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

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

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

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

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2,119 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 
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Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan 
tule Isä Jumalan tykö muutoin kuin Hänen 

kauttansa. Ole täysin vakuuttuneena tästä totuudesta 
ja julista sitä rohkeasti. Älä pelkää Hänen Nimensä 
julistuksesta seuraavia vainoja.

2. kirje Timoteukselle 3:12 (NIV) sanoo, “Itse 
asiassa, jokainen, joka tahtoo elää jumalallista 
elämää Kristuksessa Jeesuksessa, tulee kohtaamaan 
vainoa.” Alkuseurakunnan apostoleja pahoinpideltiin 
ja heitä kiellettiin julistamasta Jeesuksen Nimeä. 
Mutta sen sijaan, että he olisivat luovuttaneet 
uskottomien uskonnollisten veljien ja viranomaisten 
edessä, he jatkoivatkin Kristuksen julistamista entistä 
rohkeammin ja täyttivät koko Jerusalemin heidän 
opillaan (Apostolien teot 5:28). 

Antikristuksen henki tekee tämän päivän 
maailmassa työtään Evankeliumin julistamista vastaan, 
mutta he eivät ole minkäänlainen tekijä, sillä me olemme 
jo voittaneet heidät. 1. Johanneksen kirje 4:4 sanoo, 
“Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet 
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, 
joka on maailmassa” (1. Johannes 4:4).

Jäljittele tätä Paavalin päättäväisyyttä; mikään ei 
saanut häntä pelkäämään tai musertamaan hänen 
rakkauttaan Kristusta kohtaan ja hänen sydämen 

JULISTA SITÄ ROHKEASTI

Vaan, kun Pyhä Henki tulee 
teihin, niin te saatte voiman, ja te 
tulette olemaan minun todistajani 

(Apostolien teot 1:8).

torstai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 6:10-24 & Jesaja 31-32

Titus 1:1-16 & Jeremia  49

Sananlaskut 31:8-9 NET; Matteus 10:32-35

paloaan Evankeliumia kohtaan. Apostolien teoissa 
20:22-24 hän sanoi, “Ja nyt, katso, minä matkustan 
Jerusalemiin, (Pyhän) Hengen sitomana ja olen 
velvoitettuna seuraamaan [omaa vakaumustani] 
hengessä, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa -- Paitsi, 
että Pyhä Henki selkeästi ja painokkaasti vahvistaa 
minulle, että kaupunki toisensa perään vankeus ja 
kärsimykset odottavat minua. Mutta mikään näistä 
ei liikuta minua, enkä pidä omaa elämääni rakkaana 
itselleni, tahdon vain päättää vaellukseni ilolla ja viedä 
tämän Herralta Jeesukselta [minun haltuuni uskotun] 
saamani palvelutyön päätökseensä, uskollisesti 
todistaen Jumalan armon (Hänen ansaitsemattoman 
suosion, hengellisten siunausten ja laupeuden) 
hyvistä uutisista (Evankeliumista)” (AMPC).  

Sinulla tulee olla samanlainen vakaumus. Tämä 
kirkkauden täyteinen Evankeliumi, joka on uskottuna 
sinun vastuullesi, on aivan kaiken arvoista. Julista sitä 
rohkeasti kaikkialla.

Kallisarvoinen Isä, kiitän sinua Sanastasi, joka on 
sydämessäni niin kuin luissani palava tuli. Täytän 
oman kutsumukseni jumalallisten totuuksien 
kantajana omalle maailmalleni. Seison vahvana 
ja horjumattomana uskossa samalla, kun levitän 
sinun vanhurskauttasi ympäri maailmaa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kristinuskossa sinä uskot ja puhut: “Mutta 
koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin 

kirjoitettu on: “Minä uskon, sentähden minä 
puhun, niin mekin uskomme, ja sentähden me 
myös puhumme” (2. Korinttolaiskirje 4:13). Sinä et 
vastaanota Sanaa ollaksesi vain hiljaa. Mikäli sinä et 
vastaa Sanaan, siitä ei ole sinulle mitään hyötyä.

Sanaan vastaaminen tarkoittaa paljon enemmän 
kuin vain sen “toistamista”, mitä Jumalan on sanonut. 
Sinun täytyy sanoa jotain, mikä on yhdenmukaisessa 
linjassa sen kanssa, mitä Jumala on sanonut. Hän 
on sanonut esimerkiksi, että Hänen jumalallinen 
voimansa on myöntänyt sinulle kaiken, mikä elämään 
ja jumalisuuteen tarvitaan. Sinun vastauksesi tulisi olla, 
“Elämässäni ei ole minkäänlaista puutetta, koska kaikki 
kuuluu minulle! Minä menestyn kaikkialla ja kaikessa 
Jumalan kunniaksi!”

Oma tunnustuksesi on sinun vastauksesi Sanaan. 
Tämä on se, mikä tulee muuttamaan elämäsi 
olosuhteet. Joka kerta, kun Jumala puhuu, kaikki, mitä 
Hän sanoo, on ladattu täyteen voimaa. Hänen sanansa 
eivät ole koskaan tyhjiä.

OMA VASTAUKSESI AKTIVOI VOIMAN 

...sillä hän on sanonut...niin että 
me voimme sanoa rohkeasti… 
(Heprealaiskirje 13:5-6 KJV).

perjantai 2
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Filippiläiskirje 1:1-30 & Jesaja 33-34

Titus 2:1-15 & Jeremia  50

Roomalaiskirje 10:9-10; Filemon 1:6

Mitä Jumala on sanonut sinulle? Mitä sinulle 
on selvinnyt Sanasta sinua itseäsi koskien? Vastaa 
Sanaan. Ala nyt puhumaan sellaisia sanoja, jotka 
ovat yhdenmukaisessa linjassa Jumalan siunausten, 
suunnitelmien ja tarkoitusten kanssa Kristuksessa. 
Tunnusta sitä, että sinä menet eteenpäin ja tuot 
esiin Kristuksen kirkkautta kaikkialla. Julista sitä, että 
hyviä asioita tapahtuu sinulle, sinun kauttasi ja sinun 
ympärilläsi, koska sinä olet Aabrahamin siementä. 
Aktivoi Sanan voima omassa elämässäsi.

Sanani ovat täynnä jumalallista energiaa, ne 
luovat uusia kirkkaudentäyteisiä todellisuuksia 
sekä muuttavat olosuhteita ja elämän tilanteita 
mukautumaan oikeaan linjaan Kristuksessa olevien 
Jumalan siunausten, suunnitelmien ja tarkoitusten 
mukaisesti. Herra, minä kiitän sinua elämässäni 
olevasta Sanastasi, joka on iankaikkisesti luotettava, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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lauantai 3
SINÄ OLET TAIVAAN PARHAIMMAN 

ARVOINEN
Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, 

ette hopealla ettekä kullalla...vaan 
Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan 
(1. Pietarin kirje 1:18-19).

Sinun arvosi Jumalalle käy ilmi siinä hinnassa, 
minkä Hän maksoi sinun pelastuksestasi, ja 

tämä hinta on Jeesuksen Kristuksen kallisarvoinen 
veri. Tämä näyttää sen, kuinka mittaamattoman 
arvokas sinä todella olet Jumalalle. 

Älä tule koskaan sellaisten äänten pettämäksi, 
jotka kertovat sinulle, että et olisi mitenkään erityinen 
tai että sinä et olisi yhtään mitään. Se tosiasia, että 
sinä olet Jeesuksen Kristuksen veren arvoinen, kertoo 
paljon. Se määrittelee sinun todellisen arvosi. Kun 
ymmärrät tämän, sen tulisi herätellä esiin hengessäsi 
yhä suurempaa rohkeutta ja luottamusta. Mikään ei 
ole liian hyvää sinulle. Sinä olet taivaan parhaimman 
arvoinen.

Mietiskele tätä totuutta! Ajattele, puhu ja elä 
Jumalan mittaamattoman arvokkaan aarteen tavoin. 
Raamattu kertoo Hänen iloitsevan sinusta laulamalla 
(Sefanja 3:17 KJV), sillä sinä olet Hänen kunnia ja 
vanhurskaus. Näe itsesi niin kuin Hän näkee sinut 
ja silloin uskosi tulee olemaan paljon tehokkaampi. 
Halleluja! 
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Jaakob  1:18; Jesaja 43:7 NKJV; 1. Pietari 2:9

Elämäni on Jumalan kunniaksi, sillä minä olen Hänen 
ilonsa. Hänen armo, kauneus ja erinomaisuus tulevat 
julki minussa ja minun kauttani. Minä tuon tänään 
esille Kristuksen kirkkautta ja viisautta, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



finnish12

2. Pietarin kirje 3:9 kertoo meille, että Jumala ei 
tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan 

että kaikki tulisivat parannukseen. Hän todisti oman 
sitoumuksensa lähettäessään Jeesuksen kuolemaan, 
jotta ihmiset voisivat pelastua (Johannes 3:16). 
Vaikka Jumala onkin Itse näin sitoutunut pelastamaan 
kadotettuja, Hän haluaa toteuttaa tämän meidän 
kauttamme — Hänen pyhiensä kautta, joille Hän on 
uskonut “sovituksen viran.”

Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 16:15, 
“...Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
evankeliumia kaikille luoduille.” Meillä on kaikkein 
suurin kunnia täällä maan päällä; mahdollisuus 
julistaa Evankeliumia. Jumala on antanut meille 
harvinaislaatuisen mahdollisuuden olla Hänen 
partnereinaan maailman muuttamisessa; Hänen 
partnereinaan ihmisten elämien muuttamisessa.

Ajattelepa tätä tosiasiaa, että Jumala ei antanut 
vastuuta sielujen voittamisesta enkeleille, vaan sinulle 
ja minulle. Tämä Jumalan kirkkauden täyteinen 
Evankeliumi on uskottu meidän vastuullemme (1. 
Timoteus 1:11), joten ole uskollinen siinä. Ole 
jatkuvasti liikkeellä Evankeliumin asialla. Älä pysähdy 

KORKEA KUTSUMUS
 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on… 

antanut meille sovituksen viran
 (2. Korinttolaiskirje 5:18).

sunnuntai 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 2:19-3:1-11 & Jesaja 38-39

Filemon 1:1-9 & Jeremia  52

2. Korinttolaiskirje 6:1; 1. Korinttolaiskirje 1:9 AMPC;
 2. Korinttolaiskirje 3:5-6

ennen kuin Jumalan tuntemisen kirkkaus täyttää koko 
maan niin kuin vedet peittävät meret.

Mikä ihmeellinen siunaus, etuoikeus ja kunnia 
tämä onkaan, että Herra on tehnyt kaiken tämän 
ja nyt Hän on lähettänyt meidät julistamaan näitä 
hyviä uutisia ympäri maailmaa! Ja varmistaakseen 
sinun menestyksesi, Hän antoi sinulle Pyhän Hengen 
olemaan kanssasi ja sinun sisimmässäsi. Pyhä Henki 
tekee sinusta kykenevän, pätevän ja tehokkaan 
Evankeliumin palvelijan (2. Korinttolaiskirje 3:6). Hän 
antaa sinulle kyvykkyyden toimia rohkeana todistajana 
Kristuksen ylösnousemuksesta ja näin täytät oman 
kutsumuksesi.

Evankeliumin vieminen maan ääriin saakka on 
minulle sydämen asia ja korkea kutsumukseni 
Kristuksessa Jeesuksessa. Olen saanut suuren 
kunnian, etuoikeuden ja siunauksen osakseni, sillä 
minun käsiini on uskottu Kristuksen kirkkauden 
täyteinen pelastuksen Evankeliumi. Julistan sitä 
tänään voimallisemmin kuin koskaan aikaisemmin 
tuoden kaikki sen kuulevat ja uskovat pelastukseen. 
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Herra Jeesus sanoi, “Minun lampaani 
kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen 

ne, ja ne seuraavat minua” (Johannes 10:27). Monet 
ihmettelevät onko Jumalan äänen kuuleminen 
mahdollista maailmassa, jossa on niin monia eri ääniä. 
Mestarin sanat Johanneksen evankeliumissa 10:2-5 
selventävät tätä. Hän sanoi, “Mutta joka menee ovesta 
sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija 
avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän 
kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. 
Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden 
edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat 
hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan 
pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.”

Jumalan Sanan ymmärtäminen on avainasemassa. 
Mitä enemmän opiskelet Sanaa, sitä enemmän tunnistat 
ja tunnet Jumalan ääntä, sillä Jumala ja Hänen Sanansa 
ovat yhtä. Hän puhuu Sanansa kautta. Kaikki, mitä 
Hän sanoo sinulle; jokainen Jumalalta vastaanottamasi 
suunta ja ohje, on aina linjassa Hänen Sanansa kanssa. 
Kun mietiskelet Hänen Sanaansa, Hänen äänensä tulee 

HÄNEN ÄÄNENSÄ KUULEMINEN EI OLE 
MYSTEERI

maanantai 5

Minun lampaani kuulevat minun 
ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne 

seuraavat minua 
(Johanneksen evankeliumi 10:27). 
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Filippiläiskirje 3:12-4:1-3 & Jesaja 40-41

Filemon 1:10-25 & Valitusvirret  1

1. Samuel 3:9-10; Jesaja 30:21

sinulle entistä selkeämmäksi, jopa kaiken metelin ja 
häiriötekijöiden keskellä.

Mikäli sinun on ollut vaikeaa tunnistaa Jumalan 
ääntä, ratkaisu on yksinkertainen: vietä enemmän 
aikaa Sanan opiskelussa! Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, 
“Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana kaikessa 
viisaudessa….” Sananlaskut 4:20-21 sanoo, “Poikani, 
kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun 
sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne 
sydämesi sisimpään….” Jos pidät Sanan sydämessäsi, 
tulet kuulemaan Sanan sydämessäsi, koska Sana on 
Jumalan Ääni.

Tämän lisäksi, rukoile usein hengessä; rukoile kielillä. 
Tämä auttaa sinua saamaan henkesi herkemmäksi 
erottamaan Jumalan ääntä, suuntaa ja kehotuksia.

Rakas Isä, sinun Sanasi on lamppuna jaloilleni ja valona 
polullani. Henkeni on valmiina vastaanottamaan 
yliluonnollisia ideoita, visioita ja kehotuksia. Olen 
herkkänä ja hereillä tunnistamaan täydellisen tahtosi 
elämälleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 6

Nämä avausjakeessamme olevat alleviivatut 
sanat, jotka Jumala puhui Aabrahamille 

muistuttavat siitä, mitä Hän sanoi myöhemmin Aaronille 
4. Mooseksen kirjassa 18:20: “...Minä itse olen sinun 
osuutesi ja perintöosasi israelilaisten keskellä” (4. 
Mooses 18:20). Me ymmärrämme Raamatusta sen, 
että Herra jakoi perinnön kaikille Israelin heimoille 
pois lukien leeviläiset, joille Hän oli sanonut, “Minä 
olen sinun perintösi.”

Kuinka rikkaaksi voit tulla, kun kerran Herra Itse 
on sinun perintösi? Miten kirkkaudentäyteistä elämäsi 
voikaan olla? Psalmi 24:1 sanoo, “Herran on maa 
ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä 
asuvat.” Koska tämä on totta, niin silloin myös maa 
ja kaikki, mitä siinä on, kuuluu sinulle, koska sinä olet 
Hänen perillinen. Paavali ymmärsi tämän ja sanoi, 
“Kaikki on teidän” (1. Korinttolaiskirje 3:21). 

Nyt ymmärrät sen, miksi sinun ei tulisi käyttää 
aikaasi rukouksessa siihen, että pyydät Jumalalta asioita 
itsellesi. Mitä sinä voisit enää pyytää, kun Hän on jo 
antanut sinulle kaiken mukaan lukien oman Itsensä. 

SINULLA ON KAIKKI MITÄ TARVITSET

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille 
näyssä tämä Herran sana:  Älä pelkää, 
Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun 

palkkasi on oleva sangen suuri 
(1. Mooseksen kirja 15:1).
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Kristus on sinussa ja Kristus on kaikki. Tämän totuuden 
tulisi muuttaa sinun mielenlaatusi ja koko elämäsi.

Tarvitsetko sinä lisää voimaa? Raamattu sanoo 
Hänen olevan sinun voimasi! Joten ala todistamaan 
aivan kuten psalmin kirjoittaja, “...Herra on minun 
elämäni voima” (Psalmi 27:1). Tarvitsetko kenties 
lisää viisautta? Raamattu sanoo, että Kristus on sinun 
viisautesi (1. Korinttolaiskirje 1:30).

Sinulle on myönnetty jo kaikki, mitä voit tarvita 
elämään ja jumalisuuteen. Sinut on siirretty elämään 
kirkkauden, erinomaisuuden ja super-yltäkylläisyyden 
elämää. Ei ihme, että psalmin kirjoittaja huudahti, 
“Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on 
minulle annettu” (Psalmi 16:6). Kaikki on sinun!

Siunattu olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen 
Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella 
hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksessa. 
Minulle on annettu kaikki, mitä tosi elämään ja 
jumalisuuteen tarvitaan, ja minä siunaan maailmaani 
Kristuksen loppumattomalla rikkaudella ja Hänen 
Evankeliumillaan, jonka todistaja minusta on tullut, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jokainen päivä pitää sisällään mahdollisuuksia 
sinulle uskosi osoittamiseen krisTitustynä 

ja Jeesuksen Nimen tunnustamiseen sekä sen 
tunnustamiseen, mitä Hän sinulle merkitsee. Minkään 
ei tulisi viedä keskittymistäsi pois Mestarista, sillä Hän 
on kaikki, millä on oikeasti väliä. Julista rakkauttasi 
Häntä kohtaan ja sydämesi paloa Evankeliumille.

Jotkut sallivat suuttumuksen ja katkeruuden 
tukahduttaa heidän innokkuutensa ja tehokkuutensa 
toisten palvelemiseen. Heprealaiskirje 12:15 sanoo, 
“Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi 
Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri 
pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet 
sen kautta tule saastutetuiksi.” Älä lopeta sielujen 
voittamista tai kylmene Jumalan asioille sen takia, että 
joku on loukannut sinua.

Älä ota kevein mielin sitä pyhää etuoikeutta 
palvelemiseen, mikä meille on annettu Jumalan 
huoneessa. Sinulle on lahjoitettu kyvykkyys ja armo 
olla johdattamassa ihmisiä Kristuksen luokse, ja saat 
paljastaa heille Kuningaskunnan mysteerejä, joten tee 
siis sitä. Sillä sinua odottaa kaiken lopussa kirkkauden 
kruunu.  

PIDÄ YLLÄ SYDÄMEN PALOA 
EVANKELIUMIN PUOLESTA 

Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti 
kunnes minä tulen (Ilmestyskirja 2:25).

keskiviikko 7
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Raamattu kertoo niiden loistavan kuin taivaan 
tähdet, jotka saattavat toisia pelastukseen (Daniel 12:3). 
Jatka loistamistasi johdattaessasi toisia Kristukselle. Tee 
tästä elämäntyösi ja tärkein prioriteettisi.

Herra on minun voimani ja kilpeni. Sydämeni luottaa 
Häneen ja Hänessä saan avun ja tulen energisoiduksi. 
Olen inspiroituneena jakamaan Sanaa toisille ja 
johdattamaan monia sisälle Kristuksessa olevaan 
pelastukseen. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kun Herra Jeesus käveli täällä maan päällä, Hän 
sai aikaan ihmetystä ollessaan olosuhteiden 

herrana. Eräänä päivänä opetuslapset ihmettelivät 
Häntä ja kysyivät avausjakeessamme olevan 
kysymyksen. Tämä tapahtui heti sen perään, kun Hän 
oli tyynnyttänyt myrskyn.

Eräässä toisessa tapauksessa opetuslapset olivat 
matkanneet veneellä jo pitkän matkaa rannasta, kun 
he yhtäkkiä näkivät hahmon lähestyvän heitä veden 
päällä kävellen. Tämä hahmo oli Jeesus. Ja jälleen he 
ihmettelivät, “Mikä mies tämä oikein on, sillä hänhän 
uhmaa jo luonnonlakeja?” Ajattelepa Hänen taivaaseen 
astumista. Hän vain kohosi ylös taivaan pilviin.

On todella tärkeää tietää se, kuka Jeesus todella 
on. Ennen kuin tunnet Hänet, sinulla ei voi olla 
todellista uskoa Häneen ja silloin et tunne myöskään 
itseäsi. Tässä tulee nyt jotain todella poikkeuksellista: 
jokainen, joka uskoo Jeesukseen, vastaanottaa saman 
elämän, joka Hänellä on. Johannes 1:12-13 sanoo, 
“Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän 
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi...jotka eivät ole 
syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen 
tahdosta, vaan Jumalasta.”

ME OLEMME SAMANLAISIA KUIN HÄN 
ON

Mikä mies tämä oikein on? 
Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin 

(Markuksen evankeliumi 4:41).

torstai 8
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Huomaa, että jälkimmäinen osa sanoo sinun 
syntyneen Jumalasta. Tämä tarkoittaa, että sinä olet 
syntynyt samasta Sanasta, josta Jeesus tuli. 1. Pietarin 
kirje 1:23 sanoo, “Te, jotka olette uudestisyntyneet, 
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” Jaako- bin 
kirje 1:18 sanoo, “Tahtonsa mukaan hän synnytti 
meidät totuuden sanalla….”

Me olemme samanlaisia kuin mitä Jeesus on, sillä 
me olemme Sanan jälkeläisiä. Ei ihme, että Johannes 
sanoi, “Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa” (1. Johannes 4:17). Kaikki 
jumaluus asui Jeesuksessa. Hän oli Jumala elämässä 
täällä — kävelemässä ja puhumassa ihmiskehosta käsin. 
Tämä sama jumaluuden täyteys asuu tänä päivänä 
sinussa. Aivan kuten Hän, sinä olet nyt elävän Jumalan 
elävä ja liikkuva asunto. Halleluja! 

Minä olen elävän Jumalan temppeli, Hänen liikkuva 
päämajansa täällä maan päällä tänä päivänä. Hänessä 
minä elän, liikun ja olen. Suurempi on Hän, joka elää 
minussa. Olen täynnä Hänen täyteyttä ja minä tuon 
julki Kuningaskunnan totuuksia kaikkialla, missä 
kuljen. Aamen! 

TUNNUSTUS
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Jeesuksen elämä täällä maan päällä oli yhtä 
ehtymätöntä ihmeellisten siunausten, voittojen 

ja jumalallisen elämän esiintuloa. Hän oli tietoisena 
omasta jumaluudestaan ja ykseydestään Isän kanssa 
ja Hän puhui myös sen mukaisesti. Johanneksen 
Evankeliumissa 8:42 Hän sanoi, “...sillä minä olen 
Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni 
tullut, vaan hän on minut lähettänyt.” Tämän 
yhteyden seurauksena Hän sanoi, “Kaikki, mitä Isällä 
on, on minun…” (Johannes 16:15).

Kristuksen tarkoituksena täällä maan päällä oli 
sinun tuominen Isän yhteyteen. Raamattu kertoo 
meidän yhteytemme (ykseytemme) olevan Isän ja 
Pojan, Jeesuksen Kristuksen kanssa (1. Johannes 1:3). 
Sinä olet Jumalan perillinen ja ylösnousseen Kristuksen 
kanssaperillinen (Roomalaiskirje 8:17). Näin ollen kaikki 
se, mitä Hän omistaa, kuuluu sinulle. Voit tunnustaa 
rohkein mielin, “Kaikki, mitä Isällä on, on minun….” 
Jumalan Valtakunta on sinun.

Raamattu kertoo, että Kristus sinussa on kirkkauden 
toivo (Kolossalaiskirje 1:27). Sinulla on kaikki se, mitä 

KYSE ON SINUN JUMALALLISESTA 
SYNTYPERÄSTÄSI

Mutta jos te olette Kristuksen omat, 
niin te siis olette Aabrahamin 
siementä, perillisiä lupauksen 
mukaan (Galatalaiskirje 3:29).

perjantai  9
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Hän omistaa, koska sinä olet Hänessä. Siunattu olkoon 
Jumala! Ei ihme, että Paavali kirjoitti, “Älköön siis 
kukaan kerskatko ihmisistä….” (1. Korinttolaiskirje 
3:21). Älä kerskaile tai ylpeile yhteyksistäsi ihmisiin. 
Vaan sen sijaan, tunnista ja juhli omaa jumalallista 
syntyperääsi  ja kaikkea sitä, mitä yhteytesi Kristuksen 
kanssa on antanut sinulle.

Minä olen Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperil l inen. Juhlin omaa jumalall ista 
syntyperääni ja kaikkia näitä ihmeellisiä siunauksia 
sekä ykseyttäni Herran kanssa. Polullani on enkeleitä, 
ihmisiä ja kaikenlaiset tarvittavat resurssit, jotka 
auttavat minua täyttämään tarkoitukseni, ja näin 
tulen elämään aivan valtavan voitokkaan elämän. 
Vaellan tänään tietoisena Kristuksessa olevasta 
perinnöstäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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lauantai 10

Tämä, mitä juuri luimme avausjakeestamme, 
paljastaa sinun rajattoman voiman ja 

kirkkauden Kristuksessa Jeesuksessa; sen, mitä sinä 
voit tehdä suussasi olevalla Jumalan Sanalla (rhema). 
Muista, miten 1. Mooseksen kirjassa Raamattu kertoo 
maan olleen kaoottista massaa. Mutta, kun Pyhä Henki 
oli liikkunut sen yllä, Jumala antoi Sanan ja kaikki, mitä 
Hän puhui, tuli esiin. Hän on antanut tämän saman 
kyvykkyyden meille; kyvykkyyden puhua, mitä ikinä 
haluamme tulevan esiin.

Tärkeänä avaimena tähän toimii mietiskely. Aivan 
niin kuin Pyhä Henki liikkui (leijui, lensi) kaoottisen 
massan yllä, niin silloin, kun elämässäsi on tilanne, jonka 
tahdot muuttaa, ota aikaa Jumalan Sanan mietiskelylle. 
Mietiskelyn aikana sisimmästäsi alkaa nousemaan 
inspiroivia sanoja, jotka tulevat aikaansaamaan sen 
haluamasi muutoksen. 

Hoosea 14:2 sanoo, “Ota mukaasi sanoja”; mitä 
sinä tahdot elämääsi? Raamattu sanoo, että ilman 
Sanaa ei ole tehty mitään, mitä on olemassa! Mitä sinä 

PUHU JA LUO MITÄ TAHDOT

Uskon kautta me ymmärrämme, 
että maailmat on rakennettu 

Jumalan sanalla, niin että se, mikä 
nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä 

(Heprealaiskirje 11:3 KJV).
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tahdot tehdä? Älä itke sen tilanteen vuoksi; älä valita 
niistä kivuista! Kysymys kuuluu, mitä sinä tahdot nähdä? 
Miten sinä tahdot muuttaa sen hankalan tilanteen? 
Raamattu kertoo, että Jumala käski valon loistaa 
pimeydestä. Älä keskity ongelmaan, vaan keskity siihen, 
mitä sinä haluat ja puhu se esiin.

Älä sano, “Minulla on syöpä tai minulla on 
diabetes”. Kyse ei ole siitä “mitä sinulla on”; kyse on 
siitä, mitä sinä tahdot sen syövän tai diabeteksen sijaan. 
Jumalalla oli lähtötilanteena pimeys, mutta Hän puhui 
valon esiin. Sinut on luotu Hänen kuvaksi ja Hänen 
kaltaiseksi. Hengessäsi on Hänen kyvykkyytensä ja 
Hänen Sanansa on sinun suussasi. Puhu ja luo sitä, 
mitä sinä haluat. Halleluja!

Minä otan hyödyn irti Jumalan luovasta voimasta 
puhumissani sanoissa, jotka muokkaavat elämäni ja 
elinympäristöni täyteen kirkkautta, ja kaikki linjautuu 
oikeaan linjaan Jumalan täydellisen tahdon kanssa 
elämääni koskien. Kun puhun siunauksen sanoja 
elämääni, terveyttäni, talousasioitani, läheisiäni ja 
palvelutyötäni koskien, Pyhä Henki alkaa liikkumaan 
niiden yllä ja niistä tulee todellisuutta. Minä 
vaellan siunauksissa ja kaiken aikaa lisääntyvässä 
kirkkaudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jos olet uudestisyntynyt ja vastaanottanut 
Pyhän Hengen, sinä olet yhtä Herran kanssa. 

Hän on tullut asumaan sinun sisällesi ja tullut yhdeksi 
sinun henkesi kanssa. Hänen tarkoituksensa on ollut 
maailman perustamisesta lähtien olla erottamattomasti 
yhtä sinun kanssa. 

Hän on yhtä Jeesuksen kanssa; Hän oli niin 
vahvasti yhtä Jeesuksen kanssa, että kun Filippus kysyi 
Jeesukselta Johanneksen evankeliumissa 14, “Herra, 
näytä meille Isä, niin me tyydymme,” niin Hän vastasi 
Filippukselle sanoen, “Niin kauan aikaa minä olen ollut 
teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus!” 
Sitten Hän jatkoi, “Joka on nähnyt minut, on nähnyt 
Isän. Minä olen Isässä, ja Isä on minussa.”

Hän halusi meidän ymmärtävän Hänen ykseytensä 
Isän kanssa ja sen, että Hänen ansiostaan meillä on 
nyt tämä ykseys Isän kanssa. 1. kirje Johannekselle 
1:3 kertoo meille, “ja meillä on yhteys (ykseys, 
yhteenkuuluvuus) Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen 
Kristuksen, kanssa.”

Jeesus rukoili juuri tätä ennen kuin Hän meni 
ristille; viitaten kaikkiin niihin, jotka uskoisivat Häneen. 
Hän sanoi, “että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, 
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä 
olisivat...” (Johannes 17:21). Hän halusi, että me 

YKSEYTEMME ISÄN KANSSA

Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi 
henki hänen kanssaan

 (1. Korinttolaiskirje 6:17).

sunnuntai 11
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olisimme erottamattomasti yhtä Hänen ja Isän kanssa 
niin, ettei tämä maailma voisi erottaa meitä Hänestä. 
Ja juuri näin on tapahtunut. Jopa enkelitkin ovat aivan 
ihmeissään tästä, koska nyt, kun he katsovat sinua, 
he näkevät Jeesuksen! Tätä on kristinusko — Kristus 
sinussa; Isän Kuningaskunta tekemässä työtään sinussa. 
Halleluja! 

1. Korinttolaiskirje 1:9 sanoo, “Jumala on 
uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, 
yhteyteen.” Tätä Jumala on tahtonut ikiajoista 
saakka, mutta se on pidetty salassa aina maailman 
perustamisesta lähtien (Kolossalaiskirje 1:26-27). 
Mutta siunattu olkoon Jumala! Herra Jeesus antoi 
meille elämänsä, jotta tämä olisi nyt mahdollista. Nyt 
kaikki, mikä kuuluu Isälle, kuuluu myös meille, koska 
me olemme yhtä Hänen kanssaan. Sinä olet Hänen 
perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Halleluja! 

Rakas Isä, on niin suuri kunnia ja etuoikeus olla yhtä 
sinun kanssasi. Minä olen iankaikkinen voittaja ja 
vaellan aina sinun täydellisessä tahdossasi minua 
koskien, koska sinä johdatat minut kaikkeen 
totuuteen. Kiitos ohjauksestasi, kehotuksistasi ja 
siunauksistasi, joita saan vastaanottaa Hengen 
kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kaikki se pahuus, jumalattomuus ja petos, jonka 
Saatana ja hänen joukkonsa ovat saaneet 

aikaan tämän päivän maailmassa on jotain sellaista, 
johon ainoastaan Jeesuksen Kristuksen Seurakunta 
pystyy puuttumaan ja tekemään siitä lopun. Me 
olemme pahuutta pidättävä voima täällä maan päällä. 
Meillä on auktoriteetti Jeesuksen Nimessä estää näitä 
saatanallisia toimintoja tapahtumasta.

Rukouksen kautta voimme perustaa Jumalan 
vanhurskauden niihin paikkoihin, joissa tähän 
mennessä on hallinnut pimeyden voimat ja pahuuden 
hallitsijat. Älä istu vain toimeettomana; vaan ota oma 
paikkasi kuningaspappina ja valitse olla Herran puolella 
tuomassa Hänen tahtoaan tänne maan päälle. 

Lue Psalmistin kirjoittamat inspiroivat sanat 
meidän kutsumukseemme liittyen; lue siitä kunniasta 
ja etuoikeudesta, joka meille on annettu Jumalan 
pyhinä: “Iloitkoon pyhät kirkkaudessa...Olkoon 
Jumalan ylistys heidän suussaan ja kaksiteräinen 
miekka heidän käsissään; toimeenpankoon he 
koston pakanoille ja rangaistuksen ihmisille; sitokoon 
he kuninkaansa ketjuilla ja ylväät rautakahleilla; 
laittakoon he toteen sen tuomion, josta on kirjoitettu: 

OTA OMA PAIKKASI KUNINGASPAPPINA

Väkivallasta ei enää kuulla 
maassamme eikä rajojemme 
sisällä vallitse tuho ja turmio. 

Vaan pelastusta tullaan kutsumaan 
muuriksemme ja ylistystä 

portiksemme 
(Jesajan kirja 60:18 AMPC).

maanantai 12
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tämä kunnia on kaikilla hänen pyhillään. Ylistäkää te 
HERRAA” (Psalmi 149:5-9 KJV).

Jopa juuri nyt, julista rohkeasti, että ne pahat 
henget, jotka ovat vastuussa tässä maailmassa 
tapahtuvasta kaaoksesta ja pahuudesta tulevat pois 
leikatuiksi. Julista, että niiden vaikutus tulee kokonaan 
pois leikatuksi ja että Jumalan kirkkaus ja kunnia 
valtaavat koko maanpiirin. Ota aikaa hengessä 
rukoilemiselle. Julista, että kaikki se järjettömyys tulee 
valoon, mitä tapahtuu tänä päivänä niiden kautta, jotka 
vievät eteenpäin ja tukevat antikristuksen agendaa, 
ja julista, että kaikki heidän pahat tekonsa tulevat 
paljastetuiksi ja että ne epäonnistuvat.

Näinä viimeisinä päivinä Jumalan ihmisten tulee 
jatkuvasti julistaa rohkeana Hänen vanhurskauttaan 
ja ylistystään sekä johdattaa koko ajan enemmän ja 
enemmän sieluja Kristuksessa Jeesuksessa olevaan 
pelastukseen. Aamen.

Rakas Isä, otan oman paikkani kuningaspappina, 
jotta voin saada aikaan muutoksia kaikkialla 
ympäri maailmaa. Teen lopun kaikista Saatanan 
pahoista juonista ja suunnitelmista, ja julistan, että 
Evankeliumin valo loistaa kirkkaasti kaikkialla ympäri 
maailmaa. Julistan, että ne, jotka ovat tällä hetkellä 
kadotuksen tiellä, kääntyvät pimeydestä valoon 
ja että heistä tulee osanottajia Jumalan armoon, 
rakkauteen ja vanhurskauteen, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen!

RUKOUS
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tiistai 13

Aivan kuten yksikään toinen apostoli ei antanut 
meille yhtä syvällistä ilmestystä Seurakunnasta 

kuin Paavali, ei myöskään yksikään evankeliumin 
kirjoittajista antanut meille sellaista ilmestystä Jeesuksen 
persoonasta, lihaksi tulleesta Sanasta, kuin Johannes. 
Hän kertoo meille tarinan Sanasta aivan alusta alkaen.
Johanneksen evankeliumissa 1:10-14 (KJV) hän kertoo, 
kuinka “Hän oli maailmassa, ja maailma oli tehty 
hänen kauttaan, ja maailma ei häntä tuntenut…Ja 
Sana tehtiin (tuli) lihaksi ja asui meidän keskellämme, 
(ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista 
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä,) täynnä 
armoa ja totuutta.” Halleluja! Kuka oli siis tämä 
maailmaan tullut, jota maailma ei tuntenut? 

Sinä saattaisit vastata tähän kysymykseen “Jeesus!” 
Johannes ei kuitenkaan puhunut tässä tapauksessa 
Jeesuksesta; vaan hän viittasi Sanaan. Lue uudelleen jae 
14; siinä sanotaan, “Ja Sana tehtiin (tuli) lihaksi ja asui 
meidän keskellämme…” Johannes kertoo sinulle tässä 
Jeesuksen alkuperän. Muiden evankeliumien kirjoittajat 
(Matteus ja Luukas) taas aloittavat evankeliuminsa 

JEESUS - SANA LIHAKSI TULLEENA
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
 (Johanneksen evankeliumi 1:1-3).
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käymällä läpi Jeesuksen maallista sukuluetteloa, 
kun taas Johanneksen evankeliumi julistaa Hänen 
jumaluuttaan ja antaa meille tiedon Jeesuksen 
Kristuksen todellisesta alkuperästä — siitä, kuka Hän 
todella on.

Jeesus Kristus on Sana, joka on ollut olemassa 
jo ennen kaikkea luomakuntaa ja jonka kautta 
kaikki luotu on saanut alkunsa (Johannes 1:1-3). 
Hänen syntymänsä oli todella suuri hämmästyksen 
ja ihmetyksen aihe; Jumalan luova Sana tuli yhtäkkiä 
kapaloiduksi vauvana seimeen: “Sana” oli näin tullut 
asumaan ja elämään ihmisten keskelle! Tämän takia he 
kutsuivat Häntä “Emmanueliksi” (Jumala kanssamme) 
(Matteus 1:23). Jokainen askel, jonka Jeesus otti, oli 
Jumalan Sana kävelemässä; Sana persoonaksi tulleena. 
Tulemme oppimaan tästä vielä lisää seuraavan päivän 
opetuksessa.

TUNNUSTUS
Siunattu Herra Jeesus, sinä olet ikiaikojen Kallio; 
ainoa todellinen Jumala! Sinun kauttasi on luotu 
kaikki, mikä luotu on. Kuinka suuri ja mahtava sinä 
oletkaan! Olet armon ja totuuden ruumiillistuma. 
Olet elämän Sana, tämän maailman toivo ja elävä 
leipä suoraan taivaasta, joka antaa elämän jokaiselle 
tämän maailman ihmiselle. Siunattu olkoon Nimesi 
iankaikkisesti!



finnish34

Silloin, kun sinä todella opiskelet ja ymmärrät 
kunnolla sen, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen 

Nimestä, sinun uskosi tulee vahvistumaan toden teolla. 
Koko elämänasenteesi ja suhtautumisesi ympärilläsi 
oleviin asioihin tulee muuttumaan. Filippiläiskirjeessä 
2:9-10 KJV sanotaan, “Sentähden on Jumala hänet 
korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, joka 
on kaikkien nimien yläpuolella: Jotta Jeesuksen 
nimessä jokaisen polven on notkistuttava, niin 
taivaassa kuin myös maan päällä, sekä myöskin maan 
alla olevien.”

Juuri nyt, Hänen Nimessään siis jokainen polvi 
notkistuu; demonit vapisevat ja helvetti tärisee. 
Halleluja! Hän sanoi, “Minun nimessäni he (ne, jotka 
uskovat Häneen) ajavat ulos riivaajia.” Sinun ei siis 
tarvitse koskaan hikoilla ajaaksesi demoneja ulos. 
Kaikki se, mitä sinulta siihen vaaditaan, on se, että 
käytät vain Jeesuksen Nimeä.

Paholainen voi yrittää manipuloida mieltäsi ja 
vakuutella sinulle, että sinä et olisi “kelvollinen” tai 
tarpeeksi “voimakas” ajamaan häntä ulos. Älä koskaan 

HÄNEN NIMESSÄÄN ON KAIKKI VOIMA

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat: minun nimessäni he ajavat 
ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä 

(Markuksen evankeliumi 16:17).

keskiviikko 14
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hyväksy hänen valheita. Jeesus on antanut sinulle 
auktoriteetin. Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 
10:19: “Katso, minä olen antanut teille vallan tallata 
käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä mikään ole teitä vahingoittava.”

Sinulla on siis kaikki se, mitä demonien ulos 
ajamiseen tarvitaan - Jeesuksen Nimi. Kaikki se, mitä 
tässä maailmassa ja sen ulkopuolella on, on alamaisena 
tälle Nimelle. Elä siis voitokkaasti ja hallitse olosuhteita 
Hänen Nimessään.

Kaikki, mitä tässä maailmassa ja sen ulkopuolella 
on, on alamaisena Jeesuksen Nimelle. Harjoitan 
auktoriteettiani Hänessä ja pidän paholaisen ja 
hänen joukkonsa kurissa ja nuhteessa sekä lyötynä, 
eläessäni kaiken aikaa voitokkaasti ja hallitessani 
kaikkia elämän olosuhteita ja tilanteita, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Raamattu kertoo meille sen, että Jumala on 
rakkaus (1. Johannes 4:8); rakkaus on Hänen 

luontonsa eli se, kuka Hän todella on. Kun me 
tarkastelemme rakkauden ominaispiirteitä, puhumme 
silloin Jumalan ominaispiirteistä.  Kun sovellamme tätä 
nyt avausjakeeseemme, niin se menee näin, “Jumala 
on pitkämielinen, ja kärsivällinen ja lempeä; Jumala ei 
koskaan kadehdi eikä kiehu yli mustasukkaisuudesta, 
Jumala ei ole kerskaileva tai turhamainen eikä 
pöyhkeile.” Halleluja! 

Muistele seuraavaksi sitä, kuinka Jeesus eli 
ollessaan täällä maan päällä! Hän oli rakkauden 
ilmentymä. Hänen työnsä olivat rakkauden tekoja. Hän 
oli rakkaus liikkumassa ympäriinsä. Rakkaus kumpusi 
Hänestä Hänen vaeltaessaan Galilean kaduilla. 
Rakkaus täytti koko ilmapiirin. Entäpä sitten sinä? 
Raamattu kertoo, että sinä olet Jumalan jälkikasvua 
(1. Pietari 1:23), mikä tarkoittaa siis sitä, että sinä olet 
rakkauden jälkikasvua.

Kotkan jälkeläinen on kotka. Ihmisen jälkeläinen 
taas on ihminen. Rakkauden (Jumalan) jälkeläinen 
on näin ollen rakkaus! Joten, mikäli nimesi olisi 
esimerkiksi Petteri, sinun tulisi sanoa näin, “Petteri 

RAKKAUDEN JÄLKIKASVUA

Rakkaus on pitkämielinen, ja 
kärsivällinen ja lempeä; rakkaus 
ei koskaan kadehdi eikä kiehu 
yli mustasukkaisuudesta, ei ole 

kerskaileva tai turhamainen eikä 
pöyhkeile

(1. Korinttolaiskirje 13:4 AMPC).

torstai 15
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on pitkämielinen, ja kärsivällinen ja lempeä; Petteri ei 
koskaan kadehdi eikä kiehu yli mustasukkaisuudesta, 
ei ole kerskaileva tai turhamainen eikä pöyhkeile.” 
Ylistys Jumalalle!

Jumalan Sana näyttää meille sen, keitä me todella 
olemme; Sana on peili. Kun sinä katsot tähän Sanan 
peiliin, älä unohda sitä, kuka sinä todellisuudessa 
olet: olet kärsivällinen, ystävällinen, suvaitsevainen, 
rakastava ja nöyrä. Mikäli yli- tai vihamielisyys nostavat 
päätään sinussa, kieltäydy niistä samantien ja julista, 
“Minä en ole ylimielinen; vaan minä olen nöyrä. Olen 
täynnä rakkautta aivan kuten Jeesus on; minä elän 
Hänen Nimessään; sen takia minä toimin ja vaellan 
aivan samalla tavoin kuin Hän.”

Anna siis Kristuksen rakkauden - rakkauden, joka 
sitoo sinut täydellisyyteen - hallita aina sydämessäsi.  
Tuo esiin hengessäsi olevaa Jumalan rakastavaa 
luontoa aina ylenpalttisesti ja säteile taivaan kirkkautta 
ja kauneutta omaan maailmaasi.

Minä säteilen ja tuon esiin Jumalan rakkautta. 
Suhtaudun toisiin armollisesti kaikella nöyryydellä, 
huomaavaisuudella ja kärsivällisyydellä tuoden julki 
taivaan kirkkautta ja kauneutta omaan maailmaani. 
Minä en ole kateellinen, mustasukkainen, kerskaileva 
tai pöyhkeä, vaan ilmaisen ainoastaan avuliaisuutta ja 
ystävällisyyttä sen rakkauden ansiosta, jonka Jumala 
on lahjoittanut sydämeeni Pyhän Henkensä kautta. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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KrisTitustyinä me poikkeamme Vanhan 
Testamentin ajan ihmisistä. Vanhassa 

Testamentissa ihmiset kutsuttiin noudattamaan 
Sanaa; Uudessa Testamentissa me taas olemme 
Sanan harjoittajia; me olemme Sanan esiintuloa; tätä 
kutsutaan siis peilikuvaperiaatteeksi. Jumalan ideana on 
siis se, että Hän näyttää sinulle, kuka sinä olet, jonka 
jälkeen sinun tulee elää sen mukaisesti.

Tämän takia, kun tutustut vaikkapa sellaiseen 
jakeeseen kuten Efesolaiskirje 4:25: “Luopukaa 
siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, 
sillä me olemme saman ruumiin jäseniä…”, sinun 
tulisi toimia sen jälkeen tämän jakeen mukaisesti ja 
luopua valehtelusta. Jumalan peili näyttää sinulle, että 
krisTitustynä sinä olet sellainen henkilö, jonka ei kuulu 
valehdella, joten luovu siitä. Tämä jae ei ole kuitenkaan 
käsky. Vanhassa testamentissa annettiin käsky, että 
ei saa valehdella. Mutta Uudessa Testamentissa me 
teemme Sanan ja vaellamme totuudessa. Raamattu 
sanoo, “lakia ei ole tehty vanhurskaalle” (1. 

TIEDÄ KUKA OLET JA ELÄ SEN 
MUKAISESTI

Saadakseen asetetuksi eteensä 
kirkastettuna seurakunnan, jossa ei 
olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään 

muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja 
nuhteeton (Efesolaiskirje 5:27).

perjantai 16
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Timoteus 1:9), ja me olemme Jumalan vanhurskaat 
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 Jumala antoi lain käskyt Vanhassa Testamentissa, 
mutta Uuden Testamentin ajassa Hän lahjoitti meille 
Hänen oman luontonsa - Hänen oman vanhurskautensa 
- jotta me voisimme elää oikein. Tämä selittää sen, miksi 
tunnet olosi “vaikeaksi” sisimmässäsi silloin, jos olet 
tehnyt jotain sellaista, mikä ei ole yhtenäisessä linjassa 
tämän uuden vanhurskaan luontosi kanssa. Näin ollen 
sinä pystyt siis kertomaan toimistasi ja tuomitsemaan 
tekosi omasta hengestäsi käsin, koska Hänen valonsa 
on sinussa. Tämän takia me opetamme kaiken aikaa 
vanhurskaudesta, jotta Jumalan ihmiset tulisivat 
tietoisiksi siitä, keitä he ovat Kristuksessa ja eläisivät 
uuden luontonsa mukaisesti.

Olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa, 
pyhä ja nuhteeton Hänen silmissään. Olen tietoisena 
Hänen vanhurskauden luonnosta hengessäni; sen 
takia minä vaellan joka päivä täydellisyydessä ja Isän 
rakkaudessa sekä tuon päivittäin ilmi vanhurskauden 
tekoja. Aamen.

TUNNUSTUS



42 finnish

lauantai 17

Kristinuskossa me emme tee päätöksiä 
omien tunteidemme perusteella, vaan me 

seuraamme Sanaa. Sillä, että “tunnetko” olevasi 
Häntä lähellä vaiko et, ei ole mitään merkitystä. Sinä 
elät Hänessä ja Hän elää sinussa. Joten kuinka paljon 
lähemmäksi sinä voisit enää päästä jotakuta, joka elää 
jo sinussa?

Jumala haluaa, että sinä tunnet Hänen Sanansa ja 
että sinä kasvat Hänen Sanansa tuntemisessa, ja että 
vaellat sen totuuden valossa, että sinä olet yhtä Hänen 
kanssaan. Hän tahtoo, että sinä elät sen mukaisesti, mitä 
Hänen Sanansa sanoo sinusta, eikä omien tunteidesi 
tai toisten mielipiteiden mukaisesti. Paholainen saattaa 
valehdella sinulle ja saada sinut tuntemaan, että olisit 
muka edelleen syntinen, mutta älä tule petetyksi. Sinä 
päivänä, jolloin sinä annoit sydämesi Kristukselle, sinut 
uudelleen luotiin ja sinusta tuli Jumalan vanhurskaus 
Hänessä. 

2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on 
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 
Jumalan täytyi kertoa tämä sinulle, koska sinun mielesi 

SEURAA SANAA, ÄLÄ OMIA 
TUNTEITASI

Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi 
olla Jumalalle otolliset 
(Roomalaiskirje 8:8).
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ei tiedä tästä, eikä pysty käsittämään tätä. Kyse on 
ilmestystiedosta, jonka ihmisen henki voi vastaanottaa 
vain Pyhän Hengen kautta.

Riippumatta siitä, miltä sinusta saattaa “tuntua”, 
Hän tahtoo, että sinä “näet” sen, että sinä olet nyt 
Kristuksessa. Kaikki vanhat tapasi ovat kadonneet; 
kaikki vanhat turhautumiset ja kamppailut ovat 
kadonneet. Sinulla on täysin uusi kirkkauden ja 
vanhurskauden elämä. Halleluja!

Minä vaellan uskossa, en siis vaella enää aistieni 
varassa. Minä hyväksyn ja julistan vain sitä, mitä 
Sana sanoo minusta, ja elän Sanan todellisuudessa ja 
Sanan mukaisesti. Minä olen Kristuksessa ja Kristus 
on minussa. Isä, minä kiitän sinua tästä siunatusta 
yhteydestäni sinun kanssasi. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Kukaan ei ole koskaan puhunut niin kuin 
Jeesus. Katso näitä Hänen rohkeita sanojaan 

ylempänä olevassa jakeessa! Hän sanoi “Kaikki, mitä 
Isällä on, on minun.” Ja miten kaunista se onkaan, että 
Hän on tehnyt tämän kaiken myös sinun omaksesi. 
Roomalaiskirje 8:17 sanoo, että sinä olet Jumalan 
perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Halleluja!

1. Korinttolaiskirjeessä 3:21 apostoli Paavali 
kirjoitti, “Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä 
kaikki on teidän.” Hän meni vielä tästäkin askeleen 
pidemmälle jakeessa 22, kun hän sanoi, että koko 
maailma on sinun. Kuinka voisi olla edes mahdollista, 
että joku tietäisi tämän, mutta eläisi siltikin vielä 
puutteenalaisena tai köyhyydessä? Pietari ymmärsi 
tämän ja julisti, “Koska hänen jumalallinen voimansa 
on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 
jumalisuuteen tarvitaan…” (2. Pietari 1:3).

Jos sinä hyväksyt, mietiskelet ja elät tämän totuuden 
mukaisesti, mikään ei voi saada sinua pelkäämään; et 
pelkää enää vaihtelevia elämän olosuhteita ja voimia tai 
maasi hallintoa. Vaan sinä ajattelet suuresti, koska olet 
tietoisena siitä, että maailma kuuluu sinulle Kristuksessa 
Jeesuksessa. 

SINÄ OMISTAT MAAILMAN

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

ottaa minun omastani ja julistaa teille 
(Johanneksen evankeliumi 16:15).

sunnuntai 18
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On hyvin mielenkiintoista, että Hän ei sanonut, 
että maailma kuuluu niille, jotka elävät maailman 
“parhaimmissa” maissa. Ajattelepa tätä: missä Jeesus 
syntyi? Todella pienessä kaupungissa, pienessä maassa. 
Mutta tästä pienestä maasta käsin, Hän hallitsi koko 
maailmaa. Hän sanoi omille opetuslapsilleen, “...olkaa 
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” 
(Johannes 16:33). Hänen syntymäpaikkansa tai 
maantieteellinen sijantinsa eivät voineet rajoittaa häntä. 

Sinun menestykselläsi tai suurenmoisuudellasi ei 
ole mitään tekemistä sen kanssa, missä sinä elät, missä 
olet syntynyt, ketkä sinun vanhempasi ovat tai mitä teet 
työksesi. Kyse on siitä, kuka sinä olet Kristuksessa. Olet 
kaikkivaltiaan Jumalan perillinen ja Sana julistaa, että 
kaikki on sinun. Elä tässä tietoisuudessa ja näin tulet 
elämään hallintavallassa ja omavaraisena joka päivä.

Jumalan jumalallinen voima on lahjoittanut minulle 
kaiken, mitä tarvitsen elämään ja jumalisuuteen. 
Minulta ei puutu mitään, enkä minä tarvitse mitään. 
Minä olen Aabrahamin siementä ja siksi koko 
maailma on minun. Kaikki on minun, koska minä olen 
Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. 
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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On olemassa monia,  jotka eivät ole 
ymmärtäneet, mitä todellinen kristinusko 

on ja tästä syystä he edelleen etsivät Jumalaa. Sinä 
saatat nyt sanoa, “Mutta Jeremian kirjassa 29:13-14 
(KJV) sanotaan, “Te etsitte minua ja löydätte minut, 
kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin 
minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja 
minä vapautan teidät vankeudesta….” Mutta tätä 
Raamatun kirjoitusta ei ole kirjoitettu krisTitusylle. Sinä 
olet uudestisyntynyt, joten et ole enää vankeudessa.
Jeremia viittasi tässä jakeessa israelilaisiin. Älä elä 
Vanhan Testamentin elämää Uudessa Testamentissa. 
Lopeta Jumalan etsiminen. Hän elää sinussa.

Kolossalaiskirje 2:6 sanoo, että nyt kun olemme 
vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen, meidän 
tulee myös elää Hänessä. Me emme siis ole etsimässä 
Häntä, vaan Hän on jo meissä. Me olemme päässeet 
perille, sillä me olemme syntyneet Hänestä ja elämme 
Hänen läsnäolossaan. Me emme siis enää yritä pyrkiä 
Hänen läsnäoloonsa.

Kristinuskossa ei ole kyse siitä, että yrittäisimme 
pyrkiä Jumalan länsäoloon; kristinuskossa me 

LÖYDÄ ITSESI HÄNESTÄ

Ja Esaias on rohkea ja sanoo: Minut 
ovat löytäneet ne, jotka eivät minua 

etsineet; minä olen ilmestynyt 
niille, jotka eivät minua kysyneet  

(Roomalaiskirje 10:20). 

maanantai 19
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kannamme Jumalan läsnäoloa mukanamme. Sinä olet 
täällä todisteena Hänen elävästä asuinsijasta. Kun 
sinä saavut paikalle, silloin Jumalan läsnäolo saapuu 
paikalle! Sinä olet tätä “läsnäoloa”. Halleluja! Paavali 
sanoi, että me tuomme julki Hänen tuntemisensa 
tuoksua kaikkialla (2. Korinttolaiskirje 2:14). Kun sinä 
saavut paikalle, Hän saapuu paikalle, koska sinä olet 
yhtä Hänen kanssaan. 

Sillä hetkellä, kun sinä ymmärrät tämän totuuden, 
kaikki etsimisesi tulee loppumaan. Siitä hetkestä lähtien 
tapasi ylistää muuttuu, rukous elämäsi muuttuu, uskon 
elämäsi muuttuu ja aivan kaikki muuttuu! Sinä tulet 
ymmärtämään, että elät tässä täyttymyksessä kaiken 
aikaa, miellyttäen Häntä aivan kaikissa asioissa. 
Siunattu olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti!

Kallisarvoinen Isä, kiitos siitä, että kaikki mitä voin 
koskaan tarvita elämässäni, on Kristuksessa, ja että 
Kristus on minussa. Minulla on Kristus ja se tarkoittaa 
sitä, että minulla on aivan kaikki, mitä tarvitsen. Kiitos 
tästä etuoikeudesta, että saan olla osana Hänen 
ruumiistaan, Hänen lihaansa ja luitaan! Minussa 
elävä Kristus on varmuuteni jatkuvasta voiton ja 
loppumattoman menestyksen elämästä. Halleluja! 

RUKOUS
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Raamattu sanoo, että Jeesuksessa asuu 
kaikki jumaluuden täyteys ruumiillisesti 

(Kolossalaiskirje 2:9). Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen, 
joka tahtoo tietää, miltä Jumala näyttää, tulisi katsoa 
Jeesukseen. Ei ihmekään, että Jeesus sanoi Filippukselle, 
“...Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” Jeesus on 
tarkka kuva Isän persoonan olemuksesta. 

Jotkut uskovat, että taivaassa olisi kolme 
valtaistuinta: yksi Isälle, toinen Pojalle ja kolmas Pyhälle 
Hengelle, mutta tämä ei ole totta. Isä on ilomielin 
asettanut Jeesuksen olemaan kaiken perillinen, mukaan 
lukien myös Hänen valtaistuimensa.

Taivaassa on vain yksi valtaistuin ja Jeesus istuu 
tämän valtaistuimen päällä. Missä Isä sitten on? Hän 
on Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että Isää miellytti 
se, että Hänessä (Jeesuksessa) asuisi kaikki täyteys 
(Kolossalaiskirje 1:19). Sitten Kolossalaiskirjeessä 
2:9 kerrotaan, että Hänessä (Jeesuksessa) asuu koko 
jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Jos siis olet nähnyt 
Jeesuksen, olet nähnyt Isän. 

Ei ihmekään, että juutalaiset alkoivat keräämään 
kiviä maasta ja halusivat tappaa Jeesuksen, kun Hän 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 10:30, “Minä ja 
Isä olemme yhtä”. Mutta minkä tähden? Juutalaiset 
sanoivat, että Jeesus teki itsensä samanarvoiseksi 
Jumalan kanssa: “...vaan jumalanpilkan tähden, 

JEESUS ON JUMALAN OLEMUKSEN 
TARKKA KUVA 

Filippus sanoi hänelle: “Herra, näytä 
meille Isä, niin me tyydymme”. 

Jeesus sanoi hänelle: “Niin kauan 
aikaa minä olen ollut teidän 

kanssanne, etkä sinä tunne minua, 
Filippus! Joka on nähnyt minut, 

on nähnyt Isän; kuinka sinä 
sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’? 

(Johanneksen evankeliumi 14:8-9).
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ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi 
Jumalaksi”(Johanneksen evankeliumissa 10:33).

Juutalaiset ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti 
sanoessaan, “Minä ja Isä olemme yhtä.” Mutta 
heidän mielestään nämä sanat olivat jumalanpilkkaa, 
koska he eivät ymmärtäneet sitä, kuka Jeesus todella 
oli. Hän on Jumaluuden ruumiillistuma. Kun sinä näet 
Jeesuksen, sinun ei tarvitse enää etsiä erikseen Isää tai 
Pyhää Henkeä. Jeesus on täydellinen ja tarkka kuva 
Jumaluudesta. Hän on ilmaisu Jumalan kirkkaudesta 
ja Hän on saanut perintönsä mukana kaikkein 
suurenmoisimman nimen mitä taivaissa ja maan 
päällä on. Filippiläiskirje 2:9-11 sanoo, “Sentähden 
onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut 
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 
niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 
notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että 
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan 
alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Hän 
on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. Halleluja!

Rakas Herra Jeesus, minä annan sinulle kaiken 
kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Sinä olet 
kirkkauden Kuningas ja kirkas aamutähti! Sinä olet 
Jumalan kirkkauden säteily, jumaluuden kauneus 
ja täydellisen tarkka ilmaisu Isän persoonasta. 
Kallisarvoinen pelastajani, minä palvon ja ihailen 
sinua, sillä ei ole ketään toista niin kuin sinä! 
Hallitkoon sinun kuningaskuntasi täällä maan päällä 
ja tulkoon se perustetuksi kaikkien ihmisten sydämiin 
iankaikkisesti. Aamen.

RUKOUS
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Kun me sanomme, että “Jeesus on Herra”, 
se on paljon enemmän kuin vain jokin 

uskonnollinen lausahdus. Se tarkoittaa, että Hänellä 
on kaikista korkein auktoriteetti. Hän on Mestari ja 
Hallitsija. Hän on Se, jota meidän tulee kunnioittaa ja 
ihailla! Tätä sana “Herra” tarkoittaa.

Jotkut tuntevat Jeesuksen vain Pelastajana, mutta 
Hän on niin paljon enemmän kuin vain Pelastaja. Hän 
on Se, joka saa kaikessa ensimmäisen sijan ja ketä 
meidän tulee palvella ja kenelle meidän tulee olla 
kuuliaisina. Sinun tulee tuntea Jeesus tässä valossa 
ja vaeltaa tässä tietoisuudessa joka päivä. Anna 
Hänen olla Herra sinun perheessäsi, liiketoimissasi, 
opinnoissasi, työssäsi, raha-asioissasi ja aivan kaikessa 
muussakin, mikä liittyy sinun elämääsi. Toisin sanoen, 
anna Hänelle johtoasema ja herruus kaikkia elämäsi 
asioita koskien. 

TUNNE HÄNET HERRANA

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, 

kaikkia muita nimiä korkeamman, niin 
että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, 
jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka 

maan päällä ovat, ja niitten, jotka 
maan alla ovat, ja jokaisen kielen 
pitää tunnustaman Isän Jumalan 

kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra 
(Filippiläiskirje 2:9-11). 

keskiviikko 21
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Jeesuksen tulisi saada aina sanoa viimeinen sana 
kaikkeen, mikä liittyy sinuun. Muista, että Hän on ainoa 
viisas Jumala, joten ole alamaisena Hänen ylemmälle 
tahdolle, opastukselle ja viisaudelle. Jos sinä et ole 
vielä uudestisyntynyt etkä ole tehnyt Jeesuksesta 
elämäsi Herraa, sano tämä rukous ääneen ja tarkoita 
sitä koko sydämestäsi: “Herra Jumala, minä uskon 
koko sydämestäni Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
elävään Poikaan. Uskon, että Hän kuoli puolestani ja 
että Jumala herätti Hänet kuolleista. Tunnustan, että 
Jeesus Kristus on elämäni Herra. Hänen kauttaan ja 
Hänen Nimessään minulla on iankaikkinen elämä. Olen 
uudestisyntynyt. Kiitos Herra, että pelasTitus sieluni! 
Minä olen nyt Jumalan lapsi. Halleluja!”

Herra Jeesus, sinä olet minun Herrani; Mestari ja 
Hallitsija. Minä kuulun sinulle ja sinulla on aina 
viimeinen sana kaikkiin elämäni asioihin. Uskon 
koko sydämestäni ja tunnustan suullani, että sinä 
olet Herra yli taivaan, maan ja kaiken sen, mitä maan 
alla on. Tänään minä vaellan täysin tietoisena sinun 
suurenmoisuudestasi, hallintavallasta ja herruudesta. 
Aamen.  

TUNNUSTUS
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Sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut kuolleista, 
Hän ilmestyi omille opetuslapsilleen. Mutta 

yksi heistä, Tuomas, ei ollut silloin paikalla, joten hän 
epäili, oliko Jeesus todella noussut kuolleista. Tämän 
jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsille uudestaan. Tällä 
kertaa Tuomas oli paikalla ja Jeesus aloitti keskustelun 
hänen kanssaan. Jeesus sanoi Tuomakselle, “Ojenna 
sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi 
ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, 
vaan uskovainen” (Johannes 20:27). 

Tuomas ojensi kätensä ja pisti sormensa Mestarin 
käsissä ja kyljessä oleviin reikiin. Tuomas oli aivan 
ihmeissään ja huudahti, “Minun Herrani ja minun 
Jumalani!” (Johannes 20:28) Kun Tuomas kutsui 
Jeesusta Jumalaksi, Jeesus ei sanonut, “Ei Tuomas, 
älä kutsu minua Jumalaksi. Nyt menet liian pitkälle.” 
Jeesus hyväksyi sen, koska Tuomas puhui totta. Jeesus 
on Itse Jumala.

Hän on Se Jumala, joka puhui Moosekselle 
palavasta pensaasta. Hän on juuri Se, joka kutsui 
Aabrahamin Harranista ja sanoi, “Vaella minun 
kanssani ja ole täydellinen; Minä Olen El Shaddai (1. 
Mooses 17:1). Hän on Se, joka seisoi Mooseksen 
edessä ja sanoi, “Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, 
jossa seisot, on pyhä maa” (2. Mooses 3:5).

Jeesus on Jumala ihmisen kehossa, mutta ihmiset 
eivät tienneet sitä. Hän on Adonai, Itse Herra Jumala! 
Hän on Se, joka sanoi Moosekselle, “Sinun isäsi, 

JEESUS ON ITSE JUMALA
Sillä hänessä asuu jumaluuden 

koko täyteys ruumiillisesti 
(Kolossalaiskirje 2:9).
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Aabraham, Iisak ja Jaakob  tunsivat minut nimellä El 
Shaddai, mutta minä olen Jehova (2. Mooses 6:3). 
Jehova on Jahve. Tästä syystä juutalaisilla oli vaikeuksia 
hyväksyä Jeesus Kristus, koska silloin heidän olisi 
täytynyt tunnustaa, että Hän on Adonai, joka Hän 
todellakin on. He ymmärsivät tämän merkittävyyden.

Ajattelepa tätä: tämä ihan tavallisen näköinen 
galilealainen mies olikin todellisuudessa Kaikkivaltias 
Jumala, joka käveli Israelin kaduilla. He eivät vain 
voineet hyväksyä sitä. He tuomitsivat Hänet kuolemaan, 
mutta Hän antoi elämänsä uhrina heidän puolestaan. 
Raamattu sanoo, “Maailmassa hän oli, ja maailma on 
hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä 
tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa 
eivät ottaneet häntä vastaan” (Johannes 1:10-11). 

Apostoli Paavali kertoi meille, että Hänessä asuu 
koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Kun sinä näet 
Jeesuksen, sinun ei tarvitse enää etsiä Pyhää Henkeä tai 
Isää. Hän on täydellinen ruumiillistuma Jumaluudesta. 

Kallisarvoinen Herra Jeesus, sinä olet minun Herrani 
ja Jumalani! Sinä olet minun elämäni. Elän sinua 
varten ja sinulle. Sinä olet kaikkeni ja syy sille, miksi 
olen olemassa. Minä palvon sinua ja kiitän sinua siitä, 
että annat minulle jälleen lisää ilmestystä sinusta. 
Aamen. 

RUKOUS
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Jotkut ovat kysyneet minulta, että menevätkö 
sellaiset krisTitusyt taivaaseen, jotka eivät 

koskaan voita sieluja. Heidän kysymyksensä perustuu 
siihen, mitä Herra sanoi Hesekielin kirjassa 33:2-6: 
“...Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja 
maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja 
asettanut hänet vartijakseen ja jos hän näkee miekan 
tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasuunaan ja 
varoittaa kansaa, ja joku kuulee pasuunan äänen, 
mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee 
ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen 
oman päänsä päälle….Jos taas vartija näkee miekan 
tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan eikä kansa saa 
varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun 
heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen 
verensä minä vaadin vartijan kädestä.” 

On olemassa kolme tärkeää syytä, miksi 
krisTitustynä sinun täytyy julistaa Evankeliumia ja 
voittaa sieluja. Ensimmäinen niistä on sinun uskosi 
Herraan Jeesukseen ja Hänen kirkkauden täyteiseen 
Evankeliumiinsa. Toinen syy on se, että sinä rakastat 
Häntä ja odotat Hänen takaisin tuloaan. Kolmas syy on 
se, että Hän on ohjeistanut meitä voittamaan sieluja. 
Nämä kolme syytä velvoittavat sinut voittamaan sieluja. 

Jos sinä et voita sieluja, silloin sinun rakkautesi 
Herraa kohtaan on kyseenalaista. Näin ollen myös 
sinun toivosi taivaaseen pääsemisestä on tullut 
kyseenalaistetuksi ja niin myös sinun kuuliaisuutesi 
Mestarin ohjeistukselle. Jos et voita sieluja, se tarkoittaa 
sitä, että sinä et todella usko, eikä taivas ole paikka 
“epäuskoisille”, aivan kuten se ei ole myöskään paikka 
murhaajille, epäjumalanpalvelijoille, jne. Ilmestyskirjassa 

KOLME TÄRKEÄÄ SYYTÄ SIELUJEN 
VOITTAMISEEN

Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 

kaikille luoduille
 (Markuksen evankeliumi 16:15).
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21:8 sanotaan, “Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja 
saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen 
ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valehtelijain osa 
on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; 
tämä on toinen kuolema.”

Jumala on määrännyt sen, että sieluja täytyy 
voittaa Hänen Kuningaskuntaansa, ja Hän on antanut 
meille vastuun näiden kadotettujen etsimisestä omissa 
maailmoissamme ja lähettänyt meidät jakamaan 
Evankeliumia heille. Siksi sinun TÄYTYY tavoittaa kaikki, 
joita ei ole vielä tavoitettu, ja tuoda heidät Kristukselle. 
Tämä on kaikista tärkein ja vakavin vastuusi Jumalan 
lapsena.

Apostoli Paavali tunnisti tämän ja kirjoitti, “Sillä 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä 
kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja 
hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta 
me siis olemme lähettiläinä” (2. Korinttolaiskirje 5:19-
20). Ole täysin omistautuneena Evankeliumille ja sen 
eteenpäin viemiselle kaikkeen maailmaan.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minusta 
Uuden Testamentin palvelijan ja että saan olla 
viemässä Evankeliumia aina maailman ääriin saakka. 
Toteutan tämän kutsumukseni rohkeana, uskossa, 
vahvana ja suurella vakaumuksella. Sinun kirkkauden 
täyteisen Evankeliumin valo loistaa kirkkaasti minun 
kauttani tänään, saaden aikaan sen, että ihmiset 
tulevat pimeydestä Jumalan poikien loistokkaaseen 
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Seurakunnan ylöstempaus on lähempänä kuin 
koskaan aiemmin. Me elämme viimeisissä 

hetkissä ja viimeisissä “lopunajan merkeissä” ennen 
kuin Herra ilmestyy. On todella tärkeää, että olet 
valmiina Häntä varten. 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17 
sanoo, että ensin “Kristuksessa” kuolleet nousevat ja 
sitten heidät, jotka ovat elossa ja täällä maan päällä, 
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilviin Herraa 
vastaan yläilmoihin.

Kysymys kuuluu: Oletko sinä Kristuksessa? Jos 
olet, silloin olet yksi niistä monista, jotka Herra tulee 
hakemaan täältä Itseään varten. Jos et ole, sinun täytyy 
antaa sydämesi Kristukselle heti tunnustamalla Hänen 
Herruutensa sinun oman elämäsi ylle. Raamattu sanoo, 
“samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen 
pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä 
ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat” 
(Heprealaiskirje 9:28).

Apostolien teot 1:9-11 kertoo Hänen taivaaseen 
astumisestaan. Opetuslapset seisoivat ja katselivat 
ihmeissään, kun Jeesus nousi taivaaseen ja samaan 
aikaan kaksi enkeliä ilmestyi heille sanoen, “...Tämä 
Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva 
samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen 
menevän” (Apostolien teot 1:11). Tämä on se syy, 
miksi me julistamme Evankeliumia kaikkialla ympäri 
maailmaa. Koko maailman täytyy saada kuulla siitä, 
että Seurakunnan ylöstempaus on lähellä; Mestari on 

PIDÄ YLÖSTEMPAUS MIELESSÄSI 
Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että 

meillä hänen ilmestyessään olisi turva 
eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois 
hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan 

(1. kirje Johannekselle 2:28).

lauantai 24



59

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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 6:1-21 & Jeremia 15-16

Heprealaiskirje 12:1-13 & Hesekiel 23

Matteus 24:14; Roomalaiskirje 13:11-14

tulossa pian takaisin. 
Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:3, 

“Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin 
olisitte siellä, missä minä olen.” Apostoli Pietari viittasi 
Herran tulemisen päivään ja niihin tapahtumiin, jotka 
olisivat merkkeinä Hänen takaisin tulemisestaan ja 
sanoi, “Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, 
ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet 
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen 
on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, 
millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa 
ja jumalisuudessa” (2. Pietarin kirje 3:10-11).

Pidä ylöstempaus mielessäsi. Elä jokainen 
päiväsi Mestaria odottaen; ole tästä tietoinen kaiken 
aikaa omassa sydämessäsi. Vaella rakkaudessa. 
Vaella vanhurskaudessa. Ja samaan aikaan, kun itse 
valmistaudut ylöstempaukseen, auta myös toisia 
olemaan valmiina julistamalla ja opettamalla heille 
Jumalan Sanaa. 

Olen hereillä ja valppaana hengessä. Olen palavana 
kaikissa hyvissä töissä, koska Mestarin rakkaus, 
Hänen Sanansa ja odotukseni Hänen takaisin 
tulemisestaan ajavat minua eteenpäin. Olen täysin 
vakuuttunut siitä, että Evankeliumi on Jumalan 
pelastava voima kaikille, jotka sen uskovat. Pyrin 
päättäväisesti voittamaan sieluja. Kun Evankeliumia 
julistetaan tänään ympäri maailmaa, monet tulevat 
siirretyiksi pois pimeyden valtakunnasta Jumalan 
poikien kunniakkaaseen vapauteen. Halleluja!
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Kristinusko on Jumalan Sanan työskentelyä 
ihmisessä. KrisTitustynä sinä olet pohjimmiltasi 

kuva Kristuksesta, joten jokaisen askeleesi tulisi tuoda 
esiin sinun sisimmässäsi olevaa jumalallista elämää. 
Jeesus eli näin, kun Hän oli täällä maan päällä. Hän 
oli Jumalan ilmentymä; ilmaisu jumalallisesta elämästä.

Kristus on elossa sinussa omalle maailmallesi, 
perheellesi, työpaikallesi, naapureillesi, kaupungillesi ja 
asuinmaallesi. Missä ikinä oletkin — sinä olet se Kristus, 
jonka muut näkevät. Siksi jokaisen sanasi, tekosi ja sen 
elämän, jota elät sekä kaiken toimintasi, tulisi tuoda 
esiin sinussa olevaa Kristus-elämää.

Kun ihmiset katsovat sinuun, heidän tulisi nähdä 
se kirkkaus, joka loistaa uudesta luomuksesta. Sinä olet 
Jumalaa kantava astia. Pidä tätä tietoisuutta yllä tänään, 
sillä se on Jumalan unelma sinun elämällesi. Todellinen 
menestys on sitä, että Jumala tuo Itseään esiin sinussa 
ja sinun kauttasi. Kyse on siitä, kuinka paljon Hänen 
persoonallisuutensa ja luonteelaatunsa saavat tulla ilmi 
sinun kauttasi. 

Sinun tavoitteena tulisikin siis olla se, että tuot aina 

TUO ESIIN SINUSSA OLEVAA KRISTUS-
ELÄMÄÄ

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

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

sunnuntai 25
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ja kaikkialla Häntä ilmi. Kaikessa siinä, mitä sinä teet, 
tulisi olla kyse vain tästä yhdestä asiasta: sinussa olevan 
Kristus-elämän esiin tuomisesta; siitä, että Hänen 
täydellisyytensä ja vanhurskautensa tulevat ilmaistuiksi 
sinun kauttasi. Halleluja!

Kristus on elossa minussa. Uskoni kautta Hän on tehnyt 
sydämestäni Hänen kotinsa ja asuinpaikkansa. Hänen 
luontonsa, persoonallisuutensa ja luonteenlaatunsa 
tulevat ilmaistuiksi minun kauttani. Ajatukseni, 
sanani ja tekoni ovat ilmaisua Hänen täydellisyydestä 
ja vanhurskaudesta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Meille on annettu jumalallinen toimeksianto 
viedä Evankeliumia aina maailman ääriin 

saakka. Jeesus sanoi, “Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Markus 
16:15). Luukkaan evankeliumissa 22:35 Jeesus kysyi 
omilta opetuslapsiltaan jotain todella merkittävää: “Kun 
minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua 
ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He vastasivat: Ei 
mitään.” Tämä näyttää meille sen, että kun Jumala 
lähettää sinut tekemään jotain tehtävää, Hän Itse 
katsoo sen perään, että kaikki, mitä sinä tarvitset 
täyttääksesi tämän tehtävän, on sinun saatavillasi. 
Ainoa asia, mitä Jumala tarvitsee sinulta on se, että olet 
sitoutunut tähän toimeksiantoon. Jumala sponsoroi 
sielujen voittajaa. Joten tee päätös, että sinulla ei tule 
olemaan mitään rajoja sen suhteen, kuinka pitkälle olet 
valmis menemään levittäessäsi Evankeliumia kaikkialle 
ympäri maailmaa. 

Niin kauan kuin Jumala on sinun kanssasi, ja 
koska Hän on tehnyt sinun kehostasi Hänen elävän 
asuinpaikkansa, Evankeliumin etenemistä ei voida 
rajoittaa. Voimme nähdä Raamatusta sen, että apostoli 
Paavalilla oli tällainen sitoutuminen Evankeliumin 
työhön ja se on jotain, jota meidän tulisi myös jäljitellä. 
Hän sanoi, “Voi minua, ellen evankeliumia julista” (1. 
Korinttolaiskirje 9:16).

HÄN SPONSOROI SIELUJEN VOITTAJAA

Katson kuitenkin välttämättömäksi 
palauttaa luoksenne veljeni, 

työkumppanini ja taistelutoverini 
Epafrodituksen, teidän lähettinne 

ja auttajan minun tarpeissani….sillä 
Kristuksen työn tähden hän joutui aivan 

kuoleman partaalle, laittaessaan henkensä 
alttiiksi täyttääkseen sen palveluksentyön, 
jonka te olitte jättäneet tekemättä minulle 

(Filippiläiskirje 2:25-30 KJV).

maanantai 26



63

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

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 2:1-26 & Jeremia 19-22

Heprealaiskirje 13:1-25 & Hesekiel 25-26

Johannes 4:34; Sananlaskut 11:30; Markus 6:7-13

Jotkut ihmiset ovat antaneet kaiken aikansa ja 
omat resurssinsa sen varmistamiseen, että Evankeliumin 
sanoma tavoittaa kaikki maailman kansakunnat. He 
tekevät todella suuria asioita viedäkseen Jumalan 
agendaa eteenpäin ja he paikkaavat jopa niissä asioissa, 
joita muut ovat jättäneet tekemättä. He antavat todella 
paljon rahaa siihen, että Evankeliumi saa mennä 
eteenpäin. Ja mitä enemmän he antavat, sitä enemmän 
Herra suuntaa varoja tulemaan heille, jotta he voisivat 
tehdä entistä suurenmoisempia asioita Hänelle. Hän 
varmistaa sen, että sinulla on kaikki se, mitä tarvitset 
täyttääksesi Hänen tarkoituksensa sielujen voittamisen 
suhteen.

Tee päätös sen suhteen, että Evankeliumi tulee 
jatkamaan menestystään sinun kauttasi ja että sinä 
pysyt tässä päätöksessäsi aina siihen saakka, kunnes 
Seurakunta ylöstemmataan. 

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet luottanut Evankeliumin 
sanoman minun vastuulleni ja että olet antanut 
minulle kaikki tarvittavat resurssit, ajan, energian 
ja ideat siihen, että voin levittää sitä nopeasti 
eteenpäin kaikkialla ympäri maailmaa. Minun 
kauttani Kristuksen tunteminen leviää kaikkialle. 
Kirkkauden täyteisen Evankeliumin valo karkottaa 
pimeyden pelastumattomien sydämistä ja välittää 
heille sanoman iankaikkisesta elämästä ja tuo heidät 
sisälle vanhurskauden elämään, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Ajattelepa sitä, että sinun vastuullesi on uskottu 
sanoma — ainoa sanoma, joka takaa miesten 

ja naisten pelastumisen ja voi muuttaa koko maailman! 
Tämä kirkkauden täyteinen Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumi on uskottu sinun vastuullesi (1. Timoteus 
1:11). Sinulle on uskottu Kristuksen salaisuudet ja 
sinulta vaaditaan myös sitä, että osoittaudut uskolliseksi 
palvelijaksi (1. Korinttolaiskirje 4:2).

Älä osoittaudu epäluotettavaksi täyttäessäsi 
Evankeliumin palvelustyötäsi; älä ota sitä kevyesti. Sinä 
voit voittaa sielun tänään. Näinä viimeisinä päivinä 
sinun ei tulisi vain toivoa, että ihmiset kuulisivat 
Evankeliumin ja uskoisivat Jeesukseen, vaan sinun tulee 
itse tehdä asialle jotain. Vie tätä sanomaa eteenpäin. 
Anna sydämesi palaa entistä enemmän Evankeliumin 
asioiden puolesta!

Kr istuksen Evankel iumi tekee synt is is tä 
vanhurskaita. Tämä sanoma katapulttaa köyhän 
epävakaasta elämästä, puutteesta ja kurjuudesta 
menestyksen, kirkkauden ja erinomaisuuden elämään. 
Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen jokaiselle, 
joka sen uskoo (Roomalaiskirje 1:16). Mutta he eivät 
voi kuulla ja uskoa, jos kukaan ei julista.

VASTUULLESI ON USKOTTU SANOMA, 
JOKA TOIMII

Mutta kuinka he huutavat avuksensa 
sitä…josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka 

he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 
(Roomalaiskirje 10:14).

tiistai 27
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Sairaiden ihmisten täytyy saada kuulla, että on 
olemassa pelastaja ja parantaja, joka voi antaa heille 
uuden elämän, sellaisen elämän, joka on jumalallinen 
ja ylempänä sairautta. Tämä on niin suurenmoinen 
uutinen ja Jumala odottaa sinulta sitä, että sinä julistat 
ja kerrot tästä kaikkialla.

Ilman Kristusta eläminen tarkoittaa ilman Jumalaa 
elämistä; tuomiossa elämistä. Tästä syystä sinun 
täytyy olla palavana hengessä ja julistaa Evankeliumia 
(Roomalaiskirje 12:11). Sinut on lähetetty viemään 
Evankeliumin valoa kaikille niille, jotka elävät pimeydessä 
(Apostolien teot 13:47). Älä siis anna minkään pidätellä 
sinua; äläkä ole anteeksipyyteleväisenä. Ole rohkea ja 
tunnista se, että sinun vastuullesi on uskottu sanoma, 
joka toimii. 

Siunattu Isä, minä rukoilen kaikkien niiden puolesta, 
jotka kuulevat Evankeliumin sanoman tänään, että se 
saisi vakuuttaa heidät niin, että he pelastuisivat. Minä 
juhlin sinun vanhurskauttasi ja suurenmoista voimaasi, 
joka tulee ilmi tänään joka puolella maailmaa, kun 
Evankeliumia julistetaan. Monet tulevat tänään 
siirretyiksi pimeydestä sinun kirkkauden täyteiseen 
valoosi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Todellinen kristinusko on Jeesuksen Nimessä 
elämistä. Jo pelkkä ajatuskin tästä on niin 

kunnioitusta herättävä. Kolossalaiskirje 3:17 sanoo, “Ja 
kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää 
Herran Jeesuksen nimessä….”

Kaiken tekeminen Hänen Nimessään tarkoittaa 
Hänen Nimessään elämistä. Tämä on avain 
yliluonnolliseen elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä 
elät Häntä varten, Hänen auktoriteetistaan käsin. Siksi 
tappio, epäonnistuminen tai pimeys eivät voi olla enää 
osana sinun elämääsi. Elämäsi on pelkkää kirkkautta, 
joka menee jatkuvasti vain ylöspäin ja eteenpäin, koska 
Jeesuksen Nimi on sinun elämäsi yllä. Hänen Nimi 
edustaa Hänen auktoriteettiaan ja Hänen luonnettaan.

Isä antoi Jeesukselle Nimen, joka on ylempänä 
kaikkia muita nimiä, ja asetti Hänet kaiken yläpuolelle 
Seurakunnan pääksi. Efesolaiskirje 1:22-23 sanoo, että 
Jumala “...on asettanut kaiken hänen jalkainsa alle 
ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka 
on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki 
kaikessa täyttää.”

ELÄ HÄNEN AUKTORITEETISSA

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

Sillä me olemme myös hänen sukuansa 
(Apostolien teot 17:28).

keskiviikko 28
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Seurakunta on Hänen ruumiinsa. Ja koska kaikki 
on asetettu Hänen jalkojensa alle, näin ollen Saatana on 
myös sinun jalkojesi alla! Epäonnistumiset, sairaudet, 
köyhyys ja kuolema ovat kaikki sinun jalkojesi alla. 
Kaikki tässä elämässä on alamaisena sinulle, koska 
sinut on asetettu istumaan yhdessä Kristuksen kanssa 
taivaallisiin. 

Jos löydät itsesi ahdistavasta tilanteesta, sano, 
“Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä, minä julistan 
tähän tilanteeseen muutoksen!” Hallitse ja pidä kaikki 
olosuhteet alamaisena sinulle Hänen Nimessään. 
Hänen Nimessään sinulla on auktoriteetti torjua kaikki 
sellainen, mikä ei ole Jumalasta ja hyväksyä vain ne 
asiat, jotka ovat linjassa Hänen täydellisen tahdon 
kanssa sinun suhteen. 

Rakas Isä, minä iloitsen Jeesuksessa Kristuksessa 
tietäen sen, että Hän on kaiken Herra. Minä olen 
voitokas ja hallitsen kaikkien olosuhteiden yli, koska 
elän Hänen Nimessään ja Hänen auktoriteetissaan. 
Halleluja!

RUKOUS
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Sananlaskut 6:2 sanoo, “jos olet kietoutunut 
oman suusi sanoihin, joutunut suusi sanoista 

kiinni.” Tämä Raamatunpaikka kertoo juuri niistä 
hankalista tilanteista, joista monet ovat löytäneet 
itsensä tänä päivänä. He ovat joutuneet ansaan omien 
sanojensa takia. On todella tärkeää, että Jumalan 
lapsena sinä puhut oikein. 

Kun sinä puhut oikein, silloin sinä myös elät 
oikein. Ja näin sinun elämäsi alkaa kulkemaan 
oikeaan suuntaan. Sananlaskut 18:20 sanoo, “Suunsa 
hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa 
kyllikseen huultensa satoa.” Tässä puhutaan viisauden 
sanoista, jotka tulevat ulos sinun suustasi. Jos sinä et 
esimerkiksi halua olla köyhä, älä puhu silloin köyhyyttä. 
Puhu jatkuvasti samassa linjassa Jumalan Sanan kanssa 
koskien omaa talouttasi, liiketoimintaasi, terveyttäsi, 
jne.

Sananlaskut 18:21 sanoo, “Kielellä on vallassansa 
kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat 
syödä sen hedelmää.” Sinä vastaanotat hyviä asioita 

PUHU OIKEIN JA ELÄ UPEAA ELÄMÄÄ

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

me turvallisin mielin sanomme: Herra on 
minun auttajani, en minä pelkää; mitä 

voi ihminen minulle tehdä
 (Heprealaiskirje 13:5-6).

torstai 29
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puhumiesi sanojen kautta. Sanat ovat asioita; ne ovat 
luovaa voimaa. Se tilanne, missä olet tänä päivänä, on 
lopputulosta itse puhumistasi sanoista. Sananlaskut 
15:4 (KJV) sanoo, “Terve kieli on elämän puu….” Jos 
sinun sanasi ovat terveitä, silloin sinun elämäsi tulee 
myös olemaan täydellistä, erinomaista ja inspiroivaa.

Sananlaskut 12:18 sanoo, “...viisasten kieli on 
lääke.” Pidä itsesi terveenä omilla sanoillasi. Puhu 
uskoa, menestystä ja kasvua. 1. Pietarin kirje 3:10 
sanoo, “Joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä 
päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa 
vilppiä puhumasta.” Tämä on Hengen laki ja se toimii, 
uskot sinä siihen tai et. Joten puhu oikein ja elä upeaa 
elämää.

Minun sanani ovat voimallisia ja ne saavat 
aikaan elämässäni voittoja, kasvua, ylennyksiä 
ja yltäkylläisyyttä. Terveiden sanojeni kautta 
minä luon kauniin, erityisen, innostavan, elämän 
täyteisen, poikkeuksellisen ja erinomaisen elämän 
Kristuksessa; kirkkauden täyteisen elämän, joka 
on täynnä vaurautta, terveyttä, iloa ja rauhaa. 
Minä vaellan Kristuksen kirkkaudessa, armossa ja 
vanhurskaudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



72 finnish

2. Pietarin kirje 1:4, “joiden kautta hän on 
lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat 

lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta 
luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, 
joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” 
Jumalallisesta luonnosta osallisena oleminen tarkoittaa, 
että olemme osanottajina Jumalan kaltaisuuteen. Me 
olemme yhtä jumaluuden kanssa. Eikä tässä vielä kaikki!

Hän ei ainoastaan ollut armollinen meitä kohtaan 
ja tehnyt meistä osallisia Hänen elämäänsä, vaan Hän 
teki meistä myös tämän elämän eteenpäin jakelijoita 
ja levittäjiä. Johanneksen evankeliumissa 10:10 Herra 
Jeesus sanoi, “...Minä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Hän tuli antamaan 
iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskoisivat Häneen. 
Joten ei ihmekään, että Häntä kuvaillaan meidän 
avausjakeessamme elämän antavaksi Hengeksi.

Jos olet uudestisyntynyt, sinä olet yhtä Hänen 
kanssaan, ja Hän on tehnyt sinusta elämän antavan 
hengen. Aivan kuten Hänen elämänsä, niin myös 
sinun elämäsi tarkoitus on tuoda kadoksissa vaeltavat 
vanhurskauden elämään Evankeliumin kautta. Jeesus 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 20:21, “...Niinkuin 

perjantai 30

Niin kuin kirjoituksissa sanotaan, 
“Ensimmäinen ihminen, Aadam, luotiin 

eläväksi olennoksi”, mutta viimeinen 
Aadam on elämän antava Henki 
(1. Korinttolaiskirje 15:45 GNB).

JAKELIJOINA JA OSANOTTAJINA 
JUMALALLISESSA ELÄMÄSSÄ
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Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” 
Sinä edustat Häntä täällä maan päällä ja tuot Jumala-
elämää julki omassa maailmassasi.  

Sinä olet iankaikkisten totuuksien kantaja. Kun 
sinä tulet paikalle, elämä saapuu paikalle. Kun sinä 
kosket sairaisiin tai kärsiviin ihmisiin, sinun sisälläsi 
oleva elämä tulee välitetyksi ja siirretyksi heihin, tehden 
näin heistä eheitä ja täydellisiä. Ei ihmekään, että 
Jeesus ohjeisti meitä Matteuksen evankeliumissa 10:8, 
sanoen, “Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, 
puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia.”

Kun sinä saavut paikalle tietoisena siitä, että kannat 
mukanasi Hänen jumalallista olemusta, ja kun ihmiset 
kuuntelevat sinua, kun jaat heille Jumalan Sanaa, 
iankaikkinen elämä tulee paljastetuksi heille. Raamattu 
sanoo, että hän toi elämän ja kuolemattomuuden valoon 
Evankeliumin kautta (2. Timoteus 1:10). Halleluja!

Rakas Isä, tämä on niin mahtava siunaus, että saan 
olla jumalallisen elämän kantajana ja välittäjänä, ja 
tuoda kadotetut ja kärsivät vanhurskauden elämään 
ja iloon Evankeliumin avulla. Sinun rakkautesi, 
voimasi, kirkkautesi, myötätuntosi ja armosi tulevat 
ilmi minun kauttani tänään, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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1. Korinttolaiskirje 1:30 sanoo, “Mutta 
hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa 

Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi….” 
Kristus Jeesus on annettu sinulle viisaudeksi, joten kuka 
Jeesus on? Hän on Sana. Jumalan Sana on Jumalan 
viisaus. Jos siis jätät Jumalan Sanan huomioimatta, 
silloin sinä jätät viisauden huomioimatta.

Raamattu sanoo, “Se, joka halveksii sanaa 
tulee tuhotuksi…” (Sananlaskut 13:13 KJV). Jumalan 
viisaus on avain upeaan elämään. Efesolaiskirjeen 
ensimmäisessä luvussa Jumalan Henki rukoili apostoli 
Paavalin kautta Efeson seurakunnan puolesta, että 
Jumala antaisi heille “viisauden ja ilmestyksen Hengen 
hänen tuntemisessaan” (Efesolaiskirje 1:17). 

Sillä ei ole merkitystä, mitä kirjoja olet lukenut tai 
minkälaisia mentoreita sinulla on omassa elämässäsi,  
sillä jos haluat olla todellinen menestys tässä elämässä, 
sinun täytyy vaeltaa jumalallisessa viisaudessa. Ja 
kaikkein parasta tässä on se, että Kristus, jossa on 
kätkettynä kaikki tiedon ja viisauden aarteet, elää 
sinussa. Siksi sinulla on ymmärrystä ja näkökykyä 

VIISAUTTA UPEAAN ELÄMÄÄN

Kuinka paljon parempi onkaan 
hankkia viisautta kuin kultaa! Ja valita 
mieluummin hankkia ymmärrystä kuin 

hopeaa! (Sananlaskut 16:16).

lauantai 31
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elämän ja Kuningaskunnan mysteereihin ja salaisuuksiin. 
Tunnusta tätä totuutta elämääsi. 

Julista juuri nyt, että sinä teet aina viisaita 
päätöksiä ja valintoja, koska viisauden Henki tekee 
työtään sinussa. Julista, että tänään jumalallinen viisaus 
tulee kuulluksi ja nähdyksi sinun kauttasi. Tunnusta, 
että kaikki toimintasi ja sanasi ovat linjassa Jumalan 
suunnitelman, tarkoituksen ja tahdon kanssa, koska sinä 
toimit jumalallisessa näkökyvyssä. Kunnia Jumalalle! 

Kristukseen on kätketty kaikki tiedon ja viisauden 
aarteet ja tämä Kristus elää minussa. Siksi minulla on 
pääsy kaikkiin näihin tiedon ja viisauden aarteisiin! 
Minä olen selkeä, viisas ja älykäs. Tänään minä puhun 
ja toimin kaikessa tekemisessäni viisaasti, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



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

nigeria:
+234 1 8888186

canada:
+1 416-667-9191

south  africa:  
+27 11 326 0971

usa:
+1(800) 620-8522

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 

krisTitustynä, voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS

finnish



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.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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