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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	 6,000	 eri	 kielellä	

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2022 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-



Nimi:

Osoite:     

     

Puhelinnumero:       

       

Sähköposti:      
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On hyvin merkittävää, miten avausjakeemme 
vertaa viimeisten päivien Hengen liikehdintää 

veteen: “Minä olen vuodattava Henkeni kaiken 
lihan päälle…” Profeetta Jesaja ilmaisee asian näin: 
“Kunnes meidän päällemme vuodatetaan Henki 
korkeudesta…” (Jesaja 32:15). Hoosean kirjassa 
6:3 sanotaan, “...hän tulee meille kuin sade, kuin 
kevätsade, joka kostuttaa maan.”

Myös Sakarjan kirjassa 10:1 (KJV) sanotaan, 
“Pyytäkää HERRALTA sadetta kevätsateen aikaan; 
niin HERRA tekee kumpupilvet ja antaa sadekuurot, 
jokaiselle pellon ruohonkorrelle.” Näin ollen Henki 
oli määrä vuodattaa korkeuksista viimeisinä päivinä 
sateen tavoin. Tämä sade vuodatettiin Helluntaipäivänä 
Pietarin ja kaikkien muiden apostolien päälle ja he 
täyttyivät Pyhällä Hengellä: “Ja he tulivat kaikki Pyhällä 
Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, 
sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi” 
(Apostolien teot 2:4).

Siitä lähtien he puhuivat rohkeasti Jumalan 
Sanaa. Eräänä päivänä Pietari saarnasi Korneliuksen, 
roomalaisen sadanpäämiehen, talossa ja Raamattu 
kertoo, että Pyhä Henki “lankesi” (KJV) kaikkien niiden 
ylle, jotka kuulivat Jumalan Sanan (Apostolien teot 

HENGEN SADE

 Näitten jälkeen minä olen 
vuodattava Henkeni kaiken lihan 

päälle, ja teidän poikanne ja 
tyttärenne ennustavat, vanhuksenne 

unia uneksuvat, nuorukaisenne 
näkyjä näkevät (Joelin kirja 2:28).

keskiviikko 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 16:17-33 & 1. Aikakirja 7-8

1. Korinttolaiskirje 15:1-10 & Sananlaskut 28

Hoosea 10:12; Jesaja 45:8 NASB; Joel 2:23

10). Hän lankesi heidän ylleen kuin sade. “Kun Pietari 
puhui vielä näitä sanoja, Pyhä Henki lankesi kaikkien 
niiden päälle, jotka kuulivat sanan” (Apostolien teot 
10:44 KJV).

Luimme Johanneksen evankeliumista 7:38 Mestarin 
kauniit sanat. Hän sanoi, “Joka uskoo minuun, hänen 
sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 
elävän veden virrat.” Jos sinä olet vastaanottanut 
Pyhän Hengen, niin silloin tällä viitataan sinuun. Voit 
lähteä Hengen voimassa Pietarin tavoin jakamaan 
Evankeliumia muille ja Pyhä Henki tulee lankeamaan 
heidän ylleen aivan niin kuin Hän teki jo Raamatun 
päivinä. Siteet tulevat murtumaan ja sairaudet tulevat 
katoamaan. Kiroukset tulevat poistumaan ja monet 
tulevat vastaanottamaan pelastuksen. Kunnia Jumalalle!

Me olemme vettä täynnä olevia pilviä ja meidän 
sisimmästämme virtaavat elävän veden virrat! Meidän 
kauttamme vanhurskaus ja pelastus versovat maan 
päällä kuten Raamattu sanoo: “Te taivaat ylhäällä, 
satakaa alas vanhurskautta; vuodattakoon pilvet sen 
alas. Avautukoon maa laajalti ja versokoon pelastusta, 
kasvakoon vanhurskaus sen kanssa; minä, HERRA, 
olen sen luonut” (Jesaja 45:8 NIV).

Rakas Isä, kiitän sinua elämässäni olevasta Pyhän 
Hengen palvelutyöstä ja siitä, miten Hän vuodattaa 
elävän veden virtoja sisimmästäni käsin. Olen elävä 
lähde ja annan myös elämää toisille, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Aina siihen saakka, kunnes saat selvyyden siitä, 
kuka Jeesus todella on, sinä et tunne Häntä. 

Jeesus on Adonai: Hän on Herra Jumala! Pelkästään 
jo tämän ajatteleminenkin mullistaa mielen. Ei siis 
ihmekään, että juutalaisten oli niin haastavaa hyväksyä 
Hänet. He syyttivät Häntä siitä, että Hän teki itsestään 
yhdenvertaisen Jumalan kanssa sanoessaan, että Jumala 
oli Hänen Isänsä.

He tiesivät, että jos joku sanoo “Jumala on minun 
Isäni”, se ei tarkoita, että Jumala olisi synnyttänyt 
kyseisen henkilön, sillä Jumala on Henki. He ymmärsivät, 
mitä Jeesus tarkoitti. Hän oli Itse Jehova ihmislihaan 
julkitulleena! Hän teki Johanneksen evankeliumin 
jakeessa 10:30 toisen huikean julistuksen, joka suututti 
juutalaisia vielä entistäkin enemmän. Hän sanoi, “Minä 
ja Isäni olemme yhtä.” Toisin sanoen siis, “Me olemme 
yksi ja sama. Jos olette nähneet minut, olette nähneet 
Isän.”

Juutalaiset menivät tästä aivan sekaisin ja he 
tarttuivat jälleen kiviin kivittääkseen Hänet. Mutta 
Jeesus keskeytti heidät ja kysyi, “Minä olen näyttänyt 
teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä 
on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?” He 
vastasivat, “Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, 
vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet 
ihminen, teet itsesi Jumalaksi” (Johannes 10:32-33).

Huomaa nyt nämä kaksi  syytöstä,  jotka 

KRISTUKSEN JUMALUUS

torstai  2

Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa 
Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan 
rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä 
sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja 
teki siten itsestään Jumalan vertaisen 

(Johanneksen evankeliumi 5:18).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 17:1-26 & 1. Aikakirja 9-10

1. Korinttolaiskirje 15:11-19 & Sananlaskut 29

Tiitus 2:13 TPT; 1. Timoteus 3:16; Kolossalaiskirje 1:15-19; 
Kolossalaiskirje 2:9

Herra Jeesus, sinä olet suuri kirkkauden Jumala 
ja Jumaluuden täydellinen ruumiillistuma! Kiitän 
sinua siitä, että olet paljastanut oman jumalallisen 
persoonallisuutesi minulle. Juhlin sinun Herruuttasi ja 
hallintavaltaasi oman elämäni ja koko luomakunnan 
ylitse. Sinä olet kaikista Korkein Jumala ja sinä yksin 
ansaitset kaiken ylistyksen, palvonnan ja ihailun. 
Aamen.

RUKOUS

lausuttiin Jeesusta vastaan. Niistä ensimmäinen koski 
jumalanpilkkaa, sillä Hän sanoi, että Jumala oli Hänen 
Isänsä. Toinen syyte tuli varkaudesta, sillä Hän teki 
ihmisenä Itsensä Jumalaksi. Sen vuoksi Hänet tuomittiin 
yhdessä varkaiden kanssa. Mutta Raamattu sanoo 
Filippiläiskirjeessä 2:5-6, “Olkoon teillä se mieli, joka 
myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä 
olikin Jumalan muoto, katsonut sitä varkaudeksi, että 
hän oli yhdenvertainen Jumalan kanssa” (KJV).

Tämä jae oli nyt suora vastaus juutalaisten Jeesusta 
vastaan esittämään syytökseen siitä, että Hän olisi ollut 
varas julistaessaan olevansa yhdenvertainen Jumalan 
kanssa. Jeesus ei itse ajatellut, että Hän olisi varastanut 
Jumalalta ollessaan Jumalan kanssa yhdenvertaisena, 
sillä Hän oli Jumalan muotoinen. Kreikankielinen sana 
“muodolle” on “morphe”, joka tarkoittaa “luontoa”. 
Toisin sanoen Jeesus oli Jumalan todellisessa luonnossa 
tai olemuksen ytimessä. Vaikka Hän näytti ihmiseltä, 
Hän oli silti Jumalan muotoinen. Pohjimmiltaan Jeesus 
on siis Jumala! Tämä on yksi kaikkein taitavimmista 
Uudessa Testamentissa esitetyistä ilmoituksista 
Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen liittyen. Hänen 
väitteensä jumaluudesta on oikea.
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perjantai 3

HÄN ILOITSEE MEIDÄN 

RUKOUKSISTAMME

Ja sinä päivänä te ette minulta mitään 
kysy. Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: jos te anotte jotakin Isältä, on 
hän sen teille antava minun nimessäni. 
Tähän asti te ette ole anoneet mitään 
minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, 
että teidän ilonne olisi täydellinen 
(Johanneksen evankeliumi 16:23-24).

Rukous on meidän tapamme saada Jumalan 
Hengen voima vaikuttamaan omassa 

maailmassamme. Sen tähden Hän johdattaa meitä 
aina rukoilemaan ja vaikuttamaan muutoksia omaan 
maailmaamme. Profeetat rukoilivat. Jeesus rukoili. 
Apostolit rukoilivat. Ja he kaikki opettivat meitä 
rukoilemaan. On olemassa paljon sellaisia tuloksia, joita 
emme tule koskaan näkemään, jos me emme rukoile. 
Rukous on Jumalan tapa olla tekemisissä meidän 
kanssamme; Hän pyysi meitä rukoilemaan.

Jesajan kirjan jae 45:19 näyttää meille sen, mitä 
Jumala ajattelee rukouksesta: “Minä julistan julkisesti 
rohkeat lupaukset. En kuiski epämääräisiä asioita 
jossain pimeässä kulmauksessa niin, että kukaan 
ei voisi tietää, mitä tarkoitan. En käskenyt Israelia 
pyytämään minulta jotain sellaista, mitä en ollut 
suunnitellut antavani! Ei, sillä minä, Jehova, puhun 
vain totuutta ja vanhurskautta” (TLB). Hän ei koskaan 
pyydä meitä rukoilemaan jotain sellaista, mitä Hän ei 
olisi suunnitellut antavansa meille. Hän käskee meitä 
rukoilemaan, koska Hänen suunnitelmanaan on vastata 
meille.
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 18:1-27 & 1. Aikakirja 11-13

1. Korinttolaiskirje 15:20-28 & Sananlaskut 30

1. Pietari 3:12; 1. Johannes 5:14-15; Johannes 16:23-24

Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudesta ja 

mahdollisuudesta rukoilla. Pelkkä ajatuskin siitä, 

että sinä iloitset rukouksiini vastaamisesta, tekee 

rukouksesta paljon jännittävämpää ja innostavampaa 

minulle. Kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 

Jeesuksen poikkeuksellisen Nimen, jonka varassa 

voin elää. Elän sen avulla voitokkaasti ja koen 

päivittäin yliluonnollisia tuloksia. Aamen.

RUKOUS

Jotkut ihmiset eivät tiedä tätä, joten he lannistuvat 
rukoillessaan ja näyttää ikään kuin siltä, että heidän 
rukoilemansa asia ei olisi materialisoitunut. Jotkut 
toiset taas rukoilevat “uskonnollisesti” ilman, että 
he edes odottaisivat saavansa rukousvastauksia. Jos 
he vain tietäisivät, että Jumalan kirkkaus on siinä, 
kun Hän vastaa rukouksiimme. Hän iloitsee meidän 
rukouksiimme vastaamisesta. Hän rakastaa nähdä, 
miten meidän toiveemme ja unelmamme tulevat 
toteen ja sitten me saamme ylistää Häntä siitä.

Kun rukoilet, uskalla odottaa rukousvastauksia, 
sillä Herra saa kunnian sinun rukouksiisi vastaamisesta. 
Tämä tuo mieleeni Jeesuksen sanat Johanneksen 
evankeliumissa 15:8, “Siinä minun Isäni kirkastetaan, 
että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun 
opetuslapsikseni.” Hänen ilonsa on siinä, että sinä 
vaellat hedelmällisesti, tuotteliaasti ja tehokkaasti 
vanhurskauden polulla.
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lauantai 4

Efesolaiskirjeessä 3:20 sanotaan, “Mutta 
hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin 

verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä 
vaikuttaa.” Tämä voima tekee työtään sinussa. Sinä 
olet täynnä voimaa. On olemassa auktoriteetti ja on 
olemassa voima. Meillä on auktoriteetti Jeesuksen 
Nimessä, mutta meillä on myös voima Pyhän Hengen 
persoonassa ja läsnäolossa. Halleluja!

Sinulla on kaikkein korkein auktoriteetti ja sen 
lisäksi vielä täysin poikkeuksellinen Jumalan kyvykkyys 
omassa hengessäsi. Se ei virtaa taivaasta sinun luoksesi. 
Sinä sait sen silloin, kun Pyhä Henki tuli tekemään 
asuinsijansa sisimpääsi. Halleluja! Koko jumaluuden 
voima tekee työtään sinussa.

Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi Matteuksen 
evankeliumissa 10:8, “...Parantakaa sairaita, herättäkää 
kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. 
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Sinulla 
on tämä kaikki, joten siksi voit myös antaa sitä! 
Halleluja! Siksi Pietari pystyi sanomaan rammalle 
miehelle Kauniiksiportiksi kutsutun Temppelin portin 

SINUSSA ON VOIMA

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, 
monin verroin enemmän kuin kaikki, 

mitä me anomme tai ymmärrämme, sen 
voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa 

(Efesolaiskirje 3:20).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 18:28-19:1-16 & 1. Aikakirja 14-16

1. Korinttolaiskirje 15:29-39 & Sananlaskut 31

juurella, “...mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. 
Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse 
ja kävele” (Apostolien teot 3:6) ja mies tuli ihmeen 
kautta terveeksi.

Pietari tiesi, että hänellä oli todella jotain 
annettavaa. Hänellä oli suuri luottamus siihen, mitä 
hänellä oli. Sinulla on tänä päivänä tämä sama Pyhä 
Henki, joka Pietarillakin oli. Sinun sisälläsi on voima. 
Jeesus sanoi, “...kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman…” (Apostolien teot 1:8). Tunnista, julista 
ja laita tämä sisälläsi oleva voima tekemään työtään 
päivittäin. Kunnia Jumalalle!

Pyhä Henki tuli elämään minuun. Siksi Valtakunta, 

voima, kunnia, vanhurskaus ja Kristuksen hallintavalta 

tulevat esiin minussa ja minun kauttani. Olen täynnä 

voimaa! Parannan sairaita, puhdistan spitaalisia, 

herätän kuolleita, ajan ulos demoneja ja teen suuria 

tekoja tämän voiman avulla Jumalan kunniaksi.

TUNNUSTUS 

Efesolaiskirje 3:20-21 AMPC; 2. Korinttolaiskirje 4:7; 
Apostolien teot 1:8 AMPC
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sunnuntai 5

Kun opiskelet Apostoli Paavalin elämää, sinulle 
käy hyvin selväksi se, miksi hän oli niin 

menestynyt omassa palvelutyössään. Paavali ymmärsi 
Jumalan palvelemisen merkityksen hengen kanssa ja 
hengestäsi käsin - todellisella syvällä kunnioituksella. 
Eikö tämä olekin samankaltaista kuin mitä Jeesus 
sanoi Johanneksen evankeliumin jakeissa 4:23-24? 
Hän sanoi, “Jumala on Henki ja niiden, jotka Häntä 
palvovat, täytyy palvoa Häntä Hengessä ja totuudessa, 
sillä sellaisia Isä etsii Häntä palvomaan.” Paavali eli 
tällaista elämää.

Kun hän sanoi, “Minä palvelen Jumalaa hengelläni”, 
hän vain yksinkertaisesti totesi sen, miten hän 
eli joka päivä. Nyt voit ymmärtää sen, miksi hän 
sanoi Filippiläiskirjeen jakeessa 3:3, “Sillä oikeita 
ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä 
palvelemme Jumalaa…” Hänen henkensä ehdollistui 
Sanan ja Pyhän Hengen yhteyden kautta, mikä teki 
hänestä todellisen Jumalan palvojan. 

Tämä on se elämä, jota meidät on kutsuttu 
elämään. Meidän tarkoituksena on palvella ja palvoa 
Herraa hengellämme ja hengestämme käsin, sellaisen 
syvän kunnioituksen kera, jonka Hän todella ansaitsee. 
Raamattu sanoo, “Nuo kaksikymmentäneljä vanhinta 
heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen 
ja osoittavat hänelle kunnioitustaan -- hänelle, joka 

PALVELE JUMALAA SYVÄLLÄ 

KUNNIOITUKSELLA

Jumala, jota henkeni voimalla palvelen 
julistaessani evankeliumia hänen 

Pojastaan, todistaa, että muistan teitä 
aina rukouksissani (Roomalaiskirje 1:9).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 19:17-42 & 1. Aikakirja 17-19

1. Korinttolaiskirje 15:40-49 & Saarnaaja 1-2

Ilmestyskirja 4:10-11; Psalmi 103:1; Johannes 4:23-24

elää aina ja ikuisesti. He asettavat seppeleensä 
valtaistuimen eteen…” (Ilmestyskirja 4:10). He 
osoittivat palvoessaan syvää kunnioitusta Herralle.

Joskus tämä kunnioitus voi olla ulospäin näkyvää 
maahan kumartumista, mutta kumartuminen sydämessä 
on vielä sitäkin tärkeämpää. Monet eivät ymmärrä, mitä 
tarkoittaa omata syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. 
Jotkut kristityt puhuvat kielillä ilman kunnioitusta, 
he unohtavat, että he puhuvat Jumalalle, eivätkä 
ihmiselle. Raamattu sanoo, että hän joka puhuu kielillä 
ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle: hän puhuu hengessä 
salaisuuksia Jumalalle (1. Korinttolaiskirje 14:2). Joten 
miksi Jumalan lapsen tulisi sitten puhua Jumalalle 
vailla kunnioitusta? Tällainen joidenkin kristittyjen 
keskuudessa vallitseva kunnioituksen puute vaikuttaa 
heidän omiin elämiinsä sekä heidän sanoihinsa ja 
tekoihinsa.

Ole aina tietoisena Jumalan läsnäolosta. Se ei 
auta sinua ylläpitämään ainoastaan vain oikeanlaista 
asennetta, vaan myös elämään sellaista kunnioituksen 
elämää, jossa palvot Jumalaa oikealla tavalla.

Sinun Herra, on kaikki valtasuuruus ja voima ja 
kunnia ja majesteettisuus ja loistokkuus, sillä yksin 
sinä olet Jumala! Sinut on korotettu kaiken ylle pääksi 
ja minä palvelen sinua hengelläni Evankeliumissa, 
pyhyydessä ja totuudessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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maanantai 6

Meidän avausjakeemme on niin syvällinen! 
Siinä sanotaan, että jokaisen polven on 

notkistuttava Jeesuksen edessä. Ketä tässä voitaisiin nyt 
tarkoittaa? Kuka on tämä Jeesus, että kaikkien polvien 
täytyy polvistua Hänen Nimessään? On olemassa vain 
Yksi, joka julistaa, että kaikkien polvien täytyy notkistua 
Hänen edessään ja Hän on Jehova: “Kääntykää 
minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan 
ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. 
Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on 
lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni 
pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen 
kielen valansa vannoman” (Jesaja 45:22-23).

Huomaamme sitten Psalmista 138:2, että tämä 
nimi “Jehova” on kiteytetty Jeesuksen Nimeen: “...sillä 
sinä olet korottanut sanasi yli kaikkien sinun nimien.” 
Jeesus on korotettu ja personoitu Sana. Raamattu 
sanoo, että Hän on “paljon korkeammalla kaikkea 
valtaa ja auktoriteettia, voimaa ja hallintavaltaa ja 
jokaista nimeä, joka on nimetty eikä ainoastaan 
vain tässä nykyisessä ajassa vaan myös tulevassa” 
(Efesolaiskirje 1:21 NIV). Meille on annettu tämä Nimi, 
jotta eläisimme siinä ja käyttäisimme sitä. Se toimii 
joka kerta.

Jotkut ihmiset ovat kertoneet siitä, miten heidän 

KAIKEN YLÄPUOLELLA OLEVA NIMI

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).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 20:1-18 & 1. Aikakirja 20-22

1. Korinttolaiskirje 15:50-58 & Saarnaaja 3-4

Roomalaiskirje 14:11; Psalmi 72:11; Filippiläiskirje 2:9-11 
AMPC

nukkuessaan jokin voima tuli heidän ylleen ja painoi 
heidän rintakehäänsä. He kamppailivat tuloksetta 
päästäkseen siitä eroon, mikä ikinä se sitten olikaan, 
ja he yrittivät huutaa Jeesuksen Nimeä, mutta heidän 
huulensa eivät vain tahtoneet liikkua. Mutta sillä 
hetkellä, kun he saivat puserrettua Jeesuksen Nimen 
huuliltaan, kyseinen tunkeilija katosi välittömästi. 
Hallelluja!

Kun me käytämme Jeesuksen Nimeä, hengen 
todellisuudessa tapahtuu asioita. Enkeleitä lähetetään 
eteenpäin sinun hyväksesi. Demonit polvistuvat ja 
rajoitukset tulevat tuhotuiksi. Tilanteet kääntyvät 
ympäri sinun parhaaksesi. Käytä tänään tätä Nimeä. 
Käytä sitä oman kaupunkisi ylle. Käytä sitä oman 
maakuntasi ylle. Käytä sitä oman maasi ylle. Käytä sitä 
tämän koko maailman ylle! Meille on annettu näinkin 
suurenmoinen aarre ja meidän vastuullamme on sen 
käyttäminen. Tämä aarre on Jeesuksen Nimi!

Rakas Isä, kiitos Jeesuksen Nimessä olevasta 
voimasta. Nimestä, joka on kaikkien muiden 
nimien yläpuolella. Julistan tässä Nimessä olevan 
voiman kautta totuuden, vanhurskauden, oikeuden 
ja rauhan hallintavaltaa kaikkiin kansakuntiin. 
Julistan, että elän sitä korkeampaa kirkkauden 
elämää, jonka järjestit jo etukäteen minulle ja kylven 
jumalallisessa terveydessä, turvallisuudessa, rauhassa 
ja vauraudessa, nyt ja aina. Aamen.

RUKOUS
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Innostuksemme ylistyksen, palvonnan ja kiitoksen 
aikana ei tule tuottamaan elämää ellei laulujen 

sisältö tule niistä sanoista, jotka ovat yhdenmukaisessa 
linjassa Kristuksen Uuden testamentin kanssa. 
Riippumatta siitä, millainen huuto on kyseessä; jos 
mukana ei ole Henkeä, se on täysin tyhjää. Henki tekee 
ratkaisevan eron.

Kun sinä puhut oikeita sanoja, Henki toimii niiden 
perusteella. Tämä on nyt esimerkiksi syy sille, miksi me 
voimme puhua sieltä, missä me milloinkin olemme ja 
sanoa jollekin toiselle tuhansien kilometrien päässä, 
että “Tule terveeksi” ja näin joku sokea ihminen 
Kiinassa tulee vastaanottamaan näkönsä tai joku 
toinen syntymästään saakka rampa henkilö kaukana 
Mongoliassa alkaa kävellä.

Tällaisia asioita tapahtuu meidän sanojemme 
sisältämän Hengen voiman vuoksi. Sanat eivät 
tunnista aikakausia eivätkä muitakaan esteitä. Sanat 
ovat asioita: ne ovat käsinkosketeltavia ja kyvykkäitä 
luovaa voimaa mukanaan kantavia asioita. Älä siis 
sano, “No, en minä ollut tosissani, kun sanoin niin ja 
näin”. Hengen todellisuudessa kaikki sinun sanomasi 
asiat ovat eläviä ja aktiivisia. Ne tulevat toimimaan 
joko sinun hyväksesi tai sinua vastaan. Tämän vuoksi 

SANOISSASI OLEVA HENGEN VOIMA

Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha 
mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä 
olen teille puhunut, ovat henki ja ovat 

elämä (Johanneksen evankeliumi 6:63).

tiistai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 20:19-31 & 1. Aikakirja 23-25

1. Korinttolaiskirje 16:1-12 & Saarnaaja 5-6

1. Korinttolaiskirje 2:4 AMPC; Markus 11:23

me korostamme ainoastaan Jumalan Sanan puhumista: 
totuuden puhumista.

Raamattu sanoo, “Sillä sanoistasi sinut julistetaan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 
syylliseksi” (Matteus 12:37). Älä käytä sanoja 
huolimattomasti. Tiedä, ajattele, puhu ja laula Jumalan 
Sanaa - niin toivotuksissa kuin myös ylistäessäsi 
Jumalaa! Anna elämäsi olla yhdenmukaisessa linjassa 
Jumalan totuuksien kanssa ja tulet hämmästymään 
niitä siunauksia, joita elämässäsi tulee näkymään sen 
seurauksena.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 

oman Sanasi, jotta eläisin sen mukaan. Lausun 

ääneen sanoja, jotka ovat aina yhdenmukaisessa 

linjassa sinun tahtosi, suunnitelmasi ja tarkoituksesi 

kanssa, ja tiedostan samalla myös sen, että sanani 

ovat täynnä voimaa tuottaakseen tuloksia sinun 

kunniaksesi. Toimin ja puhun aina viisaasti. Sanani 

inspiroivat toisissa uskoa parantumisiin, pelastukseen 

ja siunauksiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Löydämme Raamatun kirjoituksista tiettyjä 
esimerkkitapauksia siitä, miten Jumalan ihmiset 

olivat tulleet omien vihollistensa ahdistelemiksi niin 
ihmisten kuin myös aseiden määrän osalta. Kuningas 
Aasan aikaan etiopialainen kuningas Zeerah hyökkäsi 
Juudaan miljoonan sotilaan armeijan ja 300 vaunun 
kera ja näin Juuda jäi täysin altavastaajan asemaan.

Aasa kuitenkin huusi Herran puoleen ja Herra 
antoi hänelle yliluonnollisen voiton (2. Aikakirja 14:12). 
Löydät myös vastaavanlaisen tarinan Joosafatista, 
Juudan Kuninkaasta. Juuda oli tuolloin kolmen 
vihollisvaltion saartama ja ne kaikki olivat jo valmiina 
hyökkäämään sen kimppuun - Ammon, Mooab ja 
Seirin vuori. Kuningas kokosi kuitenkin koko Juudan 
yhteen etsimään Herraa rukouksessa ja paastossa ja 
niin Jumala sanoi profetaalisen sanan kautta, “Mutta 
silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, 
seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, 
Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; 
menkää huomenna heitä vastaan, ja Herra on oleva 
teidän kanssanne” (2. Aikakirja 20:17).

Jumala kertoi hei l le,  miten toimia tässä 
sotatilanteessa. Hän oli hyvin yksityiskohtainen. Hän 
sanoi, “Huomenna, menkää heitä vastaan!” Eikä Hän 
sanonut ainoastaan vain tätä, vaan Hän myös paljasti 
vihollisleirin tarkan sijainnin ja antoi heille strategian 
heidän päihittämisekseen. Kuningas Joosafat tarttui 
Jumalan heille antamaan strategiaan ja organisoi ja 

TAISTELU ON JO VOITETTU

Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi:  
Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa 
voimallisen ja voimattoman välillä. 
Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, 
sillä sinuun me turvaudumme ja sinun 
nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta 
joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän 
Jumalamme; älä salli ihmisen päästä 

voitolle sinusta (2. Aikakirja 14:11).

keskiviikko 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 21:1-25 & 1. Aikakirja 26-29

1. Korinttolaiskirje 16:13-24 & Saarnaaja 7-8

Psalmi 20:7; Heprealaiskirje 2:12-13 AMPC; 
Heprealaiskirje 13:15 AMPC; Psalmi 28:7

asetti laulajat, leeviläiset, sotajoukon eteen ylistämään 
pyhyyden kauneutta.

Lopputulemana oli suuri voitto sekä Joosafatille 
että koko Juudalle. Mietipä tätä: yhtäkään miekkaa 
ei kohotettu ja siltikin Jumalan ihmiset saivat aivan 
ylivoimaisen voiton kaikista kolmesta vihollisvaltiosta. 
Tämä on meidän todellisuutemme uusina luomuksina 
Kristuksessa Jeesuksessa; me olemme täysin 
voittamattomia.  Taistelu voitettiin jo ennen kuin me 
edes astuimme näyttämölle. Jumala odottaa meiltä vain 
sitä, että annamme Hänelle kaiken kiitoksen ja kunnian. 
Tätä meidän täytyy tehdä omissa seurakunnissamme. 
Seurakuntiemme täytyy pursuilla ylistyslauluja 
Jumalalle.  

Sillä, mitä sinä kohtaat tässä maailmassa, ei 
ole mitään merkitystä. Ole aina täynnä ylistystä ja 
palvontaa Herran puoleen, sillä taistelu on jo voitettu! 
Ei siis ihmekään, että Hän sanoo, “Veljeni, pitäkää 
pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, 
joihin joudutte” (Jaakob 1:2). Hän sanoo vielä 
Roomalaiskirjeen jakeessa 8:37 (KJV), “Mutta kaikissa 
näissä asioissa me olemme enemmän kuin voittajia 
Hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut.”

Kiitän sinua Herra kaikista niistä voitoista, 
menestyksestä ja onnistumisista, joita saan kokea 
päivittäin. Sinä olet täysin tuhoutumaton, kuolematon 
ja voittamaton, ainoa tosi Jumala. Kaikki kunnia 
ja kirkkaus, majesteettisuus, suurenmoisuus, 
hallintavalta, voima ja auktoriteetti kuuluvat yksin 
sinulle, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.

RUKOUS
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Kaikki Apostoli Paavalin Efesolaiskirjeeseen 
6:10-18 listaamat aseet olivat meidän 

sotavarustuksemme suojaavia osia; ainoa hyökkäys 
aseemme on “Hengen miekka”, joka on Jumalan 
“Rhema-Sana” - se Jumalan Sana, joka puhutaan 
ääneen sinun huuliltasi - Jumalan inspiroidun Sanan 
uloshenkäys tiettyä hetkeä ja aikaa varten.

Tämä on hyvin samankaltainen kuin Apostoli 
Johanneksen Ilmestyskirjassa 1:16 kertoma kuvaus 
Herrasta, “...hänen suustaan lähti kaksiteräinen, 
terävä miekka.” Löydämme samankaltaisen ilmaisun 
myös Ilmestyskirjan jakeesta 2:16, “...minä tulen sinun 
tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla.” 
Tämä ei tarkoita nyt sitä, että Hänen suustaan työntyisi 
ulos miekka. Tällä viitataan pikemminkin Jumalan 
Sanaan!

Tutkiskele nyt yhteyttä Efesolaiskirjeen luvun 
6 jakeiden 17. ja 18. välillä, tässä alleviivatussa 
osassa: “Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja 
Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää 
tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen 

RUKOUS JA PUHUTTU SANA

 Ja ottakaa vastaan pelastuksen 
kypärä ja Hengen miekka, joka on 
Jumalan sana (Efesolaiskirje 6:17).

torstai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 1:1-26 & 2. Aikakirja 1-4

2. Korinttolaiskirje 1:1-11 & Saarnaaja 9-10

Efesolaiskirje 6:10-18; Johannes 6:63

joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa 
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien 
puolesta…”

Tässä sanotaan nyt, että samalla, kun sinä 
tunnustat Jumalan Sanaa ja siirryt hyökkäyskannalle 
vastustajaa vastaan, rukoile kaikkien pyhien puolesta! 
Hän korostaa tässä rukouksen ja puhutun sanan 
merkitystä. Joten julista aina Jumalan Sanaa ja rukoile, 
että Jumalan ihmiset tulevat jatkuvasti vahvistetuiksi 
ja rohkaistuiksi ottamaan omat paikkansa muutoksen 
edustajina kaikissa maailman kansakunnissa. Ylistys 
Jumalalle.

Rakas Isä, olen täysin varustettuna ja vahvistettuna 

Jumalan koko suojavarustuksella. Seison vahvana 

Herrassa ja Hänen voimansa mahdissa. Huulillani 

oleva Sanasi voittaa jokaisen vastustelevan olosuhteen 

ja tuottaa vanhurskautta ja pelastusta. Se alistaa 

pimeyden, pahuuden ja kaikki Saatanan manipuloivat 

teot jalkojemme alle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 10

Liha tarkoittaa käytännössä sinun aistejasi ja 
kehosi haluja, sekä niitä asioita, joita tahdot itse 

tehdä. Ja Raamattu kertoo meille, että “Ja ne, jotka 
ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet 
lihansa himoineen ja haluineen” (Galatalaiskirje 
5:24). Huomaa se, että tässä jakeessa ei sanota, “Ne, 
jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, rukoilevat 
ja yrittävät ristiinnaulita lihansa sen himoineen ja 
haluineen.” Kristitty, joka itkee Herralta apua oman 
lihansa ristiinnaulitsemiseen, rukoilee väärää rukousta 
ja kamppailee aivan turhan tähden!

Älä löydä itseäsi kamppailemasta. Jos olet siinä 
tilanteessa, lakkaa samantien yrittämästä ja sano, 
“Tästä päivästä lähtien Jeesus Kristus on minun mieleni, 
mielihalujeni ja toiveideni Herra. Olen voittanut lihan 
ja sen mielihalut, himot ja tahtomiset. Minun mieleni 
on keskittynyt Kristukseen.” Täytä ajatuksesi Kristuksen 
sanoilla. Tämä on se, mitä sinä tarvitset. 

Jos Jumalan Sana kontrolloi sinun mieltäsi, 
tulet olemaan hallintavallassa. Jeesuksen Herruus 
päättää kaikki kamppailut. Kun Jeesus on sinun 
kehosi Herra, silloin toimit samoin kuin Paavali kertoi 
Roomalaiskirjeessä 12:1. Sinä annat oman kehosi 
Hänelle, sillä sinun kehosi on Hänen ruumiinsa.

1. Korinttolaiskirjeen jakeessa 6:15 sanotaan, 

LIHA ON RISTIINNAULITTU

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin 
ette lihan himoa täytä 
(Galatalaiskirje 5:16).
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Galatalaiskirje 5:16; Roomalaiskirje 8:1-5 AMPC

“Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen 
jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne 
porton jäseniksi? Pois se!” Ole rohkea ja luota siihen, 
että sinä olet Jumalan päämaja. Se keho, jossa elät, on 
Jumalan omaa omaisuutta. Elät sen sisällä vuokralaisena 
ja huoltajana; sinä pidät siitä huolta Jumalan puolesta. 

Roomalaiskirjeessä 8:12-14 sanotaan, “Niin me 
siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, 
lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan 
elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä 
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, 
joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” 
Sinä elät Jumalan Hengessä, joten vaella siis Hengessä 
etkä näin ollen täytä lihan himoja.

Rakas Isä, minun kehoni ja kaikki siihen kuuluvat 
osat sekä kaikki voimavarani ovat elävä uhri; sinulle 
omistettu ja pyhitetty sekä sinua hyvin miellyttävä. 
Tämä on minun palvelukseni ja hengellinen 
palvontani. Olen ristiinnaulinnut lihan sen kaikkine 
himoineen, haluineen ja tahtomisineen. Minun 
mieleni on kiinnittynyt sinun Sanaasi ja Sanasi 
hallitsee minun sydäntäni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Kun puhumme siitä, että meidän tulee olla 
varustettuna ja asetettuna jatkuvan voiton 

ja hallintavallan elämää varten, kyse on siitä, että 
meidän tulee antaa huomiomme Jumalan Sanalle 
ja rukoukselle siten, että sovellamme siihen erilaisia 
tapoja ja menetelmiä. Toisin sanoen, rukouksia on 
monenlaisia ja on tärkeää, että me tiedämme, kuinka 
voimme rukoilla tehokkaasti soveltaen siihen erilaisten 
rukousten sääntöjä.

Paavali sanoi,  “Ja tehkää tämä kaikella 
rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika 
Hengessä…” (Efesolaiskirje 6:18). Sinun tulee siis 
opetella rukoilemaan AINA. Jeesus sanoi, “Ihmisten 
tulee aina rukoilla, eikä väsyä” (Luukas 18:1 KJV). 
1. Tessalonikalaiskirje 5:17 sanoo, “Rukoilkaa 
lakkaamatta.” Läpi koko Raamatun voimme nähdä 
vahvan painotuksen rukouksen suuntaan, koska siihen 
liittyy niin merkittäviä siunauksia ja etuja.

Jumalan Sanalla on myös aivan äärimmäisen suuri 
merkitys elämissämme. Sinun täytyy opiskella sekä 
ymmärtää Jumalan Sanaa ja myös elää sen mukaisesti. 
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 8:31, “Jos te 
pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun 
opetuslapsiani.” Johanneksen evankeliumissa 8:32 

ANNA HUOMIOSI RUKOUKSELLE JA 

SANALLE

M u t t a  m e  j a t k a m m e  v a k a a s t i 
omistautumistamme rukoukseen ja Sanan 

palvelutyöhön
 (Apostolien teot 6:4 AMPC).

lauantai 11
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Apostolien teot 2:22-47 & 2. Aikakirja 8-11

2. Korinttolaiskirje 2:1-7 & Laulujen laulu 1-2

Apostolien teot 6:1-4; 1. Timoteus 2:1-3

Hän sanoi, “ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus 
on tekevä teidät vapaiksi.” Hänen Sanansa on totuus.

2. kirje Timoteukselle sanoo, “Pyri osoittautumaan 
Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, 
työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein 
jakelee totuuden sanaa.” Joosuan kirja 1:8 sanoo, 
“Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan 
tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit 
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä 
onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.”

Kolossalaiskirjeessä 3:16 (KJV) Henki sanoo 
apostoli Paavalin kautta, “Runsaasti asukoon teissä 
Kristuksen sana kaikessa viisaudessa….” Laita Jumalan 
Sanan opiskeleminen ja rukoileminen ensimmäiselle 
sijalle elämässäsi. Tarvitset sitä elääksesi tasapainoista 
hengellistä elämää, jossa voitat kunniakkaasti joka 
päivä.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että varustat minua 
Kristuksessa olevaa voitokasta elämääni varten 
Sanan ja rukouksen kautta. Kun vietän aikaa 
hengessä rukoillen, pyrkien yhä suurempaan Sanan 
tuntemukseen, kirkkautesi tulee esiin minussa 
ja minun kauttani. Olen ravittu ja vahvistettu 
läpikotaisin, ja menestykseni on pysäyttämätöntä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Mikä valitusvirsi! Tämä, mitä psalmisti sanoi, 
on todella huomionarvoista: “...kaikki maan 

perustukset ovat pois kurssiltaan.” Tämä tarkoittaa, 
että asiat ovat pois paikoiltaan; ne ovat sekasorron 
tilassa. Kyse on vähän samasta asiasta kuin mitä 
hän sanoi Psalmissa 11:3 (KJV): “Jos perustukset on 
tuhottu, mitä voi vanhurskas tehdä?” Tämän päivän 
maailmassa todella monet perustukset ovat pois 
kurssiltaan. Jotkut ovat yrittäneet tuhota maailman 
kansakuntien taloudellisia perustuksia. He ovat myös 
yrittäneet tuhota yhteiskuntiemme jumalalista perustaa. 
Ja sama koskee myös terveyttä, koulutusta, perheitä ja 
muitakin perustuksia.

Kristittyinä meidän ei tulisi vain katsoa vierestä 
kädet puuskassa, kun paholainen aiheuttaa tuhoa 
maailman kansakunnissa ja ihmisten elämissä. Jumala 
odottaa, että me teemme tälle asialle jotain. Hän sanoi, 
“Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa 
kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus. Vapauttakaa 
vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain 
käsistä” (Psalmi 82:3-4). Sinun ei tulisi olla tietämätön 
tämän suhteen. Älä tyydy vain siihen, että täytät omat 
henkilökohtaiset tarpeesi ja juokset omien unelmiesi 
perässä. Sinulla on kaikki, mitä tarvitaan maailmasi 
suunnan  muuttamiseen.

Heprealaiskirje 11:3 sanoo, “Uskon kautta me 
ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalan 

MUUTA MAAILMASI SUUNTAA

He eivät tiedät, eivätkä he ymmärrä; 
he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan 

perustukset ovat pois kurssiltaan
 (Psalmi 82:5 KJV). 

sunnuntai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 3:1-26 & 2. Aikakirja 12-15

2. Korinttolaiskirje 2:8-17 & Laulujen laulu 3-4

Roomalaiskirje 8:19-21; Obadja 1:21; Jeremia 22:3

sanalla….” Tämä sana “rakennettu” on “katartizō” 
(kreikkaa) ja se tarkoittaa korjaamista, järjestämistä, 
ennalleen asettamista, parantamista ja täydelliseksi 
tekemistä. Tämä tarkoittaa sitä, että uskosi kautta sinä 
pystyt korjaamaan maan perustuksia, jotka ovat pois 
paikoiltaan ja pystyt asettamaan ne takaisin oikealle 
kurssilleen. Sinä voit korjata maailmassasi olevia 
olosuhteita ja tilanteita, jotka eivät ole linjassa Jumalan 
tahdon kanssa.

Julistamalla uskon täyteisiä sanoja voit muotoilla 
sekä järjestää omaa maailmaasi ja tuoda sinne 
kauneutta. Sillä ei ole väliä, miten pahassa jamassa 
tilanteet saattavat jo olla parhaillaan, sinä voit paikata 
kaiken, mikä tarvitsee paikkausta. Sinä voit ennalleen 
asettaa kaiken, mitä tarvitsee ennalleen asettamista 
ja voit korjata kaiken, mikä on tuhoutunut. Sinun on 
vain käytettävä Sanaa, jotta pidät vastustajan tappiolla. 
Käytä Sanaa myös siihen, että rakennat sen avulla 
oman maailmasi kulkemaan Jumalan suunnitelman ja 
tarkoituksen mukaisessa linjassa. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että 
olet antanut minulle hallintavallan kaiken yli. 
Elämäni kulkee yhdenmukaisessa linjassa sinun 
täydellisen tahtosi, suunnitelmasi ja tarkoituksesi 
kanssa. Kieltäydyn olemasta uhri. Minä elän 
voitokkaasti vihollisen ja elämässä vastaan tulevien 
vastoinkäymisten yläpuolella. Suussani olevan 
Jumalan Sanan kautta, minä hallitsen kaikkien 
olosuhteiden yläpuolella, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



32
finnish

maanantai 13

Kun opiskelemme Raamatun kirjoituksista 
Paavalin palvelutyötä Efesoksessa, me 

ymmärrämme, että hän ei taistellut siellä eläinten 
kanssa niin kuin gladiaattorit. Itse asiassa roomalaisten 
oli laitonta taistella gladiaattoreina. Tiedämme myös, 
että hän ei koskaan lähtenyt metsään taistelemaan 
eläinten kanssa. Hän ei myöskään tapellut ihmisten 
kanssa. Joten mitä hän sitten tarkoitti sanoessaan, että 
hän taisteli petojen kanssa Efesoksessa?

2. Korinttolaiskirjeen luvussa 1 hän kuvaili tätä 
kamalaa kokemustaan ja kertoi, että hän ja hänen 
seuralaisensa joutuivat kokemaan aivan äärimmäistä 
painostusta jopa niin suurissa määrin, että he olivat jo 
epätoivoisia elämänsä suhteen: “Sillä me emme tahdo, 
veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, 
jossa me olimme Aasiassa, kun meitä painostettiin 
aivan äärimmäisyyksiin saakka, yli voimiemme, jopa 
niin paljon, että olimme jo epätoivoisia henkemme 
suhteen” (2. Korinttolaiskirje 1:8 KJV).

Jumala kuitenkin pelasti heidät tästä suuresta 
ahdistuksesta. Mutta heidän täytyi rukoilla ja muutkin 
pyhät esirukoilivat heidän puolestaan: “Tekin autatte 
meitä rukouksillanne…” (2. Korinttolaiskirje 1:11). He 
kamppailivat, mutta heidän taistelunsa ei ollut lihaa ja 
verta vastaan. Se ei ollut myöskään ihmisiä vastaan. 
Se oli hengellistä.

Paavali käsitteli häntä kohtaan tulevaa ihmisten 
pahuutta hengen ulottuvuudesta käsin. Kun kasvat 
hengellisesti täysi-ikäiseksi, sinä et enää kohtaa 

TOIMI HENGEN ULOTTUVUUDESTA 

KÄSIN 

Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut 
petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä 

minulle siitä on… 
(1. Korinttolaiskirje15:32).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 4:1-31 & 2. Aikakirja 16-19

2. Korinttolaiskirje 3:1-10 & Laulujen laulu 5-6

Efesolaiskirje 6:12; Jaakob 4:7; Korinttolaiskirje 10:3-5

niitä ihmisiä suoraan, jotka kohtelevat sinua väärin, 
vaan kohtaat heidän tekojensa taustalla vaikuttavia 
henkivaltoja. Tätä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi: “olen 
taistellut petojen kanssa Efesossa.”

Kun sinä harjoitat hallintavaltaa näiden pahojen 
henkien ylitse ja murrat niiden vaikutuksen ihmisten 
elämistä, silloin he eivät enää ajattele ja toimi samalla 
tavalla kuin ennen, koska se henki, joka oli vastuussa 
heidän teoistaan, on sidottu ja karkotettu pois. 

Onko maassasi johtajia, jotka tekevät vääriä 
päätöksiä? Älä ole heille vihainen. Monissa tapauksissa 
he eivät ole tietoisia, että heidän väärät päätökset 
johtuvat siitä, että demonit puhuvat heille ja laittavat 
ajatuksia heidän mieliinsä. Esirukoilemalla ja käyttämällä 
Jeesuksen Nimessä olevaa auktoriteettia demonien 
ylitse me voimme muuttaa kaupunkiemme ja 
maidemme tilanteita.

Meidän täytyy murtaa demonien vaikutus 
rukouksen kautta meidän maidemme hallituksista ja 
johtajista. Käytä rohkeasti Herran Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä olevaa voimaa!

TUNNUSTUS
Olen herkkänä Jumalan puoleen sekä hengellisen 
todellisuuden ja ulottuvuuden suuntaan, jossa toimin 
voiton ja hallintavallan asemasta käsin Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minulle on annettu valtuudet Jeesuksen 
Nimen käyttämiseen ja siksi kiellän kaikenlaisia 
demonisia aktiviteetteja tapahtumasta omassa 
elämässäni, ympäristössäni ja minulle rakkaiden 
ihmisten elämissä. Halleluja!
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Ylempänä olevasta jakeesta näemme apostoli 
Paavalin tarkasti valitsemat sanat. Pari jaetta 

aiemmin hän sanoi: “Hän on antanut meille (kaikille) 
sovituksen viran” (2. Korinttolaiskirje 5:18). Sitten hän 
painottaa tämän sovituksen viran tärkeyttä ja kehottaa 
Korinton seurakuntaa viemään tämän sanoman 
kaikkeen maailmaan.

Paavali oli myös erään toisen asian perässä, 
josta hän myös  puhui heille. Sen jälkeen, kun hän 
oli vakuuttanut heidät siitä, miten tärkeää on sovittaa 
ihmiset Jumalan kanssa, hän siirtyi seuraavaan 
aiheeseen ja sanoi, “Kristuksen puolesta me siis 
olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän 
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: 
antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa” (2. 
Korinttolaiskirje 5:20).

Kun hän sanoi, “Kristuksen puolesta me siis 
olemme lähettiläinä,” hän ei viitannut sillä koko 
Kristuksen Seurakuntaan, vaan itseensä ja seuralaisiinsa, 
jotka olivat siellä hänen kanssaan, kuten esimerkiksi 
Timoteus, jonka kanssa hän kirjoitti tämän kirjeen. Hän 
ohjeisti Korinton seurakuntaa antamaan itsensä tulla 
sovitetuksi Jumalan kanssa. Nämä olivat samoja ihmisiä, 
joille hän sanoi, että sovittakaa maailma Jumalan kanssa 

PALVELE JUMALAA 

VANHURSKAUDESSA JA PYHYYDESSÄ

Kristuksen puolesta me siis olemme 
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän 
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 
puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 

kanssa (2. Korinttolaiskirje 5:20).

tiistai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 4:32-5:1-11 & 2. Aikakirja 20-22

2. Korinttolaiskirje 3:11-18 & Laulujen laulu 7-8

Efesolaiskirje 4:20-24; 2. Korinttolaiskirje 5:17-21 

ja nyt hän sanoi heille: “antakaa sovittaa itsenne 
Jumalan kanssa.” Miksi?

Tämä johtui siitä, että he eivät olleet eläneet 
oikein. Joten siksi hän sanoi heille: “Aivan kuten 
Henki on sanonut ‘menkää ihmisten maailmaan ja 
sovittakaa heidät Jumalan kanssa, Hän sanoo nyt myös 
teille, tehkää parannus ja tulkaa sovitetuiksi Jumalan 
kanssa.’” Tämä on tärkeää, koska Jumalan ihmisinä 
meitä kehotetaan olemaan mukana palveluksen työssä 
viemässä pelastuksen sanomaa pelastumattomille ja 
sovittamassa myös ihmisiä Jumalalle. Ja samalla, kun 
teet tätä kaikkea, elä sellaista elämää, joka miellyttää 
Herraa. 

Krist inusko on kutsu vanhurskauteen ja 
vanhurskaudessa vaeltamiseen. Älä elä synnissä. 
Raamattu sanoo, että synnillä ei tule olla hallintavaltaa 
sinun ylitsesi (Roomalaiskirje 6:14). Palvele Jumalaa 
pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Pysy Sanassa ja 
harjoita kristinuskoasi riippumatta kohtaamastasi 
paineesta. Elä vanhurskaan elämää joka päivä.

Rakas Herra, kiitos siitä, että olet välittänyt minuun 
vanhurskauden luonnon, jonka vuoksi voin elää 
vanhurskasta elämää. Minä vaellan vanhurskaudessa 
ja tuotan vanhurskauden hedelmiä. Minä olen valo 
pimeässä maailmassa ja valaisen syntisten teitä, jotta 
he voivat nähdä ja tulla sisälle Jumalan Valtakuntaan, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 15

Luukas raportoi Hengen kautta siitä, mitä 
Jeesukselle tapahtui kirkastusvuorella, kun Hän 

rukoili, “Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa 
näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän 
valkoisiksi” (Luukas 9:29). Tämä tarkoittaa, että 
kirkkauden määrä kasvoi. Mutta tämä kirkkaus ja 
voima tuli Hänen sisimmästään. Tämä on se muutos, 
joka voi tapahtua meistä jokaiselle ja sen pitäisikin 
tapahtua, kun rukoilemme Pyhässä Hengessä. Siinä 
on sen salaisuus.

Jos rukoilet vain lyhyen aikaa, et ehkä pysty vielä 
ylläpitämään sillä kirkkautta tai kirkkaus voi hiipua pois. 
Kun me esimerkiksi palvelemme ihmisiä laskemalla 
kätemme heidän päälleen, siinä hetkessä heille 
tapahtuu jotain. Mutta on taas aivan eri asia saada tämä 
voima pysymään. Jotta saat ylläpidettyä kirkkauden 
vaikutusta, sinun täytyy omistautua rukoukselle — 
hengessä rukoilemiselle.

Jos vietät aikaasi jumalattomissa jaaritteluissa, 
et pääse kokemaan tätä. 2. kirje Timoteukselle 
2:15-16 (AMPC) sanoo, ”Opiskele ja tee kaikkesi 
osoittautuaksesi  Jumalalle hyväksyttäväksi 
(koetuksissa testatuksi), työntekijäksi, jota ei tarvitse 
hävetä ja joka oikein analysoi ja jakelee tarkasti 
[oikealla tavalla ja taidolla opettaen] Totuuden Sanaa. 

YLLÄPIDÄ KIRKKAUTTA RUKOUKSEN 

KAUTTA

Isä, kirkasta nimesi! Niin taivaasta tuli 
ääni: Minä olen sen kirkastanut, ja olen 

sen vielä kirkastava
(Johannes 12:28).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 5:12-42 & 2. Aikakirja 23-25

2. Korinttolaiskirje 4:1-6 & Jesaja 1

Apostolien teot 6:15; Efesolaiskirje 5:18-20; Luukas 9:28-30

Mutta vältä kaikenlaisia tyhjiä (turhia, hyödyttömiä, 
tyhjänpäiväisiä) puheita, sillä sellainen johtaa ihmisiä 
vain yhä enemmän jumalattomuuteen.” 

Jos tahdot nähdä oman elämäsi kulkemassa 
kirkkaudesta kirkkauteen, vältä kaikenlais ia 
tyhjänpäiväisiä, turhia ja hyödyttömiä puheita. Anna 
itsesi sen sijaan Sanan palvelutyölle ja rukoukselle 
hengessä. 2. Korinttolaiskirje 3:18 AMPC, “Ja me 
kaikki, kun katselemme peittämättömin kasvoin, [sillä 
me] olemme jatkaneet [Jumalan Sanan] katselemista 
kuin Herran kirkkauden peilistä, tulemme jatkuvasti 
todella muutetuiksi Hänen omaksi kuvakseen, 
jatkuvasti kasvavassa loistokkuudessa, yhdeltä 
kirkkauden tasolta seuraavalle [sillä tämän tekee] 
Herra [joka on] Henki.”

Jos olet opiskellut Sanaa, katselemalla Jumalan 
kirkkautta, silloin olet tullut kontaktiin todella jonkin 
kanssa. Älä anna sen lähteä sinusta. Pidä siitä kiinni. 
Ylläpidä sitä rukouksen ja Sanan mietiskelyn kautta.

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua Sanastasi, joka on 

tullut henkeeni tänään. Minä olen tullut kirkastetuksi 

ja tämä kirkkaus loistaa jopa kasvoiltani, kun rukoilen 

hengessä. Muutun kirkkaudesta kirkkauteen kaikilla 

elämäni osa-alueilla ja Sanasi valo loistaa kirkkaana 

minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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torstai 16

Raamattu sanoo, että Jeesuksen Nimessä 
jokainen polvi notkistuu. Tämä on Kaikkivaltiaan 

Jumalan suvereeni julistus, joka toimii lakina hengen 
ulottuvuudessa. Kun Jeesuksen Nimi mainitaan, kaikki 
ovat alamaisena sille taivaassa, maan päällä ja maan 
alla. Hänen Nimessään olevaa voimaa on mahdotonta 
vastustaa. 

Tämä on se Nimi, jonka Hän antoi meille, että 
me eläisimme siinä. Raamattu sanoo, “Ja kaikki, 
minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran 
Jeesuksen nimessä…” (Kolossalaiskirje 3:17). Tiedätkö, 
mitä tämä tarkoittaa? Monet rukoilevat Jeesuksen 
Nimessä, mutta joillekin se on vain uskonnollista 
seremoniaa. Jotkut eivät edes usko, mutta rukoilevat 
siitäkin huolimatta Hänen Nimessään.

Mutta meille, jotka uskomme Häneen, Raamattu 
sanoo Markuksen evankeliumissa 16:17-18, “Ja 
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun 
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla 
kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat 
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat 
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” 
Halleluja! Ajattele, mitä kaikkea me voimme tehdä 
Hänen Nimessään. Eikö ole ihmeellistä?

Hänen Nimessään voit ajaa ulos demoneja. Jos 
jotain tappavaa pääsee kehoosi, se ei vahingoita 

HÄN ANTOI MEILLE OMAN NIMENSÄ

Sentähden onkin Jumala hänet 
korkealle korottanut ja antanut 

hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman (Filippiläiskirje 2:9).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 6:1-15 & 2. Aikakirja 26-28

2. Korinttolaiskirje 4:7-18 & Jesaja 2

Apostolien teot 4:9-12; Kolossalaiskirje 3:17; 
Filippiläiskirje 2:9-11

sinua. Hänen Nimessään me parannamme sairaita, 
puhdistamme spitaalisia ja herätämme kuolleet. 
Raamattu sanoo, “Oi, hänen työnsä äärimmäistä 
ylellisyyttä meissä, jotka luotamme häneen - loputonta 
energiaa, rajatonta vahvuutta! Kaikki tämä energia 
tulee Kristuksesta: Jumala herätti hänet kuolleista 
ja asetti hänet valtaistuimelle taivaan korkeuksissa, 
vastuuseen koko universumin hallinnasta aina 
galakseista hallituksiin, yksikään nimi tai valta ei jää 
hänen hallintavaltansa ulottumattomiin. Eikä vain 
nyt tässä ajassa, vaan iankaikkisesti” (Efesolaiskirje 
1:19-21 MSG).

Hän antoi meille näin suuren auktoriteetin, jotta 
me voimme korjata maailmamme asioita. Hän antoi 
meille oman Nimensä, jotta me käyttäisimme sitä 
tämän maailman hallitsemiseen sekä vaikutuksen 
tekemiseen Hänen kunniakseen ja jotta perustaisimme 
Hänen vanhurskautta kaikkeen maailmaan. Ja juuri sitä 
me olemme tekemässä. Siunattu olkoon Jumala!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
Jeesuksen Nimen, jotta eläisin ja toimisin siinä täällä 
maan päällä. Kun esitän pyyntöjä tässä Nimessä, 
sinä myönnät ne minulle! Tämä poistaa elämältäni 
kaikki rajoitukset. Minä voin tehdä kaiken ja voin 
tulla juuri niin menestyksekkääksi kuin tahdon, sillä 
minulle on annettu Jeesuksen Nimi, jossa minä saan 
elää. Halleluja!

RUKOUS
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perjantai 17

Rukous on osana papillista palvelutyötämme. 
Raamattu sanoo, että ihmisten tulee aina 

rukoilla eikä luovuttaa. Herra Jeesus näytti meille 
käytännöllisten esimerkkien kautta rukouksen tärkeyttä 
ja siinä olevaa voimaa. Markuksen evankeliumi 1:35 
kertoo meille, “Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, 
hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja 
siellä hän rukoili.” Luukas 5:16 sanoo, “Mutta hän 
vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.”  

Jeesus oli kurinalainen omissa rukousrutiineissaan 
ja meidän tulee jäljitellä Häntä. Sinä palvelet sotilaana 
Jumalan armeijassa ja sotilaan tunnusmerkkinä toimii 
kurinalaisuus. Kristinuskossa on kyse kutsusta elämään 
hengellisessä kurinalaisuudessa. Sinun tulee vaalia 
kurinalaista rukouselämää, et voi elää ilman sitä tai 
jättää sitä vain sattuman varaan. 

Et voi sanoa, “minä rukoilen silloin, kun siltä tuntuu,” 
ei! Et voi tehdä armeijassa asioita sen perusteella miltä 
sinusta itsestäsi tuntuu. Armeijassa teet asiat, koska ne 
täytyy tehdä. Sinä noudatat aikataulua eikä tekosyitä 
hyväksytä.  Ennalta suunniteltujen rukousaikojen tulee 
olla olennainen osa omaa päivittäistä rutiiniasi. Sinulla 
tulee olla oma henkilökohtainen rukousohjelmasi. 
Kun on aika rukoilla, minkään muun ei tulisi olla sitä 
tärkeämpää. Toimi kurinalaisesti ja rukoile. Vältä 

TIUKKA RUKOUSOHJELMA

Ja laskettuaan kansan hän 
nousi vuorelle yksinäisyyteen, 

rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän 
siellä yksinänsä

 (Matteus 14:23).
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häiriötekijöitä.
Suhtaudu myös yhteisiin rukousaikoihin tarvittavalla 

vakavuudella, osallistuitpa niihin sitten paikan päällä tai 
netissä. Tämä on yksi niistä monista eduista, kun olet 
jäsenenä paikallisessa seurakunnassa. Seurakunnissa 
on rakenteet ja Kristuksen ruumiin jäsenet kuuluvat 
yleisesti ottaen seurakuntiin. Seurakuntarakenteen 
kautta eri soluryhmille voidaan määrittää omat 
rukousajat tai jopa koko seurakunta voi rukoilla 
yhdessä tiettyihin aikoihin. Varmista, että sinä olet 
myös mukana.

Minä lähetän maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin rukousilmoituksia, jotta voimme rukoilla 
yhdessä 15 minuuttia klo 12.00 ja 22.00 paikallista 
aikaa Kingschatissa PastorChrislive -superkäyttäjän 
kautta. Tule sinäkin mukaan. Jos et ole vielä rukoillut 
kanssamme, rekisteröidy ja kytke ilmoitukset päälle 
puhelimestasi, niin pääset rukoilemaan miljoonien 
ihmisten kanssa aina erityisinä rukousaikoinamme. 

Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudestani 
rukoilemiseen ja että saan olla sinun rinnallasi 
tuomassa tahtoasi toteen täällä maan päällä 
ja ihmisten elämissä. Silmäni ovat avoimena 
hengellisille todellisuuksille ja sinun ajatuksesi tulevat 
paljastetuiksi hengelleni, mikä saa aikaan sen, että 
vaellan jatkuvasti kasvavassa kirkkaudessa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu kertoo meille Apostolien tekojen 
3. luvussa miehestä, joka tuotiin päivittäin 

temppelin portille anomaan almuja. Hän oli yli 
40-vuotias eikä ollut kävellyt syntymästään lähtien. 
Eräänä päivänä Pietari ja Johannes matkasivat yhdessä 
kohti temppeliä, kun tämä mies pyysi heiltä almuja. 
Molemmat pysähtyivät ja Pietari puhui sanoen, 
“Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla 
on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, 
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.”

Luottavaisin mielin siihen, että ihme tapahtuisi, 
Pietari tarttui miestä oikeasta kädestä ja veti hänet ylös 
ja samassa miehen nilkat vastaanottivat voiman. Hän 
parantui loistokkaasti Jumalan voimasta. Jeesus antoi 
meille valtakirjan Hänen Nimensä käyttämiseen, jotta 
puhuisimme Hänen Nimessä tilanteille ja olosuhteille. 
Hänen Nimessä on kaikki valta, joten käytä sitä 
odotusten kera.

Jos uskot Jeesukseen Kristukseen, sinun täytyy 
luottaa Hänen Nimeen. Sinun tulee käyttää Hänen 
Nimeään uskossa luottavaisena. Kun Pietari sanoi 
miehelle, “Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, 
nimessä, nouse ja käy,” Raamattu kertoo miehen 

KÄYTÄ HÄNEN NIMEÄ ODOTUSTEN 

KERA

Niin Pietari sanoi: Hopeaa ja kultaa ei 
minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä 
minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, 
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy 

(Apostolien teot 3:6).

lauantai 18
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nilkkojen vastaanottaneen voiman.
Mutta kukaan ei nähnyt hänen nilkkojensa 

vahvistumista. Kukaan ei nähnyt sitä, miten Jumalan 
voima työskenteli hänen jaloissaan. Kun käytät 
hengen ulottuvuudessa Jeesuksen Nimeä, siitä seuraa 
muutoksia. Et ehkä näe sitä ennen kuin toimit ja sinä 
tulet toimimaan vain, jos olet odottavaisena. Jos Pietari 
ei olisi odottanut ihmettä, hän ei olisi vetänyt miestä 
ylös. 

Meillä kaikilla, jotka olemme vastaanottaneet 
Pyhän Hengen, on jotain annettavaa omil le 
kaupungeillemme, kansakunnillemme ja koko 
maailmalle. Hän lähetti meidät Hänen Nimessään 
julistamaan Hyviä Uutisia kaikille siitä, että vanhurskaus 
on ilmestynyt: iankaikkinen elämä on nyt heidän 
saatavillaan. Lähde matkaan odottaen sitä, että monet 
tulevat vastaanottamaan sanomasi ja kääntymään 
vanhurskauteen. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua Sanastasi, joka 

antaa minulle varmuuden siitä, että kun rukoilen 

Jeesuksen Nimessä, voin odottaa aina tuloksia. Minä 

käytän tätä Nimeä rohkeudella ja luottamuksella 

tietäen kaiken tulleen jo aktivoiduksi minun 

parhaakseni hengen ulottuvuudessa, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 19

Jotkut luulevat Seurakunnan ylöstempausta 
huijaukseksi. He käyttävät argumenttinaan sitä, 

että “ylöstempaus” sanaa ei löydy ollenkaan Raamatusta 
eikä Jeesuskaan koskaan puhunut siitä. Mutta on 
olemassa monia asioita, joista Jeesus ei puhunut paljoa. 
Hänen opetuslapsensa olivat Hänen kanssaan kaikki ne 
vuodet, kun Hän palveli täällä maan päällä, mutta he 
eivät silti tienneet mitään pakanoiden pelastumisesta. 
Vaikka Hän oli opettanut heille monia eri asioita, he eivät 
kuitenkaan saaneet mitään sellaista, josta he olisivat 
voineet saada selkeän käsityksen pakanoiden osalle 
tulevasta pelastuksesta.

Itse asiassa, kun Pietari meni roomalaisen 
sadanpäämiehen Korneliuksen taloon ja kun opetuslapset 
kuulivat siitä, he suuttuivat hänelle. Hänen täytyi selittää 
heille kokemuksestaan, joka hänellä oli Jumalan Hengen 
kanssa ja siitä, miten Pyhä Henki oli tullut pakanoiden 
ylle ilman hänen (Pietarin) lupaa, kun hän oli puhunut 
heille. 

Jaakob avasi sitten pyhät kirjoitukset ja löysi 
kohdan, jossa profeetat olivat puhuneet pakanoiden 
pelastuksesta. Tämä oli heidän ensimmäinen vihjeensä, 
kunnes Kristuksen ruumiin mysteeri ja ilmestys 
paljastettiin Paavalille.

Tästä samasta on kyse myös ylöstempauksen 
kohdalla. Sanaa “ylöstempaus” ei löydy Raamatun 
jakeista, mutta Paavali kuvaili kirjoittaessaan sitä 

YLÖSTEMPAUS EI OLE HUIJAUS

Sillä pian ja hyvin pian, Hän, joka on 
ilmestyvä, tulee eikä hän viivyttele!  

(Heprealaiskirje 10:37 TPT).
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mysteeriksi: “Katso, minä sanon teille salaisuuden: 
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki 
me muutumme” (1. Korinttolaiskirje 15:51). 1. 
Tessalonikalaiskirjeessä 4:17 Raamattu kertoo, että 
meidät “temmataan”. Kreikan kielen sana tälle on 
“harpazo”, mikä tarkoittaa kiinniottamista tai pois 
ottamista. Latinan kielen käännös on “raptura”, josta 
tulee englannin käännös “rapture” (ylöstempaus), joten 
on virheellistä väittää, että tätä ei löytyisi Raamatusta.

Mutta älä anna kenenkään pettää itseäsi, 
ylöstempaus tulee tapahtumaan pian. Se on nyt 
lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Se tulee 
tapahtumaan niin nopeasti, että niille, jotka eivät 
ole valmistautuneet ja jotka eivät ole odottavaisin 
mielin sen suhteen, ei jää aikaa valmistautua, joten he 
tulevat jäämään tänne. Toivottavasti sinä et ole heidän 
joukossaan. “Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna 
ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen 
ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä 
odottavat” (Heprealaiskirje 9:28).

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kunniasta, että olet 
paljastanut minulle syvällisiä asioita Sanastasi. Kiitos, 
että olet tehnyt Henkesi kautta minulle tiettäväksi 
Ylöstempauksen todellisuuden ja sen, miten lähellä 
se jo on. Minä sitoudun auttamaan toisia olemaan 
valmiina sitä varten samalla, kun odotan innolla pian 
tapahtuvaa Mestarin takaisin paluuta. Aamen.

RUKOUS
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Jokainen kristitty on kutsuttu sovituksen 
palvelutyöhön. Tämä tarkoittaa, että meidät on 

kutsuttu olemaan sielujen voittajia, ja tehdessämme 
tätä sovituksen palvelutyötä me emme ole yksin. 
Herra tekee työtä kanssamme – vahvistaen sanan sitä 
seuraavilla merkeillä.

Me toimimme Hänen todistajinaan tälle maailmalle 
siitä, että Jeesus on Jumala, joka ilmestyi ihmislihassa. 
Hän lähetti meidät kaikkeen maailmaan kertomaan 
ihmisille, että Jumala ei lue heille heidän rikkomuksiaan. 
Maan päällä ei ole tänä päivänä ketään, jonka pitäisi 
kärsiä tai joutua helvettiin syntiensä takia. Miksi? Koska 
Jeesus maksoi jo täyden hinnan synneistä kaikkien 
puolesta. Oikeuttaako tämä sitten synnin tekemistä? 
Ehdottomasti ei! Mutta meidän on tärkeää nähdä 
asiat Jumalan näkökulmasta käsin ja laittaa ne oikeille 
paikoilleen.

Tiesitkö, että Jeesus meni helvettiin? Hän teki 
sen meidän puolestamme, koska meidän syntimme 
laitettiin Hänen päälleen. Hän kärsi, että kenenkään 
ihmisen ei tarvitsisi enää koskaan kärsiä. Ainoa syy, 
miksi joku tuomitaan ja miksi joku joutuu helvettiin, 
on tietämättömyys ja Jeesuksen Kristuksen pelastuksen 
hylkääminen. He joutuvat kohtaamaan tuomion, koska 
eivät ottaneet vastaan sitä, mitä heistä maksettiin – 

OLEMME HÄNEN LÄHETTILÄITÄÄN

 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän 

uskoi meille sovituksen sanan
 (2. Korinttolaiskirje 5:19).

maanantai 20
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Jeesuksen veren uhria – se on syy joutua helvettiin ja 
tulijärveen.

Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu tai joutuu 
helvettiin. Siksi Hän lähetti meidät kertomaan 
ihmisille, kuka Jeesus on ja mitä Hän on tehnyt 
heidän puolestaan. He voivat tulla tietoisiksi, uskoa ja 
saada iankaikkisen elämän ainoastaan silloin, jos me 
kerromme heille tämän sanoman: “Sillä jokainen, joka 
huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka 
he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja 
kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? 
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?” 
(Roomalaiskirje 10:13-15). Me olemme Hänen 
lähettiläitään. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
20:21: “Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, 
niin lähetän minäkin teidät.” Halleluja! Me kannamme 
Hänen rakkautensa, pelastuksensa ja vanhurskautensa 
sanomaa.

Tänään Jumalan valo loistaa minun kauttani todella 

kirkkaasti vapauttaen ihmiset pimeydestä valoon 

ja Saatanan vallasta Jumalan tykö. Olen sitoutunut 

julistamaan Evankeliumia, jotta ihmiset voivat 

vastaanottaa elämän ja vanhurskauden sekä siunatun 

toivon Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kuinka ihminen voi monien erilaisten Raamatun 
käännösten valossa tietää, mikä niistä on 

tarkin? Jotkut niistä sanovat samat asiat eri tavalla ja 
se on jo itsessään tarpeeksi hankalaa. Mutta toisinaan 
ne sanovat aivan päinvastaisia asioita ja silloin siitä 
tuleekin jo todella vaikeaa. Joku saattaa laittaa 
jakeen kysymysmuotoon, kun taas toinen laittaa sen 
vastaukseksi. Joten se saa sinut pohtimaan: “Kumpi 
on oikein?”

Pyhien kirjoitusten tulkinnassa on useita sääntöjä, 
mutta ne ovat enimmäkseen akateemisia, teoreettisia. 
Kun käytät näitä akateemisia sääntöjä, olet vain niin 
hyvä kuin teologi voi olla. Teologinen selitys on hyvä, 
mutta et ole yhtään sen parempi kuin ne, joilla on jo 
erilaisia ja kyseenalaisia tulkintoja Raamatusta. Joten 
kysymys kuuluu: Mistä tiedät todellisen totuuden?

Pyhä Henki on Raamatun kirjoittaja. Hän tietää 
kaiken, mitä Raamatun kirjoituksista löytyy, koska 
Hän antoi ne meille. Raamattu sanoo: “Kaikki 

SINUSSA OLEVA OPETTAJA

Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka 
olette häneltä saaneet, ja te ette ole 
kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan 
niinkuin hänen voitelunsa opettaa 
teitä kaikessa, niin se opetus on myös 
totta eikä ole valhetta; ja niinkuin 
se on opettanut teitä, niin pysykää 
hänessä (1. Johanneksen kirje 2:27).

tiistai 21
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Raamatun kirjoitukset ovat Jumalan inspiroimia…” 
(2. Timoteus 3:16 KJV), ja tämä Jumala on Pyhä Henki. 
Hän asuu meissä ja tekee palvelutyötään meidän 
sisimmässämme.

Raamattu sanoo: “että meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen 
tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, 
että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät 
kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus 
hänen pyhissään” (Efesolaiskirje 1:17-18). Hän on se, 
joka avaa ymmärryksemme silmät ja paljastaa meille 
Raamatun mysteereitä ja salaisuuksia. Pyhä Henki 
on tiedon Henki. Hän tietää kaiken ja opettaa meille 
kaiken, että voimme toimia viisaasti kaikissa elämän 
asioissa. Ota yhteytesi Hänen kanssaan enemmän 
tosissaan ja Hän tulee paljastamaan totuuksia hengellesi 
sellaisilla tavoilla, joita et olisi koskaan uskonut edes 
mahdolliseksi.

En ole koskaan elämässäni umpikujassa, koska 

Opettaja asuu minussa ja paljastaa totuuksia 

hengelleni. Hän ei opeta minulle vain joitain asioita, 

vaan kaikkea, mitä minun tarvitsee tietää elämästä 

ja jumalisuudesta. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Vuosia sitten, kun koin paljon vastustusta, 
tein kasvoni piikiven kaltaiseksi ja keskityin 

siihen, mitä Jumala oli minulle sanonut. Hän sanoi: 
“Ole rohkea. En petä sinua enkä hylkää sinua.” Se 
oli Jumalan ohje. Siksi sillä ei ollut merkitystä, kuka 
oli minua vastaan tai mitä ympärilläni tapahtui. Se ei 
vaivannut minua eikä pelottanut minua. Pyhän Hengen 
avulla sain rohkeutta ja näin asiat ovat olleet aina siitä 
lähtien.

Kun Jumala käskee sinua olemaan rohkea, se 
johtuu siitä, että Hän tietää, että maailmassa on 
ongelmia. Hän tietää, että jotkut asiat yrittävät pelotella 
ja lannistaa sinua sekä saada sinut luovuttamaan. Joten 
Hän sanoo: “Ole rohkea.” Päätin, että teen sen, mitä 
Jumala sanoi; päätin, että tulen olemaan erittäin rohkea.

Raamattu sanoo: “Saul kasvoi voimassa….” 
(Apostolien teot 9:22 KJV). ”Voimassa kasvaminen” 
tarkoittaa, että Herra voimaannutti hänet. Kreikan 
käännös itse asiassa ilmaisee tämän sanoilla “tulla 
vahvaksi”. Hänen voimansa kasvoi; tässä on 
kyse sisäisestä voimasta. Hänet voimaannutettiin 
sisimmästään käsin, jotta hän voisi saavuttaa enemmän. 
Tätä Herra tekee lapsilleen. Hän vahvistaa sinua 
sisimmästäsi käsin.

Kun voimasi lisääntyy, kirkkautesi lisääntyy. Näin 

VOIMAN JA KIRKKAUDEN 

LISÄÄNTYMINEN

 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa 
ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset 
ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on 

Kristus (Apostolien teot 9:22).

keskiviikko 22
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on tapahtunut Jeesuksen Kristuksen Evankeliumille 
näinä viimeisinä aikoina: se on lisääntynyt voimassa 
ja kirkkaudessa. Elämme hyvin erityisiä aikoja tämän 
päivän maailmassa, jossa Rapsodia Todellisuuksista on 
saavuttanut miljardeja ihmisiä heidän äidinkielellään. 
Miljoonat eri palvelutyöt tekevät yhteistyötä 
kanssamme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
viemällä Evankeliumia maailman ääriin!

Nämä ovat sellaisia asioita, joita kukaan ei olisi 
voinut suunnitella etukäteen. Tämä kaikki tapahtuu 
Herran Jeesuksen Kristuksen armosta. Tämä armo 
tekee työtään sinussa tänään, jotta voit saavuttaa 
suurempia asioita Herralle kuin vielä koskaan aiemmin. 
Sinä et tule pelkäämään tai horjumaan, vaan sinä tulet 
nousemaan tilanteiden yläpuolelle ja voittamaan, koska 
sinut on voimaannutettu sisimmästäsi käsin. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos yliluonnollisesta armostasi, joka tekee 
työtään minussa. Olen vahvistettuna ja energisoituna 
olemaan tänään entistä tehokkaampana ja 
tuottavampana Henkesi kautta. Henkesi kautta, joka 
tekee voimallista työtään minussa, voin tehdä mitä 
vain ja muuttaa elämäni olosuhteita mukautumaan 
yhdenmukaiseen linjaan sinun täydellisen tahtosi 
kanssa. Halleluja!

RUKOUS
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Monta vuotta sitten, nuorena teini-ikäisenä, 
Herra puhui minulle. Se oli ensimmäinen kerta, 

kun kuulin Jumalan puhuvan minulle henkilökohtaisesti. 
Hän sanoi minulle: “Tahdon sinun vievän minun 
kansani heidän perintöönsä.” Tuossa elämänvaiheessa 
en tiennyt vielä mitään mistään perinnöstä; olin vasta 
aloittelija! Kukaan ei ollut opettanut minulle, että meille 
on olemassa perintö Kristuksessa.  

Pyhäkoulussa opimme, kuinka palvella Jumalaa 
kunnioituksella ja rakkaudella. Opimme myös monia 
kauniita Raamatun kertomuksia, mutta kukaan ei 
koskaan maininnut Kristuksessa olevasta perinnöstä. 
Mutta, kun Jumala sanoi minulle: “Tahdon sinun vievän 
minun kansani heidän perintöönsä”, hyväksyin sen. 
Minä vain yksinkertaisesti uskoin Häntä ymmärtämättä, 
mistä tässä ohjeistuksessa oli kyse. Tiesin, että Hänen 
täytyisi näyttää minulle, mistä tässä on kyse ja Hän teki 
sen. Ja siitä lähtien olen ollut tällä tiellä.

Kokemukseni Herran kanssa on hyvin paljon 
samankaltaista,  mitä apostol i  Paaval i  sanoi 
Efesolaiskirjeessä 3:8: ”Minulle, vaikka olen kaikkein 
vähäisin pyhien joukossa (Jumala pyhittämistä 
ihmisistä), on armollisesti uskottu tämä armo 
(suosio, etuoikeus): julistaa pakanoille Kristuksen 
loppumattomista (rajattomista, käsittämättömistä, 
mittaamattomista ja ehtymättömistä) rikkauksista 

HÄN EI AINA ETSI KAIKKEIN 

PÄTEVIMPIÄ

Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, 
sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat 
häpeään, ja sen, mikä on heikkoa 
maai lmassa ,  sen  Jumala  va l i t s i 
saattaaksensa sen, mikä väkevää on, 

häpeään (1. Korinttolaiskirje 1:27). 
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Apostolien teot 10:24-48 & Esra 7-8
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Efesolaiskirje 3:8; Johannes 15:16; Galatalaiskirje 1:15-16; 
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[vauraudesta, jollaista kukaan ihminen ei voi kyetä 
keräämään]” (AMPC).

Ajattelepa tätä: Jos Jeesus olisi etsinyt kaikkein 
pätevimpiä ihmisiä, hänen olisi pitänyt syntyä keisarista 
ja kasvaa palatsissa, mutta näin ei ollut. Raamattu 
sanoo: “Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei 
ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, 
ei monta jalosukuista…” (1. Korinttolaiskirje. 1:26-27).

2. Korinttolaiskirje 3:5 (KJV) sanoo: “Ei siksi, 
että me olisimme riittäviä ajattelemaan mitään niin 
kuin itsestämme; mutta meidän riittävyytemme on 
Jumalasta.” Tämä sana “riittävyys” voidaan kääntää 
myös pätevyydeksi tai kyvyksi. Hän on se, joka on 
kutsunut sinut ja antanut sinulle yliluonnollisen kyvyn 
Hänen työnsä tekemiseen. Älä koskaan katso vähätellen 
itseäsi tai ajattele, että sinussa ei olisi mitään erityistä. 
Hän on tehnyt sinusta täysin pätevän ja kykenevän, 
joten katso omia fyysisiä kykyjäsi pidemmälle. Muista 
aina, että olet Hänelle erityinen ja että Hän on tehnyt 
sinut jumalallisesti kykeneväksi täyttämään sen 
kutsumuksen, joka Hänellä on elämällesi varattuna.

Rakas Isä, kiitos, että rakastat minua ja että olet 
suunnitellut elämäni omaa kirkkauttasi varten. Sinä 
olet asettanut minut erilleen erityistä työtäsi varten 
ja olet uskonut kirkkauden täyteisen Evankeliumin 
minun vastuulleni. Minun kauttani monet tulevat 
tuntemaan Kristuksen ja astumaan sisään heidän 
perintöönsä Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Meidän normaali elämämme kristinuskossa on 
hengessä vaeltamista. Hengessä vaeltaminen 

on uskossa vaeltamista (2. Korinttolaiskirje 5:7). Tämä 
tarkoittaa, että katseemme on aina siinä, mitä Sana 
sanoo, ei olosuhteissa tai tunteissa; ei siis siinä, mitä 
aistit meille kertovat.

Kun ihminen teki maanpetoksen Eedenin 
puutarhassa, hänen henkensä alistui hänen aistiensa 
valtaan: toisin sanoen hänen henkensä kuoli. Tähän asti 
hänen ymmärryksensä oli ollut hengellistä, mutta kun 
hän lankesi tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan, hän 
joutui aistiensa alaisuuteen, josta Jumala oli varoittanut 
häntä: “Mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, 
sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun 
kuolemalla kuoleman” (1. Mooses 2:17). Tämä oli 
hengellinen kuolema!

Ihminen söi puusta ja kuoli. Hänet erotettiin 
Jumalasta välittömästi. Ennen sitä Aadam rakasti olla 
Jumalan läsnäolossa, mutta tottelemattomuutensa 
jälkeen hän piiloutui tältä samalta läsnäololta (1. 
Mooses 3:9-11). On kaksi erittäin tärkeää asiaa, jotka 
sinun on tiedettävä: Ensinnäkin se, että hengellinen 
kuolema erotti hänet Jumalasta. Jumala on elämä ja 
kun ihminen on erotettu Hänestä, hän ei voi enää 
nähdä asioita, joita Jumala näkee; hän ei voi nähdä 
Jumalan kirkkautta. Ei ihme, että Aadam näki itsensä 
alastomana jälkeen päin.

Kun kuljet hengessä, näet Jumalan kirkkauden, 

VAELLA HENGESSÄ

Jos me Hengessä elämme, niin myös 
Hengessä vaeltakaamme
 (Galatalaiskirje 5:25).
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Hänen valonsa, Hänen kauneutensa; näet asiat, jotka 
Jumala näkee; näet Hänen näkökulmastaan. Mutta 
kun henkesi ei vaella Jumalan valossa, silloin näet, mitä 
pimeys sinulle näyttää; näet mitä aistit näkevät. Näin 
kävi Aadamille puutarhassa.

Roomalaiskirje 9:8 (KJV) sanoo: “...Ne, jotka ovat 
lihan lapsia, eivät ole Jumalan lapsia....” Lihan lapset 
ovat niitä, joita aistit hallitsevat. Mutta kiitos olkoon 
Jumalan! Sinun siteesi ensimmäiseen Aadamiin on 
katkennut kokonaan ja ikuisiksi ajoiksi. Olet syntynyt 
taivaasta tulleen Herran kaltaiseksi ja sinun tulee myös 
vaeltaa sen mukaan – Hengessä ja Hengen kautta.

Jos vaellat hengessä, tulet huomaamaan, että 
sinut on asetettu tämän fyysisen maailman voimien, 
epäonnistumisten, turhautumisten, pimeyden ja 
turmeltuneisuuden yläpuolelle. Tulet näkemään, että 
sinä elät ja olet lähtöisin aivan toisesta ulottuvuudesta, 
taivaallisesta ulottuvuudesta, joka on tätä maailmaa 
suurempi. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että uskoni on voitto, 

joka voittaa tämän maailman. En arvioi tilanteita tai 

olosuhteita luonnollisesta näkökulmasta käsin tai 

viiden aistini mukaan, vaan näen ne sinun Sanasi 

näkökulmasta. En ole uhri tässä maailmassa, vaan 

voittaja Kristuksessa. Halleluja!

RUKOUS
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Ympäri maailmaa on paikkoja, joissa sanotaan, 
että naisten ei tulisi saarnata. Mutta Raamattu 

ei sano niin. Raamattu sanoo, että uusina luomuksina, 
me olemme kaikki yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. 
Lain mukaan miehillä oli tiettyjä oikeuksia, joita taas 
naisilla ei ollut. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa, 
me olemme kaikki yhtä. Halleluja.

Tämä tarkoittaa, että naisiin ei enää kohdisteta 
niitä rajoituksia, jotka olivat voimassa lain aikana. 
Kristuksessa olevan miehen ja naisen välille tulee 
eroavaisuus ainoastaan siinä tapauksessa, jos he 
menevät naimisiin. Silloin Raamattu näkee vaimon eri 
tavoin kuin mitä hänen aviomiehensä. Mutta aina niin 
kauan, kun mies ja nainen eivät ole avioliitossa, heille 
on voimassa yhtäläiset oikeudet Kristuksessa.

Joku saattaa sanoa: “Mutta Uudessa testamentissa 
Raamattu sanoo: ‘Mutta minä en salli, että vaimo 
opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan 
eläköön hän hiljaisuudessa’ (1. Timoteus 2:12). Eikö 
tällä sitten viitata naisiin, jotka ovat kristittyjä?” Jos luet 
jakeen oikeassa asiayhteydessä, tulet huomaamaan, 
että sillä viitataan ainoastaan naimisissa oleviin naisiin. 
Seuraava jae sanoo: “Sillä Aadam luotiin ensin, sitten 
Eeva” (1. Timoteus 2:13), mikä tarkoittaa, että tässä 
asiayhteydessä käsiteltiin avioliittoa.

Kun siinä sanotaan, että vaimon ei pitäisi opettaa 
miestään, varsinainen käännös tarkoittaa, että hänen 
ei tulisi “käskyttää” tai “määräillä” aviomiestään. 
Paavali ei tarkoittanut sitä, että nainen ei voisi selittää 

YHTÄLÄISET OIKEUDET KRISTUKSESSA

 …ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki 
te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa  

(Galatalaiskirje 3:28).
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tai auttaa miestään saamaan ymmärrystä. Muista 
myös, että elämme parhaillaan viimeisiä aikoja, joista 
profeetta Joel kirjoitti: ”Ja sen jälkeen tapahtuu, että 
minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle; ja sinun 
poikasi ja tyttäresi profetoivat…” (Joel 2:28 KJV).

Profetoiminen tarkoittaa voimaa täynnä olevien 
sanojen puhumista, sanojen, jotka tulevat Jumalan 
Valtakunnasta. Eikä näitä sanoja tietenkään puhuta 
vain itseämme varten, vaan niitä puhutaan myös 
oppimattomille. Joten tämä Raamatun paikka tarkoittaa, 
että he opettavat tietämättömille Sanaa. Joten sillä ei 
ole väliä, oletko mies vai nainen, mene eteenpäin ja 
julista Evankeliumia kaikkialla. Julista Sanaa voimalla, 
äläkä anna kenenkään ymmärtämättömän estää sinua. 
Evankelista Filippuksen neljä tytärtä profetoivat: ”…
seuraavana päivänä me, jotka kuuluimme Paavalin 
joukkoon, lähdimme ja tulimme Kesareaan. Ja me 
menimme evankelista Filippuksen taloon, joka oli 
yksi niistä seitsemästä; ja asuimme hänen luonaan. 
Ja samalla miehellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, jotka 
profetoivat” (Apostolien teot 21:8-9 KJV).

Tiedän kuka olen! Olen Aabrahamin siementä 

ja hallitsen tässä elämässä. Olen rajaton ja 

pysäyttämätön, koska olen Kristuksessa, ja kuljen 

päivittäin tässä tietoisuudessa. Olen Kristuksen 

perillinen ja siksi kaikki on minun.

TUNNUSTUS
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Oletko koskaan kuullut sanontaa, “Olet sitä, 
mitä syöt”? Tämä pitää paikkansa, koska se, 

mitä syöt, menee kehoosi. Kaikki kehoosi tuleva, jos 
se ei muutu yhdeksi kehosi kanssa, poistuu kehostasi 
jätteenä. Ainoastaan se, mikä tulee yhdeksi kehosi 
kanssa, pysyy kehossasi.

Kun vastaanotat ja sulattelet Sanaa, se menee 
henkeesi. Mietiskelyn kautta Sana siirtyy hengestäsi 
sinun mieleesi. Ja mielestäsi se suodattuu kehoosi ja 
alkaa toimia siinä. Se tulee yhdeksi lihasi kanssa ja 
näin teistä tulee yksi erottamaton kokonaisuus. Tämä 
on tärkeää, koska Jumalan Sanassa on Jumalan elämä.  

Muista, kuinka kylväjävertauksessa kylväjä lähti 
kylvämään siementään. Jeesus sanoi, “Siemen on 
Jumalan Sana” (Luukas 8:11). Mikä on siemen? 
Siemen on elämää antava periaate. Tämä tarkoittaa, 
että Jumalan Sana on Jumalan elämää kantava periaate. 
Sana on Jumalan siemen. Kun enkeli puhui Marialle 
ja hän uskoi, hän vastaanotti Sanan enkeliltä ja tästä 
Sanasta tuli Jeesus. Kun sinä vastaanotat Sanan itseesi, 
se tuottaa sinussa sen, mistä se puhuu.

Kun Jumalan Sana tulee sinuun, se tuottaa sinussa 

SANA SINUSSA

 ...ne sanat, jotka minä olen teille 
puhunut, ovat henki ja ovat elämä  

(Johannes 6:63).
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sitä, mistä se puhuu. Mitä tämä tarkoittaa? Muista, 
mitä Raamattu sanoo, “Alussa oli Sana, ja Sana oli 
Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala” (Johannes 1:1). 
Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Jeesus Kristus 
oli elävä Sana, Sana lihassa. Nyt meillä on kirjoitettu 
Sana. Kun mietiskelet kirjoitettua Sanaa, se tulee sinuun 
Sanana, mutta elää sinussa Jumalana. Halleluja! Siksi 
olemme tuhoutumattomia. Me elämme ja pysymme 
iankaikkisesti, koska meissä oleva Sana elää ja pysyy 
iankaikkisesti (1. Pietari 1:23).

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka on kotonaan 

minussa. Sinun Sanasi tuottaa minussa sitä, mistä se 

puhuu. Siksi elän voiton, menestyksen, vaurauden ja 

jumalallisen terveyden elämää iankaikkisesti. Sanasi 

on uskollinen ja tosi. Minä olen omistautunut täysin 

Sanallesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 27

Raamattu kertoo meille, miten Paavali paransi 
Lystrassa miehen, joka oli ollut syntymästään 

saakka rampa. Kun kansa näki tämän, he villiintyivät 
ja kutsuivat häntä ja Barnabasta jumaliksi. He olivat jo 
alkamassa palvomaan heitä, kunnes Paavali ja Barnabas 
kiiruhtivat estämään heitä sanoen, “Ystävät, miksi te 
toimitte näin? Me olemme vain ihmisiä niin kuin 
tekin. Me tuomme teille hyviä uutisia. Kehotamme 
teitä kääntymään tästä turhuudestanne elävän Jumalan 
puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja 
kaiken sen, mitä niissä on” (Apostolien teot 14:15 NIV).

Tässä vaiheessa elämäänsä apostolit luulivat 
olevansa ainoastaan ihmisiä, joten siksi he sanoivat näin 
ja luulivat näin. He sanoivat, “Katsokaa, me olemme 
ihmisiä aivan kuten tekin.” Heidän nöyryytensä oli 
kunnossa, mutta heidän antama vastaus oli väärä. 
Heidän olisi pitänyt sanoa ihmisille, “Älkää palvoko 
meitä. Tämä on se sanoma, jonka tuomme teille: teillä 
on myös mahdollisuus tulla jumaliksi, jos te uskotte 
Jeesukseen.” 

Näille ihmisille selvisi se, ketä nämä miehet olivat 
todellisuudessa. Heille valkeni, että nämä miehet eivät 
olleet ihmisiä; he olivat jumalia ihmishahmossa ja he 
olivat aivan oikeassa. Raamattu sanoo, “Minä olen 
sanonut: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman 
poikia” (Psalmi 82:6 KJV). Mutta kuulemme silti 

ME OLEMME ENEMMÄN KUIN IHMISIÄ

 Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, he 
huusivat lykaonialaisella kielellä: ̀ jumalat 
ovat laskeutuneet alas ihmishahmossa!  

(Apostolien teot 14:11 NIV).
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joidenkin kristittyjen sanovan, “Me olemme vain 
tavallisia ihmisiä.” He luulevat, että tähän tapaan 
puhuminen tekisi heistä nöyriä. Ei! Tämä näyttää vain 
sen, kuinka tietämättömiä he ovat.

Me olimme tavallisia, kunnes uudestisynnyimme. 
Nyt, kun olemme uudestisyntyneet, me olemme 
tulleet Jumalan asunnoiksi. Jokainen meistä on Pyhän 
Hengen asuinpaikkana. Pyhä Henki, koko universumin 
Luoja, elää sinussa! Sinun kehosi on Hänen elävänä 
telttamajanaan. Tämä on todellisuus, josta täytyy tulla 
sinun oma tietoisuutesi. Sinun täytyy ajatella näin. 

Ennen kuin tulet tästä tietoiseksi, tässä oleva voima 
ei vielä toimi sinussa. Älä koskaan sano, “Olen vain 
tavallinen ihminen.” Silloin kun sinä uskoit Jeesukseen 
Kristukseen, sinusta tuli Jumala-ihminen ja osanottaja 
Jumalan kaltaisuuteen. Sinä synnyit kirjaimellisesti 
Jumalasta. Sinä olet yliluonnollinen olento. Jumala teki 
sinusta oman Itsensä kaltaisen, “...sillä sellainen kuin 
hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa” (1. 
Johannes 4:17). Sinussa on nyt Jumalan elämä ja luonto.

Rakas Isä, kiitos, että olet auttanut minua 
ymmärtämään sitä, kuka minä olen todellisuudessa 
ja kaikkia niitä kallisarvoisia aarteita, jotka sinä 
olet tallettanut henkeeni Jeesuksen Kristuksen 
loistokkaan Evankeliumin tuntemisen kautta. Minä 
tunnistan tämän ja vaellan Kristuksessa olevan 
jumalallisen perintöni, alkuperäni ja kirkkauteni 
valossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 28

Kun opiskelet Matteuksen evankeliumista 
kohdan 17:24-27, tulet huomaamaan, miten 

juutalaiset viranomaiset tulivat kyselemään Pietarilta 
verojen maksusta, mutta he eivät kuitenkaan kysyneet 
Pietarilta hänen omien verojen maksuun liittyen. Vaan 
he sanoivat sen sijaan, “Eikö teidän opettajanne maksa 
temppeliveroa?” (Matteus 17:24). Toisin sanottuna, 
“Eikö Mestarinne maksa veroja?” He jättivät Pietarin 
kokonaan huomiotta ja keskittyivät sen sijaan Mestariin. 

Se on ollut aina näin: kyse on Mestarista. Maailma 
vihaa meitä, mutta ei sen tähden, keitä me olemme, 
vaan sen tähden, ketä me edustamme - Jeesuksen 
Kristuksen tähden. He tulevat vihaamaan sinua, koska 
uskot Häneen. Sillä ei ole väliä, miten hyvä sinä olet 
tai miten auttavainen, ystävällinen ja menestyksekäs 
olet. Sillä ei ole heille mitään merkitystä, koska sinä 
olet yhteydessä Jeesukseen Kristukseen.

Saatanan vihaa Jeesusta kohtaan kutsutaan nimellä 
maailman henki. Maailma vihaa Jeesusta. Monet 
ihmiset, jotka eivät edes tunne Jeesusta, vihaavat Häntä 
siitä huolimatta ja voimme vain ihmetellä, että miksi? 
Miten he voivat vihata sellaista henkilöä, jota he eivät 
edes tunne? Se johtuu maailman hengestä, joka on 
vanginnut monet ihmiset maailmassa, ja se liikuttelee 

KAIKESSA ON KYSE MESTARISTA

Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi 
minun nimeni tähden; mutta joka 

vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu 
(Matteus 10:22).
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heitä tavalla, joka saa heidät vihaamaan Mestaria. 
He tahtovat uskonnon; he tahtovat rukoilla ja 

jotain, mihin uskoa, mutta heti, kun kerrot heille 
Jeesuksesta, he torjuvat Hänet kiivaasti. Simeon 
niminen mies sanoi, että tämä Jeesus on “pantu 
merkiksi, jota vastaan puhutaan” (Luukas 2:34).

Nykyään on olemassa ihmisiä, jotka väittävät 
sitä ‘vihapuheeksi’, kun me sanomme Jeesuksen 
olevan ainoa tie. He tulkitsevat monet sanomamme 
asiat vihapuheeksi ja luovat näin perustan kristittyjen 
massiiviselle vainolle tässä lopunajassa. 

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 10:25, 
“...Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, 
kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään?” Kun 
sinua vainotaan, muista aina, että sinut on lähetetty, 
mutta ei omissa nimissäsi, vaan Jeesuksen Nimessä. 
Joten näin ollen Herra Itse tulee olemaan sinun 
puolustuksesi ja palkkiosi.

Minä olen Kr is tuksen lähett i läänä.  Olen 
uutistenkantajana Hänen pelastavasta voimastaan. 
Minä olen luja, lannistumaton ja aina täynnä intoa 
Herran työtä kohtaan riippumatta kohtaamistani 
ahdingoista tai vainoista. Kuljen Hänessä aina 
voitokkaana julistaen rohkeasti siunatun Kristuksen 
vanhurskautta ja Hänen pelastavaa voimaansa aina 
maailman ääriin saakka. Aamen!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 29

Avausjakeessamme on valtava ilmestys 
Jumalalta profeetta Jesajalle. Jumala kertoi 

hänelle lapsesta, joka tulisi syntymään ja listasi 
myös tietyt nimet, joilla Häntä tultaisiin kutsumaan. 
Ensimmäinen nimi oli “Ihmeellinen neuvonantaja.” 
Alkuperäisessä hepreankielisessä tekstissä nimi 
“Ihmeellinen neuvonantaja” tarkoittaa “Poikkeuksellista 
strategistia,” ja tämä paljastaa meille heti Pyhän 
Hengen palvelutyön: “Ja minä pyydän Isää ja Hän 
antaa teille toisen Lohduttajan (Neuvonantajan, 
Auttajan, Esirukoilijan, Asianajajan, Vahvistajan ja 
Rinnallakulkijan), joka pysyy kanssanne ikuisesti” 
(Johannes 14:16 AMPC)

Jumalan profetaalisessa suunnitelmassa syntyy 
lapsi, joka kasvaa aikuiseksi pojaksi ja kuolee. Hänen 
kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen jälkeen, 
Hän palaa takaisin palvelemaan meitä Seurakunnan 
aikakaudessa Pyhän Hengen, poikkeuksellisen 
neuvonantajan kautta. Hän on se strateginen opas, 
joka auttaa meitä voittamaan elämissämme.

Seurakunnan aikakauden lopulla Herra Jeesus palaa 
vapauttamaan Israelin väkevänä Jumala: “...suuren 
Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen 
kirkkauden ilmestymistä” (Titus 2:13). Harmageddonin 
aikana Israel tulee olemaan taistelurintama. Juutalaiset 
käyvät läpi suuren ahdistuksen ajan ja heistä monet 
pakenevat Antikristuksen terroria. Mutta Jeesus tulee 
taivaasta suuren pyhien armeijan kanssa ja Hän 
vapauttaa Israelin. Hän ryhtyy toimiin Antikristusta ja 

JEESUKSEN NELJÄ NIMEÄ

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika 
on meille annettu, jonka hartioilla on 
herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 
neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas (Jesaja 9:6-7).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 14 & Nehemia 11-13

Korinttolaiskirje 10:8-18 & Jesaja 18

Jesaja 9:6-7 AMPC; Heprealaiskirje 9:28; 
Ilmestyskirja 20:4-6

kaikkia Jumalan vihollisia vastaan.
Seuraava asia, jonka Israel tulee kokemaan, on 

Iankaikkinen Isä. Vaikka he ovat torjuneet Hänet 2000 
vuoden ajan eivätkä ole uskoneet Häneen, nyt he 
yhtäkkiä ymmärtävätkin, että Hän on se, joka vapautti 
heidät Antikristuksen käsistä ja he tulevat Hänen 
luokseen itkien, “Ei hän tee meille syntiemme mukaan 
eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan… Niin 
kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa 
pelkääväisiänsä” (Psalmi 103:10-13).

Lopulta Häntä kutsutaan Rauhanruhtinaaksi. 
Vapautettuaan Israelin ja avattuaan sylinsä heille, Hän 
perustaa Hänen tuhatvuotisen valtakunnan. Tämä tulee 
olemaan 1000 vuoden rauhan aika ja me tulemme 
hallitsemaan yhdessä Hänen kanssaan maan kansoja 
(Ilmestyskirja 20:4-6).

Nämä päivät, joista kerron sinulle, eivät ole enää 
kaukana. Tämä ensimmäinen aika, jossa Kristus tulee 
julki Seurakunnassaan Pyhän Henkensä kautta, on ollut 
meneillään jo lähes 2000 vuotta ja se on tulossa nyt 
huipennukseensa. Ylöstempaus ei ole enää kaukana. 
Joten elä elämääsi valmistautuen pian tapahtuvaan 
Mestarin takaisin paluuseen.

Sukupolvi toisensa perään julistaa sinun tekojasi, 

he julistavat sinun mahtavia tekojasi, oi suuri 

Jumala! Toteutat kaikki suunnitelmasi oman tahtosi 

ja tarkoituksesi mukaisesti. Miten suurenmoinen 

onkaan viisautesi! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Ennen kuin Jeesus tuli, Jumala tunnisti vain kaksi 
rotua maailmassa - juutalaisen rodun ja pakana 

rodun. Juutalainen rotu oli seurausta Jumalan valinnasta 
ja lupauksesta Aabrahamille ja hänen siemenelleen. 
Kaikki muut taas, jotka eivät olleet juutalaisia, olivat 
pakanoita riippumatta siitä, mistä he tulivat. Kun Jeesus 
Kristus tuli, Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa 
16:18, “...Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan 
portit eivät sitä voita.”

Efesolaiskirjeessä 1:22-23 Hän kertoi meille, 
mikä Seurakunta on: “Ja kaikki hän on asettanut 
hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi 
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen 
täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” Seurakunta 
on Hänen Ruumiinsa. Efesolaiskirje 5:30 kertoo meille, 
mistä tämä Ruumis koostuu: “Sillä me olemme hänen 
ruumiinsa jäseniä, hänen lihaansa ja hänen luitansa.” 
Jeesus siis sanoi, että Hän rakentaa Seurakuntaansa 
— Hänen Ruumistaan ja me olemme tämän Ruumiin 
jäseniä. Halleluja! 1. Korinttolaiskirje 12:27 sanoo, 
“Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne 
hänen jäseniänsä.”

Seurakunnan rotu koostuu niistä, jotka ovat 
uudestisyntyneet juutalaisten ja pakanoiden joukosta. 
“Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 
molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 

VALITTU ROTU

torstai 30

Älkää olko pahennukseksi 
juutalaisille, älkää pakanoille 

älkääkä Jumalan seurakunnalle 
(1. Korinttolaiskirje 10:32 KJV). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 15:1-21 & Esteri 1-4

2. Korinttolaiskirje 11:1-9 & Jesaja 19

Galatalaiskirje 6:15; 1. Pietari 2:9 AMPC

nimittäin vihollisuuden” (Efesolaiskirje 2:14). 
Kristuksessa Jeesuksessa ei ole juutalaista eikä 
pakanaa: “Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen 
kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei 
ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa 
eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te 
olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Galatalaiskirje 
3:27-28).

Sinä menetit identiteettisi pakanana, kun 
uudestisynnyit. Samaan tapaan Paavali menetti 
myös oman identiteettinsä juutalaisena, kun hän 
uudestisyntyi. “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, 
katso, uusi on sijaan tullut” (2. Korinttolaiskirje 5:17). 
Sinä olet nyt osallisena Seurakunta-rodusta ja tämä 
on Jumalan silmissä se valittu rotu: “Mutta te olette 
valittu rotu, kuninkaallinen papisto, pyhä kansakunta, 
hänen omaksi ostamia, jotta voisitte julistaa hänen 
erinomaisuuttaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät 
Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietari 2:9 ESV).

Kuljen arvokkaasti tietäen suuren arvoni ja 
arvokkuuteni Kristuksessa Jeesuksessa. Minä olen 
valittu, kuninkaallinen ja erityinen! Minut on istutettu 
yhdessä Kristuksen kanssa paljon korkeammalle 
kaikkea herruutta, valtaa, voimaa, hallintavaltaa ja 
jokaista nimeä, eikä ainoastaan tässä maailmassa, 
vaan myös siinä, joka on vielä tuleva! Siunattu olkoon 
Jumala!

TUNNUSTUS



united kingdom: 
+44	(0)1708	556	604
+44	(0)8001310604

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 kristittynä, 

voit ottaa meihin yhteyttä:

PELASTUSRUKOUS

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.

KIRJOITTAJASTA
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