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Yksi asia, jonka Herra on opettanut minulle vuosien varrella, on elää päivä kerrallaan. Ylikuormitun 

helposti, kun katson liian kauas eteenpäin. Vähän aikaa sitten laadin listan asioista (prioriteeteista),

joihin voin keskittyä päivittäin. Alla on tuo lista. Rukoilen, että se auttaisi myös sinua.

1. Tänä päivänä - aion lukea Raamattua. Se voi olla vain yksi luku. Se voi olla vain yksi jae. 

Se voi olla vain yksi sana. Pyydän Pyhän Hengen apua ymmärtääkseni lukemani ja hänen 

apuaan, että voisin toteuttaa sen käytännössä elämässäni, tietäen, etten voi kasvaa 

hengellisesti ilman hänen Sanaansa. Ja suurin tavoitteeni Hänen Sanaansa lukiessani on 

oppia tuntemaan Häntä enemmän!

2. Tänä päivänä - aion ottaa aikaa rukoukseen. Ennen kuin aloitan päiväni, aion pyytää 

Jumalalta johdatusta, suojelusta ja voimaa. Jos elämässäni on tietoista syntiä, tunnustan 

sen, hylkään sen ja pyydän Jumalalta anteeksi. Kiitän Jumalaa kaikista siunauksistani. 

Ylistän Häntä siitä, kuka Hän on Jumalanani, Luojanani, Vapahtajanani ja Ystävänäni. Jos 

elämässäni on tarpeita, pyydän Jumalaa täyttämään ne Hänen tahtonsa mukaisesti. Ja 

ennen kaikkea pyydän, että Hänen tahtonsa tapahtuisi elämässäni. En unohda rukoilla 

toisten puolesta (esirukous). Enkä unohda lähettää rukouksia ylöspäin päivän mittaan 

tarpeen mukaan (rukoilkaa lakkaamatta). Aion päättää päiväni rukoukseen.

3. Tänä päivänä - aion luottaa Jumalaan. Aivan kuten luotin siihen, että hän pelasti minut 

synneistäni, aion luottaa hänen lupauksiinsa ja muistuttaa itseäni siitä, että Jumala ei voi 

valehdella ja että hän on osoittanut olevansa uskollinen minulle menneissä vaikeuksissa. 

Aion luottaa Häneen, kun minua pelottaa. Aion luottaa Häneen, vaikka näyttäisi siltä, että 

Hän on minua vastaan. Uskoni koetellaan.

4. Tänä päivänä - aion rakastaa Jumalaa koko sydämestäni ja rakastaa muita. Muistutan 

itseäni siitä, että rakkaus on Raamatun suurin käsky ja tärkeämpi kuin mikään, mitä pystyn 

sanomaan tai tekemään Herralle. Annan rakkauteni Jumalaa kohtaan olla suurempi kuin 

rakkauteni maailmaa kohtaan. Annan rakkauteni Jumalaa kohtaan olla motivoiva tekijä 

kaikessa, mitä teen Hänen hyväkseen. Rakastan muita (lähimmäisiäni), jopa niitä, jotka 

ovat vihollisiani. Osoitan toisille agape-rakkautta (ehdotonta rakkautta), sitä rakkautta, joka 

Jumalalla on minua kohtaan.
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5. Tänä päivänä - pyrin olemaan siunaus muille. Aion olla ystävällinen, lempeä, 

kärsivällinen ja kohtelias muita kohtaan - muistuttaen itseäni siitä, että nämä piirteet ovat 

Pyhän Hengen hedelmiä, eikä niitä voi tehdä omin voimin. Tarvitsen Hänen apuaan. 

(Rukoilkaa!) Aion rohkaista ja rakentaa muita.

6. Tänä päivänä - en valita, purnaa enkä ruikuta muille. Aion oppia viemään kaikki 

valitukseni (huoleni) ensin Herran eteen, ennenkuin menen muiden luo. Minun Jumalallani 

on leveät hartiat!

7. Tänä päivänä - pyrin elämään elämää, joka kirkastaa ja kunnioittaa Jumalaa. Varon 

tekemästä mitään sellaista, mikä saattaa Hänen nimensä häpeään. Vaikka en voisi 

koskaan tulla kelvolliseksi tekemilläni asioilla, muistutan itseäni siitä, että koska olen Hänen

lapsensa, niin Hän on arvollinen sellaiselle vaellukselleni, joka kirkastaa ja kunnioittaa 

Häntä kaikessa, mitä teen ja sanon.

8. Tänä päivänä - annan itselleni anteeksi. Muistutan itseäni siitä, etten koskaan tule 

olemaan täydellinen tässä elämässä ja että kaikki ovat jääneet jälkeen Jumalan 

kirkkaudesta ja tekevät virheitä. Jos ja koska Jumala on antanut minulle anteeksi kaikki 

syntini (minkä hän on tehnyt, koska olen uskova), minun on annettava anteeksi itselleni. En

anna paholaisen saada minua tuntemaan syyllisyyttä tai tuomiota synneistä, jotka on 

tunnustettu, hyljätty ja annettu anteeksi!

9. Tänä päivänä  - jaan uskoni ja Jeesuksen rakkauden jollekin kadotetulle. Puhun ensin 

sen elämän kautta, jota elän heidän edessään ja sitten käytän sanoja. Muistutan itseäni 

siitä, että kukaan ei välitä siitä, mitä minulla on sanottavana, ennenkuin tietää, että minä 

välitän. Varon työntämästä armoa heille päin naamaa ja annan Pyhän Hengen olla oppaani.

10. Tänä päivänä - en anna periksi! Siitä riippumatta monestiko epäonnistun tai lankean, en 

koskaan anna periksi! Nousen joka kerta ylös ja jatkan matkaa muistuttaen itseäni, että 

Herra on rinnallani, auttaa minua nousemaan ylös, auttaa minua jatkamaan matkaa ja mikä

tärkeintä, ei koskaan hylkää minua. Hän kannustaa minua jatkamaan! Hän on puolellani. 

Hän ei ole vihainen minulle.

Jos epäonnistun tai unohdan tehdä nämä asiat tänään, en moiti itseäni siitä, vaan muistutan 

itseäni, että jokainen uusi päivä tuo mukanaan uuden alun, puhtaan pöydän, uuden armon, armoa 

ja myötätuntoa ihanalta Herraltani!!! Aamen!!!



Herra Siunatkoon sinua odotattaessasi Hänen paluutaan!

Mike Damron

mdamron@damronwalls.com 
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