eivät ole 
sinun ihmisiä ja sinä lähdet tästä seurakunnasta tänään 
etkä ikinä palaa takaisin.”

Tästä tämä eläin raivostui suunnattomasti ja ryntäsi 
kohti tätä pastoria. Mutta ilman pienintäkään pelon 
ripettä pastori julisti, “Herran Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä, lähde ulos täältä NYT!” Samantien tämä 
peto kaatui maahan ja kipitti ulos seurakunnasta, 
eikä enää koskaan palannut takaisin. Kun ihmiset 
tulivat seuraavan kerran seurakunnan kokoukseen, 
he palvoivat ja ylistivät Jumalaa tavalla, jolla he eivät 
olleet vielä koskaan aiemmin Häntä palvoneet. 
Oli täysin selvää, että tässä seurakunnassa oli 
alkanut uusi Hengen liikehdintä, ja tämä seurakunta 
alkoikin kokemaan aivan ennennäkemätöntä kasvua. 
Paholainen oltiin ajettu pois.

Seurakunnan jäsenet eivät olleet tienneet, että 
seurakunnan sisällä oli pahuuden voima, joka vaikutti 
siellä oleviin ihmisiin. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että 
tämä pastori tiesi tarkalleen ottaen sen, mitä hänen 
tulisi tehdä. Meidän ei tule alkaa neuvottelemaan 

NUHTELE VASTUSTAJAA

Tähdet taivaalta kävivät sotaa, radoiltaan 
ne sotivat Siiseraa vastaan

 (Tuomarit 5:20).

lauantai 7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 12:18-44 & 4. Mooses 20-21

Apostolien teot 25:1-12 & Psalmit 61-64

1. Pietari 5:8-9; 2. Korinttolaiskirje 10:3-5; 
Efesolaiskirje 6:10-13

“vastustajan” kanssa — joka on yksi Saatanan nimistä 
(1. Pietari kirje 5:8). Tämä kertoo sinulle jotain; hän 
on se, joka vastustaa sinua kaikissa asioissa, joten älä 
siedä tai majoita häntä sinun ympärilläsi, vaan hyökkää 
häntä vastaan. 

Efesolaiskirje 6:12 sanoo, “Sillä meillä ei ole 
taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia 
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa.” Huomaa se, että 
tässä sanotaan, “meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 
vastaan…” eikä siis niin, että “me emme taistele 
ollenkaan.” Monet kamppailevat elämässään, eivätkä 
kykene toteuttamaan omia unelmiaan, koska he eivät 
ymmärrä olevansa mukana sodankäynnissä. Kun nämä 
voimat ovat sinua vastaan, sen takana on aina jotain 
hengellistä. Tästä syystä käytä sitä, mitä sinulla on. 
Käytä Jeesuksen Nimeä. Älä vain seiso kädet puuskassa 
ja katso, kuinka asiat menevät huonompaan suuntaan, 
vaan toimi hengessä. Nuhtele vastustajaa ja pidä kiinni 
kaikesta siitä, mitä Herra on sinulle antanut. 

Minä julistan, että Saatanalla ei ole mitään 
auktoriteettia minun elämässäni, eikä yhdessäkään 
asiassa, joka koskee minua jollain tapaa. Herran 
Jeesuksen Nimessä on kaikki voima ja auktoriteetti. 
Tästä syystä minä voitan aina Herran Jeesuksen 
mahtavassa Nimessä. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Sanat ovat kaikkein kallisarvoisinta varallisuutta 
mitä tästä koko maailmasta löytyy, ne ovat 

paljon arvokkaampia kuin kulta tai timantit. Ei ole 
olemassa mitään muuta asiaa, joka voisi muuttaa sinun 
elämäsi ja tilanteesi, ja antaa sinulle pysyvän voiton, 
kuin sanat—oikeat sanat. Jokainen, joka ymmärtää 
tämän ja toimii tässä totuudessa, menestyy elämässään. 
Opiskele Raamattua: kaikki ne upeat persoonat, joista 
voimme lukea ja joita me ihailemme, olivat tulleet 
sanojen kautta  rakennetuiksi. 

Mikä loi tai sai aikaan Daavidin menestyksen? 
Sanat! Mikä auttoi Daavidia voittamaan Goljatin? Sinä 
saatat sanoa, “viisi sileää kiveä”, mutta ei, se mikä sai 
tämän aikaan, oli Sanat. Hän kyllä poimi kiviä, mutta 
hän luotti sanoihin. Opiskele tästä 1. Samuelin kirjasta 
17. Daavid oli varma, että hän voittaisi Goljatin, koska 
hän laittoi oman uskonsa sanoihin. 

Sanat ovat asioita. Ne pitävät sisällään hengellistä 
energiaa. Koko maailma luotiin sanoilla. Ja kuka Jeesus 
on? Hän on Sana! (Johannes 1:1). Jeesus on Jumalan 
puhumien sanojen lopputulos. Raamatussa Moosesta 
on kuvailtu miehenä, joka oli voimallinen sanoissa, ja 
sellaisena myös Jeesustakin kuvaillaan. 

Investoi omaan elämääsi sanoja. Niinkin paljon 
kuin sinä haluat testata kullan laatua ja varmistaa, että 
se on varmasti aitoa, vielä sitäkin enemmän sinun tulisi 

SANAT OVAT KAIKKEIN 
KALLISARVOISINTA VARALLISUUTTA            

Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa 
Herran tykö ja sanokaa hänelle: Ota 
pois kaikki vääryys ja ota meidät vastaan 
armollisesti: niin me tuomme sinulle 

uhrimulleiksi huultemme uhrit 
(Hoosea 14:2 KJV).

sunnuntai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 13:1-37 & 4. Mooses 22-23

Apostolien teot 25:13-27 & Psalmit 65-66

Sananlaskut 18:21; Saarnaaja 8:4; Matteus 12:37

tehdä tätä omille sanoillesi. Täytä sydämesi, mielesi ja 
elämäsi laadukkailla sanoilla. Älä varastoi mitä tahansa 
sanoja itseesi, sillä sanat tappavat ja sanat tekevät 
eläväksi. Kolossalaiskirje 3:16 kertoo sinulle millaisia 
sanoja sinun tulisi tallettaa itseesi. Se sanoo, “Runsaasti 
asukoon teissä Kristuksen sana….” Kätke ne (Jumalan  
Sanat) sydämesi sisimpään (Sananlaskut 4:21).

Älä ole koskaan niin kiireinen, että et kerkeäisi 
opiskelemaan ja tallettamaan Jumalan Sanaa itseesi. 
Sillä Sana on se, mitä sinä tarvitset silloin, kun kohtaat 
vastoinkäymisiä ja siihen, että voit elää poikkeuksellisen 
menestyksekästä elämää. Meidän avausjakeemme 
sanoo, “Ottakaa mukaanne sanoja.” Sinä et voi 
ottaa mukaasi jotain mikä ei ole sinussa. Joten jatka 
sijoittamista tähän kaikkein kallisarvoisimpaan 
varallisuuteen: sanoihin! Kun sinä kohtaat kriisejä, älä 
ala itkemään. Älä ala panikoimaan. Puhu sanoja. Jeesus 
sanoi, että sinulla tulee olemaan se, mitä sinä itse sanot 
(Markus 11:23), joten puhu ja saa aikaan muutoksia. 
Halleluja! 

Minun sydämeni on hedelmällinen maaperä Jumalan 
Sanalle. Sana saa tuloksia aikaan minussa ja se tuo 
takuuvarmoja voittoja ja muutoksia elämääni. Minun 
elämäni on linjassa Jumalan ajatusten, ohjeiden, 
suunnan ja sen tarkoituksen kanssa, jonka Hän 
Itse on minulle suunnitellut. Minun elämäni on 
erinomaista ja täynnä kirkkautta, Jeesuksen Nimessä. 
Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Kristittynä sinulla tulee olla tietoisuus siitä, että 
sinä olet siunattu henkilö. Tunnusta jatkuvasti 

sitä, että sinä olet siunattu ja suuressa suosiossa 
kaikkialla, aina ja jokaisessa tilanteessa. Kun sinulla on 
tällainen tietoisuus, sinä pysyt aina horjumattomana, 
vaikka sinä olisitkin lähettänyt hakemuksen johonkin 
tai pyrkinyt jonnekkin, missä tulit sitten torjutuksi. Näin 
siksi, että sinä tiedät kuka sinä olet ja ne, jotka sinut 
torjuivat, eivät tiedä. Jos he olisivat tienneet kuka sinä 
olet, he eivät olisi torjuneet sinua. 

Ajattelepa sitä tilannetta, kun Jeesus oli Samarian 
kaivolla: Hän pyysi kaivolla olevaa naista antamaan 
Hänelle vettä, mutta tämä nainen kieltäytyi. Hän sanoi, 
“Eihän sinun tulisi pyytää minulta vettä, koska sinä 
olet juutalainen ja minä olen samarialainen (Johannes 
4:9). Hän torjui Jeesuksen! Miksi? Hän ei tiennyt, 
että hän puhui Messiaan kanssa. Mutta Mestari ei 
loukkaantunut tästä. Hän vain yksinkertaisesti vastasi 
tälle naiselle, “Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on 
antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, 
pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää 
vettä” (Johannes 4:10).

Jeesus tiesi kuka Hän oli, joten tällainen reaktio ei 
hetkauttanut Häntä. Jumalan lapsi voi tulla torjutuksi, 
sillä hänen todellinen luontonsa Kristuksessa on 
tuntematon. Hän ei välttämättä itsekään tiedä kuka hän 
on. Mutta kun sinä ymmärrät sen, että sinä olet Jumalan 
perillinen ja jumalallisten totuuksien pyhitetty kantaja, 

PYHITETTY SIUNAUSTEN KANTAJA

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

suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi 
(1. Mooses kirja 12:2).

maanantai 9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:1-26 & 4. Mooses 24-26

Apostolien teot 26:1-11 & Psalmit 67-68

1. Pietari 2:9; Efesolaiskirje 1:3; 1. Mooses 12:2-3 

silloin asiat muuttuvat. Sinä menet kaikkialle rohkeana, 
ja vaikka joku torjuisikin sinut jossain tilanteessa, se ei 
vaikuta sinuun mitenkään. Sinä vain sanot, että “voi 
kunpa he vain tietäisivät kuka minä olen!”

Jumala sanoi Aabrahamille, “Minä siunaan sinua 
ja teen sinusta siunauksen.” Sinä olet nyt Aabrahamin 
siementä, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä olet 
läsnä jossain paikassa, se paikka tulee siunatuksi. 
Jumalallinen voima alkaa vaikuttamaan niissä paikoissa 
ja niiden ihmisten elämissä, joiden kanssa sinä olet 
vuorovaikutuksessa. On olemassa eräs asia, joka 
seuraa sinua mukanasi kaikkialle, ja sitä kutsutaan 
“siunaukseksi”; armoksi! Kun sinä kävelet sisälle 
johonkin rakennukseen, silloin pelastus tulee siihen 
taloon! Ja siunaukset alkavat ilmenemään. Siunattu 
olkoon Jumala!

Joten se, että sinulta evättiin jokin työtarjous 
tai myyntidiili, ei tee sinusta epäonnistujaa, ei sinne 
päinkään! Sinun työsi ja liiketoimesi ovat hyviä 
mahdollisuuksia oman maailmasi siunaamiseen; ne 
ovat ovia sellaiseen maailmaan, jossa sinä pääset 
ilmaisemaan itseäsi ja sitä täydellisyyttä, jonka Jumala 
on laittanut sinuun. Halleluja!

Minä olen jumalallinen paketti, joka on täynnä 
siunauksia. Minä jaan iankaikkisia totuuksia 
omaan maailmaani. Minä tuotan paljon tuloksia 
ja olen tehokas kaikissa hyvissä töissä. Tuon esiin 
vanhurskauden hedelmää, välitän pelastusta 
eteenpäin ja vaikutan omaan maailmaani positiivisesti 
Hengen täydellisyydellä. Minä tiedän kuka minä olen. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 10

Aivan kuten meidän avausjakeessamme, niin 
myös Haggain kirjassa 2:8 Herra vakuuttaa 

omaa suvereenisuuttaan yli kaikkien maallisten 
resurssien, “Minun on hopea, ja minun on kulta, 
sanoo Herra Sebaot.” Daavid ei myöskään säästellyt 
sanojaan siinä, miten hän tunnusti aivan avoimesti 
Herran olevan kaikkien asioiden luoja ja omistaja, 
“Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri 
ja ne, jotka siinä asuvat” (Psalmi 24:1).

Mitä tämä tarkoittaa meidän kohdallamme? Se 
tarkoittaa sitä, että me olemme tämän maailman 
rikkauksien ja vaurauden omistajia, aivan kuten 
Kaikkivaltias Jumalakin on, koska me olemme Hänen 
perillisiä. Roomalaiskirje 8:17 sanoo, “Mutta jos 
olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, 
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä….” 
Valitettavasti tästä totuudesta huolimatta monet kristityt 
löytävät itsensä yhä vaan kamppailemasta taloudellisesti, 
niin että he eivät kykene saavuttamaan omia 
unelmiaan. Suurimmaksi osaksi heidän ongelmanaan 
on tietämättömyys. He ovat tietämättömiä sen suhteen, 
että Jumala, joka on heidän lähteensä, elää heissä, ja 
tämän vuoksi kaikki se menestys, vauraus ja resurssit, 
joita he voivat koskaan tulla tarvitsemaan, tulevat 
nousemaan esiin heidän omasta sisimmästään.  

2. Pietari kirje 1:3 sanoo, “Koska hänen 
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan...” 
Sinun vaurautesi on sinun sisimmässäsi, joten tuo 

NÄE KANAVIEN YLITSE 

Sillä kaikki metsän eläimet ovat minun, 
ja tuhansien vuorten karjat. Minä 

tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikkien 
laaksojen villieläimet ovat minun

 (Psalmi 50:10-11 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:27-52 & 4. Mooses 27-28

Apostolien teot 26:12-23 & Psalmit 69-70

1. Korinttolaiskirje 8:6; Jeremia 17:5-8

se esiin. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 
12:35, “Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille 
hyvää...” Älä valita ja sano, että se syy, miksi sinä et 
pysty toteuttamaan omia projektejasi, johtuisi joistain 
maksamattomista korvauksista tai vastaavista. Nämä 
ovat vain kanavia, mutta Jumala on sinun lähteesi. Ja 
Hän on jo mahdollistanut sen, että kaikki on nyt sinun 
saatavillasi Kristuksessa Jeesuksessa. 

Kieltäydy rajoittamasta raha-asioitasi siihen, mitä 
sinä pystyt itse näkemään, tai niihin niin kutsuttuihin 
maallisiin lähteisiin. Totuus on se, että oikeasti ei 
ole olemassa yhtäkään maallista lähdettä, vaan ne 
ovat kaikki vain kanavia, ja sinun tulee nähdä näiden 
kanavien ylitse! Sinun ainoa ja todellinen lähteesi on 
sinun taivaallinen Isäsi, ja sinä olet kytkeytyneenä 
Hänen iankaikkiseen tarpeidentäyttöön, joka ei voi 
koskaan loppua kesken. Hän on se Suuri Huolenpitäjä, 
ja Hän elää sinussa. Jos sinä haluat yrityksellesi tilat 
tai haluat rahoittaa projektejasi, sinun tulee aivan 
ensimmäisenä tuoda nämä asiat esiin sisimmästäsi 
käsin! Sinun tulee nähdä yli valtion, ihmisten, omien 
työntekijöidesi ja perheenjäseniesi silloin, kun kyse on 
sinun raha-asioistasi. Halleluja! Nämä kaikki voivat kyllä 
olla kanavia, mutta sinun lähteesi on Herra. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että minun 
sisimmästäni virtaa vaurauden ja menestyksen 
virrat! Minä tuon omasta sisimmästäni esiin sellaista 
rikkautta, vaurautta, voimaa, terveyttä ja voittoja, 
jotka kestävät, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Tämä ylempänä oleva kreikankielinen sana 
aion, joka käännettynä tarkoittaa “maailmaa”, 

viittaa “elämän suuntaan”. Se viittaa ihmisen elämän 
rakenteeseen ja siihen, kuinka sitä ylläpidetään. 
Se viittaa siis myös siihen, kuinka asiat menevät 
eteenpäin sinun elämässäsi ja millä tavoin kaikki toimii 
jokapäiväisessä elämässäsi, pitäen myös sisällään sen, 
kuinka tämä kaikki vaikuttaa sinun omiin unelmiisi ja 
tavoitteisiisi. Avausjakeestamme voimme nähdä sen, 
että sinä voit rakentaa oman uskosi ja Jumalan Sanan 
kautta oman elämäsi suunnan menemään samaan 
linjaan Jumalan suunnitelman kanssa, ja näin voit olla 
kaikkea sitä, mitä sinä haluat olla.

Lue avausjakeemme vielä uudelleen. Siinä sanotaan, 
että kaikki maailman rakenteet; sosioekonomiset ja 
ympäristön hallinnan rakenteet, ovat tulleet uskon 
kautta ohjelmoiduiksi omille paikoilleen Jumalan suusta 
tulleiden sanojen seurauksena. Tästä on kyse profetian 
voimassa! Tämän päivän maailma on muodostunut 
niistä profetaalisista sanoista, jotka on puhuttu jo 
vuosikausia sitten. 

Jos kerran kaikki edeltävät aikakaudet ja 
yhteiskunnat ovat tulleet rakennetuiksi Jumalan 
profetaalisilla sanoilla, ja nyt me olemme syntyneet 
Hänen kaltaisikseen, silloin me voimme nähdä tästä 
sen, että meillä itsellämme on oikeus määrittää se, 
mitä meidän omassa elämässämme ja maailmassamme 
tulisi tapahtua. Sinun tulee uudelleenohjelmoida oma 
elämäsi ja luoda tulevaisuutesi omilla sanoillasi. Jos 
sinä et ole tehnyt vielä mitään tämän eteen, aloita 
tänään rakentamaan omaa elämääsi, omaa maailmaasi 
ja omaa aikakauttasi! Millaista elämää sinä haluat 
elää seuraavan kymmenen, kahdenkymmenen tai 

RAKENNA SINUN OMA “AION”

Uskon kautta me ymmärrämme, että 
maailmat on rakennettu Jumalan 
sanalla… (Heprealaiskirje 11:3).

keskiviikko 11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:53-72 & 4. Mooses 29-31

Apostolien teot 26:24-32 & Psalmit 71-72

Joosua 1:8; Hebrealaiskirje 11:1

kolmenkymmenen vuoden aikana? Se kaikki on sinusta 
itsestäsi kiinni! 

Monet, jotka ovat velkaantuneita, epätoivoisia, 
sairaita tai turhautuneita tänä päivänä, ovat rakentaneet 
heidän oman elämänsä kulkemaan tähän suuntaan jo 
vuosikausia sitten heidän omilla sanoillaan. Jos tämä on 
tapahtunut sinulle, minulla on sinulle hyviä uutisia: sinä 
voit alkaa uudelleenohjelmoimaan elämääsi Sanalla, 
ja tämä alkaa siitä, että ihan ensimmäisenä muutat 
sen tavan, jolla sinä ajattelet. Apostoli Paavali sanoi 
Roomalaiskirje essä 12:2 (KJV), “Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, niin että osaatte arvioida, mikä on 
se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan tahto.”

Sanan palvelutyön kautta sinä voit kokea 
täydellisen muutoksen—sellaisen muutoksen, että 
elämäsi ja olosuhteesi alkavat kulkemaan kirkkaudesta 
kirkkauteen. Si l loin sinä olet kykeneväisenä 
tarkastamaan ja eväämään pääsyn omaan “aioniisi - 
elämäsi kurssille” kaikilta laittomilta kuljetuksilta, kuten 
sairauksilta, köyhyydeltä, kuolemalta, tappiolta, jne. 
Siunattu olkoon Jumala!

Mieleni on uudistettu Sanan kautta ajattelemaan ja 
puhumaan oikeita sanoja ja muuttamaan elämääni ja 
olosuhteitani. Elämäni rakenne ja sen ylläpitäminen 
ovat täydellisessä linjassa Jumalan täydellisen 
tahdon kanssa minun elämäni suhteen. Minä elän 
terveydessä, rauhassa ja yltäkylläisyydessä joka päivä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Raamatussa on todella monia kauniita ja upeita 
kuvauksia uudesta luomuksesta. Tämä on yksi 

niistä syistä, miksi sinun tulee opiskella Raamattua, jotta 
voisit tietää kaikista niistä upeista asioista, joita sinuun 
liittyen on kirjoitettu ja puhuttu Sanassa. Millä nimellä 
Jumala on kutsunut sinut? Vastaa siihen nimeen, sillä 
muutoin sinä vain huijaat itseäsi.

1. Mooses kirjassa 17:5 (KJV) Jumala puhui 
Aabrahamille ja sanoi, “Niin älköön sinua enää 
kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, 
sillä minä olen tehnyt sinusta monien kansojen isän.” 
“Abram” tarkoitti ylistettyä isää, mutta Jumalalla oli 
erilainen suunnitelma hänelle ja hän kutsui häntä 
nimellä “monien kansojen isä”. 

Aabraham mukautui tähän uuteen todellisuuteen 
ja identiteettiin välittömästi ja alkoi esitellä itsensä 
tällä uudella nimellä. Jotkut varmasti myös pilailivat 
Aabrahamin kustannuksella, kun hän vaihtoi nimensä. 
Muista myös se, että Saara, hänen vaimonsa, oli 
hedelmätön, ja tämä olikin toinen epätoivoinen tilanne. 

Mutta Aabraham oli täysin vakuuttunut tästä 
Jumalan Sanasta ja alkoi kutsumaan itseään sillä 
nimellä, jolla Jumala oli Häntä kutsunut. Aivan samalla 
tavalla sinun täytyy myös oppia olemaan samaa 

SINUN UUSI IDENTITEETTISI 
KRISTUKSESSA

 Kunniakasta on kaikki, mitä sinusta 
kerrotaan, Jumalan kaupunki! Sela 

(Psalmi 87:3).

torstai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 15:1-20 & 4. Mooses 32-33

Apostolien teot 27:1-8 & Psalmit 73

1. Pietari 2:9; Efesolaiskirje 2:10; Kolossalaiskirje 1:22-23

mieltä Jumalan ja Hänen Sanansa kanssa. Hyväksy 
se uusi identiteetti ja todellisuus, joka sinulla on 
Kristuksessa. Hän kutsuu sinua pyhäksi, vanhurskaaksi, 
menestyväksi, voitokkaaksi, enemmän kuin voittajaksi, 
jne. Kulje sopusoinnussa Jumalan kanssa sen käsityksen 
mukaisesti, joka Hänellä on sinusta. 

Kun Paavali halusi puhutella Efesoksen kristittyjä, 
hän kutsui heitä pyhiksi ja uskollisiksi (Efesolaiskirje 
1:1). Tämä on myös kuvaus sinusta. Jos sinä et ole 
pyhä, se tarkoittaa sitä, että sinä et ole uudestisyntynyt, 
koska pyhät ovat niitä, jotka ovat uudestisyntyneitä. 
Kolossalaiskirje 1:22 Jumala kutsuu sinua pyhäksi, 
nuhteettomaksi ja moitteettomaksi. Hyväksy tämä ja 
kulje näiden totuuksien valossa, ja näin sinä tulet aina 
saamaan aikaan tuloksia tällä vanhurskaalla uskon 
vaelluksellasi. 

Rakas Isä, minä hyväksyn tämän uuden todellisuuden 
ja identiteettini Kristuksessa. Minä olen pyhitetty, 
pyhä, nuhteeton ja moitteeton, koska minä olen 
uudestisyntynyt ja minulla on sinun vanhurskauden 
luonto hengessäni. Minä elän ehdottomassa 
hallintavallassa yli kaikkien elämän olosuhteiden, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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perjantai 13

4.  Mooseksen kirja kertoo meille tarinan siitä, 
kuinka Jumala ohjeisti Moosesta lähettämään 

jokaisesta heimosta miehiä vakoilemaan Kaanaan 
maata. Nämä kaksitoista miestä soluttautuivat Kaanaan 
maahan ja raportoivat tästä takaisin Moosekselle. 
Kun nämä vakoojat palasivat takaisin leiriin, he kaikki 
sanoivat, että Kaanaan maa oli upea maa — maa, 
jossa virtaa maito ja hunaja — ja he toivat jopa maan 
hedelmiä mukanaan tästä todisteena.

Valitettavasti kuitenkin kymmenen näistä 
kahdestatoista vakoojasta valitti omaa heikkouttaan ja 
sitä, kuinka Kaanaan asukkaat olivat niin voimakkaita, ja 
kuinka valtavat ja hyvin linnoitetut heidän kaupunkinsa 
olivat. Ja tapahtui jotain vielä pahempaa, sillä he 
valittivat myös siitä, kuinka he olivat pelosta kankeina 
nähdessään jättiläisten jälkeläisiä, anakialaisia, 
asuvan myös tässä maassa. Lue heidän murheellinen 
raporttinsa 4.  Mooseksen kirjasta 13:31-33. 

Nämä synkät uutiset siitä, että tämä maa tulisi 
nielemään omat asukkaansa, saivat israelilaiset 
lannistumaan. Kuitenkin kaksi näistä vakoojista—Kaaleb 
ja Joosua—puhuivat erilailla. He pystyivät näkemään 
voitot ja mahdollisuudet, joten he keskeyttivät nämä 
toiset sanoen, “...Menkäämme sinne ja ottakaamme 
se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme” 
(4.  Mooseksen kirja 13:30 KJV). Myöhemmin he 

NÄE VOITOT JA MAHDOLLISUUDET

Ja Kaaleb koitt i  tyynnyttää kansaa 
napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: 
Menkäämme sinne ja ottakaamme se 
haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme 

(4.  Mooseksen kirja 13:30 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 15:21-47 & 4. Mooses 34-36

Apostolien teot 27:9-20 & Psalmit 74

4. Mooses 13:25-30; 2. Korinttolaiskirje 4:18

ohjeistivat kansaa sanoen, “Älkää vain kapinoiko 
Jumala vastaan! Älkääkä olko peloissanne noista 
ihmisistä. Miksi olisitte, eihän heitä ole meille kuin 
vain lounaaksi! Heillä ei ole mitään suojelusta ja 
Jumalaa on meidän puolellamme. Älkää pelätkö 
heitä!” (4.  Mooseksen kirja 14:9 MSG).

Älä koskaan ala pelkäämään arvostelijoidesi 
tai vastustajiesi takia. Jos sinulla on esimerkiksi 
yritystoimintaa, älä ryve sellaisissa ajatuksissa, kuinka 
vaikutusvaltaisia sinun kilpailijasi ovat, äläkä pelkää 
lähelläsi olevia nopeasti kasvavia paikallisia yrityksiä. 
Älä tule levottomaksi myöskään niistä toimialallasi 
toimivista vakaista ja pitkäaikaisista suuremmista 
yrityksistä, joiden kanssa joudut kilpailemaan. Sinä 
olet Aabrahamin siementä ja tästä syystä sinulla on 
etulyöntiasema. 

Näe ja puhu erilailla. Näe Hengen silmillä. 
Näe Sanan kautta. Niistä huolestuttavan näköisistä 
haasteista huolimatta, näe sinun voittosi, menestyksesi 
ja sinun saavutuksesi. Ylistys Jumalalle! 

RUKOUS
Minä näen ainoastaan voittoja ja mahdollisuuksia. 
Olen rohkea ja arkailematon. Minä voitan aina, 
huolimatta kaikista niistä haasteista ja olosuhteista, 
joita kohtaan elämässäni, sillä ne ovat kuin “yksi 
suupala” minulle. Kun minä pidän katseeni Jumalan 
pettämättömässä ja iankaikkisessa Sanassa, silloin 
minä kuljen jatkuvassa voitossa, terveydessä, 
menestyksessä, vauraudessa ja vanhurskaudessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 



34 finnish

Kreikankielinen sana tälle ylempänä olevalle 
“uudistuu” sanalle on “Anakainoo,” ja se 

tarkoittaa, että edellinen on muuttunut laadultaan 
uudeksi ja laadukkaammaksi. Se on sana, joka kuvailee 
myös hyvin avainsanaa 2. Korinttolaiskirje 3:18: “Mutta 
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme 
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

Kreikankielinen sana tälle sanalle “muuttua” 
on “metamorphoo”, ja se tarkoittaa tilan, muodon, 
tyypin, laadun tai kirkkauden muutosta; jatkuvaa 
muutosta. Mutta miten tämä tapahtuu? Se tapahtuu 
tietämyksen kautta, täydellisen ja tarkan tietämyksen 
kautta (kreikankielinen sana: “epignosis”). Tässä ei ole 
kyse pelkästä kaukaisesta aavistuksesta vaan siitä, että 
todella olet yhteydessä sen kanssa, mitä tiedät. Sinä 
uudistut tässä täydellisessä Jumalan tuntemisessa, jota 
sinä vastaanotat mietiskelyn ja ilmestyksen kautta. 

“Epignosissa” sinusta tulee sitä, mitä sinä tiedät. 

JATKUVAA MUUTOSTA

Ja pukeneet päällenne uuden 
[hengellisen ihmisen], joka uudistuu 

[on aina prosessissa] ja uudelleen 
muovautuu [yksityiskohtaisempaan 
ja täydellisempään] tietoon Hänen 

Luojansa kuvan (kaltaisuuden) mukaan 
(Kolossalaiskirje 3:9-10 AMPC).

lauantai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 16:1-20 & 5. Mooses 1-2

Apostolien teot 27:21-31 & Psalmit  75-77

Efesolaiskirje 1:17; Roomalaiskirje 12:2 

Tämä tietämys, joka on annettu sinulle, muuttaa sinun 
elämäsi. Kun sinä vastaanotat Jumalan Sanaa itseesi, 
silloin sinun henkesi uudistuu, virkistyy ja muotoutuu 
uudeksi, ja näin sinä loistat jatkuvasti enemmän ja 
enemmän! Tästä syystä sinun täytyy antaa Jumalan 
Sanan asua runsaana sinussa, koska mitä enemmän 
sinä tunnet Häntä, sitä enemmän kirkkaus, armo, 
viisaus ja Hengen tehokkuus tulevat ilmi ja lisääntyvät 
sinun omassa elämässäsi. 

Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
6:63, “Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään 
hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, 
ovat henki ja ovat elämä.” Ainoastaan Jumalan Sana 
voi tehdä vaikutusta, muuttaa, valaista ja kirkastaa 
ihmisen henkeä.  

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä Sanan tietämyksestä 
ja siitä muutoksesta, jota se saa aikaan minun 
hengessäni. Kun minä mietiskelen Sanaa, minun 
sydämeni ja mieleni ovat avoinna täydelliselle, 
syvälliselle ja läheiselle suhteelle Sanan kanssa. Tästä 
syystä minä kasvan armossa, ja sinun kirkkautesi, 
voimasi, kauneutesi ja täydellisyytesi tulevat 
jatkuvasti ilmi ja nähdyksi minussa ja minun kauttani, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



38 finnish

sunnuntai 15

Jeesus kertoo meille ylempänä olevassa jakeessa, 
että Hänen sanansa ovat Isän käskyjä. Kaikki 

Hänen sanansa tulivat Isältä. Toisin sanoen Isä antoi 
Hänelle käskyn siitä, mitä Hänen tulisi sanoa ja mitä 
Hänen tulisi puhua. Se, mitä Hän sanoi seuraavassa 
jakeessa, on vielä entistäkin innostavampaa. Hän sanoi, 
“Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen 
elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä 
puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut“ (Johannes 
12:50). Miten ihmeellistä!

Johanneksen evankeliumissa 20:21 Jeesus sanoi, 
“...rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, 
niin lähetän minäkin teidät.” Huomaa se, että Hän ei 
ainoastaan puhunut Jaakobille, Johannekselle, Pietarille 
ja muille apostoleille, vaan myös meille tänä päivänä. 
Aivan samalla tavalla, kuten Jeesus puhui Isän sanoja, 
meidänkin tulee puhua taivaallisia sanoja; jumalallisia 
sanoja. Meille on annettu käsky siitä, mitä meidän tulisi 
sanoa ja mitä meidän tulisi puhua. 

Kristinuskossa me emme elä itseämme varten, 

TAIVAALLISET SANAT

 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan 
Isä, joka on minut lähettänyt, on itse 
antanut minulle käskyn, mitä minun pitää 
sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, 
että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. 
Sentähden, minkä minä puhun, sen minä 
puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut 

(Johannes 12:49-50).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 1:1-25 & 5. Mooses 3-4

Apostolien teot 27:32-44 & Psalmit 78

Markus 11:23; Sananlaskut 6:2; Roomalaiskirje 10:9-10

vaan elämme Häntä varten. Me emme puhu omasta 
puolestamme tai meistä itsestämme käsin, vaan me 
puhumme Hänen puolestaan ja Hänestä käsin, aivan 
kuten Jeesuskin puhui. Meille on annettu sanat, joita 
meidän tulisi puhua. Heprealaiskirje 13:5-6 sanoo, 
“...sillä hän itse on sanonut...niin että me turvallisin 
mielin sanomme….” Puhu taivaallisia sanoja. Puhu 
taivaallisia sanoja, aivan kuten Jeesuskin puhui, ja elä 
taivaallista elämää jo nyt täällä maan päällä. 

Jumala on suunnitellut, että jumalallisuus 
tulee vapautetuksi sanojen kautta! Sanat ovat 
rajoittamattomia ja iankaikkisia, ja ne menevät hengen 
ulottuvuuteen. Sinä voit puhua omasta huoneestasi 
käsin ja saada  vaikutusta aikaiseksi kaikkialla ympäri 
maailmaa. Joten kun sinulla on jokin tilanne, jota sinun 
täytyy käsitellä, mietiskele Sanaa. Anna sen upota 
syvälle henkeesi, aina siihen saakka, kunnes Sana on 
enää ainoastaan se, joka tulee ulos suustasi; taivaasta 
tulevat jumalalliset sanat. Halleluja!

Minun elämäni on todistus Jumalan armosta. 
Hänen armonsa ja myötätuntonsa ympäröivät 
minut päivittäin! Tänään minä kuljen Hänen 
kirkkaudessa ja täydellisyydessä. Minä tuon esiin 
Hänen vanhurskauttaan ja harjoitan Hengen 
hallintavaltaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme on todella valaiseva. Se paljastaa 
sen syyn, miksi joillakin ihmisillä on vaikeuksia 

antaa heidän sydämensä Jeesukselle Kristukselle. Saatana 
on tämän takana. Erään kerran olin palvelemassa 
henkilöä, joka halusi antaa elämänsä Kristukselle, mutta 
hän kieltäytyi tunnustamasta Jeesuksen Herruutta. 
Minä tiesin missä ongelma oli, joten sanoin, “Jeesuksen 
Nimessä, sinä valehteleva henki, tule ulos hänestä!” Ja 
siinä samassa hetkessä hän aukaisi suunsa ja tunnusti 
Jeesuksen Kristuksen Herruutta, ja uudestisyntyi. Kunnia 
Jumalalle!

On olemassa ihmisiä, jotka eivät anna elämäänsä 
Jeesukselle Kristukselle, koska demonihenget eivät anna 
heidän tehdä sitä. Tästä syystä on niin tärkeää, että me 
esirukoilemme kadotettujen puolesta, nuhtelemme 
paholaista ja kaikkea sitä pimeyttä, joka vaikuttaa 
ihmisten sydämissä, jotta he voisivat vastaanottaa 
tämän kirkkauden täyteisen Kristuksen Evankeliumin. 
Mietipä tätä tositarinaa, että eräs mies lähti kotoaan ja 
halusi mennä seurakuntaan, mutta sillä hetkellä, kun hän 
lähestyi seurakunnan ovea, hän ei mennytkään sisään. 
Seurakunnan jäsenet yrittivät kaikkensa saadakseen 
suostuteltua tämän miehen tulemaan sisälle seurakuntaan, 
mutta hän ei hievahtanutkaan. Paha henki, joka oli 

KUKA TAHANSA VOI PELASTUA

Mutta jos meidän evankeliumimme on 
peitossa, niin se peite on niissä, jotka 
kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, 
joiden mielet tämän maailman jumala 
on niin sokaissut, ettei heille loista 
valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden 
evankeliumista, hänen, joka on Jumalan 

kuva (2. Korinttolaiskirje 4:3-4).

maanantai 16
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seurannut häntä koko hänen elämänsä ajan, salli hänen 
kyllä mennä minne tahansa muualle, paitsi seurakuntaan. 

Samaan aikaan, kun tämä mies seisoi ulko-ovella, 
Sanaa opetettiin seurakunnan sisällä. Yhtäkkiä tämä mies 
kuitenkin rauhoittui ja astui sisälle Jumalanpalvelukseen. 
Ne, jotka olivat yrittäneet suostutella häntä tulemaan 
sisälle seurakuntaan, ihmettelivät tätä hänen yhtäkkistä 
mielen muutosta, ja tämä mies sanoi heille, että “minusta 
lähti henki”.

Kuvittelepa sitä, kuinka monet ihmiset oikeasti 
haluaisivat tulla seurakuntaan ja tahtoisivat antaa 
elämänsä Kristukselle, mutta paholainen estää heitä. 
Tämä on se paikka, jossa me astumme esiin. Jeesus antoi 
meille auktoriteetin ajaa ulos pahoja henkiä (Markus 
16:17), ja tämä on yksi jumalisuuden merkeistä. Joten kun 
sinä olet julistamassa Evankeliumia ja jos sitten huomaat, 
että jotkut vastustavat sitä sanomaa, jonka sinä heille tuot, 
esirukoile heidän puolestaan, jotta paholainen menettäisi 
otteensa heistä. Älä luovuta kenenkään suhteen, koska 
kuka tahansa voi vastaanottaa Kristuksen Evankeliumin 
ja pelastua.

Minä kiitän sinua siunattu Isä tästä kirkkauden 
täyteisestä Kristuksen Evankeliumista, joka tulvii 
valtoimenaan ja täyttää kaiken maan, ja aikaansaa 
sen, että sieluja pelastuu suurissa määrin joka 
puolella maailmaa. Saatanan voima ja vaikutus on 
murrettu, ja monien ihmisten sydämet ja mielet 
ovat avoimena vastaanottamaan Kuningaskunnan 
sanoman, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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tiistai 17

Ennen ylösnousemustaan Herra Jeesus sanoi, 
“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen” (Matteus 28:18-19). Kaikki 
auktoriteetti taivaassa ja maan päällä on annettu 
Jeesukselle. Kaikki, mitä tässä maailmassa ja sen 
ulkopuolella on, on alamaisena Jeesuksen Nimelle. 
Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki on 
alamaisena sinulle, koska sinä elät Hänen Nimessään. 
Hänen Nimensä kuuluu sinulle. 

Kun sinä puhut Hänen Nimessään, sinun sanoissa 
on aivan sama voima ja auktoriteetti kuin Itse Jeesus 
puhuisi. Hänen Nimensä kantaa voimaa kaikkialla. 
Hänen Nimessä on voima yli valtojen, demonien, 
hallitusten ja voimien. Halleluja! Joten käytä tätä 
Nimeä. 

Tässä puhutaan siitä, että sinä annat käskyjä 
Jeesuksen Nimessä, ja että asetat kaiken olemaan 
alamaisena sinulle. Pietari toimi tämän pohjalta, kun 
hän puhutteli miestä, joka oli ollut rampa syntymästään 
saakka, “Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen Nimessä, 
nouse ylös ja kävele.” Sitten hän otti rampaa miestä 

HÄNEN NIMESSÄÄN KAIKKI ON 
ALAMAISENA SINULLE
 Ja mitä hyvänsä te anotte minun 
nimessäni, sen minä teen, että Isä 

kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte 
minulta jotakin minun nimessäni, niin 

minä sen teen (Johannes 14:13-14).
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kädestä kiinni ja nosti hänet ylös, ja siinä samassa tämän 
miehen nilkat vastaanottivat voiman; Jumalan voima 
paransi hänet (Apostolien teot 3:6-8).

Sinulla on kaikkien aikojen suurenmoisin siunaus 
ja lahja; Jeesuksen Nimi. Joten käytä sitä joka päivä ja 
aivan kaikkialla. Kun sinä teet vaatimuksen tai julistat 
jotain Hänen Nimessään, silloin Hän Itse katsoo sen 
perään, että se tulee myös varmasti tapahtumaan. 
Hänen Nimensä on vastaus jokaiseen ongelmaan. 
Sillä ei ole väliä olitpa sitten miten tukalassa tilanteessa 
tahansa, julista sanoen, “Herran Jeesuksen Nimessä, 
minä olen enemmän kuin voittaja. Kaikki on alamaisena 
minulle. Siunattu olkoon Jumala!” Hänen Nimessään 
sinä et voi koskaan tulla kukistetuksi, sillä sinulla on 
hallintavalta yli Saatanan ja kaikkien pimeyden voimien. 
Halleluja! 

Minä kuljen menestyksessä ja jatkuvassa voitossa, 
koska toimin ja teen kaiken Jeesuksen Nimessä. Minun 
elämäni on ainoastaan kirkkautta ja erinomaisuutta 
varten. Minä elän voitokkaasti ja hallitsen yli 
kaikenlaisten elämäntilanteiden ja olosuhteiden, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Tämä jae viittaa kahteen eri ilmiöön. Ensimmäisenä 
se viittaa Kristukseen kastamiseen, ja toisena 

asiana Kristuksen päälle pukemiseen. Kristukseen 
kastaminen on kuin kaataisit vettä veden sekaan, 
josta seuraa erottamaton ykseys. Kristuksen päälle 
pukeminen taas tarkoittaa elämistä Kristuksessa 
olevassa uudessa ympäristössä ja luonteessa. Sinut 
on upotettu täydellisesti Häneen niin, että Kristus on 
kaikki se, mitä sinussa on ja mitä sinusta voidaan nähdä.

Tämä on nyt sinun todellisuutesi, koska sinä olet 
pukenut Kristuksen päällesi Uudessa Syntymässä. 
Sinä olet Hänessä ja Hän on sinussa: “...Me pysymme 
hänessä ja hän pysyy meissä…” (1. Johannes 4:13). 
Kolossalaiskirje 3:3-4 sanoo, että sinun elämäsi on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalaan, ja että Kristus 
on sinun elämäsi. Halleluja! Tee tästä sinun tietoisuutesi 
ja tunnustuksesi. Sano aina vähän väliä, “Kristus on 
minun elämäni. Kristus on minun asuinpaikkani. 
Minä elän ympäristössä, jota kutsutaan Kristukseksi.” 

2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Jos joku on 
Kristuksessa….” Tämä on se paikka, kirkkauden 
asuinpaikka. Sairauksia, tauteja, heikkoutta, pelkoa, 
epäuskoa tai minkäänlaista pimeyttä ei voida löytää 
Kristuksesta. Kun sinä astuit sisälle Kristukseen, silloin se 
turmeltunut, tappiossa oleva ja rikkinäinen ihmiselämä 
tuli korvatuksi Jumalan-luonnolla. Sinä astuit sisään 
vanhurskauteen, kunniaan, rauhaan ja kirkkauteen. Sinä 

UPOTETTUNA KRISTUKSEEN

 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen 
kastetut, olette Kristuksen päällenne 
pukeneet (Galatalaiskirjekirje 3:27).

keskiviikko 18
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 Kolossalaiskirje 3:3-4; 1. Korinttolaiskirje 6:17; 
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olit kuollut, mutta Hänessä sinä heräsit eloon. 
Ajattelepa tätä: jos sinä kerran olet upotettuna 

Kristukseen ja kaikki asiat sinun elämässäsi ovat 
Kristuksesta, miten sinä sitten voisit edelleen sanoa, 
että sinulla on parantumaton sairaus? Miten sinulla voisi 
olla veri- tai sydänsairaus? Se ei ole mahdollista! Kaikki 
ne ongelmat, se pimeys, kärsimys, kivut ja ne haasteet, 
jotka liittyivät sinun luonnolliseen ihmiselämääsi, ovat 
nyt kaikki kadonneet Kristuksessa.

Jälkimmäinen osa jakeesta 2. Korinttolaiskirje 
5:17 (KJV) sanoo, “...katso, kaikki on tullut uudeksi.” 
Jumala haluaa, että sinä näet, ajattelet ja että sinulla 
on tietoisuus siitä, että sinä olet nyt uudella alueella, 
uudessa kodissa, jota kutsutaan Kristukseksi. Paikassa, 
jossa kaikki sinun elämässäsi on ylivertaista, erinomaista 
ja kirkkaudentäyteistä! Tästä syystä kulje eteenpäin 
rohkeana ja pelottomana, täynnä uskoa ja luottamusta, 
koska sinut on suljettu sisälle Kristukseen. Sinä olet 
jumalallisesti suojeltuna kaikelta pahalta ja sinut on 
tehty voittajaksi. Halleluja!

Minun elämäni on kätkettynä Kristuksen kanssa 
Jumalaan, ja olen täydellisesti upotettuna Kristukseen. 
Kaikki minun elämässäni on ylivertaista, erinomaista ja 
kirkkaudentäyteistä! Minä kuljen eteenpäin rohkeana 
ja pelottomana, täynnä uskoa ja luottamusta. Olen 
jumalallisesti suojeltuna kaikelta pahalta, ja minut 
on tehty voittajaksi Kristuksessa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Jumalan Sana on aina luotettava, se on 
luotettavampi kuin sinun omat kokemuksesi. 

Psalmi 18:30 (KJV) sanoo, “Jumalan tie on täydellinen, 
Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, 
jotka häneen turvaavat.” Yksi asia, mitä sinun tulee 
jatkuvasti harjoittaa elämässäsi, on se, että otat Jumalan 
Hänen Sanansa mukaisesti, eli toimit Hänen Sanassaan, 
riippumatta niistä olosuhteista tai tilanteista, joista 
saatat itsesi löytää. Hänen Sanansa on lahjomaton. 

Hän sanoi Jesajan kirjassa 55:10-11, “...Niin on 
myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei 
se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä 
minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä 
varten minä sen lähetin.” Ehkäpä sinä olet tällä hetkellä 
terveydentilaasi koskevassa kriisissä; Sana takaa 
sinulle jumalallisen terveyden. Enää ei ole olemassa 
yhtäkään syytä, miksi sinun tulisi itkeä tai kerjätä 
Jumalalta parantumista, sillä Hän on jo antanut sinulle 
jotain vielä parempaa kuin vain sen parantumisen—
Hänen elämänsä sinuun. Tämä on sinun oikeutesi ja 
varmuutesi elämästä hallintavallassa yli sairauksien, 
tautien ja heikkouksien. 

Usko Jumalan Sanaan. Hyväksy se, että mitä 
tahansa Hän sanoo, on totta, ja toimi sitten sen 
mukaisesti. Raamattuun on kirjattuna ylös kaikki se, 
mikä liittyy Kristuksen lunastuksen työhön, siihen, 
mitä Hän on saanut aikaan sinun puolestasi, ja se 
testamentti, joka on sinetöity Hänen kuolemallaan. 
Nämä asiat eivät ole ainoastaan todellisia ja luotettavia, 
vaan ne on annettuna meille sitä varten, että me 
eläisimme niissä. 

Joten sillä ei ole mitään väliä miltä sinusta saattaa 

SANA ON AINA LUOTETTAVA

Taivas ja maa katoavat, mutta minun 
sanani eivät koskaan katoa 

(Matteus 24:35).

torstai 19



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

47

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 2:21-52 & 5. Mooses 13-15

Roomalaiskirje 1:1-12 & Psalmit 85-86

Apostolien teot 20:32; Matteus 24:35; Psalmit 119:89

tuntua, mitä sinä kuulet tai näet, tai millaisia sinun 
omat kokemuksesi ovat olleet, koska Raamattu sanoo, 
“Meillä on sitäkin luotettavampi profetaalinen sana; ja 
te teette hyvin, jos kiinnitätte siihen huomionne, niin 
kuin valoon, joka loistaa pimeässä paikassa, kunnes 
päivä valkenee ja kointähti syttyy sydämissänne” (2. 
Pietari kirje 1:19 KJV). On olemassa jotain, mikä on 
luotettavampaa kuin sinun omat kokemuksesi tai se 
kipu, josta saatat kärsiä tällä hetkellä; ja se on Hänen 
armonsa Sana. 

Pidä kiinni Jumalan Sanasta. Asiat saattavat 
näyttää ulkopuolelta käsin katsottuna siltä, että ne 
eivät ole muuttuneet, mutta jatka Sanan tunnustamista 
tähän omaan tilanteeseesi liittyen, aina siihen saakka, 
kunnes usko nousee sydämestäsi niin kuin jättiläinen. 
Usko hyväksyy ja korottaa Sanan luonnollisen elämän 
olosuhteiden yläpuolelle. Tästä syystä on aivan 
elintärkeää, että sinä mietiskelet Sanaa säännöllisesti 
ja rakennat uskoasi vahvaksi. Kun sinun uskosi on 
vahva, silloin sillä ei ole mitään väliä mitä sinä näet, 
kuulet tai tunnet—sillä ei ole väliä miten negatiivisilta 
tai mahdottomilta asiat ehkä saattavat näyttää 
luonnollisessa—koska sinä tulet aina voittamaan. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka on aina 
luotettava. Jopa juuri nyt sinun Sanasi hallitsee 
minussa ja tuottaa juuri niitä tuloksia, joita sen 
sanoma kantaa mukanaan. Minä voitan tänään ja 
joka ikinen päivä sinun Sanasi voiman avulla. Minä 
elän sinun kirkkaudessasi iankaikkisesti, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Monet niistä haasteista, joita ihmiset kohtaavat 
elämissään, johtuvat demoneista, etenkin 

niistä, jotka Raamattu kuvaa tämän maailman pimeyden 
hallitsijoina. Nämä demonit ovat pääasiassa vastuussa 
kaikesta vihasta, turhautumisesta ja masennuksesta, 
joita ihmiset kokevat heidän elämissään. Monet 
eivät tiedä tästä, mutta etenkin hallitsematon viha 
johtaa monesti todella ikäviin ääripään tilanteisiin, 
joita kadutaan myöhemmin. Monissa tapauksissa 
hallitsemattoman vihan takana vaikuttaa demoni. 

Avausjakeestamme käy selkeästi ilmi, että liha 
ja veri, jotka siis tarkoittavat sinun ympärilläsi olevia 
ihmisiä, eivät ole se sinun ongelmasi. Mikä tahansa 
kamala kokemus, jonka olet kokenut tai paha teko, 
jonka joku on tehnyt sinua kohtaan, johtuu usein 
siitä, että paha henki tai voima on vaikuttanut tämän 
kyseisen henkilön takana tai siinä kyseisessä tilanteessa. 
Joten todellinen syyllinen on paholainen. Se, mitä 
sinun tulee tehdä, on ajaa tämä demoni ulos, ja sinä 
voit tehdä tämän, vaikka et edes kohtaisi tätä henkilöä 
kasvokkain. Demonit kuulevat ja tottelevat sinua jopa 
kaukaakin, koska etäisyydellä ei ole mitään merkitystä 
hengellisen auktoriteetin käyttämisessä.  

Älä ole kristittynä välinpitämätön tai tietämätön 
demonisen toiminnan suhteen. Pysy Jumalan Sanassa 
ja ole valppaana käyttämään Kristuksessa olevaa 
auktoriteettiasi. Jos sinä olet esimerkiksi vanhempi, sillä 
on väliä missä sinun lapsesi käyvät koulua ja myöskin 
sillä missä sairaaloissa he käyvät. Ota auktoriteetti 

TEE SITÄ, MITÄ JEESUS KÄSKI MEITÄ 
TEKEMÄÄN — AJA ULOS DEMONEITA

Sillä me emme taistele lihaa ja verta vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, voimia vastaan, 
tämän maailman pimeyden hallitsijoita 
vastaan, hengellistä pahuutta vastaan 

taivaan korkeuksissa 
(Efesolaiskirje 6:12 KJV).

perjantai 20
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näistä paikoista ja ole hengellisesti tarkkana. 
Saatat joskus löytää jopa pastoreita ja Evankeliumin 

palvelutyöntekijöitä, joilla on haasteita demonisten 
voimien kanssa heidän omassa palvelutyössään. He 
saavat ihmisiä kokoontumaan yhteen, mutta yhtäkkiä 
demonit alkavat aiheuttamaan ongelmia, jonka 
jälkeen seurakunta on epäjärjestyksessä, ja tämän 
jälkeen he joutuvat aloittamaan kaiken alusta. Tällaisia 
asioita tapahtuu joillekin ihmisille, ja ne saavat aikaan 
turhautumista, koska he eivät ole ymmärtäneet eivätkä 
tehneet sitä, mitä Jeesus käski meitä kaikkia tekemään, 
eli ajamaan demoneita ulos. 

Huomaa se, että tämä oli ensimmäinen asia, jonka 
Jeesus sanoi, että me tulisimme tekemään Hänen 
Nimessään, ja näin Hän antoi meidän ymmärtää tämän 
asian tärkeyden. Joten kun sinä huomaat Saatanan 
toimintaa missä tahansa asiassa, joka koskee sinua 
jollain tapaa, aja hänet heti ulos, ja ymmärrä se, että 
monesti hän toimii näkymättömästi ja salamyhkäisesti. 
Älä rukoile ihmisiä vastaan vaan käsittele se henkivalta, 
joka vaikuttaa sen tilanteen takana, ja näin sinä tulet 
näkemään merkittäviä muutoksia. 

Minulle on annettu auktoriteetti ja kyky ajaa ulos 
demoneita Jeesuksen Nimessä. Minä harjoitan tätä 
auktoriteettiani jopa juuri nyt ja teen tyhjäksi kaiken 
Saatanan vaikutuksen ja manipuloinnin omassa 
ympäristössäni. Saatanalla ei ole mitään tilaa minun 
kehossani, kotonani, työssäni, taloudessani eikä 
minulle rakkaiden ihmisten elämissä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen!

TUNNUSTUS
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Ylempänä olevan Raamatun paikan pitäisi antaa 
sinulle aivan ehdoton varmuus elämääsi, koska 

siitä käy ilmi se, että sinun tulevaisuutesi on turvattu. 
Ajattelepa sitä tosiasiaa, että Herra Itse on Se, joka 
tekee täydelliseksi kaiken sen, mikä koskee sinua! Tämä 
tarkoittaa, että sinulla ei ole mitään murehdittavaa. Olin 
niin iloinen, kun löysin tämän totuuden jo nuorena 
poikana! Tämä antoi minulle ymmärryksen siitä, että 
tulevaisuuteni oli todellakin turvattu. Hän, joka omistaa 
tulevaisuuden, tekee elämäni ja kaiken minuun liittyvän 
täydelliseksi. Halleluja! Tee tästä oma päivittäinen 
tunnustuksesi.

Apostolien teot 14:17 (AMPC) julistaa, että 
Herra antaa sateen taivaasta ja hedelmällisiä aikoja. 
Hän tyydyttää sydämesi ravinnolla ja onnellisuudella. 
Siunattu olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti! Luota 
Herraan koko elämälläsi. Älä sano, “No mutta, enhän 
minä tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, elämä 
on täynnä ylä- ja alamäkiä.” Älä puhu näin! Sinun 
huominen on jo kunnossa. 

Jeremian kirjassa 29:11, Hän sanoo, “Sillä minä 
tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, 
sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä 
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Tulevaisuus ja 
toivo ovat olemassa, sillä käsikirjoitus on jo kirjoitettu: 
sinä tulet olemaan aina voittaja! Sinä olet jo voittanut, 
koska kaikki elämässäsi on ohjelmoituna sinun 
parhaaksesi (Roomalaiskirje 8:28). 

HÄN TEKEE ELÄMÄSI TÄYDELLISEKSI

Herra tulee tekemään täydelliseksi kaiken 
mikä koskee minua…(Psalmi 138:8 KJV).

lauantai 21
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Kun luet Jesajan kirjasta 54:16-17, tulet 
huomaamaan sen, miten Herra kehuskelee sinun 
voittamattomuudellasi ja sillä tosiasialla, että sinulla ei 
ole mitään pelättävää. Hän sanoo, “...Jokainen ase, 
joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja 
jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi 
oikeutta, sinä osoitat vääräksi….”

Sinun elämäsi on Jumalan kunniaksi. Mikään tässä 
maailmassa ei voi kukistaa tai voittaa sinua. Ei ole 
mitään, minkä kanssa sinun tulisi vielä kamppailla tai 
yrittää voittaa, sillä sinä olet jo voittanut Kristuksessa. 
Kieltäydy ajattelemasta toisin. Älä salli olosuhteiden 
varastaa sinulta iloa, tyytyväisyyttä ja rauhaa.

Rauha on seurausta luottamuksesta ja luottamus 
taas on lopputulosta tiedosta. Tämän takia sinun 
täytyy oppia tuntemaan Herraa ihan itseäsi varten 
hyvin henkilökohtaisella tavalla Sanan opiskelun ja 
mietiskelyn kautta. Halleluja!

Rakas Isä, henkeni on virvoitettu sinun läsnäolostasi 
ja ilosi täyttää sieluni tietäessäni sen, että sinä teet 
täydelliseksi kaiken sen, mikä koskee minua. Polkuni 
on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan 
aina sydänpäivään saakka. Sinä olet tehnyt elämästäni 
niin ihanan ja tulevaisuuteni on niin valoisa. Kiitos 
siitä, että ohjaat minua menestykseen ja voittoon. 
Ja kiitos, kun täytät minua jatkuvasti kirkkaudellasi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Aivan kuten Paavali antoi meille kaikista 
syvällisimmän ilmestyksen Seurakunnasta, 

Johannes taas kirjoitti puolestaan syvällisimmän 
ilmestyksen Jeesuksen Persoonasta, Sanasta, joka 
tuli lihaksi. Hän kertoo meille tarinan Sanasta ja hän 
aloittaa sen aivan alusta. 1. Johanneksen kirjeessä 
1:10-14 hän sanoo, “Maailmassa hän oli, ja maailma 
on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei 
häntä tuntenut…. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on 
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Halleluja!

Hän oli maailmassa, mutta maailma ei tuntenut 
Häntä; ketä tällä tarkoitetaan? Sanaa! Me luemme 
jakeesta 14, “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme…” Johannes kertoo tässä meille 
Jeesuksen alkuperästä. Siinä, missä muut evankeliumien 
kirjoittajat (Matteus ja Luukas) aloittivat kertomuksensa 
menemällä ensin Jeesuksen maalliseen sukupuuhun, 
julistaa Johannes evankeliumissaan ensin Hänen 
jumaluuttaan, antaen näin meille tämän miehen, 
Jeesuksen, todellisen alkuperän - sen, kuka Hän todella 
on.

Jeesus Kristus on Sana, joka oli olemassa jo 

TARINA SANASTA

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli 

alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut 
syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä 

ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on... 
(Johannes 1:1-3).

sunnuntai 22
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ennen luomakuntaa ja kaikki on myös saanut syntynsä 
Hänen kauttaan (Johannes 1:1-3). Hän oli se “Herran 
Jumalan ääni”, jonka Aadam ja Eeva kuulivat kävelevän 
puutarhassa (1. Mooses 3:8). Hän on se Viisaus, josta 
Daavid ja Salomo kirjoittivat niin innoissaan. Hänen 
syntymänsä oli suuri ihmetyksen aihe koko taivaan 
väelle, se meni yli kaikkien ihmeiden, mitä he olivat 
koskaan aikaisemmin nähneet (Luukas 2:13-14). 

Yhtäkkiä he olivat katselemassa koko universumin 
Luojaa, ikiaikaista Jumalaa, puettuna ja kiedottuna 
vaatteisiin; Sana oli tullut taivaasta vierailemaan 
ihmisten luona lihassa! Jokainen Jeesuksen ottama 
askel oli Jumala kävelemässä. Hän oli Sana persoonaksi 
tulleena. Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

Siunattu Herra Jeesus, sinä olet Jumala, ikiaikainen 
Jumala, Sana joka on ollut olemassa jo ennen 
luomakuntaa ja jonka kautta kaikki on saanut 
syntynsä. Miten suuri sinä oletkaan Herra! Sinä olet 
armon ja totuuden ruumiillistuma, sinä olet elämän 
Sana ja elämän valo. Sinä olet taivaasta tullut leipä, 
joka antaa elämän jokaiselle maailmassa. Siunattu 
olkoon sinun Nimesi iankaikkisesti!

TUNNUSTUS
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Tämä on niin syvällistä! Sinussa on aarteita, 
jumalallisia aarteita. Halleluja! Tämä tuo 

mieleeni Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa 
12:35: “Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille 
hyvää….” Jokainen elämässäsi tarvitsema hyvä asia on 
jo siinä sinun hengessäsi olevassa aarteessa, ne ovat 
kaikki sinussa. Se, mitä monet eivät ole vielä oppineet, 
on näiden tarvitsemiesi asioiden esille tuominen 
sisimmästäsi käsin. Jeesus sanoi, että sinun sisimmästäsi 
on juokseva elävän veden virrat (Johannes 7:38), Hän 
ei siis sanonut niiden virtaavan taivaasta. 

Miten sinä sitten voit aktivoida nämä aarteet 
itsessäsi? Filemonin kirjeestä 1:6 saamme tärkeän 
näkökulman tähän, siinä sanotaan, “Että sinun uskosi 
kommunikointi, tulisi tehokkaaksi kaiken hyvän 
tunnustamisessa, mikä sinulla on Kristuksessa 
Jeesuksessa.” Tässä jakeessa on kolme avainsanaa. 
Ensimmäinen niistä on “kommunikointi”, joka on 
käännetty kreikan kielen sanasta “koinonia”, ja se 
tarkoittaa yhdessäoloa tai osallistumista. Toinen sana on 
“tehokas”, joka tulee puolestaan kreikan kielen sanasta 
“energĕs”, ja se tarkoittaa aktiiviseksi tai toiminnalliseksi 
tulemista. Herra tahtoo sinun osallistumisesi tai uskon 
yhteytesi aktiiviseksi tulemista, jotta sinä voisit tuottaa 
tuloksia kaiken hyvän tunnustamisessa, mitä sinulla 
on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä onkin kolmas 
avainsanamme, “tunnustaminen”, ja se taas tulee 

SINUSSA OLEVIEN AARTEIDEN 
AKTIVOIMINEN

...Tämä aarre on meillä saviastioissa, että 
tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan 

eikä näyttäisi tulevan meistä
 (2. Korinttolaiskirje 4:7).
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Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

57

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 5:1-16 & 5. Mooses 25-27

Roomalaiskirje 2:12-20 & Psalmit 91

Psalmit 87:3; 1. Korinttolaiskirje 2:12-13

kreikankielen sanasta “epignosis”. “Epignosis” on täysi 
kyvykkyys hengellisten totuuksien erottelemiseen ja 
tunnistamiseen. Tämä tarkoittaa sinun osallistumisesi 
ja yhteytesi Kristuksen Evankeliumin suhteen tulevan 
tehokkaaksi täyden ja ehdottoman tiedon kautta siitä, 
mitä tulee kaiken sen hyvän tunnistamiseen, mitä sinulla 
on omassa hengessäsi, koska sinä olet yhtä Kristuksen 
kanssa. Sen lisäksi vielä, että tunnistat sen, kuka sinä 
olet Kristuksessa, mikä on sinulle kuuluva perintö ja 
perintösi Hänessä, sinun täytyy myös tunnustaa näitä 
ääneen, jotta niistä tulee myös elävää todellisuutta 
omassa elämässäsi.

Opiskele Sanaa, jotta oppisit tuntemaan lisää 
näitä sinussa olevia jumalallisia aarteita. Jumala on 
antanut ihmeelliset siunaukset henkeesi, mutta vasta 
oikean tiedon ja tunnustamisen kautta sinä pääset 
aktivoimaan nämä ja muutkin siunaukset, jotta ne 
pääsevät tuottamaan tuloksia sinun omassa elämässäsi. 
Ylistys Jumalalle!

Minussa on Jumalan elämä, Hänen kirkkaus 
ja vanhurskaus ovat hengessäni. Kiitos sinulle 
vanhurskas Isäni, näistä ihmeellisistä siunauksista, 
jotka sinä olet tallettanut minuun Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minä tunnustan sinun rauhaasi ja iloasi, 
jotka ovat aina kaunistamassa minun sydäntäni. 
Minua on siunattu yli kaikkien mahdollisten rajojen! 
Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Nämä ylempänä olevat sanat tulivat Mestarin 
omilta huulilta. Hän on henkilökohtaisesti 

vastuussa oman Seurakuntansa rakentamisesta. 
Mutta miten Hän tekee sitä? Me tiedämme Herran 
Jeesuksen olevan taivaassa, mutta Pyhä Henki on 
täällä kanssamme ja meissä, jatkaen Jeesuksen 
palvelutyötä täällä maan päällä. Joten Hän rakentaa 
omaa Seurakuntaansa käyttäen Jumalan Sanaa oman 
palvelutyönsä instrumenttina. 

Jumalan Sana on kaikki kaikessa. Sinä olet saanut 
syntysi Sanasta, ja näin ollen Sana on myös se, 
joka ylläpitää sinua. 1. Pietari kirje 1:23 sanoo, “Te, 
jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta.” Jaakob kertoo meille saman: 
“Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset” 
(Jaakob 1:18). Sana on elämäsi, joten sinun tulee 
antautua siihen, että Sana saa rakentaa ja ravita sinua. 
Opiskele Sanaa suurella ruokahalulla. Mietiskele 
Raamatun kirjoituksia. Sillä tavoin sinä asetat itsesi 
alamaiseksi Sanan Herruudelle.

Sana on ainoa ainesosa, joka voi muuttaa 
ja rakentaa meidän elämiämme kaikilla kolmella 
eri tasolla: henkeä, sielua ja kehoa. Kun Jumalan 

HÄN RAKENTAA MEITÄ HÄNEN 
SANANSA KAUTTA 

Ja minä sanon sinulle:  minä rakennan 
seurakuntaani, ja helvetin portit eivät sitä 

voita (Matteus 16:18 KJV).

tiistai 24
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Sana tulee sinun henkeesi, se tuottaa sitä, mistä se 
puhuu. Esimerkkinä pelastuksen Sana, joka on aivan 
ensimmäinen askel. Roomalaiskirje 1:16 (KJV) sanoo, 
“Sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia; sillä 
se on Jumalan voima pelastukseen jokaiselle, joka sen 
uskoo….” Tämä tarkoittaa Jumalan pelastavan voiman 
kaikkia kohtaan olevan Kristuksen Evankeliumissa - 
Hänen pelastuksen Sanassa.

Paavali kirjoittaa Apostolien teot teoissa 20:32, “Ja 
nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan 
teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien 
pyhitettyjen joukossa.” Tee tämä tärkeä päätös siitä, 
että alat kehittämään omaa elämääsi olemalla Sanan 
opiskelija. Tämä tulee aikaansaamaan sen, että elämäsi 
tulee olemaan tehokasta menestyksessä ja jatkuvissa 
voitoissa. Halleluja! 

Siunattu Isä, minä kiitän sinua Sanasi voimasta 
elämässäni. Minut on rakennettu ja ravittu Sanallasi  
suurenmoisuuden ja ilon elämään Pyhässä Hengessä! 
Mieleni on uudistettu ja elämäni muutettu, sinun 
Sanasi voimalla ja kirkkaudella. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Todellinen menestys on hengellistä ja perustuu 
hengellisiin periaatteisiin. Joten jos sinä aiot 

olla menestyksekäs jossain asiassa, sinun täytyy oppia 
ottamaan hallintavalta hengen ulottuvuudesta käsin 
ja pääasiallisesti tämä tapahtuu rukouksen kautta. 
Kun sinä opit polvistumaan rukoukseen ja laitat itsesi 
rukouksessa kurinalaiseksi, ei ole olemassa mitään 
sellaista, mitä sinä et voisi muuttaa tai saavuttaa. 

Jotkut kristityt ajattelevat sen olevan vitsi, joten 
he rukoilevat vain kolme minuuttia ja ovat valmiita. 
Jopa kun he rukoilevat, he tulevat jonkin muun 
asian häiritsemäksi ja sitten lopun osaa päivästä he 
ihmettelevät miksi heille tapahtui taas sellaisia asioita, 
jotka saivat heidät jälleen tuntemaan olonsa elämän 
uhreiksi. Laita itsesi rukouksessa kurinalaiseksi. Tee 
siitä jatkuva osa omia rutiinejasi. Sinun painajaisesi 
ovat ohitse, kun löydät rukouksen tehokkuuden. Kun 
otat hallintavallan ja alat muuttamaan asioita hengen 
ulottuvuudesta käsin, ne muuttamasi asiat tulevat myös 
ilmi tässä näkyvässä ulottuvuudessa. Kun Debora ja 

LAITA ITSESI RUKOILEMAAN 
KURINALAISESTI 

Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä 
on Herran sana Serubbaabelille, näin 

kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan 
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot 

(Sakarjan kirja 4:6).

keskiviikko 25
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Barak taistelivat Siiseraa ja hänen armeijaansa vastaan, 
Raamattu kertoo, että “Tähdet taivaalta kävivät sotaa, 
radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan” (Tuomarien 
kirja 5:20).

Hengen ulottuvuus on se paikka, jossa sinä asetat 
itse oman elämäsi olosuhteet kontrolloimaan kaikkea 
sitä, mitä luonnollisessa maailmassa tapahtuu ja sinä 
vain naurat tiesi eteenpäin. Sinusta tulee sellainen 
kuin Daavid oli - mysteeri ja ihme omalle maailmallesi! 
Kunnia Jumalalle!

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä 
mahdol l i suudestani  vastaanottaa Hengen 
palvelutyötä minua kohtaan rukouksen kautta. 
Kun annan huomioni sinulle näissä yhdessäolon 
hetkissä, silmäni ovat avoinna näkemään hengellisiä 
todellisuuksia ja sinun ajatuksesi tulevat paljastetuiksi 
minun hengelleni, saaden aikaan sen, että kuljen 
hallintavallassa, voitossa ja jatkuvasti lisääntyvässä 
kirkkaudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun me sanomme, että jokainen Jumalan 
Sanan lupaus on jo tullut täytetyksi uudessa 

luomuksessa, on olemassa myös niitä, jotka kysyvät 
sitten, “Mutta entäpä sitten taivas, eikö se ole myös 
meille annettu lupaus?” Taivas ei ole lupaus, koska 
me olemme syntyneet siellä: “Vaan te olette käyneet 
Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, 
taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien 
enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten 
juhlajoukon ja seurakunnan tykö…” (Heprealaiskirje 
12:22-23).

Luetaanpa vielä uudelleen avausjakeemme: siinä 
sanotaan, “Me olemme taivaan kansalaisia”, eikä siis, 
että “Me tulemme olemaan taivaan kansalaisia”. Sinä 
olet NYT täysin aito taivaan kansalainen. Muistellaanpa 
vielä Jeesuksen sanoja, kun Hän sanoi juutalaisille, 
“Minä tulen ylhäältä”, viitaten Hänen taivaalliseen 
alkuperäänsä. Sitten Hän sanoi meihin liittyen, “Te 
ette ole tästä maailmasta”, vaikka me elämmekin 
tässä maailmassa. Tämä johtuu siitä, että kristitty asuu  
kahdessa eri maailmassa samanaikaisesti. 

Katsotaanpa tätä asiaa näin: ehkäpä olet 
Yhdysvaltojen kansalainen, mutta elät Iso-Britanniassa. 
Se fakta, että sinä et elä Yhdysvalloissa, ei kuitenkaan 
tee tyhjäksi sinun Amerikan kansalaisuuttasi, eikä 
se myöskään muuta Amerikan kansalaisuuttasi 

TAIVAS EI OLE LUPAUS 

Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja 
taivaasta me myös odotamme Pelastajaa, 

Herraa Jeesusta Kristusta
 (Filippiläiskirje 3:20 GNB).
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lupaukseksi. Näin ollen se, että sinä olet täällä maan 
päällä, ei sulje sinulta pois mahdollisuuksiasi nauttia 
kaikista siunauksista, oikeuksista ja etuoikeuksista, jotka 
kuuluvat sinulle taivaan kansalaisena. 

Raamatun mukaan taivas on meidän kotimme, se 
kuuluu meille nyt. Me synnyimme taivaassa ja elämme 
siellä NYT! Psalmi 87:4-5 puhuu juuri tästä. Siinä 
sanotaan, “Minä mainitsen tunnustajikseni Rahabin 
ja Baabelin; katso, Filisteasta, Tyyrosta ja Etiopiasta 
minä mainitsen: Sekin on syntynyt siellä.” Mutta 
Siionista sanotaan: “Joka-ainoa on syntynyt siellä”. 
Sitä Korkein itse vahvana pitää.” Kun sinä opiskelet 
tätä asiayhteyttä, huomaat hänen viittaavan uuteen 
luomukseen, joka on syntynyt Siionissa, josta puhutaan 
taivaallisena Jerusalemina Heprealaiskirjeessä 12:22.

Kun me uudestisynnyimme, meidät siirrettiin 
Juma lan  rakkaan  Po jan  Kun ingaskun taan 
(Kolossalaiskirje 1:13). Tämä ei ole lupaus vaan se on 
jo tapahtunut.  Kyseessä on taivaallinen kuningaskunta, 
ja se operoi taivaasta käsin. Halleluja!

Aivan kuten Herra Jeesus, minä en ole tästä 
maailmasta. Olen saanut syntyni taivaasta ja 
elän nyt taivaan elämää täällä maan päällä! Olen 
tietoisena taivaallisista siunauksistani, oikeuksistani 
ja etuoikeuksistani, ja nautin niistä aivan täysillä. 
Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Yksi pahan palavista nuolista on pelko. Joten 
Jumalan lapsena sinun ei tule missään 

olosuhteissa antautua pelolle. Kun pelon henki ampuu 
nuoliaan sinua kohti, vastaa sanomalla, “Ei! Minä olen 
Jumalan lapsi! Kieltäydyn pelkäämästä!” Sananlaskut 
3:25 (KJV) sanoo, “Älä pelkää äkkikauhistuksia ja 
turmiota, joka jumalattomat yllättää.” Kieltäydy 
tulemasta paholaisen, ihmisten, olosuhteiden tai pelon 
pelottelemaksi.

Kun  sitten olosuhteet nousevat ja yrittävät lietsoa 
pelkoa sinuun, tunnusta Sanaa. Mikäli kyseessä on 
pelko puutteesta, joka yrittää saada sinusta otetta, 
julista tällöin rohkeasti, “Herra on minun Paimeneni, 
minä kieltäydyn elämästä puutteen alaisena! Olen 
kytkettynä Hänen iankaikkiseen ja pettämättömään 
tarpeiden täyttöön.” Sinun täytyy tunnustaa rohkeuttasi 
Kristuksessa. Mikäli sinä olet esimerkiksi jossain 
pimeässä tai yksinäisessä paikassa ja kuulet sitten jonkun 
oudon äänen, pysy rauhallisena ja ala julistamaan, 
“Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä 
pelkäisi mitään pahaa: sillä suurempi on Hän, joka on 
minussa, kuin hän, joka on maailmassa!”

Kun teet tällaisen julistuksen, paholainen alkaa 
panikoimaan, koska totuus on se, että hän pelkää 

PUOLUSTA OMAA MAATASI SANALLA

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte 
sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet 

(Efesolaiskirje 6:16).

perjantai 27
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sinua. Joten kun hän heittelee palavia nuoliaan sinun 
suuntaasi, sinun tulee neutralisoida ne uskontäyteisillä 
tunnustuksillasi. Ole rohkeana Jumalan Sanan suhteen. 
Ole rohkea tunnustamaan sitä, mitä Jumala on 
sanonut sinusta! Julista aina vähän väliä rohkeasti, 
“Minä tulen aina olemaan menestys. Minä tulen aina 
vaeltamaan jumalallisessa terveydessä! Minä kieltäydyn 
pelkäämästä.” Tällaiset julistukset ovat sinut peloista 
erottavia lausuntoja, jotka tuovat esille sen, että sinä 
et ole tästä maailmasta.

2. kirje Timoteukselle 1:7 sanoo, “Sillä Jumala ei 
ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman 
ja rakkauden ja terveen mielen hengen.” Joten sillä, 
mitä vihollinen yrittää käyttää sinun pelottelemiseen, ei 
ole mitään väliä,  kieltäydy antamasta periksi! Puolusta 
omaa maatasi Sanalla!

Minä kieltäydyn tulemasta pelotelluksi elämässäni, 
koska minä olen vahva siinä armossa, joka on 
Jeesuksessa Kristuksessa! Pelko on menettänyt 
voimansa minun ylitseni, sillä suurempi on Hän, joka 
on minussa, kuin hän, joka on maailmassa! Jumalan 
Sana on ottanut täyden hallintavallan ja ilmaisee 
itseään minun hengessäni, sielussani ja kehossani. 
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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On olemassa hengellinen maailma, joka on 
paljon tätä fyysistä maailmaa suurempi. Tämä 

fyysinen ulottuvuutemme on itse asiassa vain yksi osa 
tai alue tästä hengellisestä maailmasta. Raamattu sanoo 
Jumalan olevan Henki ja Hänen luoneen kaiken, mikä 
tarkoittaa siis sitä, että kaikkeen Jumalan luomaan on 
olemassa hengellinen yhteys. Mikään ei ole erillään 
Hänestä. Joten Hän loi henkimaailmaan fyysiselle 
ihmiselle oman alueensa, vaikka ihminen itsessään 
onkin hengellinen olento.

Jumala antoi ihmiselle fyysisen kehon siksi aikaa, 
kun ihminen on tässä Jumalan hengellisen maailman 
fyysisessä osassa. Joten maapallo ei ole todellakaan 
mikään erillinen kokonaisuus Jumalan todellisuuksissa. 
Muistele, kuinka Raamattu sanoo 1. Mooses kirjassa 
1:2 Jumalan Hengen liikkuneen vetten päällä. Jumalan 
Henki liikkui kaoottisen massan yllä, mikä tarkoittaa 
sitä, että maapallo oli Hengen saavutettavissa ja se 
tarkoittaa Hänen hallintavallan ulottuneen myös tänne 
asti. Koska monet eivät ole hoksanneet ja ymmärtäneet 
tätä asiaa ja sen tärkeyttä, he rajoittavat nyt suotta 
elämänsä vain tähän tämän maailman maalliseen 
osaan. He eivät ymmärrä sitä, että on olemassa vielä 
paljon suurempi hengellinen ulottuvuus.

Raamattu kertoo jokaiselle meistä uudestisyntyneistä 
siitä, kuinka meidän tulisi vaeltaa Hengessä. Kuinka sinä 
voit vaeltaa Hengessä? Hengessä vaeltaminen tarkoittaa 
Jumalan Sanan valossa kulkemista, vaeltamista Jumalan 
Valtakunnan periaatteiden mukaisesti. Tule tietoiseksi 
siitä, että sinä elät ja olet täysin toisesta todellisuudesta, 

OLE TIETOISENA HENGESTÄ 

Jos me Hengessä elämme, niin myös 
Hengessä vaeltakaamme 

(Galatalaiskirjekirje 5:25).

lauantai 28
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taivaan todellisuudesta, joka on tätä fyysistä maailmaa 
paljon suurempi. Tämä tietoisuus tulee nostamaan 
sinut jokaisen tässä maailmassa vallitsevan tekijän, 
epäonnistumisen, turhautumisen, pimeyden ja 
korruption yläpuolelle. 

Elämä on hengellistä. Me elämme siis kahdessa 
eri maailmassa. Mutta useimmat ihmiset ovat tietoisia 
päivittäin vain tästä fyysisestä todellisuudesta. Sen 
takia monet kokevat kipuja ja vaivoja; he ovat 
parantumattomien sairauksien uhreja, koska he eivät 
kykene kontrolloimaan elämäänsä hengellisestä 
todellisuudesta käsin. Raamattu sanoo meidän 
olevan maailmassa, mutta ei maailmasta. Sinä olet 
syntynyt Kristuksesta, taivaasta lähtöisin olevasta 
ihmisestä; sen takia sinä kannat taivaallista kuvaa 
itsessäsi. Olet lähtöisin Jumalan rakkaan Pojan 
Valtakunnasta. Halleluja! Tässä Valtakunnassa me 
toimimme jumalallisten periaatteiden mukaisesti; 
meidän strategiamme ja aseemme eivät ole tästä 
maailmasta (2. Korinttolaiskirje 10:4). Me hallitsemme 
armon kautta vanhurskaudessa ja voitamme Sanan 
kanssa ja Sanan kautta. Halleluja!

Minun ymmärrykseni silmät ovat avautuneet 
näkemään jumalall iset kykyni Kristuksessa 
sekä käsittämään ja ymmärtämään hengellisiä 
todellisuuksia siitä taivaallisesta Valtakunnasta, johon 
minä kuulun, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

TUNNUSTUS
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Asuinmaasi hallituksen ei kuulu päättää sinun 
elämäsi yltäkylläisyydestä, koska sinä olet 

Jumalan lapsi. On olemassa korkeampi hallitus 
-  taivaan hallitus - ja sinä kuulut tähän hallitukseen. 
Taivaan hallituksen alaisuudessa ollessasi taloudellinen 
menestyksesi on kokoaikaista ja jatkuvaa; sinulle 
on olemassa uusi tarpeiden täytön osuus jokaiseen 
päivääsi!

Toisin kuin tämän maailman hallituksil la, 
Jumalalla ei ole mitään “sosiaaliturvajärjestelmää” tai 
eläketukiohjelmia sinua varten. Hän on niin paljon 
suurempi ja Hän tekee asiat niin paljon paremmin. 
Hänellä on loistokas suunnitelma juuri sinun elämällesi 
ja Hän on tehnyt “sijoituksia” sinun tulevaisuuteesi.

Sinun ei tarvitse koskaan elää elämääsi 
hyväntekeväisyyden, eläkkeen tai muun valtiolta tai 
muilta ihmisiltä tulevan etuuden varassa. Raamattu 
sanoo, että Hän on lahjoittanut sinulle kaiken, mikä 
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan (2. Pietari 1:3); 
toisin sanoen sinulla on siis kaikki se, mitä sinä tarvitset, 
etkä tarvitse enää muualta mitään avustuksia tai tukia. 
Halleluja!

Jumalan suunnitelmana on, että sinä olisit tarpeeksi 
iso auttaaksesi muita. Hän ei siis tarkoittanut sinua 
olemaan sellaisena henkilönä, joka on itse avun 
tarpeessa. Raamattu sanoo pelastajien nousevan 
Siionin Vuorelta (Obadja 1:21); tällä tarkoitetaan siis 
juuri sinua ja minua. Olemme Jumalan perillisiä. Meidän 
kauttamme Hän siunaa ja tekee monia rikkaiksi. 
Puutteessa eläviä on niin paljon ympäri maailmaa ja 
meidän täytyy ottaa huomioon heidän hätähuutonsa.

Luimme avausjakeestamme kuinka Jeesus opetti 
opetuslapsiaan rukoilemaan. Tämän rukouksen 
yhtenä osana oli, “Anna meille tänä päivänä meidän 
jokapäiväinen leipämme.” Hän siis johdatti meidät 

VAURAUTTA JOKAISEEN PÄIVÄÄN
Anna meille tänä päivänä meidän 

jokapäiväinen leipämme (Matteus 6:11).

sunnuntai 29
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ymmärtämään, kuinka jokaiselle päivälle on oma 
osansa, juuri sinun nimilappusi siinä sen osan päällä! 
Taloudelliset provisiot, joita et ehkä ole koskaan 
osannut odottaa, ovat kertyneet talteen ja ne ovat 
odottamassa sinua.

Nyt sinun on siis korkea aika ottaa ne jo haltuusi. 
On sinun aikasi sanoa, “Isä, minä olen valmis; minä 
vastaanotan juuri nyt kaikki ne päivittäiset osuuteni, 
joita en ole koskaan edes pyytänyt!” Ole rohkealla 
mielellä ja kutsu ne esiin. Älä odota vain sitä, että 
pääsisit taivaaseen huomataksesi siellä, että sinulle 
olisi ollut tarjolla niin paljon enemmänkin, mistä et 
koskaan ottanut itse hyötyä irti. Tunnusta sitä, mikä 
on sinun. Sinun palkkasi, eläkkeesi tai yrityksestäsi 
saamasi voiton ei tulisi olla sinun elämäsi vaurauden 
lähde. Jumala on sinun lähteesi ja Hänellä on sinulle 
varattuna päivittäinen osa JOKAISEEN PÄIVÄÄSI. 
Kunnia Jumalalle! 

Kiitos Jumalalle, joka täyttää päivittäin kaikki 
tarpeeni Hänen hyvyydellään! Hän on kohdistanut 
kaiken armon - kaiken mielisuosion ja maanpäälliset 
siunaukset - saapumaan minulle yltäkylläisesti 
sillä tavalla, että olen aina ja kaikissa tilanteissa 
riippumatta siitä, minkälainen tarve minulla on, 
itseriittoinen - omistaen aina tarpeeksi niin, etten 
minä tarvitse mitään apua tai tukea sekä ollen 
aina varustettuna sellaisella yltäkylläisyydellä, 
että olen kykeneväinen kaikkiin hyviin töihin ja 
hyväntekeväisyyteen antamiseen.

TUNNUSTUS
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2. Korinttolaiskirje 10:3 sanotaan, “Vaikka me 
vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan 

mukaan sodi.” Emme ole osallisena fyysisessä sodassa; 
me olemme hengellisessä sodassa, jossa aseenamme 
on Jumalan Sana; se on Hengen miekkamme. Kun sinä 
vapautat Jumalan Sanan suustasi - Jumalan Rhema-
Sanan - sinä nouset hyökkäyskannalle hengellisessä 
todellisuudessa; vihollista pirstova voima on tällöin 
vapautettu. Tämä on se syy, miksi sinun kannattaisi 
mietiskellä Jumalan Sanaa.

Mietiskeltyäsi Jumalan Sanaa, oikein ahnaasti, siitä 
tulee suussasi hyvin voimallista. Tällaisen mietiskelyn  
aikana sinä et salli minkään häiriötekijän tulla häiritsemään 
sinua, vaan koko huomiosi on kohdistettuna Sanaan. 

Juuri tämä on se tekijä, joka tekee eron kahden 
henkilön välillä, joista toinen lainaa kirjoituksia 
ulkomuistista omasta päästään ja toinen taas lainaa niitä, 
koska ne ovat jo tulleet osaksi häntä itseään. Juuri tämä 
oli se syy, joka erotti myös Daavidin muista israelilaisista. 
Heistä jokainen oli ympärileikattu ja tietoinen liitosta 
Jumalan kanssa, mutta he kaikki vapisivat Goljatin 
edessä. Yksikään heistä ei uskaltanut asettua jättiläistä 
vastaan.

Mutta kun Daavid ilmaantui paikalle, hän ihmetteli 

HENGESSÄSI OLEVA SANA

Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja 
Hengen miekka, joka on Jumalan sana 

(Efesolaiskirje 6:17).

maanantai 30
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suuresti, miksi kaikki muut olivat Goljatista niin peloissaan 
ja hän sanoi, “...mikä tuo ympärileikkaamaton 
filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan 
taistelurivejä?” (1. Samuel 17:26). Hän siis sanoi, “Me 
olemme ympärileikattuja, ja ympärileikkauksen takia me 
olemme samalla puolella Jumalan kanssa. Mutta tämä 
mies taas on ympärileikkaamaton; hänellä ei ole Jumalaa 
puolellansa!” Ympärileikkauksella oli siis sellainen 
merkitys Daavidille, mistä muut eivät tuntuneet tietävän.

Juuri tätä tapahtuu silloin, kun sinulla on Sana 
hengessäsi. Jeesus sanoi, että sisimmästäsi on juokseva 
elävän veden virrat - lähteet, tulvat (Johannes 7:38). 
Kolossalaiskirje 3:16 sanotaan, että “Runsaasti asukoon 
teissä Kristuksen sana…” Ala ahnaaksi Jumalan Sanan 
opiskelijaksi ja mietiskelijäksi. Pidä Jumalan Sana 
sydämessäsi ja suussasi; se tekee sinusta ihmeen ja 
antaa sinulle voittavan mielenlaadun. Ylistys Jumalalle!

Elävän veden lähteet virtaavat sisimmästäni! 
Mietiskellessäni ja vastaanottaessani iloisesti Jumalan 
Sanaa henkeeni, se tuo tullessaan minusta esiin 
vanhurskautta, viisautta, ilmestyksiä, vaurautta, 
voittoja ja yltäkylläisyyttä! Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
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TIEDÄ KUKA SINÄ OLET

He eivät tiedä eivätkä he kykene 
ymmärtämään; he vaeltavat pimeydessä: 

kaikki maan perustukset ovat pois 
paikoiltaan (Psalmi 82:5 KJV).

tiistai 31

Monet ihmiset, jotka ovat ajautuneet uhrin 
asemaan elämässään eivät ole itse asiassa 

paholaisen uhreja vaan välinpitämättömyyden uhreja. 
Jumala sanoi, Hoosea 4:6 KJV, “Minun kansani 
tuhoutuu tiedon puutteeseen…” Hän ei siis sanonut, 
että Hänen kansansa tuhoutuisi paholaisen takia.

Mietipä tätä: mitä sinä tekisit tai miten sinä eläisit, 
mikäli saisit selville sen, että mikään sairaus ei voisi 
asettua kehoosi? Mikäli sinä huomaisit, että sinulla on 
elämä, joka on täysin kykenemätön epäonnistumaan, 
elämä, jota ei voi mikään kukistaa tai tuhota; kuinka se 
vaikuttaisi mielenlaatuusi?  Se muuttaisi aivan varmasti 
sinun arvostuksesi itseäsi kohtaan. Nämä olivat 
löydöksiäni Jumalan Sanasta monia vuosia sitten. Mutta 
monet eivät ole perehtyneet lainkaan näihin totuuksiin, 
minkä tuloksena he mittaavat heidän elämiensä asiat 
vain lihan mukaisesti: sen mukaan, mitä he pystyvät 
havaitsemaan luonnollisilla aisteillaan.

Elämäsi perustuu siihen tietoon, mitä sinulla 
on. Sinun standardisi omaa elämääsi koskien on siis 
rajoittunut sinun omaan tietämykseesi. Kukaan ei ole 
koskaan elänyt oman tietämyksensä yläpuolella. Mikäli 
sinulla on tietämystä Jumalan Sanasta, se tulee saamaan 
aikaan muutoksia elämässäsi. Avausjakeemme 
mukaisesti, “He eivät tiedä eivätkä he kykene 
ymmärtämään; he vaeltavat pimeydessä...” Juuri 
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Sydämeni tulvii tietämystä ja ymmärrystä hengellisistä 
asioista. Minä tiedän, kuka minä olen; olen Jumalan 
perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Minä tiedän, 
kuka minä olen ja mitä minulle kuuluu Kristuksessa. 
Elän kaikenlaisen puutteen, sairauden, taudin, 
häviön ja kaikkien tämän maailman alkeisvoimien 
yläpuolella. Elämäni kulkee vain ja ainoastaan ylös- ja 
eteenpäin, kirkkaudesta kirkkauteen, uskosta uskoon 
ja armosta armoon! Aamen.

TUNNUSTUS
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2. Pietari 1:2-3; 2. Korinttolaiskirje 5:17-18

tämän takia osa Jumalan lapsista kärsii ja kamppailee 
omissa elämissään. He eivät tiedä, minkälainen uusi 
luomus todella on.

Kun Jumalan Sanan todellisuus ja ymmärrys siitä, 
kuka sinä todella olet Kristuksessa, valkenee sinulle, 
sinä saavutat aivan yhtäkkiä ehdottoman luottamuksen 
ja itsenäisyyden tilan, kun ymmärrät sen, että maailma 
ei ole se, joka määrittelee mitä sinussa ja sinulle 
tapahtuu. Sinusta tulee tällöin Jeesuksen kaltainen; 
Hänellä ei ollut minkäänlaista tunnetta tarpeesta. 
Tämä on juuri se elämä, jonka Hän on tuonut meille. 
Ja kun sinä opiskelet ja mietiskelet Jumalan Sanaa, 
sinä et tule ainoastaan ymmärtämään omaa perintöäsi 
Kristuksessa, vaan sinä tulet myös vastaanottamaan 
sellaisen uskon, jonka avulla voit olla yhteydessä ja 
nauttia kaikista niistä siunauksista, jotka Jumala on 
jo tehnyt sinun saatavillesi Hänessä. Kunnia Hänen 
Nimelleen ikuisesti!



finnish

united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria:
01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

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

south  africa:  
+27 11 326 0971

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

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



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 
-satelliittiverkkojen välityksellä, jotka tarjoavat 
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle. 

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

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