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Haluatko erottua joukosta ja saada aikaan muutosta 
omassa maailmassasi? Tahdotko elämää täynnä 
terveyttä, menestystä ja edistymistä? Sinun suosikki 
päivän sanasi, Rapsodia Todellisuuksista Teevo, on 
mahtava tapa päästä siinä vauhtiin! Kun opiskelet 
jokaisen päivän sanoman huolellisesti ja laitat sen 
käytäntöön, voit olla varma siitä, että sinulla tulee 
olemaan todella menestynyt ja voitokas elämä 

Kristuksessa!
”Mietiskele näitä asioita: antaudu niille kokonaan, 

jotta edistymisesi olisi kaikille todistukseksi.”
1. Timoteus 4:15 NKJV

5



 6 7

 SISÄLLYSLUETTELO

PASTORI CHRIS KERTOO                        5

USKO, TOIVO JA RAKKAUS!          6

SINULLE EI OLE RANGAISTUSTA          8

JUMALA TAHTOO KAIKKIEN 

PELASTUVAN                                      10

ANTAMISEN SIUNAUKSET        12

OPI PERIAATTEET!                         14 

AUKTORITEETTI ON SINUN!        16

VAELLA ISÄN KANSSA                         18

TIESITKÖ?                                          20    

LATAUDU JUMALAN SANASTA        22

SE ON SUPERVOIMA!                         24

LOPETA JO ENNEN KUIN ALOITAT!       26

MIKSI SINÄ OLET TÄÄLLÄ?        28

AJATTELE NIINKUIN JUMALA        30

EVANKELIUMI: SINUN ELÄMÄSI        32

MENESTY!                              34

SANARISTIKKO                          36

OLE HERRAN PARTNERI                      38

KAIKKI TARVITSEMASI VOIMA        40

TODISTA!                 42 

VOITKO LUOTTAA HERRAAN?        44

HALLITSE KUNINKAANA                      46

ENNENNÄKEMÄTÖN RAKKAUS        48

SIUNAUKSEN RUUMIILLISTUMA           50

SANATUTKAIN                                     52

MINÄ TODISTAN!                                53

USKOASI TULLAAN TESTAAMAAN         54

SEULO JA SUODATA                             56

HOROSKOOPIT – EIVÄT SINUA 

VARTEN!                                             58

OLET LÄHTÖISIN TAIVAASTA           60

MENESTYS, JOKA EI KOSKAAN PÄÄTY    62

TOIVO ON SAAPUNUT!                         64

OLE NOPEA ANTAMAAN ANTEEKSI       66

TIETOVISA                                           68

ODOTUKSESTA ESIINTULOKSI              70

KÄYTÄ ENKELEITÄSI                            72

HANKKIUDU EROON EPÄUSKOSTA       74

 6



 6 7

“Kuulin kerran erään 9-vuotiaan pojan kertovan, ”Aloin 
puhua kielillä, kun en kyennyt julistamaan Jumalan 
Sanaa koulussa omille luokkakavereilleni.” Hän sanoi, 
”Kun aloin puhua kielillä, minusta tuli rohkea. Kun 
menin sitten kouluun, julistin siellä kaikille kavereilleni.” 
Iällä ei ole tämän kanssa mitään tekemistä: kyse oli 
nyt 9-vuotiaasta kielillä puhuvasta pojasta. Sille, mitä 
Jumalan Henki voi tehdä tänään sinun elämässäsi, jos 
vain viettäisit jonkin verran laatuaikaa kielillä puhuen, ei 
ole mitään rajoituksia. Hän ei tee eroa ihmisten välille; 
sen, mitä Hän on tehnyt yhden puolesta, Hän tekee 

myös toisen puolesta samassa tilanteessa.”

- Lainaus opetuksesta “Kielten voima”

Pastori Chris kertoo
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KESKUSTELLAAN

USKO, TOIVO JA 
RAKKAUS!

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Korinttolaiskirje 13:13 NIV
“…Nyt nämä kolme pysyvät: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin 
niistä on rakkaus.”

(Kolme elämisen 
periaatetta)

Usko, toivo ja rakkaus ovat kolme meille Jumalan 
Sanassa paljastettua periaatetta. Toivo on aivan 

ensimmäisenä kuva siitä asiasta, jonka tahdot ja jonka 
näet siintävän kauempana. Se on kuin se horisontissa 
siintävä valonpilkahdus, johon tarkennat oman katseesi. 
Monet asiat saattavat ehkä yrittää estää sinua näkemästä 
tätä kuvaa, mutta älä päästä siitä ikinä irti. Jos näkemästäsi 
kuvasta tulee jostain syystä sumuinen etkä enää näe sitä, 
ala rukoilla ja tunnusta Jumalan Sanaa kirkastaaksesi 
jälleen tämän vision.

Kun sitten näet tämän kuvan, seuraavaksi vuorossa on 
toimeen tarttuminen! On yksi asia vain katsella tätä kuvaa 
kauempaa ja aivan toinen asia taas on ottaa se haltuun 
ja tuoda se TÄMÄNHETKISEKSI todellisuudeksi omassa 
elämässäsi. Teet tämän uskon kautta! Usko tarkoittaa sen 
kuvan haltuunottamista uskontunnustusten kautta, jonka 
näet kauempana. Raamattu sanoo, ”NYT USKO on varmuus 
(vahvistus, omistuskirja) [meidän] toivomistamme asioista, 
ollen todiste asioista, joita [me] emme näe ja varmuus 
niiden todellisuudesta [usko, joka näkee todellisena faktana 
sen, mitä ei ole paljastettu aisteille]” (Heprealaiskirje 11:1 
AMPC). Toivo sanoo, ”Se tulee olemaan minun”, mutta 
usko sanoo, ”Minulla on se juuri NYT!”

Kolmas näistä periaatteista on rakkaus. Raamatun 
mukaan se on näistä kolmesta kaikkein suurin. Sinun 

Perjantai, 

Heinäkuuta
1
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Apostolien teot 15:22-35, Ester 5-7

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

YKSIVUOTINEN

Luukas 6:1-11, 5. Mooses 29
KAKSIVUOTINEN

toivosi ei tule tuottamaan sinulle pettymystä, koska 
Jumalan rakkaus on vuodatettu sinun sydämeesi Pyhän 
Hengen kautta (Roomalaiskirje 5:5). Vaelluksesi rakkaudessa 
varmistaa myös uskon sydämessäsi, sillä Raamattu sanoo, 
että usko toimii rakkauden kautta (Galatalaiskirje 5:6). Sinun 
uskosi ei toimisi ilman rakkautta. Rakkaus ”…sitoo kaikki asiat 
yhteen täydellisessä ykseydessä” (Kolossalaiskirje 3:14 GNB); 
se ei koskaan petä ja se on kaikkia aikoja varten.

1. Tessalonikalaiskirje 1:3; 1. Tessalonikalaiskirje 5:8

Perehdy lisää

En ole tästä maailmasta lähtöisin. Toimin Siionissa elämän 
korkeampien periaatteiden mukaisesti: uskon, toivon ja 
rakkauden periaatteiden mukaan! Uskoni on tullut tänään 
täydelliseksi vaeltaessani rakkaudessa samalla, kun toivo on 
sieluni ankkuri! Pukeudun tänään kaikista tärkeimpänä asiana 
rakkauteen ja ympäröin näin itseni Jumalan rakkaudella, joka 
sitoo kaikki asiat yhteen täydellisessä harmoniassa.

Sano ääneen

Mitä sinä toivot tänään? Tuo toiveesi toteen puhumalla uskossa ja 
vaeltamalla Jumalan rakkaudessa toisia kohtaan.

Tartu toimeen

Muistiinpanoni
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SINULLE EI OLE 
RANGAISTUSTA

LUETAAN RAAMATUSTA  2. Korinttolaiskirje 5:19 TLB
“Sillä Jumala oli Kristuksessa, sovittaen maailman itsensä kanssa, 
eikä lue enää ihmisten syntejä heitä vastaan, pyyhkien ne pois. 
Tämä on se ihmeellinen sanoma, jonka Hän on antanut meille 
toisille kerrottavaksi.”

(Herra ei ole vihainen 
sinulle!)

KESKUSTELLAAN

“Miten oikein saan Jumalan antamaan minulle 
anteeksi?” “Mitä voin tehdä, jotta Jumala olisi 

iloinen minun suhteeni ja rakastaisi minua?” Harri pohti 
katsellessaan, miten jotkut toiset oppilaat menivät iloisesti 
Seurakuntaan. Hän luuli, että Jumala ei pitänyt hänestä hänen 
huonon käytöksensä ja itsetuhoisten tapojen vuoksi. Niinpä hän 
ei koskaan pyrkinyt lähestymään ketään kristittyä tai menemään 
sinne, missä Jumalasta puhuttiin. Kiitos Jumalalle, koitti kuitenkin 
se päivä, jolloin hänet kutsuttiin Seurakunnan kokoukseen, jossa 
hän kuuli ihania totuuksia Jumalan rakkaudesta häntä kohtaan ja 
ymmärsi lopulta, että Jumala ei ollut koskaan edes ollut hänelle 
vihainen.

Ehkäpä sinäkin olet ajatellut Harrin tavoin tai tunnet 
jonkun toisen, joka ajattelee niin. Raamattu sanoo kuitenkin, 
että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti niin maailman – syntisten 
maailman – Itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan 
heitä vastaan. ”Jopa kaikkien niiden hirveiden asioiden jälkeen, 
joita olen tehnyt?” sanot nyt. Kyllä! Kaikkien rikkomukset 
(mukaan lukien myös sinun) laitettiin Jeesuksen Kristuksen ylle.

Tänä päivänä kenenkään ei tulisi kantaa mitään 
rangaistusta omista synneistään. Jeesus kantoi tämän 
rangaistuksen jo kaikkien puolesta. Saatamme usein tehdä 
tai sanoa tarkoittamattamme vääriä asioita, mutta Jumala on 
valmistanut meille automaattisen puhdistuksen (1. Johannes 1:7). 
Hän ei asettanut mitään ehtoja tälle puhdistukselle, joten sinun 

Lauantai, 

Heinäkuuta
2
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Apostolien teot 15:36-16:1-15, Esteri 8-10
YKSIVUOTINEN

Luukas 6:12-19, 5. Mooses 30

KAKSIVUOTINEN

ei tarvitse enää ikinä murehtia niistä elämässäsi olevista synneistä, 
joista et ehkä itse ole tietoinen.

1. Johanneksen kirjeessä 1:9 sanotaan, ”Jos me tunnustamme 
syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 
Jos siis teet jotain väärää sen jälkeen, kun olet jo uudestisyntynyt, 
ja tunnustat sen Isälle, voit luottaa Häneen siinä, että Hän antaa 
sinulle anteeksi ja puhdistaa sinut, eikä ainoastaan vain kyseisestä 
synnistä, vaan myös kaikesta epävanhurskaudesta. Eikö tämä 
olekin ihmeellistä? Hän ei ole sinulle vihainen! Hän maksoi täyden 
hinnan sinun kaikista synneistäsi: niin menneisyyden, nykyhetken 
kuin myös tulevaisuudenkin synneistä!

Johannes 1:29; Jesaja 53:1-5; 2. Korinttolaiskirje 5:21

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että pesit pois kaikki syntini ja 
puhdistit minut kaikesta epävanhurskaudesta. Kiitos, että tuot 
minut kaikessa rakkaudessasi eteesi virheettömänä, pyhänä ja 
syyttömänä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Jos olet tehnyt jotain väärää ennen kuin luit tänään tämän 
opetuksen, sano vain yksinkertaisesti, ”Herra, vastaanotan 
anteeksiannon tehtyäni tämän väärän teon, Jeesuksen Nimessä” 
ja voit olla varma siitä, että Hän kuuli sinut.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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JUMALA TAHTOO KAIKKIEN 
PELASTUVAN

LUETAAN RAAMATUSTA     Roomalaiskirje 1:16 CEV
“Olen ylpeä hyvistä uutisista! Ne ovat Jumalan voimallinen tapa 
pelastaa kaikki ne, joilla on uskoa, riippumatta siitä, ovatko he 
juutalaisia vai pakanoita.”

(Evankeliumi on Jumalan 
ainoa pelastava voima)

KESKUSTELLAAN

Kaikista tärkein asia Jumalan mielessä on 
jokaisen ihmisen pelastuminen. Hän todella 

välittää ihmisistä ja siksi Hän antoi oman Poikansa 
ristiinnaulittavaksi maailman syntien puolesta. Jeesus tuli 
korjaamaan särkyneet sydämet, parantamaan sairaat, 
tuomaan toivon sorretuille, vahvistamaan heikkoja ja 
siirtämään syntiset Jumalan vanhurskauteen.

2. Pietarin kirjeessä 3:9 (CEV) sanotaan, “Herra ei 
ole hidas täyttämään lupauksiaan niin kuin jotkut ihmiset 
luulevat Hänen olevan. Jumala on itse asiassa kärsivällinen, 
sillä Hän tahtoo, että kaikki kääntyisivät pois synnistä eikä 
kukaan joutuisi kadotukseen.” Hän tahtoo, että jokainen 
mies, nainen, poika ja tyttö saa tiedon Hänen pelastavasta 
voimastaan eli Kristuksen Evankeliumista. Avausjakeemme 
sanoo, että Evankeliumi on ”…Jumalan voimallinen tapa 
pelastaa kaikki ne, joilla on uskoa, riippumatta siitä, ovatko 
he juutalaisia vai pakanoita” (Roomalaiskirje 1:16 CEV). 
Toisin sanoen siis Jumala ei voi pelastaa tai auttaa ketään 
ilman Evankeliumia: Hänen koko voimansa on paketoitu 
siihen ja se toimii ainoastaan niiden kohdalla, jotka 
uskovat sen. Jos uskot sen, se tulee taatusti toimimaan 
sinun kohdallasi!

Sana “pelastus” on todella suuri! Se on kaikenkattava 

Sunnuntai,

Heinäkuuta
3
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Apostolien teot 16:16-40, Job 1-2
YKSIVUOTINEN

Luukas 6:20-30, 5. Mooses 31
KAKSIVUOTINEN

yksittäinen termi, joka ilmaisee kaikkea sitä, mitä Kristus 
teki meidän puolestamme. Yksinkertaisesti sanottuna 
pelastuneena oleminen tarkoittaa sitä, että sinä olet 
vastaanottanut iankaikkisen elämän, kaiken voittavan 
Jumalan elämän! Et ole enää alamaisena Saatanan 
auktoriteetille: olet vapaa kaikista sairauksista, taudeista, 
heikkouksista ja kaikista muista orjuuttavista siteistä. 
Siksi riippumatta kaikesta siitä, mitä teet, anna sielujen 
voittamisen olla oma kiinnostuksen kohteesi. Tunnista oma 
paikkasi siellä, missä milloinkin olet, ja tavoita lähipiirissäsi 
olevat ihmiset Evankeliumilla. Muista, että Evankeliumi on 
Jumalan ainoa pelastava voima.

2. Korinttolaiskirje 5:17-21

Rakas taivaallinen Isäni, kiitän sinua pelastuksestani. En 
ainoastaan vain nauti sen mukana tulevista siunauksista, 
vaan olen sitoutunut viemään näitä uutisia eteenpäin omalle 
lähipiirilleni. Teen vaikutusta omaan maailmaani Evankeliumin 
voiman avulla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kerro tänään jollekin toiselle Jeesuksen tuomasta pelastuksesta.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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ANTAMISEN 
SIUNAUKSET

LUETAAN RAAMATUSTA     Psalmi 37:25-26 NKJV
“Olen ollut nuori ja nyt olen vanha: siltikään en ole nähnyt 
vanhurskasta hylättynä enkä hänen jälkeläisiään kerjäämässä 
leipää. Hän on aina armollinen ja antaa lainaksi; ja hänen 
jälkeläisensä ovat siunatut.”s

(Antamisesta seuraavat 
palkkiot ovat suunnattomat)

KESKUSTELLAAN

“Kylvin viime viikolla taloudellisen siemenen 
seurakunnassa. Miksi en ole vielä vastaanottanut 

siitä omaa sadonkorjuutani?” Joonas ihmetteli. Hänen 
ajatuksensa kulkivat tätä rataa koko päivän, kunnes hän 
sitten kuuli hyviä uutisia siitä, miten hänen jo muutaman 
kuukauden ajan kriittisesti sairaana ollut siskonsa oli 
alkanut parantua aivan ihmeellisesti. Silloin hänelle selvisi, 
että hänen siskonsa parantuminen oli linkittynyt hänen 
antamiseensa seurakunnassa!

Joskus, kun ihmiset antavat Jumalalle, he tahtovat 
Häneltä nopeita taloudellisia ”palautuksia”. Kyllä, kun kylvät 
taloudellisen siemenen, Herra siunaa ja moninkertaistaa 
kylvämäsi siemenen, mutta älä koskaan lannistu tai 
ihmettele sitä, että teitkö oikein, jos sadonkorjuu ei 
tulekaan sillä tavoin kuin odotit sen tulevan.

Kun annat taloudellisesti, siitä seuraavien siunausten 
ei tarvitse välttämättä tulla sinulle rahan muodossa. On 
myös sellaisia siunauksia, joita Jumala aikaansaa sinun 
elämässäsi ilman, että olet niistä edes itse välttämättä 
tietoinen. Jos vain tietäisit, mitä Herralle antamisesi 
voikaan saada aikaan sinun hyväksesi! Se yhdistää sinut ja 
kaiken sinuun liittyvän Jumalan Hengen kanssa ja tuottaa 
sinulle sellaisia tuloksia, jotka eivät koske ainoastaan vain 
tätä päivää, vaan myös huomista ja kaikkia aikakausia.

Jos olet antanut, niin jatka samaa rataa. Jos et ole 

Maanantai,

Heinäkuuta
4
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Apostolien teot 17:1-15, Job 3-5

YKSIVUOTINEN

Luukas 6:31-38, 5. Mooses 32

KAKSIVUOTINEN

vielä antanut, niin aloita tänään. Ole innoissasi joka kerta, 
kun sinulla on mahdollisuus antaa, sillä se tarkoittaa sitä, että 
Jumalan Henki tulee tekemään elämässäsi jotain sellaista, 
mikä tulee vaikuttamaan koko elämäsi suuntaan. ”Antakaa, 
niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja 
kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla 
te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin” (Luukas 6:38).

Sananlaskut 13:8; Psalmi 112:1-2; 2. Korinttolaiskirje 
9:10

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle mahdollisuuden 
antaa ja varmistaa niin tulevaisuuteni sinussa. Kun kylvän siemeneni 
uskossa sinun Sanasi mukaisesti, odotan runsasta siunausten 
ja ihmeiden sadonkorjuuta niin nyt kuin myös tulevaisuudessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Suunnittele, mitä annat Herralle tässä kuussa ja anna Hänelle 
iloisella sydämellä.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OPI PERIAATTEET!

LUETAAN RAAMATUSTA     1.  kirje Timoteukselle 4:8 AMPC
“Sillä fyysisellä harjoituksella on vain jonkinlainen arvo (siitä on hyötyä 
vain vähään), mutta jumalisuus (hengellinen harjoitus) on hyödyllinen 
ja arvokas kaikessa ja kaikin tavoin, sillä se pitää sisällään lupauksen 
nykyiseen elämään ja myös siihen elämään, joka on vasta tulossa.”

(Tule treenatuksi 
uskonelämässä)

KESKUSTELLAAN

Fyysistä maailmaa säätelevät erilaiset periaatteet. 
Samoin on myös Jumalan hengellisessä 

Valtakunnassa. Jotta Jumalan Valtakunnan periaatteet 
toimisivat sinun hyväksesi, sinun täytyy oppia ne ja 
soveltaa niitä käytäntöön. Sinun täytyy esimerkiksi toimia 
uskon periaatteen mukaan jatkuvasti, jotta se toimisi 
omassa elämässäsi. Ehkäpä et saanut joka kerta aivan 
sellaisia tuloksia, joita olisit tahtonut, käyttäessäsi uskoasi 
vielä siinä vaiheessa, kun olit vasta aloittanut uskon Sanan 
opiskelemisen. Ihan niin kuin muissakin sellaisissa asioissa, 
joissa tahdomme täydellisyyttä, myös uskonelämässä 
sinun täytyy jatkaa itsesi treenaamista. Jatka Jumalan 
Sanan opiskelua ja pian sinulla tulee olemaan tuotteliaampi 
uskonelämä.

Voit treenata oman uskosi saavuttamaan mitä 
tahansa. Voit nähdä itsesi kehittymässä esimerkiksi 
opinnoissasi yhdeltä tasolta seuraavalle. Kuvittelepa, jos 
olisit sanonut käyttäessäsi uskoasi, että läpäisisit kirkkaasti 
kaikki 8 tenttiä 1. yliopistosyksynäsi, mutta kävisikin niin, 
että läpäisisit niistä vain kuusi. Älä ole murheellinen. Sano 
sen sijaan: “Ensi kerralla teen nappisuorituksen.” Ala sitten 
opiskella ja mietiskellä ahkerasti Jumalan Sanaa ja laita 
oma uskosi toimimaan aina jokaisen tilaisuuden tullen. 

Tiistai,

Heinäkuuta
5
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Apostolien teot 17:16-34, Job 6-8
YKSIVUOTINEN

Luukas 6:39-49, 5. Mooses 33
KAKSIVUOTINEN

Tällä tavoin treenaat uskoasi niin, että se kasvaa ja voi 
saavuttaa yhä suurempia tuloksia.

Tämä ei ole sovellettavissa ainoastaan vain opintoihisi, 
vaan jokaiseen elämäsi osa-alueeseen liittyen – talouteesi, 
terveyteesi, ihmissuhteisiisi jne. Voit treenata omaa uskoasi 
Jumalan Sanan avulla niin paljon, että tiedät totuutena sen, 
että mikään ei ole sinulle mahdotonta. Jatka siis uskosi 
kasvattamista! Ruoki sitä oikeilla hengellisillä materiaaleilla. 
Ota hyöty irti jokaisesta tilaisuudesta, jonka saat uskosi 
harjoittamiseen, eikä uskosi tule ainoastaan vain kasvamaan 
räjähdysmäisesti, vaan se tulee myös voittamaan kaikista 
todennäköisyyksistä ja elämän vastoinkäymisistä huolimatta.

1. Timoteus 4:8; Heprealaiskirje 5:14

Uskoni toimii ja tuottaa tänään tuloksia! Kieltäydyn pysymästä 
uskon matalammilla tasoilla, vaan treenaan sen sijaan 
uskonlihaksiani opiskelemalla ja mietiskelemällä Jumalan 
Sanaa ja toimimalla sen mukaisesti. Samalla uskoni kasvaa 
räjähdysmäisesti ja voittaa aina ja kaikissa tilanteissa. Halleluja!

Julista tänään uskonsanoja omaa perhettäsi, talousasioitasi, 
terveyttäsi ja kaikkia muita elämäsi asioita koskien.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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AUKTORITEETTI ON 
SINUN!

LUETAAN RAAMATUSTA     5. Mooseksen kirja 31:6 AMPC
“Ole vahva, rohkea ja luja; älä pelkää äläkä ole kauhuissasi 
heidän edessä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on Hän, joka kulkee 
sinun kanssasi; Hän ei tule pettämään eikä hylkäämään sinua.”

(Älä anna ikinä yhdenkään 
pelon hallita elämääsi)

KESKUSTELLAAN

“Hei, mikä tuo ääni oikein oli?” Kerttu vapisi 
samalla, kun hänen silmänsä täyttyivät pelosta. 

Hän pelkäsi olla huoneessaan yksin, erityisesti silloin, kun oli 
jo pimeää. Hän oli kristitty, mutta hän ei tiennyt, että hänellä 
oli auktoriteetti paholaisen ylitse Jeesuksen Nimessä. 
Näin on myös monien muiden laita: he pelkäävät pimeitä 
paikkoja ja ruokkivat mielessään epärealistisia pelkoja. Syy 
sille, miksi monet elävät paholaista peläten, löytyy heidän 
tietämättömyydestään Raamatun kirjoitusten suhteen. 
Siksi he luovuttavat niin paljon voimaa paholaiselle. 
Jumalan lapsena sinun on väärin pelätä yhtään mitään. 
Jumala kehottaa meitä läpi koko Raamatun kirjoitusten 
olemaan pelkäämättä. Yhdelläkään kristityllä ei ole mitään 
syytä pelätä paholaista, sillä hänet on jo päihitetty!

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 28:18 (TLB), 
“…minulle on annettu kaikki auktoriteetti taivaassa ja maan 
päällä.” Huomaa, että Hän sanoi “kaikki auktoriteetti”, 
ei siis vain ”jotain auktoriteettia”, tarkoittaen sitä, että 
paholaiselle ei ole jätetty yhtään auktoriteettia jäljelle. 
Jeesus on halvaannuttanut Saatanan ja tehnyt sen täysin 
avuttomaksi! Herra on heittänyt sen pois auktoriteetin 
paikalta ja riistänyt siltä ja sen koko väeltä kaikki voimat! 
Hän riisui heidät kaikesta arvokkaasta, jättäen saatanan ja 
hänen väkensä täysin avuttomiksi.

Tehtyään näin, Hän esitteli sen jälkeen saatanan ja 

Keskiviikko,

Heinäkuuta
6
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Apostolien teot 18:1-23, Job 9-11
YKSIVUOTINEN

Luukas 7:1-10, 5. Mooses 34
KAKSIVUOTINEN

hänen demoninsa sotavankeina – lyötyinä, vahingoittuneina 
ja häpeään saatettuina! ”[Jumala] riisui aseista ne vallat ja 
voimat, jotka olivat asettuneet meitä vastaan ja asetti ne 
rohkeasti esille ja teki niistä julkisen esimerkin, voittaessaan 
ne Hänessä ja siinä [ristillä]” (Kolossalaiskirje 2:15 AMPC). 
Sitten Hän antoi sinulle auktoriteetin niiden ylitse (Luukas 
10:19)!

Näetkö nyt, miksi sinun täytyy kieltäytyä tulemasta 
minkäänlaisen pelon kiusaamaksi tai piinaamaksi? Sinun 
on tarkoitus elää uskossa – uskossa Jumalaan ja Hänen 
Sanaansa, uskossa Jeesuksen voittoon saatanan ja pimeyden 
joukkojen ylitse. Jeesus voitti sinua varten.

1. Johannes 3:8; Jaakob 4:7

Rakas Herra, sinun Sanasi on tänään minun sydämessäni ja 
huulillani, tuottaen minussa uskoa ja karkottaen pois kaikenlaiset 
pelot! Kiitos siitä rohkeudesta ja luottamuksesta, jota sinun 
Sanasi valaa henkeeni samalla, kun mietiskelen ja iloitsen siitä. 
Aamen.

Julista pitkin päivää itsellesi: ”Minulle on annettu kaikki 
auktoriteetti Jeesuksen Nimessä ja käytän sitä tänään hallitakseni 
omaa maailmaani.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VAELLA ISÄN 
KANSSA

LUETAAN RAAMATUSTA     Heprealaiskirje 11:5 NASB
“Uskosta Eenok otettiin ylös niin, että hän ei näkisi kuolemaa; JA 
HÄNTÄ EI LÖYDETTY, KOSKA JUMALA OTTI HÄNET YLÖS; sillä 
ennen kuin hänet temmattiin, oli osoitettu, että hän miellytti 
Jumalaa.”

(Avain korkeammalle tasolle 
siirtävään voimaan)

KESKUSTELLAAN

Eenokilla oli niin syvä suhde Herran kanssa, että 
hänet siirrettiin kirkkauteen ilman, että hän näki 

kuolemaa. Kuolema ei tarkoita ainoastaan vain biologisen 
elämän lakkaamista: se edustaa köyhyyttä, häviötä, 
sairautta, epäonnistumista tai tuhoa. Voit vaeltaa Jumalan 
Hengen kanssa sellaisessa intensiivisessä suhteessa, 
että nautit Hänen korkeammalle tasolle vievästä 
käänteentekevästä voimasta, joka siirtää sinut yli kaikkien 
epäonnistumisten, köyhyyden, häviön, sairauksien ja 
kaikkien muiden sellaisten asioiden yli, joita paholainen 
heittää sinua kohti.

”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan 
rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän 
kanssanne.” (2. Korinttolaiskirje 13:14). Kreikankielinen 
sana tälle sanalle “osallisuus” on “Koinonia”. Se tarkoittaa 
todella syvää suhdetta – “yhdessä juomista” Pyhän Hengen 
kanssa, jolloin Hän siirtää sinut yhdeltä kirkkauden tasolta 
seuraavalle ja asettaa sinut etulyöntiasemaan kaikkien 
asioiden ja jokaisen tilanteen yläpuolelle.

Jumalan lapsena sinun menestyksesi elämässä 
perustuu omaan vaellukseesi Pyhän Hengen kanssa. 
Jeremian kirjassa 17:7-8 sanotaan, ”Siunattu on se mies, 
joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen! Hän on 
kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa 

Torstai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 18:24-19:1-7, Job 12-14
YKSIVUOTINEN

Luukas 7:11-17, Joosua 1-2
KAKSIVUOTINEN

veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina 
vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää, 
silloinkin se kantaa hedelmää.” Tämä Sananpaikka kertoo 
sellaisesta elämästä, joka ei tule ympäröivien olosuhteiden 
vaikuttamaksi. Se tarkoittaa sitä, että muita tuhoava tilanne 
ei tule vaikuttamaan sinuun millään tavalla, sillä sinut on 
siirretty heidän yläpuolelleen Pyhän Hengen voimasta. Tämä 
on Jumalan suunnitelma Hänen omia lapsiaan varten. Jotta 
voisit kokea tällaista korkeammalle tasolle siirtävää voimaa 
omassa elämässäsi, sinun täytyy vaeltaa todella läheisesti 
Pyhän Hengen kanssa. 

Job 22:29 KJV; 2. Korinttolaiskirje 2:14 

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua Jeesuksen Nimessä Sanasi 
tehokkuudesta. Kun seuraan elämässäni Henkesi johdatusta 
ja Sanaasi, tulen ohjelmoiduksi voitokasta elämää varten. 
Kirkkaudentäyteinen ja voitokas elämä ovat minun perintöni ja 
se on se elämä, jota elän. Kunnia Jumalalle!

Ota tänään aikaa Isälle puhumiseen: voit aloittaa puhumalla 
kielillä, ylistämällä Häntä ja opiskelemalla Jumalan Sanaa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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Tässä muutama mielenkiintoinen fakta New Yorkin kaupungista, 
USA:sta.
1. USA:n ensimmäinen pääkaupunki: New York City, ei siis 
Washington D.C., oli Yhdysvaltojen ensimmäinen pääkaupunki.
2. NYC:n ensimmäiset eurooppalaiset uudisasukkaat olivat 
hollantilaisia: Kaupunki tunnettiin nimellä ”New Amsterdam” 
(suomeksi: Uusi Amsterdam) aina vuoteen 1898 saakka. Tilanne 
muuttui, kun kaupunki lahjoitettiin Yorkin herttualle hänen 18. 
syntymäpäivänään. Hän päätti tuolloin muuttaa kaupungin nimen 
New Yorkiksi.
3. Ihmeellinen historia pitsojen suhteen: Eräs hyvin mielenkiintoinen 
fakta New Yorkiin ja sen pitsoihin liittyen ovat pitsojen sekä 
yksittäisten metrolippujen hinnat. Ne ovat pysyneet kutakuinkin 
samantasoisina yli 50 vuoden ajan! Taloustieteilijät kutsuvat sitä 
“pitsa-periaatteeksi”.
4. USA:n toiseksi suurin kirjasto sijaitsee NYC:ssä: NYC:n kirjastosta 
löytyy yli 50 miljoonaa kirjaa. Näin ollen se on koko maailman 3. 
suurin kirjasto ja USA:n 2. suurin kirjasto. Sen edellä on ainoastaan 

NEW YORK CITY, USA

TIESITKÖ?
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USA:n Kongressin kirjasto.
5. New Yorkissa puhutaan yli 800 eri kieltä: Kyllä, 800 kieltä on 
todella paljon! Sen seurauksena New York City onkin maailman 
monipuolisin kaupunki eri kielien suhteen.
6. Brooklynin silta on vanhempi kuin Lontoon Tornisilta: NYC:n 
”Brooklyn Bridge” on yksi maailman tunnetuimmista silloista ja 
niin on myös Lontoossa sijaitseva ”Tower Brigde”. NYC:ssä oleva 
silta on kuitenkin 11 vuotta vanhempi.
7. New York Cityssä sijaitsevalla Yhdysvaltojen keskuspankilla 
on maailman suurimmat kultavarastot: Syvälle talouteen 
keskittyvään Wall Street:n kaupunginosan sydämeen on 
varastoitu maailman suurimmat kultavarannot. Kyse on yli 
7000 kimaltelevasta kultaharkosta, mikä käsittää noin 5% tähän 
mennessä koko maailmassa louhitusta kullasta.
8. Auton torvella tööttääminen on laitonta: Tämä on yksi niistä 
faktoista New York Cityä koskien, jotka eivät edes kuulosta 
tosilta, mutta pitävät kuitenkin paikkansa!
9. Vapauden patsas on Ranskan antama lahja: Ranskalaiset 
lahjoittivat Vapauden patsaan vuonna 1886 Amerikan 
satavuotisjuhlan kunniaksi. Se kuljetettiin 350 osaan purettuna 
yli 200 laatikossa ja sen kokoaminen kesti yli 4 kuukautta.
10. Times Square on nimetty New York Times -lehden mukaan: 
Alue tunnettiin alun perin Longacre Square:na, kunnes Times-
lehti muutti sinne vuonna 1904. Longacre square -nimi ei tuo 
mukanaan samanlaista vivahdetta, vai mitä?

Oppiaksesi lisää siitä, miten voit viedä Evankeliumia 
New York Cityyn tai muihin maailman eri kaupunkeihin 
käyttämällä Rapsodia Todellisuuksista TeeVo -kirjasta, 
vieraile ystävällisesti Tavoitetaan Maailma -nettisivuilla: 
www.reachoutworld.org ja liity mukaan meneillään 
olevaan TeeVolution-kampanjaan.
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LATAUDU JUMALAN 
SANASTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Psalmi 107:20 CEV
“Oman sanansa voimalla hän paransi teidät ja pelasti teidät 
tuholta.”

(Jumalan Sana on kaikki, 
mitä tarvitset)

KESKUSTELLAAN

Tämän päivän avausjae tekee meille tiettäväksi, että 
Jumalan Sana parantaa ja vapauttaa. Jos olet ollut 

sairaana ja ottaisit nyt aikaa Jumalan Sanan mietiskelylle, 
tämä Sana tulisi aikaansaamaan parantumisen. Raamattu 
kertoo Sananlaskuissa 4:20-22 (NKJV), ”…Anna huomiosi 
minun sanoilleni; kallista korvasi sanomisilleni. Älä anna 
niiden poistua silmiesi edestä; pidä ne keskellä sydäntäsi; 
sillä ne ovat elämä niille, jotka ne löytää, ja terveys heidän 
koko ruumiillensa.”

Ylläolevassa jakeessa sanaksi “terveys” käännetty 
sana tulee hepreankielisestä sanasta ”marpe”, joka 
tarkoittaa lääkettä. Jumalan Sana on lääke sinun fyysiselle 
kehollesi; se tulee energisoimaan ja elävöittämään sinut, 
kun sovellat sitä omaan elämääsi. Jumalan Sana on elävä 
ja täynnä voimaa. Se tarkoittaa sitä, että se on aktiivinen, 
toimiva ja tehokas. Näin ollen sillä, millainen tilanne on, 
ei ole mitään merkitystä, jos vain kuulet Jumalan Sanan 
ja hyväksyt sen, sillä se tulee aikaansaamaan sinussa sekä 
sinulle tahtomasi tulokset.

Jumalan Sana ei ole ainoastaan vain vastalääkettä 
sairauksiin ja tauteihin, vaan se on myös täydellinen resepti 
menestystä ja vaurautta varten: ”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” 

Perjantai, , 

Heinäkuuta
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Apostolien teot 19:8-41, Job 15-18
YKSIVUOTINEN

Luukas 7:18-35, Joosua 3-4
KAKSIVUOTINEN

(Joosua 1:8).
Jumala on jo lähettänyt Hänen Sanansa kaikkia niitä 

tilanteita varten, jotka kohtaat elämässäsi. Hän on lähettänyt 
Sanansa parantumistasi, menestystäsi ja hengellistä 
edistymistäsi varten. On kuitenkin sinun omalla vastuullasi 
tarttua kiinni Hänen Sanaansa. Sinun hengessäsi ja huulillasi 
oleva Jumalan Sana tekee sinusta sellaisen, mistä se puhuu. 
Se on juuri se asia, jota tarvitset ollaksesi kaikkea sitä, 
mitä Jumala tahtoo sinun olevan ja kokeaksesi sellaisen 
jumalallisen muutoksen, joka tekee sinusta ihmeen omalle 
maailmallesi.

Jesaja 55:10-11

Rakas Isä, kiitän sinua Sanassasi olevasta voimasta ja kyvykkyydestä: 
se tuo minulle terveyttä ja menestystä sekä aikaansaa sen, että 
menestyn kaikessa siinä, mitä teen. Sanasi on tänään minun 
sydämessäni ja huulillani tuottaen minulle sellaisen sadonkorjuun, 
josta se puhuukin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mietiskele seuraavia jakeita: Kolossalaiskirje 3:16-17, Efesolaiskirje 
1:3 ja Roomalaiskirje 8:1-2.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SE ON SUPERVOIMA!

LUETAAN RAAMATUSTA     Luukkaan evankeliumi 4:14 MNT
“Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja hänen maineensa 
kantautui koko heitä ympäröivälle seudulle.”

(Voit tehdä kaiken Hengen 
avulla!)

KESKUSTELLAAN

Kun sinä olet täynnä Henkeä, sinä tulet olemaan 
täynnä voimaa. Silloin sinun ei tarvitse kerätä 

rohkeuttasi kohdatessasi haasteita; Jumalan Henki tulee 
ottamaan sinusta hallintavallan, etkä tule silloin näkemään, 
puhumaan ja toimimaan tavallisen ihmisen tavoin. Jotta 
kokisit Pyhän Hengen voiman omassa elämässäsi, sinun 
täytyy olla jatkuvasti Häntä täynnä. Efesolaiskirjeen jakeet 
5:18-20 näyttävät meille sen, miten voimme täyttää itsemme 
Hengellä: “…täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne 
psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten 
ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa 
ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.”

Jeesus oli jatkuvasti täynnä Hengen voimaa ja Hän 
oli siitä tietoinen (Apostolien teot 10:38). Myös Apostoli 
Paavali oli tietoinen Hengen voimasta, joka teki hänessä 
työtään, sanoessaan, ”Voin tehdä kaiken Kristuksen kautta, 
joka minua vahvistaa” (Filippiläiskirje 4:13 NKJV) ja ”Siksi 
minä teen työtä… puskien eteenpäin koko yliluonnollisella 
energialla, jonka Hän niin suurenmoisesti sytyttää ja 
aikaansaa minussa” (Kolossalaiskirje 1:29 AMPC). Tämä 
yliluonnollinen voima on nyt se, mitä sinä tarvitset ollaksesi 

Lauantai, 

Heinäkuuta
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Apostolien teot 20:1-16, Job 19-21
YKSIVUOTINEN

Luukas 7:36-50, Joosua 5
KAKSIVUOTINEN

tehokas Kristuksen todistaja.
Herran ja Hänen apostoliensa tekemiä mahtavia 

ihmeitä, merkkejä ja voimatekoja ei ole kirjoitettu Raamattuun 
vain siksi, että me voisimme lukea niistä ja ihmetellä sitä, mitä 
he tekivät. Ne kirjoitettiin meille esimerkeiksi inspiroimaan 
meitä ja tekemään meille tiettäväksi sen, että me voimme 
tehdä aivan samoja asioita tänä päivänä saman Hengen 
voiman kautta. Halleluja!

Miika 3:8; Apostolien teot 1:8

Voin tehdä kaiken minussa voimallisesti työskentelevän Hengen 
voiman avulla! Tämä voima on tänään aktiivinen minussa ja se 
on vapautettu kauttani omaan maailmaani aikaansaadakseen 
siellä muutoksia miesten ja naisten elämissä, Jeesuksen Nimessä.

Laula tänään itseksesi psalmein, hymnein ja hengellisin lauluin ja 
anna mahtavan Hengen voiman tehdä työtään sinun elämässäsi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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LOPETA JO ENNEN 
KUIN ALOITAT!

LUETAAN RAAMATUSTA     Jesajan kirja 46:9-10 MPC
“…Minä olen Jumala, eikä ole ketään Minun kaltaistani, julistaen 
lopun ja lopputuleman alusta käsin ja muinaisista ajoista ne asiat, 
joita ei ole vielä toteutettu, sanoen, Minun neuvonantoni kestää 
ja teen kaiken omaksi ilokseni ja oman tarkoitukseni tähden.”

(Julista lopputulos 
aloituspisteestä käsin)

KESKUSTELLAAN

Jesse oli aivan innoissaan, kun hän näki hengessä 
vastauksen omaan rukoukseensa – hän oli 

vastaanottanut uskossa kauan tahtomansa pyörän – ja 
puhui sen esiin profetian sanoina. ”Minulla on se, Jeesuksen 
Nimessä”, hän julisti, ”Se on niin todellinen minulle.”

“Hei, miten voit olla niin varma siitä, että näkemäsi 
asia oli todellinen. Eikö kyseessä ole jälleen vain sinun 
ylivilkas mielikuvituksesi?” saatana kuiskasi. Mutta Jesse 
pysyi päättäväisenä omien uskontunnustustensa suhteen. 
Sitten koitti se päivä, jolloin hänet julistettiin kirjoituskilpailun 
voittajaksi. Pääpalkintona oli tuliterä punamusta Raleigh-
merkkinen pyörä – juuri sellainen, jota hän oli kuvitellut 
mielessään sekä profetoinut esiin!

Kun Jumalan Sana menee sinun sisääsi, se tuo mukanaan 
luontaisen kykynsä siunata sinua, vahvistaa uskoasi sekä 
inspiroida sinua tekemään poikkeuksellisia tekoja. Samaan 
aikaan edessäsi olevista haasteista tulee merkityksettömiä. 
Kehität ”Minä-voin-tehdä-sen” -mentaliteetin kaikkialla 
ympärilläsi olevista ongelmista riippumatta, kun Jumalan 
Sana saavuttaa hallinta-aseman sinun sydämessäsi.

Olet saanut kristittynä kyvyn nähdä ja julistaa jokaisen 
asian lopputuloksen aina aloituspisteestä lähtien Taivaallisen 
Isäsi tavoin. Raamattu sanoo, että Jumala “… antaa elämän 
kuolleille ja kutsuu olemattomat olemaan, ikäänkuin ne 
olisivat.” (Roomalaiskirje 4:17 NKJV). Hän muotoili maailmat 

Sunnuntai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 20:17-38, Job 22-24
YKSIVUOTINEN

Luukas 8:1-10, Joosua 6
KAKSIVUOTINEN

omalla Sanallaan, joten ne asiat, joita näemme tänään, eivät ole 
syntyneet näkyväisestä (Heprealaiskirje 11:3). Sinut on kutsuttu 
elämään uskon elämää. Raamattu sanoo, “sillä me vaellamme 
uskossa emmekä näkemisessä” (2. Korinttolaiskirje 5:7).

Usko tarkoittaa sitä, että näet tilanteen lopputuloksen 
sieltä käsin, missä parhaillaan olet, ja puhut sen sitten esiin. 
Toisin sanoen sinä siis kuvittelet mielessäsi Jumalan Sanan 
mukaisen tulevaisuuden ja julistat sen sitten näkyviin. Älä välitä 
niistä negatiivisista mielikuvista, joita paholainen saattaa ehkä 
näyttää sinulle. Keskity sen sijaan siihen, mitä Jumalan Sana 
sanoo sinua koskien ja kuvittele itsesi sen mukaan.

Markus 11:23; 2. Korinttolaiskirje 4:13

En tule liikutetuksi paholaisen suunnitelmien mukaan. Sydämeni 
on keskittynyt Jumalan Sanaan. Uskoni on elossa ja toimiva! En 
ole tämän maailman uhri, sillä minulla on voima, jonka avulla 
voin määrittää elämäni kurssin kulkemaan Jumalan Sanan 
mukaisesti. Halleluja!

Puhu Jumalan Sanaa ääneen rukouksessa ja kuvittele itsesi 
pitämässä hallussa kaikkea sitä, mitä Jumalan Sana kertoo 
sinuun liittyen.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen



 30 31

MIKSI SINÄ OLET 
TÄÄLLÄ?

LUETAAN RAAMATUSTA   Apostolien teot 26:16 NKJV
“…Nouse ja seiso jaloillasi; sillä minä olen ilmestynyt sinulle tätä 
tarkoitusta varten, tehdäkseni sinusta palvelutyöntekijän ja niiden 
asioiden todistajan, jotka olet nähnyt ja niiden, jotka tulen vielä 
paljastamaan sinulle.”

KESKUSTELLAAN

“Kukaan ei saa sanoa mulle, miten mun tulis elää 
mun elämää. Tahdon vaan pitää hauskaa ja 

hengailla kavereiden kanssa. Onko se muka liikaa pyydetty?” 
Lasse tiuski vihaisena äidilleen. 

“En yritä estää sinua nauttimasta nuoruudestasi. 
Tahdon vain, että ymmärrät sen, että elämässä on 
tarkoitus ja jokaiselle asialle on oma aikansa. Elä elämääsi 
tarkoituksellisesti”, hänen äitinsä kehotti häntä ystävällisesti.

Kun luet nyt tätä, saatat ehkäpä haluta kysyä, että 
”Mikä minun tarkoitukseni sitten on? Miksi oikein olen täällä?” 
Saadaksesi näihin vastauksen, sinun täytyy ymmärtää aivan 
ensimmäiseksi se, mitä sana ”tarkoitus” oikein tarkoittaa. 
Tarkoitus on idea tai mielessä pidetty määränpää, ikään kuin 
maali, johon kaikki teot tähtäävät. Se on tarkka tarkoitus, 
tavoite tai syy sille, miksi jokin on olemassa tai miksi jotain 
on oikein tehty. Lassen tapauksessa hän ei ymmärtänyt, mikä 
hänen elämänsä tarkoitus on: hän luuli, että kaikessa olisi 
kyse vain omien halujen täyttämisestä. Mutta Herra Jeesus 
tuli tänne maan päälle tiettyä tarkoitusta varten, eikä Hänellä 
Itsellä ollut epäilystäkään siitä, mikä tämä tarkoitus oli.

Hän kertoi oman tarkoituksensa Johanneksen 
evankeliumissa 10:10 (NIV), ”Varas tulee ainoastaan vain 
varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan; minä olen tullut, 
jotta heillä olisi elämä, ja olisi se aivan täytenä.” Hän siis tiesi, 
että Hän ei tullut tähän maailmaan elääkseen ja kuollakseen 
puuseppänä: Hänen koko elämänsä tähtäsi tähän yhteen 
tarkoitukseen – kaikkien ihmisten pelastamiseen ja elämän 

Maanantai,

Heinäkuuta
11(Elä tarkoituksellista elämää)
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Apostolien teot 21:1-16, Job 25-28
YKSIVUOTINEN

Luukas 8:11-18, Joosua 7
KAKSIVUOTINEN

antamiseen heille.  
Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 20:21, ”… Rauha 

teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin 
teidät.” Tämä on nyt sinun elämäsi tarkoitus: sinut on lähetetty 
tavoittamaan kaikki elämää tuovalla Evankeliumilla. Sinä 
päivänä, kun annoit sydämesi Kristukselle, Hän antoi sinulle 
Hänen kaltaisensa ajattelutavan ja teki sinusta pelastajan, ihan 
niin kuin Hän itsekin on. Anna siis koko elämäsi tähdätä tähän 
yhteen tarkoitukseen. Ole innoissasi Jumalan Kuningaskunnasta 
ja sen laajentamisesta maan ääriin saakka. Tällä tavoin sinun 
elämäsi saa aivan uuden merkityksen.

1. Johannes 3:8; Jesaja 42:5-7

Olen kristitty ja minulla on lähetystyöntekijän mielenlaatu. 
Jumala on lähettänyt minut tavoittamaan ihmisiä ja antamaan 
heille elämän Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin avulla. 
Kieltäydyn tulemasta tämän maailman huolien kuormittamaksi, 
vaan omistaudun täysin jumalallisen tarkoitukseni täyttämiseen.

Vietä Herran kanssa aikaa rukoillen: voit rukoilla itsesi puolesta 
Efesolaiskirjeen jakeista 1:15-23 löytyvällä Hengen antamalla 
rukouksella.
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AJATTELE NIINKUIN 
JUMALA

LUETAAN RAAMATUSTA     Jesajan kirja 55:9 NIV
“Niin kuin taivaat ovat maata korkeammalla, niin ovat minun tieni 
teidän teitänne korkeammalla ja ajatukseni teidän ajatuksianne.”

(Jumala on Henki ja Hän 
ajattelee eri tavalla)

KESKUSTELLAAN

Tämä Sananpaikka kertoo meille selkeästi sen, 
että Jumala ei ajattele ihmisten tavalla. Hän ei 

näe samalla tavalla kuin ihmiset näkevät tai kuule niin kuin 
he kuulevat. Hän ajattelee eri tavalla. Hänen Sanansa tai 
ne ohjeet, joita Hän on sinulle antanut, eivät ehkä kuulosta 
järkeenkäyviltä luonnollisessa mielessä, mutta se johtuu 
siitä, että Hän ei toimi luonnollisesta todellisuudesta tai 
näkökulmasta käsin.

Katsotaanpa esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan lukua 
26. Tuohon aikaan Gerarissa oli vakava nälänhätä. Siltikin 
Jumala ohjeisti Iisakia pysymään siellä, missä hän oli, 
sen sijaan, että hän olisi paennut muiden ympärillään 
asuneiden ihmisten tavoin Egyptiin. 1. Mooseksen kirjassa 
26:12-14 kerrotaan, että “Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai 
sinä vuonna satakertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja 
hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli 
hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että 
raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset 
alkoivat kadehtia häntä.” Iisak menestyi, edistyi ja hänestä 
tuli todella suuri nälänhädän aikaan vain siksi, että hän 
seurasi Jumalan ohjeita.

Ehkäpä sinä olet löytänyt Iisakin tavoin itsesi 
sellaisesta paikasta, jossa kaikki näyttää kuivalle. Jumala 
tahtoo sinun tietävän, että voit silti menestyä siellä, missä 

Tiistai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 21:17-36, Job 29-31
YKSIVUOTINEN

Luukas 8:19-25, Joosua 8
KAKSIVUOTINEN

olet. Tai ehkäpä olet saattanut kamppailla jonkin sairauden 
kanssa. Jumalan mukaan olet parannettu, etkä sairas 
(1. Pietari 2:24). Hyväksy tämä totuus ja jatka terveytesi 
tunnustamista. Mietiskele tätä totuutta ja usko Aabrahamin 
tavoin Jumalaan, joka kuolleet eläviksi tekee. Ala kutsua niitä 
asioita, jotka eivät ole, ikään kuin ne olisivat (Roomalaiskirje 
4:17). Anna oman ajattelusi olla synkronoituna samaan 
linjaan Jumalan ajattelutavan kanssa: Jumalan kanssa 
mikään ei ole mahdotonta tai rajoitettua. Hän tahtoo, että 
sinulla on tämä sama ajattelutapa nyt ja aina.

1. Korinttolaiskirje 1:27-29; Jesaja 11:3

Minulla on Jumalan Sanan mukainen ajattelutapa. Kieltäydyn 
näkemästä rajoitteita tai mahdottomuuksia, sillä Jumalan Sana on 
inspiroinut minussa uskoa ollakseni tietoinen mahdollisuuksista 
ja ajatellakseni niin kuin Hän! Ymmärrän asiat nopeasti enkä 
tuomitse sen mukaan, mitä näen enkä sen mukaan, mitä kuulen.

Mietiskele Jumalan Sanaa Jesajan kirjan jakeista 55:9-11 ja ala 
nähdä asioita uskon silmin.

Muistiinpanoni
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Sano ääneen
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EVANKELIUMI: 
SINUN ELÄMÄSI 

LUETAAN RAAMATUSTA    Apostolien teot 18:9-11 CEV
“Eräänä yönä Paavali näki vision ja Herra sanoi siinä, ”Älä 
pelkää saarnaamisen jatkamista. Älä lopeta! Minä olen sinun 
kanssasi, eikä sinua tulla vahingoittamaan. Monet ihmiset 
tässä kaupungissa kuuluvat minulle.” Paavali pysyi Korintossa 
puolitoista vuotta, opettaen ihmisille Jumalan sanomaa.”

(Voita sieluja Jumalan 
Valtakuntaan)

KESKUSTELLAAN

Lukiessamme tämän Sananpaikan Apostolien 
teoista 18:9-11, näemme sen, miten Herra Jeesus 

boostasi Paavalin luottamusta ja rohkaisi häntä julistamaan 
Evankeliumia. Hän kehoitti häntä olemaan lopettamatta tai 
taipumasta uhkauksien edessä silloin, kun hän jakaa tätä 
jumalallista sanomaa pakanoille. Jeesus vahvisti Paavalille, 
että häntä ei vahingoitettaisi. On täysin selvää, että kaikista 
timanttisimmat ja vaikutusvaltaisimmat ihmiset Jumalan 
silmissä ovat sielujenvoittajia. Etkö olekin iloinen siitä, että 
olet sielujenvoittaja?

Kun olet sielujenvoittaja, Herra Itse on sinun 
puolustuksesi: Hän suojelee sinut pahalta ja toimii kilpenä 
sinulle vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Tämä vakuutus on 
se, miksi sinun tulisi aina tehdä elämästäsi merkityksellistä 
Jumalan Valtakunnassa tavoittamalla kadotettuja sieluja. 
Herra Jeesus sanoi Paavalille, “Älä pelkää, vaan puhu 
edelleen, älä vaikene. Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy 
sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on 
paljon minun kansaani” (Apostolien teot 18:9-10).

Jumala on asettanut elämäsi ylle supersuojeluksen 
silloin, kun lähdet liikkeelle Hänen asioissaan tavoittamaan 
kadotettuja sieluja. Ei siis ihmekään, että Hän sanoo, että etsikää 
ensin Jumalan Valtakuntaa ja sen laajenemista ja niin kaikki 

Keskiviikko,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 21:37-22:1-21, Job 32-35
YKSIVUOTINEN

Luukas 8:26-39, Joosua 9
KAKSIVUOTINEN

muukin teille annetaan (Matteus 6:33). Anna kaikkien tekemiesi 
asioiden aikaansaada Jumalan Valtakunnan laajenemista. Sillä 
ei ole mitään merkitystä, kuka sinä olet tai missä sinä olet. Ole 
sitoutunut Evankeliumin eteenpäinviemiseen. Jumala tarvitsee 
juuri sinua: Hän on pitänyt sinut täällä maan päällä siksi, että 
Hänellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka Hän tahtoo tavoittaa 
juuri sinun kauttasi. Vie tämä Evankeliumi omaan maailmaasi. 
Jatka näiden hyvien uutisten jakamista kaikille ympärilläsi 
oleville ihmisille. Tee se rohkeasti, reippaasti ja luottavaisesti! (1. 
Korinttolaiskirje 9:16).

Jeremia 1:4-8

Rakas Isä, julistan, että elämäni on sinun kunniaksesi. Minun 
kauttani pelastuksesta kertovat hyvät uutiset tavoittavat todella 
monet. Vastaanotan tänään opastustasi siinä, että menen juuri 
niiden ihmisten luokse ja niihin paikkoihin, joissa tahdot julistaa 
tänään Sanaasi minun kauttani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kerro tänään Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ainakin kahdelle 
ihmiselle.

Muistiinpanoni
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Rukoile ääneen
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MENESTY!

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Korinttolaiskirje 8:9
“Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, 
että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te 
hänen köyhyydestään rikastuisitte.”

(Se on Jumalan säätämä 
oikeutesi Kristuksessa) 

KESKUSTELLAAN

2. Korinttolaiskirjeen jae 8:9 on sinun takuusi 
yliluonnollisen yltäkylläisyyden elämästä. Olen 

sanonut usein, että kristitty ei ole mikään köyhä ihminen, 
joka yrittäisi tulla rikkaaksi, vaan rikas henkilö, joka on 
paikantamassa hänen mittaamattoman suurta perintöään 
Kristuksessa. On olemassa toki myös niitä kristittyjä, jotka 
eivät usko menestykseen, mutta se, mitä me luimme tästä 
yllä olevasta Sananpaikasta kertoo meille kuitenkin, että 
Jumalan tahto sinun suhteesi on se, että sinä menestyt. 3. 
Johanneksen kirjeessä 1:2 (NKJV) sanotaan, “Rakkaani, minä 
rukoilen, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin 
sielusikin menestyy.”

Jumala ei tahdo ainoastaan, että sinä olet terve 
ja vahva, vaan Hän tahtoo myös, että sinä menestyt 
taloudellisesti. Se on Jumalan sinulle säätämä oikeus, sillä 
sinä olet Aabrahamin siementä. Raamattu sanoo, että 
Aabraham oli siunattu kaikissa asioissa (1. Mooses 24:1). Hän 
oli todella rikas karjassa, hopeassa ja kullassa (1. Mooses 
13:2). Tämän päivän kielellä ilmaistuna olisi oikein sanoa, että 
hän oli ”super-rikas”. Aabrahamin siemenenä myös sinua on 
siunattu ja sinulle on annettu kaikkia asioita aina kaikkeen 
runsauteen saakka: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, 
niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 
mukaan” (Galatalaiskirje 3:29).

Sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Opettele siksi puhumaan suuria. Kieltäydy 
puhumasta köyhyyttä. Kun puhut suuresti ja asioita alkaa 
tapahtua sinun hyväksesi, jotkut ihmiset - erityisesti 

Torstai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 22:22-23:1-11, Job 36-39
YKSIVUOTINEN

Luukas 8:40-56, Joosua 10
KAKSIVUOTINEN

ympärilläsi olevat uskonnolliset ihmiset - tulevat nurisemaan 
ja kohottelemaan kulmakarvojaan. Älä anna sen vaikuttaa 
sinuun. Jatka eteenpäin tiesi puhumista yltäkylläisyyteen ja 
nauti Jumalassa olevasta vauraudestasi.

Se on Jumalan säätämä oikeutesi Kristuksessa 
Jeesuksessa, joten älä anna kenenkään pettää sinua. Mikään ei 
ole liian hyvää sinulle, sillä sinä olet Kuninkaan lapsi! Kieltäydy 
olemasta tyhjätasku. Tee tästä tietoinen tunnustuksesi samalla, 
kun elät päivittäin Jumalan Sanan valossa. Jatka vaurauden 
puhumista. Ja kun näet toisten veljien ja siskojen menestyvän, 
ole iloinen ja iloitse heidän kanssaan, sillä tällainen on se elämä, 
johon meidät on kutsuttu Jumalan lapsina.

Psalmi 35:27

Rakas Isä, kiitos, että olet valinnut minut menestyksen ja 
yltäkylläisyyden elämään. Minulta ei puutu yhtäkään hyvää 
asiaa, sillä olen tunnistanut sinut Herranani ja Paimenenani. 
Kiitos Herra, että olet vaurastuttanut minut kaikilla asioilla 
omaksi kunniaksesi ja kaikkien minua ympäröivien ihmisten 
hyväksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

Julista tänään rohkeasti omaa Kristuksessa olevaa perintöäsi ja 
pysy Sanan tunnustamisessa!
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VIHJEET
englanniksi

Poikittain

3 She lied to the Holy Spirit and 
Apostle Peter [Hint: Acts 5:1-11] 
(8).

7 He was killed by three darts 
shot to his heart [Hint: 2 Samuel 
18:14] (7).

9 John the Baptist’s father (9).

10 “...The father of those who 
dwell in tents...” [Hint: Genesis 
4:20] (5).

13 This creature kept the first 
man and woman from returning 
to the Garden of Eden (8).

17 Number of silver pieces Judas 
Iscariot was given to betray Jesus 
(6).

18 Jesus cast seven devils out of 
her [Hint: Mark 16:9] (4,9).

20 The kind of leaves Adam 
and Eve used to cover their 
nakedness (3).

21 He climbed up into a sycamore 
tree to see the Lord Jesus [Hint: 
Luke 19] (9).

23 This animal was more subtle 
than any beast of the field, which 
the LORD God had made [Hint: 
Genesis 3] (7).

Alaspäin

1 This prophetess told Barak to defeat 
Sisera and Jabin’s army [Hint: Judges 4:10-
16] (7).

2 The first polygamist mentioned in the 
Bible [Hint: Genesis 4:19] (6).

4 He was “a keeper of sheep” [Hint: 
Genesis 4:2] (4).

5 He bought Joseph from the Midianite 
traders [Hint: Genesis 37] (8).

6 He asked God to bless him and enlarge 
his territory [Hint: 1 Chronicles 4] (5).

8 She refused to appear before her 
husband, the king, at his command [Hint: 
Esther 1:12] (6).

11 Jacob’s wife Rachel died giving birth to 
this baby [Hint: Genesis 35:16-20] (8).

12 First man recorded in the Bible as having 
lived in a cave [Hint: Genesis 19:30] (3).

13 First son in the world (4).

14 Job lived in this land (2).

15 The one who was finally chosen by 
the other eleven to replace Judas Iscariot 
[Hint: Acts 1:16-26] (8).

16 He offered the people a choice: 
Barabbas or Jesus to be released (6).

17 Number of children Job lost in a storm 
(3).

19 He named the animals (4).

22 She was called “The mother of all living” 
(3).

SANARISTIKKO
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 OLE HERRAN 
PARTNERI

LUETAAN RAAMATUSTA     Filippiläiskirje 4:15 CEV
“Filipissä olevat ystäväni, muistatte, millaista se oli, kun aloin 
julistaa hyviä uutisia Makedoniassa. Sen jälkeen, kun lähdin sieltä, 
te olitte ainoa seurakunta, josta tuli minun partnerini antamalla 
siunauksia ja vastavuoroisesti vastaanottamalla niitä.”

 (Partneruus – Jumalan tapa 
valmistella sinua suurempia 

siunauksia varten)

KESKUSTELLAAN

Raamattu kertoo meille eräästä Sarpatissa asuneesta 
leskestä, joka oli hyvin köyhä eikä hänellä ollut 

mitään. Silti Herra käski häntä pitämään huolta profeetta 
Eliasta nälänhädän aikana. Ennen kuin Elia tapasi tämän 
naisen, korpit olivat ruokkineet Eliaa yliluonnollisesti, tuomalla 
hänelle säännöllisesti ruokaa. Hän oli myös juonut puron 
vettä (1. Kuningasten kirja 17:4). Tämä puro kuitenkin kuivui 
ja korpit lakkasivat tuomasta hänelle ruokaa. Silloin Jumala 
käski häntä menemään juuri tämän lesken luokse. Hän taas 
vastaanotti oman ihmeensä ruokkimalla Profeetta Eliaa: “Niin 
hän meni ja teki, niinkuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös 
Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot 
eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen 
Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut” (1. 
Kuningasten kirja 17:15-16).

Jokainen tilaisuus, joka sinulla on Jumalalle antamiseen, 
on Hänen tapansa valmistella sinua suurempia siunauksia 
varten. Jumala ei pyydä sinua antamaan, koska Hän tahtoisi 
jotain sinulta, vaan koska Hänellä on varattuna jotain suurempaa 
sinulle. Jotkut ovat turhautuneet ja lopettaneet antamisen, koska 
he ovat antaneet kerran heidän aikaansa ja resurssejaan Herralle 
sekä palvelutyöhön kokematta mitään välitöntä seurausta. Niinpä 
heistä näytti siltä, että heidän elämänolosuhteet eivät muuttuisi 
parempaan päin jos he jatkaisivat antamista. Jos he olisivat vain 

Perjantai, , 

Heinäkuuta
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Apostolien teot 23:12-35, Job 40-42
YKSIVUOTINEN

Luukas 9:1-9, Joosua 11
KAKSIVUOTINEN

tienneet, että Jumala valmisteli heitä heidän jatkuvan antamisen 
kautta suurempaa ja kirkkaudentäyteisempää tulevaisuutta varten, 
niin he olisivat iloinneet!

Herra ei pitänyt huolta ainoastaan tämän lesken sen hetkisistä 
tarpeista sen jälkeen, kun tämä leski oli ruokkinut profeetan, vaan 
Hän piti huolta myös lesken tulevaisuudesta (Lue 1. Kuningasten 
kirja 17:17-23). Älä anna koskaan minkään pysäyttää tai lannistaa 
sinua niin, että et antaisi Jumalan Valtakunnan asioihin. Ole Herran 
suurenluokan partneri investoimalla omaa aikaasi ja resurssejasi 
maailman evankeliointiin ja tulet iloitsemaan, että teit niin.

2. Korinttolaiskirje 8:23; Filippiläiskirje 1:1-7

Rakas Isä, kiitän sinua tästä ihmeellisestä tilaisuudesta, joka 
minulla on olla sinun partnerinasi antamalla omaa aikaani 
ja resurssejani sinun työsi eteenpäinmenemiseen ympäri 
maailmaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Liity tänään mukaan oman seurakuntasi eri sektoreiden 
partneriksi ja ota osaa maailmanlaajuiseen evankeliointiin.
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KAIKKI TARVITSEMASI 
VOIMA

LUETAAN RAAMATUSTA     Apostolien teot 1:8 GNB
“Mutta kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne, te tulette täyttymään 
voimalla ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, 
kaikkialla Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

 (Pyhä Henki – Todellinen 
voiman antaja)

KESKUSTELLAAN

Monet nuoret etsivät tänä päivänä voimaa 
kaikenlaisista vääristä paikoista. Jotkut heistä 

luulevat, että se löytyisi niistä kulteista, joihin he liittyvät 
tai maailman eri uskonnoista. Miten surullista! Niissä 
paikoissa ei ole voimaa. Todellista voimaa ei voida löytää 
Pyhän Hengen ulkopuolelta, sillä Hän on Jumalan voima!

Jos olet uudestisyntynyt ja vastaanottanut 
Pyhän Hengen omaan elämääsi, niin silloin sinä olet 
vastaanottanut voiman. Hän on voiman antaja. Hän 
kyllästää sinut jumalallisella kyvykkyydellä niin, että voit 
tehdä minkä tahansa tehtävän tai muuttaa minkä tahansa 
toivottoman tilanteen. Kysymys kuuluukin, että oletko sinä 
uudestisyntynyt? Oletko vastaanottanut Pyhän Hengen? 
Jos olet, niin silloin sinä et tarvitse enää mitään muuta 
voimaa. Sinun ei tarvitse myöskään pyytää Jumalalta lisää 
voimaa. Itse Voiman antaja elää sinun sisälläsi. Se tarkoittaa 
sitä, että sinä et voi olla enää koskaan epäedullisessa 
asemassa. 

Ei siis ihme, että Apostoli Paavali sanoi, ”Minulla on 
voimaa kaikkia asioita varten Kristuksessa, Joka vahvistaa 
minua [olen valmis mihin tahansa ja minkä tahansa 
vertainen Hänen kauttaan, Joka kyllästää minut sisäisellä 
voimalla; olen itseriittoinen Kristuksen riittoisuudessa]” 
(Filippiläiskirje 4:13 AMPC). Halleluja! Hän ei sanonut, että 

Lauantai, 

Heinäkuuta
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Apostolien teot 24:1-27, Psalmit 1-6
YKSIVUOTINEN

Luukas 9:10-17, Joosua 12
KAKSIVUOTINEN

“Voi Jumala, ole niin kiltti ja anna minulle voimaa tehdäkseni 
kaikki asiat.” Hänellä oli jo se! Tarvitsemasi voima on Pyhä 
Henki. Siksi jokaisen kristityn on välttämätöntä vastaanottaa 
Pyhä Henki. Jos tahdot Jumalan kirkkauden näkyvän omassa 
elämässäsi, jos tahdot vaeltaa hallintavallassa paholaisen, 
sairauksien, tautien, heikkouksien ja kuoleman yläpuolella, 
niin silloin sinulla täytyy olla Pyhä Henki. Kun sinulla on 
Hänet, niin silloin sinulla on kaikki se voima, jota tulet 
koskaan tarvitsemaan aikaansaadaksesi muutoksia omassa 
maailmassasi. 

Miika 3:8; Efesolaiskirje 3:20

Rakas Taivaallinen Isäni, kiitän sinua suurenmoisesta Pyhästä 
Hengestä, joka elää minussa! Tunnistan, että minulla on kyky 
aikaansaada muutoksia omassa elämässäni ja maailmassani, 
sillä sinä olet voidellut minut Pyhällä Hengellä ja voimalla!

Vietä tänään aikaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Hän on 
todellinen persoona ja voit olla Hänen kanssaan tekemisissä 
henkilökohtaisesti.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TODISTA!

LUETAAN RAAMATUSTA     Ilmestyskirja 12:11
”He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat 
heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit 
kuolemaankin.”

(Todistuksesi tekevät
 elämässäsi lisää tilaa 
uusille siunauksille)

KESKUSTELLAAN

Petri oli vastaanottanut vasta parantumisihmeen. 
Hän oli asiasta niin innoissaan, että hän kertoi siitä 

koulussa kaikille. Hänen ystävänsä Lauri kuitenkin huolestui 
asiasta ja kysyi häneltä hetken päästä, että ”Miksi sinä oikein 
jatkat vain sen kertomista kaikille, mitä Jumala teki sinulle? 
Etkö jo puhu siitä hieman liikaa?”

“No Lauri, on hyvin tärkeää, että todistan Jumalan 
hyvyydestä minua kohtaan. Sillä tavoin voin pitää oman 
ihmeeni”, Petri vastasi.

Avausjakeemme sanoo, “Ja he ovat voittaneet hänet 
Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta…” 
(Ilmestyskirja 12:11). Jos et todista siitä, mitä Jumala on tehnyt 
sinulle, on mahdollista, että menetät sen. Todistuksesi tukee 
ihmettäsi sekä luo elämääsi lisää tilaa, jotta voit vastaanottaa 
yhä enemmän siunauksia Herralta.

Lue Luukkaan evankeliumin luvusta 8 tarina 
verenvuototautia sairastaneesta naisesta. Se on täydellinen 
esimerkki siitä, miten sitä kautta, kun todistat avoimesti siitä, 
mitä Jumala on tehnyt sinulle, sinun ihmeesi ei ainoastaan 
vain tule näkyväksi, vaan se myös luo tilaisuuden yhä 
useammille siunauksille (Luukas 8:43-48). Hän vastaanotti 
niin paljon enemmänkin kuin vain parantumisen: hänet 
tehtiin kaikin puolin ehjäksi ja kokonaiseksi, koska hän 
todisti avoimesti.

Kyse on täysin samasta asiasta pelastumisen 
vastaanottamisen suhteen. Jeesus Kristus on pelastanut 
koko maailman oman kuolemansa kautta, joten laillisesti 
katsottuna jokainen tähän maailmaan aiemmin syntynyt 

Sunnuntai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 25:1-12, Psalmit 7-10
YKSIVUOTINEN

Luukas 9:18-27, Joosua 13
KAKSIVUOTINEN

tai tulevaisuudessa syntyvä mies, nainen, poika ja tyttö on 
jo pelastettu. Mutta ainoastaan he, jotka julistavat Jeesuksen 
Herruuden itsensä ylle sekä uskovat, että Jumala herätti 
Hänet kuolleista, tulevat katapultatuiksi pelastukseen! 
Todistuksesi Jeesuksesta elämäsi Herrana ja sielusi Pelastajana 
aktivoi Jumalan voiman, joka aikaansaa sen, että voit 
kokea pelastuksen elintärkeän todellisuuden. Jatka siis sen 
todistamista, että sinä olet kristitty. Sinun todistuksesi pitää 
sinut pysyvästi kaikkien saatanallisten hyökkäysten yläpuolella.

Psalmi 26:7; Markus 5:18-20; Roomalaiskirje 10:9-10

Rakas Isä, kiitän sinua kaikista elämässäni olevista siunauksista, 
joita saan kokea päivittäin. Kiitän sinua ennen kaikkea tästä 
ihmeellisestä pelastuksesta, jonka valmistit minulle Kristuksessa. 
Sydämeni on täynnä kiitollisuutta ja huuleni pursuavat ylistystä 
sinun rakastavan ystävällisyytesi, armosi, ja minua kohtaan 
osoittamasi rakkauden tähden. Todistan tänään koko maailmalle 
sinun hyvyydestäsi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Pidä tänään omana velvollisuutenasi jakaa todistuksiasi toisille.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VOITKO LUOTTAA 
HERRAAN?

LUETAAN RAAMATUSTA     Psalmi 125:1-2 NKJV
“Ne, jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori, se ei 
horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Niin kuin vuoret ympäröivät 
Jerusalemia, niin Herra ympäröitsee kansaansa, tästä eteenpäin 
ja iankaikkisesti.”

(Jumala on luotettava)

KESKUSTELLAAN

Luota Herraan koko sydämestäsi; niin Raamattu 
sanoo. Häneen luottaminen on Hänen Sanansa 

seuraamista. Kun demonstroit uskoasi Jumalan Sanaan, 
tunnustat näin luottamustasi Häntä kohtaan. Häneen 
luottaminen on sen tekemistä, mitä Hän sanoo. Jumala 
on sinun luottamuksesi arvoinen. Voit nähdä Hänen 
Sanastaan sen, miten Hän ei koskaan liioittele eikä Hän 
myöskään valehtele. Mitä tahansa Hän sanookaan, se on 
absoluuttinen todellisuus. Hän ei koskaan ota kunniaa 
siitä, mitä Hän ei tehnyt.

Jotkut ihmiset ottavat kunnian siitä, mitä he eivät itse 
tehneet, mutta Jumala ei ole sellainen. Se ei ole taivaallisen 
Isämme luonne. Hän kertoo sinulle asiat sellaisina kuin ne 
ovat, ilman mitään ”muttia”, jossitteluja ja lisäyksiä! Jos Hän 
sanoo, että sinulla on jotakin, niin silloin sinulla todella on 
se. Jos Hän sanoo, että mene, niin se tarkoittaa sitä, että 
sinulla on kyky mennä! Hänen antamansa ohjeistus sinulle 
sisältää kyvyn sen toteuttamiseen. Sinun täytyy luottaa 
Hänen Sanaansa kaikkina aikoina.

Jumalan Sana on luotettava. Se tuottaa takuuvarmasti 
tuloksia. Se tulee toimittamaan sinun käsiisi oman 
perintösi. Kun luotat Herraan ja Hänen iankaikkiseen 
Sanaansa, mikään ei liikuta sinua. Sydämesi ei tule 
vapisemaan riippumatta siitä, minkälaisia uutisia kaukaa 
kantautuu. Sillä, minkälaista painostusta ja ahdinkoa 

Maanantai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 25:13-27, Psalmit 11-16
YKSIVUOTINEN

Luukas 9:28-36, Joosua 14
KAKSIVUOTINEN

muut saattavat ehkä kokea, ei ole mitään merkitystä: sinä 
tulet kokoamaan Iisakin tavoin moninkertaisen sadon, 
kukoistamaan, edistymään ja menestymään nälänhädän ja 
ankarien aikojen aikana (1. Mooses 26:13). Sananlaskuissa 
3:5-6 sanotaan, ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä 
nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, 
niin hän sinun polkusi tasoittaa.” Tämä on se, tarvitset 
vaeltaaksesi edistymisen, rauhan, vaurauden, terveyden ja 
kirkkauden polulla.

Sananlaskut 3:5-6; Psalmi 118:8-9

Rakas Isä, laitan kaiken luottamukseni sinun ikuisesti luotettavaan 
Sanaasi. Kieltäydyn nojaamasta omaan ymmärrykseeni ja tunnen 
sinut tänään kaikilla teilläni. Polkuni ovat sinun johdattamia, 
Jeesuksen mahtavassa Nimessä. Aamen.

Mietiskele näitä Jumalaan luottamisesta kertovia Sananpaikkoja:
A. Psalmi 18:2, 30,      
B. Psalmi 34:22 ja    
C. Psalmi 115:11.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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HALLITSE 
KUNINKAANA

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Pietarin kirje 2:9 NIV
”…Te olette valittu kansa, kuninkaallinen papisto, pyhä kansakunta, 
Jumalan erityinen omaisuus, jotta julistaisitte ylistystä hänelle, 
joka kutsui teidät pimeydestä hänen ihmeelliseen valoonsa.”

(Synnyit hallitsemaan 
vanhurskaudessa)

KESKUSTELLAAN

Kun kuuntelet joidenkin kristittyjen rukousten 
sisältöä, tulet huomaamaan, että ne ovat 

täynnä epäjohdonmukaisuuksia heidän kuninkaallisen 
palveluvirkansa suhteen. He sanovat sellaisia asioita kuin, 
”Oi Jumala, anelen sinua, ole niin kiltti ja auta minut tästä 
ongelmasta ulos.” Tämä ei ole vanhurskaan rukouskieltä. Älä 
koskaan anele, että Jumala tekisi sinun puolestasi jotain, 
vaan rukoile yhdenmukaisessa linjassa Hänen Sanansa 
kanssa ja julista asioita Jeesuksen Nimessä. Sillä tavoin 
Jumalaa rukoillaan vanhurskaana kuningas-pappina.

Vanhurskaus on Jumalan luonto ja tämä luonto 
siirrettiin sinuun silloin, kun uudestisynnyit. Jesajan kirjassa 
32:1 (NIV) sanotaan, “Näe, kuningas tulee hallitsemaan 
vanhurskaudessa ja hallitsijat hallitsemaan oikeudella”. 
Roomalaiskirjeessä 5:17 (NIV) sanotaan, ”Sillä jos, yhden 
miehen rikkomuksen kautta kuolema hallitsi tämän yhden 
miehen kautta, niin kuinka paljon enemmän tulevat ne, jotka 
vastaanottavat Jumalan tarjoaman yltäkylläisen armon ja 
vanhurskauden lahjan, hallitsemaan elämässä tämän yhden 
miehen, Jeesuksen Kristuksen, kautta!” Jumala on tehnyt 
meistä kuninkaita (Ilmestyskirja 1:6) ja me hallitsemme 
vanhurskauden kautta. Sinun ei tulisi enää järkeillä tai 
puhua niin kuin maailmassa olevat ihmiset. Älä salli tai 
mietiskele pelon, epäonnistumisen ja häviön ajatuksia. 
Sinun tietoisuutesi omasta vanhurskaudestasi tulee 
aikaansaamaan sen, että tulet vaeltamaan hallintavallassa ja 

Tiistai,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 26:1-18, Psalmit 17-18

YKSIVUOTINEN

Luukas 9:37-48, Joosua 15

KAKSIVUOTINEN

puhumaan auktoriteettiasemasta käsin.
Jobin kirjassa 22:28 (NKJV) sanotaan, “Tulet myös 

julistamaan asian, ja se tulee tehdyksi sinulle; niin valo tulee 
loistamaan teilläsi.” Kuninkaat eivät anele; he kukistavat ja 
ottavat hallintavallan. Kieltäydy puhumasta epäonnistumista 
tai puutetta Kristuksessa olevan uuden elämäsi ja sen aseman 
vuoksi, joka sinulla on Jumalan vanhurskaana kuningas-
pappina: julista rohkeasti vaurautta, terveyttä ja edistymistä 
niin itsellesi kuin myös lähimmäisillesi ja tulet näkemään, 
miten nämä asiat tulevat tapahtumaan!

Saarnaaja 8:4; Roomalaiskirje 5:17; Job 22:28

Hallitsen elämässä kuninkaana ja käytän auktoriteettia 
kaikkien luonnonvoimien ja Jumalan Sanan mukaisesta linjasta 
poikkeavien olosuhteiden suhteen. Sanani ovat täynnä voimaa 
kääntämään negatiiviset tilanteet ylösalaisin. Jokainen tänään 
puhumani sana tulee tapahtumaan Jeesuksen Nimessä, sillä 
tunnistan oman paikkani Jumalan vanhurskaana kuningas-
pappina! Aamen.

Puhu tänään voimallisia sanoja muuttaaksesi ympärilläsi olevia 
tilanteita itsesi ja lähimmäistesi parhaaksi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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ENNENNÄKEMÄTÖN 
RAKKAUS

LUETAAN RAAMATUSTA    Johanneksen evankeliumi 3:16 CEV
“Jumala rakasti tämän maailman ihmisiä niin paljon, että Hän 
antoi Ainoan Poikansa, jotta kaikki, jotka uskovat häneen, saisivat 
iankaikkisen elämän eivätkä koskaan todella kuolisi.”

(Jumala rakastaa sinua niin 
paljon!)

KESKUSTELLAAN

Johanneksen evankeliumin jae 3:16 on lienee kaikista 
tunnetuin Raamatun jae koko maailmassa, mutta 

monet eivät ole ymmärtäneet siinä olevaa voimaa. Mitä 
maailmaa Jumala rakasti? Oliko kyse kukkuloista ja vuorista? 
Ei mistään niistä. Hän rakasti ihmisten maailmaa, niin syntisiä 
ja pahoja kuin ihmiset olivatkin! Sinun tulisi hämmästyä sitä, 
miten Jumala tuli etsimään Aadamia siltikin silloin, kun Aadam 
oli tehnyt syntiä aikoinaan Puutarhassa (1. Mooses 3). Aadam 
piileskeli Jumalalta, sillä hän oli tehnyt syntiä. Silti Jumala peitti 
hänen alastomuutensa eläimen nahalla näyttäen Aadamille sen, 
että Hän rakasti häntä.

Raamattu sanoo, “Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti 
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Johannes 4:10). 
Joten Jumala siis näytti selkeästi oman suuren ja rajattoman 
rakkautensa meitä kohtaan vielä silloin, kun me olimme 
synnissä. Saatat ehkäpä lukea tätä tänään miettien, että “Voisiko 
Jumala rakastaa jotakuta minun kaltaistani?” Ehdottomasti 
kyllä! Riippumatta siitä, millaista elämää olet saattanut elää, 
Hän tahtoo sinut juuri tänään. Kun nyt tiedät sen, miten paljon 
Jumala rakasti syntisten maailmaa, niin mietipä, miten paljon 
enemmän Hän rakastaa niitä, jotka ovat syntyneet Hänestä! 
Raamattu sanoo, ”Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan 
vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa 
kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen 
elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut” (Roomalaiskirje 
5:10). Jos Hän kerta rakasti pahojen ihmisten maailmaa, niin Hän 

Keskiviikko,

Heinäkuuta
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Apostolien teot 26:19-32, Psalmit 19-20
YKSIVUOTINEN

Luukas 9:49-62, Joosua 16-17
KAKSIVUOTINEN

rakastaa omia lapsiaan vielä paljon enemmän.
Hän ei tee meidän puolestamme tekemiänsä suurenmoisia 

asioita meidän omien hyvien tekojemme vuoksi, vaan siksi, kuinka 
paljon Hän meitä rakastaa! Hän ei edes odottanut, että olisit ensin 
rukoillut Häneltä syntien anteeksiantamista ennen kuin Hän jo 
lähetti Jeesuksen Kristuksen kuolemaan sinun puolestasi. Niin 
paljon Hän sinua rakastaa!

1. Johannes 3:1; Roomalaiskirje 5:8; Jeremia 31:3

Kiitän sinua Rakas Taivaallinen Isäni sinun suuresta rakkaudestasi 
minua kohtaan. Sydämeni on juurtunut ja perustunut sinun 
rakkauteesi, joka toden totta on kaikkia vuoria korkeampi 
ja syvempi kuin yksikään meri! Olen niin iloinen siitä, että 
lähetit Jeesuksen kuolemaan minun puolestani osoittaen 
näin suurenmoisen rakkautesi minua kohtaan. Iloitsen tänään 
rakkaudessasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Usko Jumalan rakkauteen sinua kohtaan ja elä luottaen siihen, 
että Hän rakastaa sinua.

Muistiinpanoni
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SIUNAUKSEN 
RUUMIILLISTUMA

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Mooseksen kirja 12:2-3
“Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen 
sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä 
siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua 
kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan 
päällä.”

(Sinä olet enemmän kuin 
siunattu: olet siunaus!)

KESKUSTELLAAN

Jos olet uudestisyntynyt, olet silloin enemmän kuin 
vain siunattu poika tai tyttö: olet itse asiassa siunaus. 

Jumala ei ainoastaan vain siunannut Aabrahamia, vaan 
Hän teki Aabrahamista siunauksen: ”Niin minä teen sinusta 
suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, 
ja sinä olet tuleva siunaukseksi” (1. Mooses 12:2). Tämä ei 
päättynyt vain Aabrahamiin, sillä Raamattu sanoo, “Mutta 
jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin 
siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Galatalaiskirje 
3:29). Kristuksessa oleminen tarkoittaa sitä, että sinä olet 
uudestisyntynyt. Näin ollen kaikki ne siunaukset, jotka Jumala 
antoi Aabrahamille, kuuluvat nyt sinulle juuri tällä hetkellä. Ne 
tekevät sinusta jumalallista siunausta kantavan astian. Toivon 
niin, että ymmärtäisit sen, mikä siunaus sinä olet kristittynä. 

Riippumatta siitä, mikä kenenkin terveydentila saattaa 
olla, he voivat parantua esimerkiksi ihan vain koskettamalla 
sinua uskossa. Se johtuu siitä, että sinä kannat sisälläsi 
jotain: ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo 
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan 
meistä” (2. Korinttolaiskirje 4:7). Raamattu kertoo, että sinä 
olet Pyhän Hengen temppeli (1. Korinttolaiskirje 3:16). Se 
tekee sinusta Jumalan kaikkien täysimääräisten siunausten 
ruumiillistuman.

torstai,

Heinäkuuta
21



 52 53

Apostolien teot 27:1-26, Psalmit 21-22

YKSIVUOTINEN

Luukas 10:1-9, Joosua 18

KAKSIVUOTINEN

Siksi kyseessä on jo itsessään siunaus kaikille niille, 
jotka ovat sinun kanssasi tekemisissä. He ovat siunattuja ihan 
jo siksi, että he tuntevat sinut! Kun elät päivittäin tietoisena 
tästä asiasta, se tulee poistamaan elämästäsi kaikki tarpeet ja 
tietoisuuden puutteesta. Sinun ei tulisi kärsiä, sietää sairauksia 
tai elää elämääsi kerjäten eri asioita, sillä sinut on kutsuttu 
perimään siunaus. Elä kutsumuksesi mukaisesti. Sinä olet 
täynnä Jumalan siunauksia. Tässä maailmassa tai Taivaassa ei 
ole yhtäkään sellaista siunausta, jota sinun täytyisi vielä pyytää 
Jumalalta, sillä kaikki on jo sinun (1. Korinttolaiskirje 3:21). 
Paistattele superyltäkylläisyydessä!

Galatalaiskirje 3:7-9; 1. Pietari 3:9

En ole ainoastaan vain siunattu, vaan olen siunauksia kantava 
astia. Vien niitä mukanani kaikkialle. Kaikki, mihin kosken, 
tulee siunatuksi, ja jokainen minun kanssani tekemisiin tuleva 
vastaanottaa osansa Jumalan siunauksesta, sillä elämäni 
yllä oleva Jumalan siunaus virtaa minusta kaikkeen ja kaikille 
ympärilläni oleville ihmisille.

Kulje tänään tietoisena siitä, minkälaiseksi siunaukseksi Isä 
on sinut tehnyt Kristuksessa. Ajattele sitä, puhu sitä ja elä sen 
mukaisesti!
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Aktivoiminen tarkoittaa liikkeelle lähettämistä, 
laukaisemista, liikkeelle laittamista, aloittamista, jatkamista, 
stimuloimista tai aktiiviseksi tekemistä. Kyse on toimintaan 
viittaavasta sanasta, joka vaatii sinulta sitä, että teet jotain 
saadaksesi jonkin toisen prosessin tai teon lähtemään 
liikkeelle. Kun aktivoit jotain, laitat sen toimimaan. Ihan niin 
kuin heinäkuun 17. päivän sanomassa ”Todista!” kerrottiin, 
sinun todistuksesi Jeesuksesta elämäsi Herrana ja sielusi 
Pelastajana aktivoi Jumalan voiman, joka aikaansaa sen, 
että koet pelastumisen elintärkeän todellisuuden.

Kaikki se, mitä sinä tarvitset hyvää elämää varten, on 
tehty sinun saatavillesi Kristuksessa. Se, mitä sinä tarvitset 
tänään, on tieto Jumalan Sanan kautta siitä, mitä Jumala 
on tehnyt sinun puolestasi Kristuksessa sekä näiden 
siunausten aktivoimisen – liikkeelle laukaisemisen tai 
liikkeelle lähettämisen – laita ne toimimaan omassa 
elämässäsi. Voit aktivoida Jumalan siunaukset omassa 
elämässäsi tunnistamalla sisimmässäsi olevan Pyhän 
Hengen läsnäolon ja puhumalla sitten oikein: puhumalla 
Jumalan Sanaa. 

Siunaus on Jumalan Sanassa. Periaate on, että ”sinulla 
tulee olemaan se, mitä sinä sanot” (Markus 11:23). Joten 
kun vietät aikaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa sekä puhut 
ja elät Jumalan Sanan mukaisesti, Jumalan siunauksen 
aikaansaamat tulokset tulevat olemaan ylivoimaisen 
ilmeisiä sinun elämässäsi.

“AKTIVOI”

SANATUTKAIN SANATUTKAIN 



 54 5555

Minä todistan!

“Rapsodia Todellisuuksista TeeVo:sta on tullut minun 
päivittäinen leipäni. Se on muokannut minua kaikin 
puolin. En voi edes kuvitella aloittavani päiväni ilman 
sitä. TeeVo on tehnyt minusta erilaisen ikäisteni joukossa 
ja omassa maailmassani, eli kun ympärilläni olevat 
nuoret tulevat tekemisiin minun kanssani, he ihastelevat 
sitä tapaa, miten teen asioita sekä intoani Jumalan 
Valtakunnan laajenemista kohtaan.

TeeVo on tuonut minulle vastauksia useisiin sydämelläni 
olleisiin kysymyksiin Jumalan Sanan kautta sekä kertonut 
minulle siitä, että elän kaiken aikaa menestyksen ja 
voittojen elämää. Olen nyt todella luottavainen sen 
suhteen, että kukaan ei voi ylenkatsoa nuorta ikääni; 
olen syntynyt aikaansaamaan muutoksia, tekemään 
vaikutusta ympärilläni olevien ihmisten elämiin ja 
olemaan siunaus omalle sukupolvelleni. Tiedän, kuka 
olen: olen esimerkki Jumalan unelmasta nuorten 
suhteen. Kiitos Pastori Chris!”

Juliet B., 
Cape Town.
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USKOASI TULLAAN 
TESTAAMAAN

LUETAAN RAAMATUSTA   Roomalaiskirje 4:19-21 GNB
“Hän oli tuolloin jo lähes satavuotias; mutta hänen uskonsa ei 
heikentynyt, kun hän ajatteli omaa kehoaan, joka oli käytännöllisesti 
katsottuna jo kuollut, tai sitä faktaa, että Saara ei voinut saada 
lapsia. Hänen uskonsa ei jättänyt häntä ja hän ei epäillyt Jumalan 
lupausta; Hänen uskonsa täytti hänet voimalla ja hän antoi 
ylistystä Jumalalle. Hän oli täysin varma siitä, että Jumala kykenisi 
tekemään sen, mitä Hän oli luvannut.”

(Keskity lopputulokseen 
äläkä horju) 

KESKUSTELLAAN

Aika testaa uskoa. Voit erottaa helposti sen, 
vaeltaako joku uskossa vaiko epäuskossa, kun 

hän on jonkin aikaa paineen alaisena. Kun painetta alkaa 
kertymään silloin, kun odotettu prosessi on kieltäytynyt 
taipumasta tahdotuksi lopputulokseksi ja alat horjua 
ihmetellen, että kuulitko vaiko etkö kuullut Jumalaa oikein, 
kyse on silloin epäuskosta, ei uskosta. Monet ihmiset 
vaeltavat tietämättään päivittäin epäuskossa, sillä he 
eivät ymmärrä täysin sitä, mitä epäuskoisena oleminen 
tarkoittaa. Epäuskoisena oleminen tarkoittaa Jumalan 
Sanan todenmukaisuuden ja luotettavuuden epäilemistä.

Usko taas ei epäile, ympäröivistä olosuhteista 
riippumatta: se on täysin vakuuttunut siitä, että Jumalan 
sanomat asiat ovat absoluuttinen todellisuus. Kun epäusko 
alkaa kalvamaan jonkin viivästyksen vuoksi, usko pysyy 
horjumattomana, sillä se ei ota huomioon prosessia tai 
ajattele sitä. Se keskittyy sen sijaan vain lopputulokseen. 
Herra Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 11:23, 
”Totisesti, minä sanon teille, kuka tahansa, joka sanoo tälle 
vuorelle, nouse ja heittäydy mereen! Eikä epäile lainkaan 
sydämessään, vaan uskoo, että se, mitä hän sanoo, 

Perjantai, , 

Heinäkuuta
22
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Apostolien teot 27:27-44, 
Psalmit 23-25

YKSIVUOTINEN

Luukas 10:10-24, Joosua 19
KAKSIVUOTINEN

tapahtuu, se tullaan tekemään hänelle” (AMPC).
Ei ole sinun asiasi ihmetellä sitä, että miten kyseinen 

vuori tulee siirretyksi mereen sen jälkeen, kun olet käskenyt 
sitä siirtymään. Sinun tehtäväsi on keskittyä lopputulokseen 
ja kieltäytyä horjumasta. Ole täysin vakuuttunut siitä, että 
sinun uskontunnustuksesi tulevat toteen.

Jaakob 1:6; Heprealaiskirje 3:12; Roomalaiskirje 11:20

Rakas Isä, kiitän sinua Sanasi pettämättömyydestä. 
Luottamukseni on rakennettu sinun Sanasi varaan. Auta minua 
Herra siinä, etten koskaan epäile sinun Sanasi luotettavuutta, 
sillä sinun Sanasi on luotettava ja tosi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Jatka uskonsanojen puhumista omaa perhettäsi, opintojasi ja 
ihmissuhteitasi jne. koskien. Kieltäydy huomioimasta mitään 
epäsuotuisia olosuhteita.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SEULO JA SUODATA

LUETAAN RAAMATUSTA     Sananlaskut 23:7 AMPC
“Sillä niin kuin hän sydämessään ajattelee, sellainen hän on…”

 (Tarkista sydämeesi tulevat 
ajatukset)

KESKUSTELLAAN

Sinun mielesi on ovi sinun ihmishenkeesi. Minkä 
tahansa sanojen ja ajatusten sinä sallitkaan kulkea 

oman mielesi läpi, riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia 
vai negatiivisia, ne tulevat talletetuiksi sinun henkeesi. Siksi 
sinun täytyy seuloa ja suodattaa se, mitä sinun sydämesi 
ovesta kulkee sisään. Suodattimet on suunniteltu niin, että 
ne päästävät lävitseen vain tahdotut partikkelit, kun taas ei-
toivottu massa jää filtterin taakse tai tulee siirretyksi kokonaan 
pois. Kuulemme päivittäin sanoja, näemme asioita sekä 
vastaanotamme informaatiota, mutta sinun täytyy kuitenkin 
vartioida oma sydämesi; suodata, mitä sen läpi kulkee niin, 
että sinun henkesi tulee vastaanottamaan ja prosessoimaan 
pelkästään oikeaa informaatiota.

Älä anna sydämesi möyhiä ikinä missään sellaisessa, 
joka ei ole yhtenäisessä linjassa Evankeliumin mukanaan 
tuomien etujen kanssa. Esimerkiksi viime aikojen terrori-
iskuihin liittyen, joiden on raportoitu tapahtuneen eri puolilla 
maailmaa, on kantautunut toistuvasti paljon tietoa siitä, kuinka 
monet joutuivat näiden pommi-iskujen uhreiksi, kuolivat tai 
miten laajaa tuhoa ne saivat aikaan. Jumalan lapsena sinun 
ei pitäisi kuitenkaan päästää tällaisia uutisia sydämeesi 
aiheuttamaan sinussa pelkoa. Sano vain yksinkertaisesti, ”Se 
ei ole minua varten. Asun Korkeimman salaisessa paikassa. 
Siksi olen kaukana kaikista ahdistuksista; siksi en pelkää. Olen 
kaukana kauhuista, koska ne eivät tule minun lähelleni” (Lue 
Psalmi 91:1 ja Jesaja 54:14). Käytä Jumalan Sanaa suodattimena 
pysäyttääksesi kaiken vastakkaisen informaation niin, ettei se 
pääse sinun sydämeesi.  

Riippumatta siitä, minkälaista elämää sinä elät 

Lauantai, 

Heinäkuuta
23
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Apostolien teot 28:1-16, Psalmit 26-29
YKSIVUOTINEN

Luukas 10:25-37, Joosua 20-21
KAKSIVUOTINEN

tänä päivänä, se on seurausta niistä ajatuksista, joita olet 
sallinut omaan sydämeesi ja niistä sanoista, joita puhuit sen 
seurauksena. Sallimasi ajatukset antavat pohjan puhumillesi 
sanoille. Anna Jumalan Sanan muuttaa sinua sisältä käsin 
täydellisen mielenuudistuksen kautta (Roomalaiskirje 12:2 GNB). 
Tämä muutos alkaa ajatusmallistasi: suodata omat ajatuksesi. 
Ajattele vain menestystä, voittoa, terveyttä, vaurautta, iloa ja 
kokonaisvaltaista onnistumista.

Sananlaskut 4:23; Filippiläiskirje 4:8; Roomalaiskirje12:2

Rakas Isä, kiitän sinua Sanastasi, joka uudistaa mieleni, muuttaa 
elämäni sekä antaa minulle oikean näkökulman katsoa elämän 
eri asioita. Sydämeni on tänään hedelmällinen maaperä 
sinun Sanallesi ja suodatan ajatukseni niin, että ajattelen vain 
menestystä, voittoa, terveyttä, vaurautta, iloa ja kokonaisvaltaista 
onnistumista, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Opiskele ja tunnusta oikeita asioita perustuen Jesajan kirjan 
jakeisiin 54:14-15 ja Psalmiin 91. Anna näiden Sananpaikkojen 
muodostaa mieleesi uusia ajattelumalleja.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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HOROSKOOPIT – EIVÄT 
SINUA VARTEN!

LUETAAN RAAMATUSTA     Jesajan kirja 47:14-15 CEV
“Tähtiin luottavat ihmiset ovat yhtä avuttomia kuin oljenkorsi 
ilmiliekeissä. Kukaan ei voi edes pysyä lämpimänä istumalla 
sellaisen nuotion äärellä, joka käyttää ruokanaan oljenkorsia. 
Tällaisia ovat ne ennustajat, joiden kanssa te olette olleet 
tekemisissä koko elämänne ajan. Mutta he eivät tiedä, minne he 
ovat menossa, eivätkä he voi pelastaa teitä.”

(Ole Jumalan Sanan johdattama,
 älä horoskooppien)

KESKUSTELLAAN

On olemassa sellaisia kristittyjä, jotka eivät näe 
mitään väärää astrologisten ennustusten tai 

horoskooppien käyttämisessä omassa päivittäisessä 
elämässään. He katselevat säännöllisesti omia ”tähtiään” 
lehtien ja uutisten sivuilta sen sijaan, että he antaisivat 
huomionsa Jumalan Sanalle. Tämä on todella väärin!

Avausjakeemme näyttää meille Jumalan asenteen 
astrologiaa kohtaan. Hän teki hyvin selväksi sen, että 
astrologit, tähtien tulkitsijat ja ennustajat eivät pystyisi 
pelastamaan juutalaisia siltä vihalta, joka heitä uhkasi 
tuohon aikaan. Samoin on yhä tänäkin päivänä: et voi 
vastaanottaa todellista johdatusta elämääsi astrologian 
kautta.

Astrologit ovat niitä ihmisiä, jotka tutkivat 
taivaankappaleiden järjestystä – eli eri planeettoja – ja 
käyttävät niitä ennustaakseen tulevaisuuden. Astrologit 
itseasiassa ryöstävät kannattajiltaan heidän suhteensa 
Jumalan Hengen kanssa. Sinun elämäsi ei tulisi olla Jumalan 
lapsena taivaankappaleiden asemoinnin kontrolloimaa: 
sinun elämäsi ja tulevaisuutesi ovat Jumalassa.

Kun opiskelet Raamatun kirjoituksia, tulet 
huomaamaan sen, että Jumala antoi Vanhan Testamentin 
aikaan israelilaisille profeettoja, joiden tehtävänä oli antaa 
heille ilmestyksiä Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan kautta. 

Sunnuntai,

Heinäkuuta
24



 60 61

Apostolien teot 28:17-31, Psalmit 30-31

YKSIVUOTINEN

Luukas 10:38-42, Joosua 22

KAKSIVUOTINEN

Hän johtaa ja opastaa meitä tänä päivänä Hänen Sanansa 
ja meissä asuvan Henkensä kautta, ei horoskooppien. 
Hän ei tahdo, että yrität katsoa tulevaisuuteen tutkimalla 
taivaankappaleiden asemia tietääksesi sen, mitä elämäsi 
pitää sisällään: katso Hänen Sanaansa. Sananlaskuissa 4:20 
(NKJV) sanotaan, ”Poikani, anna huomio sanoilleni; kallista 
korvasi minun sanomisilleni.” Ymmärrä, että kaikki se, mitä 
voisit ikinä elämässäsi tarvita, on Jumalan Sanassa, joten ole 
Jumalan Sanan perässä, älä horoskooppien.

Roomalaiskirje 8:14; Jesaja 31:1

Elämäni on tulosta Jumalan Sanasta; se säilyy ja pysyy yllä 
Jumalan Sanan avulla. Elän tänään Jumalan Sanan mukaisesti 
ja olen siksi kuin virran äärelle istutettu puu. Tuotan hyvää 
hedelmää ja lehteni vihertävät Jumalan kunniaksi. Halleluja!

Jos olet kerännyt lehtileikkeitä lukeaksesi niistä tähtiä, heitä 
ne pois. Opi laittamaan Jumalan Sana omaan sydämeesi ja 
huulillesi, sillä se on se todellinen elämä, joka sinulla on. 

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OLET LÄHTÖISIN 
TAIVAASTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Heprealaiskirje 12:22-24
“…vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan 
kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien 
enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja 
seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja 
täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton 
välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 
parempaa kuin Aabelin veri.”

(Taivas – sinun todellinen 
alkuperäsi ja kansalaisuutesi)

KESKUSTELLAAN

Jotkut ihmiset ovat todella sitoutuneita omaan 
synnyinmaahansa. He ovat ylpeitä siitä, että 

he ovat afrikkalaisia, amerikkalaisia, brittejä, aasialaisia, 
eurooppalaisia, australialaisia, latinoja jne. Mutta totuus on 
kuitenkin se, että aina niin kauan kuin sinä et ole erottanut 
itseäsi maallisen kansallisuuden juurista, et tule koskaan 
todella vaeltamaan pelastuksesi valossa.

Sinun täytyy ymmärtää se, että sillä hetkellä, kun sinä 
uudestisynnyt, sinusta tulee Israelin kansanyhteisön jäsen 
(Efesolaiskirje 2:12). Sinusta tulee Taivaan juhlajoukon 
jäsen. En lupaa sinulle tässä mitään, vaan näytän sinulle 
Jumalan Sanassa paljastetun totuuden! Sinusta tulee 
Jumalan Valtakunnan kansalainen, kun uudestisynnyt: 
taivaasta tulee sinun aito kotimaasi.

Tämä on se syy, miksi sinun täytyy katsoa omaa 
luonnollista kansallisuuttasi pidemmälle – maallista 
synnyinmaatasi kauemmas – kirkkaudentäyteiseen 
taivaalliseen perintöön, joka on varattu niille, jotka ovat 
syntyneet Jumalan Valtakuntaan! Se on se “Jumalan 
todellinen maa” ja sinä olet sen aito kansalainen, jos olet 
uudestisyntynyt.

Maanantai,

Heinäkuuta
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Roomalaiskirje 1:1-17, Psalmit 32-34
YKSIVUOTINEN

Luukas 11:1-13, Joosua 23
KAKSIVUOTINEN

Maailmassa olevien kansakuntien suhteen sinun täytyy 
esimerkiksi tutkia oman maasi perustuslakia, jotta voisit 
tietää ja toimia omien kansalaisoikeuksiesi, velvollisuuksiesi, 
vapauksiesi ja vaatimustesi mukaisesti. Aivan samalla 
tavalla sinun täytyy opiskella Jumalan Sanaa, jotta oppisit 
tuntemaan taivaalliset oikeutesi, etuoikeutesi ja Kristuksessa 
olevan perintösi: Jumalan Sana on meidän perustuslakimme 
taivaallisina kansalaisina. Tulet löytämään sieltä sen, kuka 
sinä olet, mitä sinulla on ja mitä voit tehdä Kristuksessa.

Efesolaiskirje 2:10-14; Psalmi 87:3-6 

Kansalaisuuteni ei ole tästä maailmasta, vaan se on taivaasta. 
Olen Jumalan juhlajoukon ja esikoisen Seurakunnan jäsen. 
Elän siksi taivaallista elämää täällä maan päällä ja olen Sanan 
ja Pyhän Hengen kautta päivittäin tietoinen siitä perustuslaista, 
joka hallitsee taivaan Valtakunnassa, jonka aito kansalainen 
minä olen.

Seuraavan kerran, kun sinulla on tilaisuus jakaa Evankeliumia 
jollekulle, aloita sanomalla hänelle, ”Hei, minä olen lähtöisin 
Taivaasta…”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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MENESTYS, JOKA EI 
KOSKAAN PÄÄTY

LUETAAN RAAMATUSTA     Sananlaskut 4:18 NIV
“Vanhurskaan polku on kuin aamuaurinko, kirkastuen jatkuvasti aina 
täyteen päivänvaloon saakka.”

 (Jeesus on tuonut sinulle 
päättymättömän 

menestyksen elämän)

KESKUSTELLAAN

Menestyksestä tuli sinun perintösi siinä 
vaiheessa, kun sinusta tuli Jumalan lapsi. Sinun 

elämänpolkusi tuli täyteen jatkuvaa kasvua, vakaata 
vaurautta ja päättymätöntä menestystä. Tämä on yksi niistä 
monista kristityn elämän hyödyistä. Jumalan unelmana on, 
että edistyisit jatkuvasti ja keräisit menestystä menestyksen 
päälle. Hän odottaa, että tuotat jatkuvasti lisää tuloksia ja 
olet tuottelias kaikessa siinä, mihin ryhdyt.

Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
15:1-2, 5 (NASB): ”Minä olen todellinen viini ja Minun Isäni 
on viinitarhuri. Hän ottaa minusta pois jokaisen sellaisen 
oksan, joka ei kanna hedelmää; ja jokaisen hedelmää 
kantavan oksan Hän karsii, jotta se kantaisi vielä enemmän 
hedelmää… Minä olen viini, te olette oksat; se, joka Minussa 
pysyy ja Minä hänessä, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman 
Minua te ette voi tehdä mitään.” Toisin sanoen siis, jos 
olet tuottelias, jos olet aikaansaava ja tehokas kaikessa, 
mihin ryhdyt, Herra karsii sinua niin, että voit saavuttaa 
vieläkin enemmän. Jumalan kirkkaus tulee esiin siinä, 
kun sinä olet tuottelias omassa elämässäsi; Hän tahtoo 
sinun tekevän kaiken poikkeuksellisen erinomaisesti ja 
edistyvän jatkuvasti. Hän on paljon intohimoisempi ja 
kiinnostuneempi sinun menestyksestäsi kuin voisit itse 
koskaan olla.

Tiistai,

Heinäkuuta
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Roomalaiskirje 1:18-32, Psalmit 35-37

YKSIVUOTINEN

Luukas 11:14-26, Joosua 24

KAKSIVUOTINEN

Silti sinun tulisi olla myös aina itse tietoinen 
menestyksestä. Huomaa se, että menestystä ei mitata 
välttämättä elämänkaaren päässä; sitä voidaan mitata 
elämäsi eri vaiheissa. Jos olet tietoinen menestyksestä 
sillä tasolla, jossa olet tänään, tämä tietoisuus tulee 
viemään sinut huomenna menestyksen korkeammalle 
tasolle. Älä ajattele ikinä epäonnistumista; omaa sen sijaan 
menestymisen mentaliteetti. Sinun elämäsi tulee olemaan 
päättymätöntä voittojen ja vaurauden virtaa, kun kehität 
itsellesi menestyksen asenteen.

Psalmi 1:3; Sananlaskut 4:18

Menen jatkuvasti eteenpäin ja etenen päivittäin suurin 
harppauksin omassa elämässäni, sillä Jumala on siunannut 
minua ja tehnyt minusta suurenmoisen! Kiitän sinua Isä siitä, 
että teet minusta menestyksen ja autat minua tekemään tänään 
kaiken erinomaisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

Kerro tänään jollekin tämä päättymättömän menestyksen 
sanoma.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TOIVO ON 
SAAPUNUT!

LUETAAN RAAMATUSTA     Obadjan kirja 1:21
“Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja 
kuninkuus on oleva Herran.”

 (Sinä olet maailman toivo)

KESKUSTELLAAN

Avausjae sanoo, “…Pelastajat nousevat 
Siionin vuorelle…” Tämä jae ei viittaa taatusti 

ainoastaan vain Jeesukseen: siinä puhutaan Jeesuksesta 
ja Seurakunnasta, jonka jäsen sinä olet (1. Korinttolaiskirje 
12:27). Raamattu kertoo, että sinä olet Kristuksen 
kanssaperillinen (Roomalaiskirje 8:17), osanottaja Hänen 
jumalallisesta luonnosta (2. Pietari 1:4). Niinpä jaat myös 
Hänen rakkautensa ja palavan tahtonsa tavoittaa kadotetut 
sielut ja voittaa heidät Jumalan Valtakuntaan.

Jeesus teki oman osuutensa hankkimalla 
pelastuksen koko ihmiskunnalle oman kuolemansa ja 
ylösnousemuksensa kautta. Sinun vastuullasi on nyt 
kertoa muille tästä Hänen pelastavasta voimastaan. 
Sinun tulisi olla ratkaisevalla tavalla mukana tässä 
kaikista tärkeimmässä asiassa eli sielujen voittamisessa 
yhdessä Herran kanssa (1. Korinttolaiskirje 3:9). Hän ei 
ole ainoastaan vain valtuuttanut sinua julistamaan Hänen 
Evankeliumiaan, vaan Hän on antanut sinulle myös 
valtakirjan Hänen Nimensä käyttämiseen (Markus 16:17). 
Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 20:21, “…Niinkuin 
Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” Se 
tarkoittaa sitä, että Hän on varustanut sinut kaikella, mitä 

Keskiviikko,

Heinäkuuta
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Roomalaiskirje 2, Psalmit 38-41
YKSIVUOTINEN

Luukas 11:27-36, Tuomarien kirja 1
KAKSIVUOTINEN

tarvitset tätä tehtävää varten.
Tunnista se, että sinä olet maailman toivo. Kun 

sitoudut voittamaan kadotetut sielut Kristukselle ja 
tavoittamaan hädässä olevia ihmisiä Jumalan rakkaudella, 
tulet kirkastamaan Häntä toden teolla ja aikaansaamaan 
näin suurta iloa Taivaassa.

2. Korinttolaiskirje 5:18-19; Roomalaiskirje 8:19

Olen iankaikkisten totuuksien jakelija. Olen syntynyt vastaukseksi 
monien hätähuutoihin. Tuon Pyhän Hengen voiman kautta 
ratkaisuja omaan maailmaani. Vien apua toivottomille ja 
vahvistan heikkoja, sillä olen Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin 
palvelutyöntekijä. Toimin tehokkaasti omalle maailmalleni 
Jumalan ojennettuna käsivartena, sillä elämäni on Hänen 
kunniakseen, Jeesuksen Nimessä.

Rukoile tänään naapureidesi puolesta ja kerro heille Jeesuksesta.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OLE NOPEA ANTAMAAN 
ANTEEKSI

LUETAAN RAAMATUSTA  Luukkaan evankeliumi 6:36-37
“Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota 
lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa 
anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”

 (Hankkiudu eroon 
anteeksiantamattomuudesta)

KESKUSTELLAAN

Suurin osa ihmisistä ei arvosta sitä, mitä heillä on, 
kunnes he menettävät sen. Monet eivät arvosta 

kokemaansa ystävyyttä ennen kuin se on mennyttä. 
Ymmärräthän, että ystävyyden rakentaminen vie aikaa ja vaatii 
vaivaa, mutta sen tuhoaminen kestää vain hetken eikä siihen 
tarvita juurikaan vaivannäköä. Jotta sinulla voisi olla pysyvä 
ihmissuhde, sinun täytyy rakentaa sitä jatkuvasti. Ikävä kyllä 
monet suurenmoiset ihmis- ja ystävyyssuhteet ovat tuhoutuneet 
anteeksiantamattomuuden takia.

Onko mahdollista, että ihminen olisi tehnyt kaiken täysin 
virheettömästi?  Ei tietenkään! Jopa hengittämämme ilma on 
tullut synnin ja epäoikeudenmukaisuuden saastuttamaksi. Siksi 
ihminen, kaikista hyvistä teoistaan huolimatta, ei voinut tulla 
vanhurskaaksi Jumalan edessä. Ihmisen vanhurskaus oli kuin 
tahrainen riepu Jumalan edessä (Jesaja 64:6). Voit käyttää silti 
riepua siivotessasi, mutta tahraisesta rievusta ei ole hyötyä 
mihinkään! Et edes tahdo koskea siihen. Juuri tältä ihmisen 
omavanhurskaus näytti Jumalan silmissä. Siitäkin huolimatta 
Jumala antoi meille anteeksi ja antoi meille Hänen oman 
vanhurskautensa. Sinun täytyy alkaa myös nähdä ihmiset sillä 
tavoin, kun Jumala heidät näkee ja antaa heidän virheensä 
anteeksi ihan niin kuin Jumalakin tekee.

Kieltäydy olemasta negatiivisesti ohjelmoitu. Treenaa 
sen sijaan aina itseäsi näkemään ihmiset positiivisesti. Tällainen 
näkökulma tulee muuttamaan oman elämäsi paremmaksi. Se 

Torstai,

Heinäkuuta
28
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Roomalaiskirje 3, Psalmit 42-44

YKSIVUOTINEN

Luukas 11:37-44, Tuomarien kirja 2-3

KAKSIVUOTINEN

tulee aikaansaamaan sinulle kirkkaudentäyteisen elämän, jossa 
et tiedä, miten juoruilla, kertoa huhuja tai puhua epäystävällisiä 
sanoja toisista ihmisistä, erityisesti niistä, jotka Jumala on tuonut 
sinun polkusi varrelle.

Älä ikinä tuomitse ketään juorujen perusteella. Opi etsimään 
ja näkemään ihmisissä vain parasta. Usko aina parasta kaikista 
tapaamistasi ihmisistä. Älä lähde siihen kierteeseen, että jatkaisit ja 
jatkaisit vain siitä, miten huonosti joku toinen veli tai sisar Herrassa 
kohteli sinua: ole sen sijaan nopea antamaan heille anteeksi.

1. Korinttolaiskirje 13:4-7; 1. Pietari 4:8 AMPC

Jumalan rakkaus on vuodatettu minun sydämeeni Pyhän 
Hengen kautta. Tämä rakkaus verhoaa mieleni ja tekee työtään 
minussa. Se on palava ja periksiantamaton ihmisiä kohtaan sekä 
peittää paljotkin synnit. Se antaa anteeksi ja eikä välitä toisten 
vääristä teoista.

Jos elämässäsi on sellaisia ihmisiä, jotka ovat loukanneet sinua, 
mene ja kerro heille, että olet antanut heille anteeksi sen, mitä 
he tekivät sinulle.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TIETOVISATIETOVISA

1. Mikä kristityn elämän periaate ei ole listattuna 1.7. 
sanoman avausjakeessa? 
 A. Rehellisyys. 
 B. Usko. 
 C. Rakkaus.
 D. Toivo.
 (Vihje: Lue päivän 1.7.2022 sanoma).

2. Miksi Kerttu pelkäsi mennä omaan huoneeseensa?
 A. Hän pelkäsi nukkua siellä.
 B. Hän näki huoneessa aaveen.
 C. Hän haistoi siellä jotain hirveää.
 D. Hän pelkäsi pimeitä paikkoja.
 (Vihje: Lue päivän 6.7.2022 sanoma).

3. Kuka vaelsi Jumalan kanssa niin, että 6.7. sanoman mukaan 
hänet otettiin taivaaseen ilman, että hän näki kuolemaa?
 A. Elia.
 B. Eenok.
 C. Paavali.
 D. Jeesus.
 (Vihje: Lue päivän 7.7.2022 sanoma).

4. Mitkä näistä väitteistä eivät pidä paikkansa Jumalan 
suhteen?
 A. Jumala ei ajattele ihmisten tavalla.
 B. Hän suhtautuu asioihin luonnollisesta todellisuudesta tai 
näkökulmasta käsin.
 C. Jumala herättää kuolleet.
 D. Jumala kutsuu olemattomat asiat esiin ikään kuin ne 
olisivat.
 (Vihje: Lue päivän 12.7.2022 sanoma).

5. __________ on sinun takuusi yliluonnollisen yltäkylläisyyden 
elämästä. 
 A. Psalmi 19:1-2
 B. Kolossalaiskirje 3:20
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 C. 2. Korinttolaiskirje 8:9 
 D. Jaakob 5:7  
 (Vihje: Lue päivän 14.7.2022 sanoma).

6. Tämä nainen piti huolta Profeetta Eliasta nälänhädän aikana
 A. samarialainen nainen kaivolla. 
 B. syyrofoinikialainen nainen. 
 C. toisen profeetan vaimo, jolla oli vain yksi astiallinen öljyä.
 D. Sarpatissa asunut leski.
 (Vihje: Lue päivän 15.7.2022 sanoma).

7. Mikä näistä väitteistä on totta?
 A. Ne, jotka luottavat Herraan, ovat kuin Siionin vuori.
 B. Ne, jotka luottavat Herraan, ovat kuin Hoorebin vuori.
 C. Ne, jotka luottavat Herraan, ovat kuin Siinain vuori.
 D. Ne, jotka luottavat Herraan, ovat kuin Moorian vuori.
 (Vihje: Lue päivän 18.7.2022 sanoma).

8. Kun olet uudestisyntynyt, olet kaikkea muuta näistä alla olevista, 
paitsi
 A. siunattu.
 B. jumalallisia siunauksia kantava astia.
 C. superrikas.
 D. et mitään yllä olevista.
 (Vihje: Lue päivän 21.7.2022 sanoma).

9. Mikä on hyvä mittapuu erottamaan sen, onko jollakin uskoa vai 
epäuskoa?
 A. viivästyksestä johtuva kerääntynyt paine.
 B. tarpeiden vakavuus.
 C. osallistuttujen Jumalanpalvelusten määrä.
 D. äänenvoimakkuus rukoillessa.
 (Vihje: Lue päivän 22.7.2022 sanoma).

10. Todellinen alkuperäsi ja kansalaisuutesi on _______
 A. isäsi kotimaa.
 B. Taivas.
 C. se maa, johon olet kotoutunut.
 D. kaikki yllä olevat.
 (Vihje: Lue päivän 25.7.2022 sanoma).
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Perjantai, 

Heinäkuuta
29

ODOTUKSESTA 
ESIINTULOKSI

LUETAAN RAAMATUSTA     Roomalaiskirje 8:19 AMPC
“Sillä [jopa koko] luomakunta [koko luonto] odottaa innokkaasti 
[ja] kaipaa palavasti sitä, että Jumalan pojat tulevat tunnetuiksi 
[odottaen heidän Isä-poika suhteensa paljastumista ja 
esiintulemista].”

 (Ala vaeltaa NYT omassa 
ihmeessäsi!)

KESKUSTELLAAN

Odotatko ihmettä kehosi, talousasioidesi tai 
opintojesi suhteen? Jos odotat, niin siinä 

tapauksessa minulla on sinulle tänään todella tärkeä 
sanoma Herralta. Kun Herralle Jeesukselle annettiin 
Raamatun kirjoituksia luettavaksi, Hän ei lukenut niitä niin 
kaikki muut ihmiset. Se luottamus ja auktoriteetti, jolla 
Hän luki Raamatun kirjoituksia kiinnitti ihmisten huomion 
niin, että kaikkien katseet olivat suunnattuina Häneen. 
He olivat tottuneet siihen, että kirjoituksia luettaisiin kuin 
velkakirjaa, sillä he elivät yhä odotuksen aikaa. Mutta 
Jeesus luki kirjoituksia Voideltuna täyttämään ne. Hän 
johdatti heidät uuteen päivänkoittoon; päivään, jolloin 
asiat tulevat esiin.

Me (kristityt) emme elä odotuksen päivässä, sillä 
me olemme syntyneet tuomaan esiin taivaallisen Isämme 
kirkkautta ja luontoa. Raamattu kertoo meille Apostolien 
tekojen luvussa 10 Korneliuksesta, hartaasta miehestä. 
Hän rukoili joka päivä odottaen, että Jumala vierailisi 
hänen luonaan. Tähän rukoukseen vastattiin, kun Pietari 
saapui hänen kotiinsa. Pietari ei vain istuskellut siellä 
odottaen, että Jumala tekisi jotain. Sen sijaan hän julisti 
Jumalan Sanaa ja Pyhä Henki laskeutui Korneliuksen ja 
hänen koko kotiväkensä ylle, kun Pietari saarnasi heille. 
Pietari ilmaisi ja toi esiin Jumalan poikien todellista 
luontoa. 
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Luukas 4:17-21

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Roomalaiskirje 4, Psalmit 45-48

YKSIVUOTINEN

Luukas 11:45-54, Tuomarien kirja 4

KAKSIVUOTINEN

Taivaallinen Isäni, olen kiinnittänyt katseeni ainoastaan sinuun 
ja sinun Sanaasi. Siksi sinun kirkkautesi – sinun Sanasi esiintulo 
omassa elämässäni – on kaikki, mitä näen edessäni, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Kiitä Herraa siitä Sanasta, jonka Hän on antanut sinulle tänään 
ja ala vaeltaa niiden asioiden esiintulossa, joita olet tahtonut 
Häneltä.

Muistiinpanoni

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen

Raamattu sanoo, “Sillä totisesti on olemassa 
jälkimmäinen loppu [tulevaisuus ja palkinto] ja teidän 
toivoanne ja odotustanne ei leikata pois” (Sananlaskut 
23:18 AMPC). Toisin sanoen riippumatta siitä, mikä sinun 
odotuksesi on, se on yhtä kuin jo tapahtunut. Odotuksen 
päivät ovat muuttuneet julkitulon päiviksi. Voit vain vaeltaa 
odotustesi esiintulossa. Me olemme syntyneet esiintulon 
aikaan; aikaan, jolloin voimme vastaanottaa uskon kautta 
mitä tahansa tahdommekaan Jumalalta. Lopeta siis ihmeen 
odottaminen ja ala sen sijaan vaeltaa omassa ihmeessäsi. 
Halleluja!
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KÄYTÄ ENKELEITÄSI 

LUETAAN RAAMATUSTA     Heprealaiskirje 1:14 AMPC
“Eivätkö enkelit olekin palvelevia henkiä (palvelijoita), jotka on 
lähetetty palvelemaan [Jumalan lähettäminä auttaakseen] niitä, 
jotka perivät pelastuksen?”

(Miten saat enkelisi 
toimimaan sinun puolestasi) 

lauantai,

Heinäkuuta
30

KESKUSTELLAAN

“En usko enkeleihin. Ne ovat minusta vain 
fantasiatarinoiden hahmoja, jotka on luotu 

viihdyttämään pikkulapsia”, Saana sanoi.
“Ei Saana, enkelit ovat todellisia. Minullakin on niitä 

muutama”, Joonas oikaisi.
”Oho, miten sinä oikein tiedät, että ne ovat todellisia? 

Ja kuka sinulle sanoi, että sinullakin on enkeleitä?”
“Raamattu kertoo minulle siitä. Ja arvaapa mitä, 

kerran eräs enkeli pelasti minut hirveästä autokolarista. Se 
oli tosi ihmeellistä!”

Sitten Severi luki Saanalle Heprealaiskirjeen jakeen 1:14 
ja kertoi omista kokemuksistaan enkeleiden  väliintuloihin 
liittyen. Silloin Saana ymmärsi, että hän oli ollut jo pitkään 
pimennossa enkeleiden suhteen.

Meillä kaikilla on enkeleitä ja ne kulkevat aina 
mukanamme auttaakseen meitä. Ne eivät kuitenkaan 
tee mitä tahansa ne itse tahtoisivat, sillä ne voivat toimia 
ainoastaan Jumalan suunnitelman rajaamissa raameissa. 
Toisin sanoen sinun enkelisi toimivat ainoastaan silloin, kun 
tunnustuksesi ovat yhtenäisessä linjassa Jumalan Sanan 
kanssa. Niinpä sinun täytyy olla perehtynyt Herran tahtoon 
oman elämäsi suhteen, jotta voit laittaa enkelisi liikkeelle. 
Voit saada tällaista tietoa ainoastaan vain huolellisen 
Raamatun opiskelun ja Pyhän Hengen johdatuksen kautta.

Enkelit vastaavat Jumalan Sanaan (Psalmi 103:20). 
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Psalmi 91:11; Heprealaiskirje 13:2

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Roomalaiskirje 5:1-11, Psalmit 49-51

YKSIVUOTINEN

Luukas 12:1-12, Tuomarien kirja 5

KAKSIVUOTINEN

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että valaiset mieltäni enkeleiden 
palvelutyön todellisuudesta. Auta minua toimimaan ja 
puhumaan ainoastaan samassa linjassa niiden suunnitelmien 
suhteen, jotka sinulla on minun elämääni varten; suunnitelmien, 
jotka paljastat minulle omassa Sanassasi ja Henkesi kautta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mietiskele avausjaetta ja kiitä sitten Jumalaa siitä, että Hän on 
antanut avuksesi enkeleitä, jotka toimivat antamiesi ohjeiden 
mukaisesti. 

Muistiinpanoni

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen

Niinpä enkelit työskentelevät iloisesti kanssasi silloin, kun 
teet sitä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän. Jos et ole vielä 
linjannut omia tunnustuksiasi samaan linjaan Jumalan Sanan 
kanssa, sinun enkelisi eivät voi vielä silloin tehdä paljoakaan 
sinun hyväksesi. Opi tunnustamaan johdonmukaisesti 
Jumalan Sanaa omaa elämääsi koskien ja saa näin enkelit 
toimimaan sinun puolestasi.
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HANKKIUDU EROON 
EPÄUSKOSTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Heprealaiskirje 11:1 AMPC
“NYT USKO on varmuus (vahvistus, omistuskirja) toivotuista 
asioista [joita me toivomme], ollen todiste asioista, joita [me] 
emme näe ja varmuus niiden todellisuudesta [usko, joka näkee 
todellisena faktana sen, mikä ei ole aisteille paljastettua].

(Tartu uskon avulla 
Jumalan Sanaan)

Sunnuntai,

Heinäkuuta
31

KESKUSTELLAAN

Kuulin kerran, miten yksi henkilö valitti kovin sitä, 
että hän ei kyennyt näkemään sen erityisen 

sanan esiintuloa, jonka Jumala oli antanut hänelle 
hänen parantumista, vaurautta ja ennalleenasettamista 
koskien. Kun kuuntelin sitä, kuinka hän suri omaa surkeaa 
tilannettaan, havaitsin hänen puheessaan ainoastaan 
vain epäuskoa. Epäusko varastaa Jumalan siunaukset: se 
tekee Jumalan voiman tyhjäksi ja näin ollen estää sinua 
kokemasta Jumalan parhaita asioita omalla kohdallasi.

Epäusko esti israelilaisia saamasta haltuun Kanaanin 
maata, vaikka Jumala oli luvannut luovuttaa koko maan 
heidän käsiinsä. He eivät kyenneet astumaan sisään 
Jumalan lupaukseen, koska he eivät tulleet vakuuttuneiksi 
Hänen Sanastaan. ”Ja keille Hän vannoi, etteivät he pääse 
Hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Ja niin me 
näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen 
päästä” (Heprealaiskirje 3:18-19).

 Usko on haltuunottaja. Se tarttuu Jumalan Sanaan 
ja se sinetöi koko tapauksen. Mikä on se ihme, jonka 
tahdot Jumalalta omaa hengellistä elämääsi, opintojasi, 
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Sananlaskut 4:7; Sananlaskut 25:2; Efesolaiskirje 1:17

Perehdy lisää

Sano ääneen

Roomalaiskirje 5:12-21, Psalmit 52-55

YKSIVUOTINEN

Luukas 12:13-21, Tuomarien kirja 6

KAKSIVUOTINEN

Julistan samassa linjassa Jumalan Sanan kanssa, että kaikki 
asiat ovat minun. Kieltäydyn kamppailemasta yhtään minkään 
asian vuoksi. Toimin Jumalan Sanan mukaisesti ja elämäni on 
yhdenmukaisessa linjassa Jumalan sanomien asioiden kanssa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

Tunnista sydämelläsi olevat asiat, joita tahdot, ja puhu tänään 
rohkeasti uskontunnustuksia niihin liittyen.

Muistiinpanoni

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen

perhettäsi tai rakkaitasi koskien? Älä odota ainuttakaan 
fyysistä merkkiä ennen kuin uskot, että tämä ihme on sinun. 
Tartu siihen vain! Sinun uskosi on tämä esiintulo. Puhu ja 
toimi ikään kuin olisit jo saanut pyytämäsi asian.
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Pelastusrukous

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.
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TIETOVISATIETOVISA

 1. A 2. D 3. B 4. B 5. C

 6. D 7. A 8. D 9. A 10. B

PUZZLE

VASTAUKSET
POIKITTAIN: 3 Sapphira, 7 Absalom, 9 Zechariah, 

10 Jabal, 13 Cherubim, 17 Thirty, 
18 Mary Magdalene, 20 Fig, 
21 Zacchaeus, 23 Serpent.  

 
ALASPÄIN: 1 Deborah, 2 Lamech, 4 Abel, 
5 Potiphar, 6 Jabez, 8 Vashti, 11 Benjamin, 

12 Lot, 13 Cain, 14 Uz, 15 Matthias, 
16 Pilate, 17 Ten, 
19 Adam, 22 Eve.

SANARISTIKKO
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MUISTIINPANOT
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