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

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

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

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

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista,	 on	 nyt	 saatavissa	6,000	eri	 kielellä	

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2022 painos tästä päivän sanasta tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

Kutsumme sinut nauttimaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta 
ja voitosta läpi koko vuoden, kun otat jokapäiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Sinä päivänä, kun synnyit tähän maailmaan, 
Jumala asetti elämääsi enkeleitä. Enkeleiden 

tärkeimpänä prioriteettina on ollut sinun suojeleminen 
ja sen perään katsominen, että sinä sait ajan mittaan 
kuulla ja vastaanottaa Evankeliumin sielusi pelastukseksi. 
Kun etenet elämässäsi siihen suuntaan, mitä Jumala on 
kutsunut sinut tekemään, Hän asettaa elämääsi lisää 
enkeleitä.

Asian kääntöpuolena toimii toisaalta myös se, 
miten Saatanalla on myös omat demoninsa, joiden 
pääasiallisena tehtävänä on ollut lapsuudestasi 
saakka sinun tuhoaminen, murskaaminen, pettäminen 
ja houkutteleminen pois vanhurskauden polulta. 
Raamattu opettaa meille Ilmestyskirjassa naisesta, joka 
oli synnyttämäisillään; hän oli synnyttämässä ihmislasta 
ja paholainen oli siellä myös odottamassa lapsen 
syntymää (Ilmestyskirja 12:4-5).

Tämä ei ollut mikään poikkeuksellinen tilanne, 
joka olisi tapahtunut vain tämän lapsen kohdalla. 
Jumala käytti tätä profetaalista tapahtumaa Saatanan 
toimintatapojen paljastamiseen. Vaikka olet jo 
uudestisyntynyt, Saatana yrittää yhä edelleen estää 
sinua palvelemasta Herraa. Raamattu sanoo: “Olkaa 
raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, 
käyskentelee ympäriinsä niin kuin ärjyvä leijona, 
etsien, kenet hän saisi niellä” (1. Pietarin kirje 5:8 KJV). 

Siksi sinun täytyy olla kiivas, kun käsittelet 
Saatanaa: aja hänet ulos! Sinulle on annettu Jeesuksen 
Nimessä oleva auktoriteetti paholaisten pois ajamiseen 
(Markus 16:17). Tämä auktoriteetti on vertaansa vailla 

AUKTORITEETTI PAHOLAISTEN YLITSE
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, 
puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos 
riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 

antakaa (Matteus 10:8).

maanantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 6:1-14 & Psalmit 56-59

Efesolaiskirje 5:1-8 & Jesaja 52

Markus 16:17; Luukas 10:19

oleva taivaassa, maan päällä ja myös helvetissä. Näin 
ollen, kun sinä sanot: “Paholainen, Jeesuksen Nimessä, 
ulos!”, hän joutuu tottelemaan.   

Filippiläiskirje 2:9 sanoo, että Jumala on korkealle 
korottanut Herran Jeesuksen ja antanut Hänelle Nimen, 
joka on kaikkia muita nimiä suurempi. Efesolaiskirje 
1:21 sanoo, että Hänet on asetettu istumaan paljon 
korkeammalle kaikkea hallitusta, voimaa, herruutta, 
hallintavaltaa ja jokaista nimeä, eikä ainoastaan tässä 
maailmassa, vaan myös tulevassa maailmassa. 

Paras osa tästä on kuitenkin siinä, että sinä olet 
Hänessä. Sinut on asetettu istumaan yhdessä Hänen 
kanssaan Hänen armonsa valtaistuimelle hallitsemaan 
Hänen kauttaan. Halleluja! Saatanalla ei ole oikeutta 
hallita asuinmaatasi, kaupunkiasi, kylääsi, katuasi, 
kotiasi tai sinun ja läheistesi elämää. Laita stoppi hänen 
töilleen. Aja hänet ulos Jeesuksen Nimessä ja hän tulee 
väistymään!

Rakas Isä, kiitän sinua väkevistä enkeleistäsi, jotka 
tekevät työtään elämässäni. Kiitos, että olet antanut 
minulle tämän Nimen, jossa on auktoriteetti 
paholaisen ja hänen demoniensa ylitse. Kiitos Herran 
Jeesuksen voitosta paholaisen ja kaikkien pimeyden 
voimien ylitse, jotka voitettiin minun tähden. 
Vihollisella ei ole hallintavaltaa kodissani, kehossani, 
taloudessani tai elämäni olosuhteissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.  

RUKOUS
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Apostoli Paavali teki meille tiettäväksi 
avausjakeessamme sen, että meitä on siunattu 

kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Hän 
vahvistaa tätä ajatusta vielä lisää 1. Korinttolaiskirjeessä 
3:21, kun hän sanoo: “...kaikki on teidän.” Ja samaan 
tapaan apostoli Paavali kertoo meille vielä, että Jumalan 
“...jumalallinen voima on antanut meille kaiken sen, 
mikä elämään ja jumalisuuteen kuuluu…” (2. Pietarin 
kirje 1:3 NKJV).

On yksi asia tietää, että sinua on jo siunattu 
kaikella ja kaikessa, mutta aivan toinen asia on todella 
ottaa nämä siunaukset itsellesi haltuun. Avaimena 
toimii yhteyden luominen uskosi kautta. Aabraham 
toimi myös sillä tavoin. 1. Mooseksen kirjassa 17:5 
NKJV Jumala sanoi Aabrahamille: “...minä olen tehnyt 
sinut monien kansakuntien isäksi.” Aabraham yhdisti 
itsensä tähän uskonsa kautta. Hänen täytyi nähdä 
mielensä silmin.

Raamattu sanoo Aabrahamin uskoneen Jumalaa 
ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän uskoi, sillä 
hän oli visualisoinut lastensa todellisuutta yrittäessään 

YHTEYDEN LUOMINEN USKOSI 
KAUTTA

tiistai 2

Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka 
on siunannut meitä taivaallisissa kaikella 

hengellisellä siunauksella Kristuksessa 
(Efesolaiskirje 1:3).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 6:15-7:1-6 & Psalmit 60-63

Efesolaiskirje 5:9-16 & Jesaja 53

2. Korinttolaiskirje 3:17-18; 2. Korinttolaiskirje 4:17-18;  
Filemon 1:6

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet valaissut 
ymmärrykseni silmät Sanasi kautta. Minä olen 
Aabrahamin siementä ja kaikki kuuluu minulle. 
Minä olen iankaikkinen voittaja! Mieleni silmät 
ovat avoimena visualisoimaan ja tarttumaan kiinni 
kaikkeen siihen hyvään, mikä kuuluu minulle 
Kristuksessa Jeesuksessa, sinun Nimesi kiitokseksi ja 
kunniaksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

laskea tähtien määrää (1. Mooses 15:5). Uskon kautta 
hän näki ja hyväksyi Jumalan Sanan todellisuuden 
hengessään, hän puhui sen esiin ja se kävi toteen.

Roomalaiskirje 4:20-22 sanoo: “Mutta Jumalan 
lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui 
uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin 
varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän 
voi myös täyttää. Sentähden se luettiinkin hänelle 
vanhurskaudeksi.” Opi visualisoimaan ja tarttumaan 
kiinni Kristuksesta Jeesuksesta löytyviin siunauksiin, 
jotka Jumala on antanut sinulle. Älä salli epäuskon 
horjuttaa itseäsi Jumalan Sanassa. Tartu sinulle 
kuuluviin siunauksiin ensin hengen ulottuvuudessa ja 
puhu ne sitten sieltä esiin. 



10 finnish

keskiviikko 3
MUREHTIMINEN PAHENTAA ASIOITA

Älä ole mistään huolissasi. Rukoile sen 
sijaan kaikkien asioiden puolesta. Kerro 
Jumalalle omat tarpeesi, äläkä unohda 
kiittää Jumalaa hänen vastauksistaan. 
Jos toimit näin, tulet kokemaan Jumalan 
rauhaa, joka on paljon ihmeellisempää kuin 
mitä ihmismieli kykenee edes käsittämään. 
Hänen rauhansa tulee pitämään ajatuksesi 
ja sydämesi rauhallisena ja levollisena 
samalla, kun luotat Kristukseen Jeesukseen 

(Filippiläiskirje 4:6-7).

Eikö ole hienoa, että kristittynä sinun ei tulisi 
murehtia mistään? Tämä tosiasia poistaa 

kaiken stressin elämästäsi. Murehtiminen vain 
pahentaa asioita. Muista Jeesuksen sanat Matteuksen 
evankeliumissa 6:27 (TPT), kun Hän kysyi: “Joten 
kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä jotain omaan 
elämäänsä?” Kieltäydy murehtimasta vuokrasi suhteen. 
Kieltäydy murehtimasta terveytesi suhteen. Kieltäydy 
murehtimasta yhtään minkään suhteen! 

Jotkut uskovat, että Jumala ei tule tekemään 
mitään heidän tilanteelleen ennen kuin he ovat 
huolissaan ja hermostuneina. Mutta he eivät tiedä 
siitä, että murehtiminen ja huolehtiminen saa Jumalan 
voiman oikosulkuun ihmisen elämässä. Jos huolissaan 
olemisella olisi jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia, 
silloin Jumala olisi sanonut: “Olkaa huolissanne, itse 
asiassa, olkaa todella huolissanne.” Mutta Hän ei 
ole koskaan sanonut niin. Vaan sen sijaan Hän on 
sanonut: “...hylätkää huolenne! Miksi sanoisit: “mitä 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 7:7-25 & Psalmit 64-67

Efesolaiskirje 5:17-24 & Jesaja 54

Matteus 6:25-34

Minä kieltäydyn murehtimasta ja näin ollen torjun 
huolet Jumalan Sanalla. Minä en ahdistu mistään, 
vaan teen kaikessa toiveeni tiettäviksi Jumalalle ja 
niin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, 
tulee varjelemaan sydämeni ja mieleni. Kaikki 
yhdessä vaikuttaa minun parhaaksi. En voi koskaan 
olla epäedullisessa asemassa. Siunattu olkoon 
Jumala!

TUNNUSTUS

puen päälleni?” Sillä juuri sen perässä jumalattomat 
juoksevat. Eikö taivaallinen Isänne muka tiedä siitä, 
mitä kehonne tarvitsevat?” (Matteus 6:31-32 TPT).

Huoli on “pahan palava nuoli” (Efesolaiskirje 
6:16), joten kun se hyökkää sinua kohti, torju se. Käytä 
Sanaa sitä vastaan. Ole joka päivä päättäväisenä sen 
suhteen, että sinä tulet käyttämään Jumalan Sanaa. 
Hänen Sanansa sanoo: “Älä murehdi tai huolehdi. Sen 
sijaan, että murehtisit, rukoile. Anna vetoomustesi ja 
ylistyksesi muotoilla huolesi rukouksen muotoon siten, 
että huolesi tulevat Jumalalle tiettäviksi. Ennen kuin 
huomaatkaan, tunne Jumalan suurenmoisuudesta ja 
siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa sinun parhaaksesi, 
tulee rauhoittamaan sinut. Se on niin ihanaa, kun 
Kristus syrjäyttää murheet pois elämäsi keskipisteestä” 
(Filippiläiskirje 4:6-7). Halleluja!
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torstai 4

Saatat yllättyä siitä, että Uuden testamentin 
puolella “palvonta” termillä ei viitata juurikaan 

kristittyihin. Löydämme tietenkin tämän termin 
evankeliumeista (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes), 
mutta näissä evankeliumeissa Jeesus käsitteli juutalaisia, 
ei kristittyjä. Apostolien teoissa käytetään “palvonta” 
sanaa neljä kertaa, mutta yhdessäkään näistä tilanteista 
sillä ei viitattu Seurakuntaan.

Löydämme tämän sanan kerran käytettynä 1. 
Korinttolaiskirjeestä ja kahdesti Heprealaiskirjeestä. 
Mutta kun siirrymme Ilmestyskirjaan, palvonta sanaa 
on käytetty siellä 22 kertaa! “Miten jokin näin tärkeä 
asia voi puuttua Uuden testamentin kirjeistä?” saatat 
ihmetellä.

Tämä johtuu siitä, että Herra antaa meille kirjeissä 
käytännöllistä ymmärrystä palvontaa koskien. Hän 
kertoo meille tarkalleen ottaen siitä, mitä palvonta on. 
Muista, miten Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 
4:24 (KJV): “Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat 
(kreikaksi: proskuneō), niiden tulee palvoa häntä 
hengessä ja totuudessa.” Apostoli Paavali antaa meille 
avausjakeessamme “palvonta” termin sijasta aivan 
erityisen ilmaisun, joka myös vahvistaa Jeesuksen sanat 
Johanneksen evankeliumissa 4:24. Ja tämä ilmaisu on: 
“jota minä hengessäni palvelen.”

KÄYTÄNNÖLLINEN YMMÄRRYS 
PALVONNASTA  

Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen 
julistaen hänen Poikansa evankeliumia, 
on minun todistajani, kuinka minä teitä 
lakkaamatta muistan, aina rukouksissani 

anoen (Roomalaiskirje 1:9).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 8:1-17 & Psalmit 68-69

Efesolaiskirje 5:25-33 & Jesaja 55

Jumalan palveleminen hengessäsi pitää sisällään 
myös palvonnan, koska Uuden testamentin palvonta 
eroaa Vanhan testamentin aikaisesta palvonnasta. 
Vanhassa testamentissa palvonta oli enimmäkseen 
ulkoista palvontaa. Mutta Uudessa testamentissa se on 
hengellistä, ja jopa niissäkin tapauksissa, joissa ilmenee 
palvonnan ulkoisesti nähtävää demonstraatiota.

Tämän takia on tärkeää ymmärtää, että palvonnassa 
ei ole tärkeää se, että me olemme palvoneet, vaan 
se, että onko palvontamme kohde hyväksynyt 
palvontamme. Henkesi tulee ehdollistetuksi Jumalan 
Sanan kautta, Pyhän Hengen yhteyden kautta, joka 
tekee hengestäsi palvojan. Sen kaltaisia palvojia Isä 
etsii Häntä palvomaan.

Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta, että saan 
ilmaista rakkauttani sinua kohtaan. Minä siunaan 
sinua suurenmoisuudestasi, ystävällisyydestäsi, 
rakkaudestasi, armostasi ja laupeudestasi. Sinä olet 
kansojen hallitsija, kuninkaiden Kuningas ja herrojen 
Herra. Minä uhraan sinulle tänään kiitosuhrina 
huulteni hedelmää. Kiitän sinua kaikesta siitä, mitä 
olet tehnyt Seurakuntasi kautta tässä lopunajassa. 
Kiitän sinua myös niistä suuremmista töistä, jotka 
ovat vielä edessäpäin! Ylistän sinua ikuisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Filippiläiskirje 3:3; Johannes 4:23-24; Heprealaiskirje 13:15
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perjantai 5

Monet rakastavat vielä nykyäänkin erityisiä 
“alttareita”, jossa he “kohtaavat Jumalaa”. 

Kyseessä voi olla jokin tietty talossa oleva huone tai 
olohuoneen nurkka, jossa he ovat yhteydessä Herran 
kanssa. Vaikka onkin tärkeää, että saamme viettää 
mahdollisimman paljon kahdenkeskistä aikaa Herran 
kanssa, meidän ei kuitenkaan enää tarvitse luoda 
mitään “erityisiä alttareita” Hänen kohtaamista varten. 
Me toimimme nyt Hänen elävänä asuinsijana, joten 
sinun sydämesi toimii Hänen uutena alttarina. 

Vanhan testamentin aikaan miehet ja naiset 
rakensivat alttareita, joilla he palvoivat Herraa. Nämä 
alttarit olivat paikkoja, jossa he kohtasivat Jumalaa 
ja vastaanottivat Häneltä ohjausta. Jaakobin täytyi 
esimerkiksi palata takaisin Beteliin, jonne hän rakensi 
ensimmäisen alttarin Herralle (1. Mooses 35:3). 1. 
Mooseksen kirja kertoo meille Nooasta, joka “...
rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita 
karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi 
polttouhreja alttarilla.” Tämä oli vanhaa järjestystä.

SINUN SYDÄMESI ON HÄNEN UUSI 
ALTTARI

Jumala, joka on tehnyt maailman ja 
kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan 
ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä 

temppeleissä (Apostolien teot 17:24).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 8:18-39 & Psalmit 70-73

Efesolaiskirje 6:1-9 & Jesaja 56

1. Korinttolaiskirje 3:16-17 TPT; 2. Korinttolaiskirje 6:16 

Tänä päivänä alttari on siellä, missä sinä olet, sillä 
alttari löytyy temppelistä ja sinä olet elävän Jumalan 
temppeli. 2. Korinttolaiskirje 6:16: “Sillä me olemme 
elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 
sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän 
keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat 
minun kansani.” 1. Korinttolaiskirje 3:16: ”Ettekö 
tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan 
Henki asuu teissä?”

Hänen läsnäolo on kaikkialla siellä, missä sinä olet. 
Sinä voit rukoilla omassa huoneessasi, voit puhua kielillä 
keittiössä ja palvoa Hengessä jopa kylpyhuoneessa! Ja 
jokainen, joka tulee tekemisiin sinun kanssasi, on tullut 
tekemisiin jumaluuden kanssa, koska sinä olet Jumalaa-
kantava astia, Hänen läsnäolonsa koti. Halleluja!

Minä olen Jumalaa-kantava astia, olen Hänen 
läsnäolonsa koti. En voi koskaan epäonnistua tai tulla 
kukistetuksi, sillä Suurempi elää minussa. Minä teen 
vaikutusta omaan maailmaani Hänen jumalallisella 
läsnäolollaan ja kyllästän koko elinympäristöni 
Hänen kirkkaudellaan ja vanhurskaudellaan. Siunattu 
olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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lauantai 6

Kun luet tämän päivän avausjakeen, saatat 
ajatella sen puhuvan “synnin ja kuoleman 

laista” yhtenä ja samana asiana. Mutta se ei ole sitä, 
mitä Henki tahtoo meille nyt tässä kohtaa kertoa. Vaan 
Hän viittaa itse asiassa synnin lakiin toisena asiana 
ja kuolemaan taas toisena asiana. Selkeyden vuoksi 
voisimme uudelleen järjestellä näitä sanoja, jolloin se 
menisi näin: “Sillä elämän hengen laki Kristuksessa 
Jeesuksessa on vapauttanut sinut ´kuolemasta´ ja 
´synnin laista´” (Roomalaiskirje 8:2). Kun luet tämän 
näin, se alkaakin yhtäkkiä avautumaan ja sen merkitys 
käy selkeäksi: kyseessä ei ole “synnin ja kuoleman laki” 
vaan “synnin laki (tai periaat) ja “kuolema”.

Tämä tarkoittaa, että elämän Hengen laki 
Kristuksessa Jeesuksessa on tehnyt sinut vapaaksi 
kuolemasta aivan samaan tapaan kuin se on tehnyt 
sinut myös vapaaksi synnistä! Halleluja! Tähän elämän 
hengen lakiin tai elämän lakiin viitataan myös vapauden 
lakina Jaakobin kirjeessä 1:25 ja 2:12. Johannes sanoi: 
“Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei 
ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut 

SYNNISTÄ JA KUOLEMASTA VAPAA
Sillä elämän hengen laki Kristuksessa 
Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin 
ja kuoleman laista (Roomalaiskirje 8:2).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 9:1-29 & Psalmit 74-77

Efesolaiskirje 6:10-20 & Jesaja 57

Johannes 5:24;1. Johannes 5:11-13

teille…tietääksenne, että teillä on iankaikkinen 
elämä…” (1. Johannes 5:12-13).

Tämä (iankaikkinen) elämä on Pojassa ja koska 
sinulla on tämä elämä, sinun ei tulisi enää kamppailla 
synnin, sairauksien, tautien, heikkouksien tai kuoleman 
kanssa. Ajattelepa tätä: 120 vuoden iässä Mooseksen 
silmät eivät olleet hämärtyneet ja hän oli täysissä 
voimissaan (5. Mooses 34:7).

Mooses eli Vanhan liiton ajassa, mutta hänellä 
oli tietoisuus elämästä. Hän tiesi, että Jumalan Sana 
virvoittaa ja tekee eläväksi (5. Mooses 32:46-47). 
Sinulla tulee olla tämä sama mielenlaatu, sillä kun sinä 
uudestisynnyit, sinä siirryit kuolemasta elämään ja 
synnistä vanhurskauteen. Halleluja!

Minut on siirretty kuoleman ulottuvuudesta elämän 
ulottuvuuteen! Minun polullani ei ole kuolemaa 
eikä pimeyttä, sillä tämä Jumala-elämä tekee työtään 
minussa. Minä kieltäydyn majoittamasta itsessäni 
mitään, mikä on pimeydestä, koska minä elän elämän 
Hengen lain mukaisesti, ja tässä ulottuvuudessa 
hallitsee ainoastaan elämä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Kun uudestisynnyit, sinut uudelleen luotiin 
vanhurskauteen ja todelliseen pyhyyteen. 

Toisin kuin uudestisyntymätön ihminen, sinut on 
herätetty Jumalan Isyyden alaisuuteen ja sinä olet 
nyt Hänelle elossa. 1. Johanneksen kirjeessä 3:2 
(KJV) sanotaan: “Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 
poikia.” Sinä olet pojan asemassa Herran suhteen, sinä 
olet syntynyt Hänestä. 1. Johanneksen kirje 4:4 puhuu 
myös tästä: “Lapsukaiset, te olette Jumalasta…”; sinä 
polveudut Hänestä, alkuperäsi on Hänessä. Halleluja!    

Pietari kutsuu meitä osanottajiksi jumalallisesta 
luonnosta (osallisiksi Jumalan-kaltaisuudesta). Sinä olet 
pukenut yllesi Jumala-luonnon, joka uudistuu tiedossa 
Luojansa kuvan mukaisuuteen (Kolossalaiskirje 3:10). 
Tämä on sinun todellinen identiteettisi. Vaella sen 
valossa. Sinä et ole enää se sama henkilö, joka olit 
ennen kuin uudestisynnyit. Siksi Raamattu sanoo: 
“Näin ollen, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi 
luomus. Vanhat asiat ovat kadonneet ja katso! Kaikki 
on tullut uudeksi“ (2. Korinttolaiskirje 5:17 ISV). 

TUNNISTA UUSI IDENTITEETTISI
Ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea 
päällenne uusi ihminen, joka on Jumalan 
mukaan luotu vanhurskauteen ja 

todelliseen pyhyyteen 
(Efesolaiskirje 4:23-24).

sunnuntai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 9:30-10:1-21 & Psalmit 78

Efesolaiskirje 6:21-24 & Jesaja 58

Efesolaiskirje 4:23-24; Roomalaiskirje 6:5-7; 
Kolossalaiskirje 3:9-10

Vanha synti - luonto on korvattu Jumalan 
vanhurskauden elämällä. Ihmiset saattavat kyllä 
edelleen yhdistää sinut joihinkin vääriin asioihin, joita 
tapasit tehdä ennen kuin uudestisynnyit. Mutta totuus 
on se, että niitä vääriä asioita tehnyttä henkilöä ei 
ole enää olemassa. Raamattu sanoo sinuun liittyen, 
että sinut on pesty, pyhitetty ja vanhurskautettu 
Herran Jeesuksen Nimessä ja Jumalan Hengessä (1. 
Korinttolaiskirje 6:11). Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua uudesta luonnostani 
ja identiteetistäni Kristuksessa. Minut on pesty, 
pyhitetty ja vanhurskautettu Herran Jeesuksen 
Nimessä ja Pyhässä Hengessä. Minä vaellan tämän 
uuden vanhurskauden elämän todellisuudessa, jonka 
olen saanut vastaanottaa Kristuksessa. Minä tuotan 
vanhurskauden hedelmää ja teen vanhurskauden 
tekoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Jumalan Henki ei viitannut avausjakeessamme 
apostoli Paavalin kautta päänsisäiseen tietoon, 

vaan hengelliseen tietoon — ilmestystietoon. Meidän 
on mahdollista tietää Jumalan tahto omaa elämäämme 
koskien. Raamattu kertoo, että hengelliset asiat voidaan 
ymmärtää ainoastaan hengellisesti (1. Korinttolaiskirje 
2:14).

Kun henkesi tulee Jumalan Sanan valaisemaksi, sinä 
olet Pyhän Hengen palvelutyön kautta kykeneväinen 
tietämään, mikä on Jumalan tahto ja tarkoitus.
Pyhän Hengen opastus on todella tärkeä asia 
elämissämme. Hän opastaa askeleitasi ja antaa 
sinulle ymmärrystä Sanasta. Hänen kanssaan et 
ajaudu koskaan umpikujaan. Hänen tunteminen ja 
Hänen kanssa vaeltaminen toimivat avaimena juuri 
siihen menestyksekkääseen elämään, josta olet aina 
haaveillut. Hän tuo sinut perintöösi ja kutsumukseesi 
Jumalassa. Halleluja! 

Jos et ole jossain asiassa aivan varma Jumalan 
täydellisen tahdon suhteen, ota silloin aikaa Hengessä 
rukoilemiseen. Hänestä löytyy kaikki mahdollinen 
tieto. Kysy Häneltä ja Hän tulee paljastamaan henkeesi 
tarvitsemaasi tietoa ja opastusta.

Voit myös tehdä saman oman työsi suhteen. 

VARMA OPPAASI
Mutta me emme ole saaneet maailman 
henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, 
että tietäisimme, mitä Jumala on meille 

lahjoittanut (1. Korinttolaiskirje 2:12).

maanantai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 11:1-24 & Psalmit 79-81

Filippiläiskirje 1:1-8 & Jesaja 59

Johannes 14:16-18; Roomalaiskirje 8:14; Johannes 8:12

Aktivoi Hänen palvelutyö omassa elämässäsi ja Hän 
tulee opettamaan sinua niin, että tulet parhaaksi siinä, 
mitä sinä teet. Hän antaa sinulle aivan poikkeuksellisen 
laaja-alaisen käsityskyvyn ja yliluonnollisen viisauden, 
jotta voit loistaa kaikessa siinä, mitä teet. Hän 
tekee ajattelutavoistasi erinomaisia; kekseliäisyytesi, 
luovuutesi, intuitiosi ja nokkeluutesi tulevat olemaan 
rajattomia!

Mu i s t a  J eesuksen  sana t  Johanneksen 
evankeliumissa 14:26. Hän vakuutti meille: “...hän 
opettaa teitä kaikessa ja muistuttaa teitä kaikesta, 
minkä minä olen teille sanonut” (Johannes 14:26). 
Pyhän Hengen kanssa et voi koskaan vaeltaa 
pimeydessä tai olla hämmentyneenä mistään. Hän 
auttaa sinua säilyttämään tietoa hengessäsi ja Hän tuo 
tarvittavan tiedon sieltä tietoisuuteesi, kun tilanne sitä 
vaatii. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos ihanasta Pyhästä Hengestä, joka 
opettaa, opastaa ja johdattaa minua kulkemaan 
sitä oikeaa polkua pitkin, jonka sinä olet ennalta 
määrittänyt minua varten. Minä omistaudun Hänelle, 
sillä Hän opastaa minut kaikkeen totuuteen ja 
opettaa minua tekemään oikeat valinnat ja päätökset, 
jotka ovat oikeassa linjassa sinun täydellisen tahtosi 
kanssa, mikä tekee minusta ehdottoman menestyksen 
omassa elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Joskus ihmiset rukoilevat: “Isä tapahtukoon sinun 
tahtosi,”mutta he eivät ymmärrä tätä lausuntoa. 

Tätä ei kannata sanoa huolimattomasti. Et voi vain sanoa: 
“tapahtukoon sinun tahtosi.” Sinun täytyy tietää, että 
mikä tämä tahto on. Kun Jeesus käytti rukoillessaan näitä 
samoja sanoja, Hän tiesi tarkalleen ottaen sen, mikä Isän 
tahto oli ja siksi Hän mainitsi sen.

Ennen kuin alat rukoilemaan, että Jumalan tahto 
tapahtuisi jossain tilanteessa, sinun on parempi tietää, 
että mikä Hänen tahtonsa on. Tahdon ja toivomisen välillä 
on ero. Se, että jokin on Jumalan tahto jonain tiettynä 
ajankohtana, ei vielä tarkoita, että se olisi Hänen toiveensa. 
Annan sinulle esimerkin Raamatusta. Jesajan kirjassa 38, 
Raamattu kertoo tarinan kuningas Hiskiasta, joka oli 
sairastunut. Jumala lähetti profeetta Jesajan kertomaan 
hänelle, että hänen tuli laittaa asiansa järjestykseen, sillä 
hän tulisi kuolemaan. Jumala kertoi tuossa kohtaa selkeästi 
tahtonsa kuningas Hiskian elämän suhteen.

Kun Hiskia oli vastaanottanut tämän sanoman 
profeetalta, hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili 
Herraa itkien. Raamattu kertoo: “Mutta Jesajalle tuli 
tämä Herran sana: Mene ja sano Hiskialle: Näin sanoo 
Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut 
sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, 
minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta” (Jesajan 38:4-
5).Ylistys Jumalalle!

RUKOILE HÄNEN TOIVEIDEN 
MUKAISESSA LINJASSA

Ja tämä on se luottamus (varmuus, 
etuoikeutettu rohkeus), joka meillä 
Hänessä on: (me olemme varmoja), 
että jos me jotain pyydämme (tehden 
minkä tahansa pyynnön) Hänen tahtonsa 
mukaisesti (Hänen oman suunnitelmansa 
mukaisesti), Hän kuuntelee ja kuulee meitä 

(1. Johannes 5:14).

tiistai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 11:25-36 & Psalmit 82-84

Filippiläiskirje 1:9-14 & Jesaja 60

1. Pietarin kirje 3:12; Roomalaiskirje 8:26-27; 
Luukas 22:41-44

Silloin, kun Hiskialle kerrottiin, että hän tulisi 
kuolemaan, hän olisi kuollut, mikäli hän olisi vastannut 
siihen, että “Tapahtukoon Herra sinun tahtosi”.Mutta hän 
tiesi, että se ei ollut sitä mitä Jumala toivoi. Hän tiesi, että 
Jumala oli luonut hänet Jumalan ylistämistä varten. Joten 
siksi hän sanoi rukouksessaan Herralle: “...ei kuolleet 
sinua ylistä. Ainoastaan elävät voivat sinua ylistää, kuten 
minäkin teen tänään.” (Jesajan 38:18-19).

Kun sinä rukoilet, että mikä on Jumalan tahto 
jossain asiassa, selvitä kuinka hyvin kyseinen asia on 
sopusoinnussa Hänen luonteensa kanssa. Vasta sitten 
tiedät, miten sinun on syytä rukoilla kyseisessä asiassa. 
Esimerkiksi Vanhassa testamentissa, Jumala johdatti 
Israelin kansan useisiin taisteluihin ja Hän soti heidän 
puolestaan, mutta Raamattu kertoo meille silti, että Hän 
on rauhan Jumala. Hänet tunnetaan Raamatussa rauhan 
Jumala -nimellä enemmän kuin millään muulla nimellä. 
Tämä näyttää meille Hänen toiveensa. Hän tahtoo rauhaa, 
ei sotaa. Tämän kaltainen ymmärrys tulee auttamaan sinua 
rukoilemaan aina linjassa Hänen toiveidensa mukaisesti 
siten, kuin ne ovat meille Hänen Sanassaan paljastettuina.

Rakas Isä, olen inspiroitunut Sanasi totuudesta, sekä 
rakkaudestasi ja iankaikkisesta ystävällisyydestäsi, 
jotka viestivät toiveitasi meidän menestyksen, 
terveenä pysymisen ja sielujemme menestyksen 
suhteen. Luottamukseni vahvistuu juuri nyt rukousta 
kohtaan, koska tiedän, että sinä iloitset suuresti siitä, 
kun saat kuulla rukoukseni ja vastata niihin. Olen 
tänään täynnä iloa. Luotan rakkauteesi ja voimaasi, 
jotka tekevät työtään minussa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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keskiviikko 10

Jotta voit vaeltaa Evankeliumin siunausten 
täyteydessä, sinun täytyy ensin ymmärtää, mikä 

Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi on. Vasta silloin voit 
todella uskoa sen. Sananlaskut 4:7 sanoo: “...kaikella 
hankkimisellasi hanki ymmärrystä.” Evankeliumin 
ymmärtäminen on tärkeää. Paavali sanoi: “Sillä minä 
en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, 
itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle 
ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Roomalaiskirje 
1:16).

Mikä sitten on Evankeliumi? Lyhyesti sanottuna: 
siinä on kyse Jumalan Sanasta Jeesuksessa Kristuksessa; 
siitä, kuka Hän on ja mikä oli se tehtävä, jonka Hän 
tuli tekemään. Ymmärryksen saaminen tämän suhteen 
on aivan välttämätöntä, jotta kykenemme elämään 
jatkuvasti voitokasta kristityn elämää.

Jeesus kertoi vertauksen kylväjästä, joka lähti 
kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenistä 
tippui tien pieleen ja taivaan linnut tulivat syömään 
ne. Jeesus kertoi omassa tulkinnassaan, että siemen on 
Jumalan Sana. Ja Hän jatkoi vielä pidemmälle sanoen, 
että tien pieleen pudonneet siemenet ovat niitä, jotka 
kuulevat Jumalan Sanan, mutta eivät ymmärrä sitä. 
Joten Saatana tulee välittömästi ottamaan heidän 

EVANKELIUMIN YMMÄRTÄMINEN

Sillä minä en häpeä evankeliumia; 
s i l l ä  s e  o n  J u m a l a n  v o i m a , 
itsekullekin uskovalle pelastukseksi… 

(Roomalaiskirje 1:16).



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

27

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Roomalaiskirje 12:1-16 & Psalmit 85-88

Filippiläiskirje 1:15-22 & Jesaja 61

Roomalaiskirje 1:16; 2. Kirje Timoteukselle 1:8-10

sydämiinsä kylvetyn Sanan pois (Markus 4:15). Sana 
todella meni heidän sydämiinsä, mutta koska heiltä 
puuttui ymmärrys, paholainen tuli viemään sen heiltä 
pois. Sinun täytyy ymmärtää Evankeliumin sanoma. 
Kun ymmärrät sen, olet valmiina elämää varten etkä 
tule enää koskaan tarvitsemaan mitään “toista tulta,” 
koska olet ymmärtänyt Pyhän Hengen palvelutyön 
omaa elämääsi koskien.

Ei ihme, että Henki rukoili Paavalin kautta 
Efesolaiskir jeessä 1:18: “ja valaisisi  teidän 
ymmärryksenne silmät, että tietäisitte, mikä on 
Hänen kutsumuksensa toivo, ja kuinka suuri Hänen 
perintönsä kirkkauden rikkaus hänen pyhissään.” 
Tunnusta aina vähän väliä ääneen, että sinulla on 
ymmärtäväinen sydän ja että Evankeliumin salaisuudet 
ovat sinulle paljastettuina, ja että sinä vaellat joka päivä 
Evankeliumin täysissä siunauksissa. Halleluja! 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet näyttänyt minulle 
sen upean voiman, joka on Evankeliumissasi. Sinun 
Sanasi kautta olen löytänyt kaikki ne loistokkaat asiat, 
jotka on annettu minulle Kristuksessa Jeesuksessa! 
Minä olen syntynyt kirkkauteen ja minä vaellan 
voitossa nyt ja aina. Olen myös inspiroitunut 
jakamaan näitä Hyviä Uutisia kaikille eteenpäin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Silloin kun ihmiset eivät ymmärrä Raamatun 
kirjoituksia, se näkyy heidän laulamissaan 

lauluissa. Jumalan ihmiset ovat laulaneet vuosien 
mittaan monia epäraamatullisia lauluja, jotka ovat kyllä 
vaikuttaneet heidän tunteisiinsa, mutta niillä ei ole 
ollut minkäänlaista todellista ja kestävää hengellistä 
merkitystä. 

Yksi tällainen laulu on: “Täytä maljani, Herra”. 
Monet kyllä laulavat sitä iloiten, mutta he eivät 
kuitenkaan kysy itseltään, mitä he todella tarkoittavat 
pyytäessään Herraa “täyttämään heidän maljansa”. 
Millä he tahtovat Herran täyttävän sen? Toisessa 
kohtaa tätä laulua sanotaan: “Tule ja sammuta tämä 
sieluni jano....”

Jos olet Kristuksessa, sinä et enää koskaan janoa. 
Jeesus sanoi kaivolla olleelle naiselle: “...joka juo sitä 
vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan 
se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä 
sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen 
elämään” (Johannes 4:14). Nämä ovat Jeesuksen 
sanoja. Joten miten sinä voisit yhä edelleen olla 
janoinen?

Ja sitten he laulavat: “Taivaan Leipä, ruoki minua, 
kunnes en enää tahdo enempää….” Miten tämä nyt 
voisi mennä näin? Johanneksen evankeliumissa 6:35 
Jeesus julisti: “Minä olen elämän leipä; joka tulee 
minun tyköni, se ei koskaan ole nälissään, ja joka 

KUUNTELE SITÄ, MITÄ LAULAT
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset 
rukoilijat palvovat Isää hengessä ja 
totuudessa; sillä senkaltaisia palvojia Isä 

myös tahtoo (Johannes 4:23).

torstai  11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 12:17-13:1-14 & Psalmit 89

Filippiläiskirje 1:23-30 & Jesaja 62

Kolossalaiskirje 1:9; 1. Aikakirja 16:8-12; Psalmit 66:1-4 

uskoo minuun, se ei koskaan janoa.” Tämä tekee tästä 
asiasta aivan kristallin kirkkaan selkeän: jos Jeesus on 
sinussa, sinä et tule enää koskaan olemaan nälissäsi 
tai janoisena.

Ihmiset laulavat yhä edelleen tällaisia lauluja, koska 
he eivät ymmärrä. Psalmi 82:5 sanoo: “Ei ole heillä 
älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä….” Älä 
laula jotain laulua vain sen tähden, että se kuulostaa 
kivalta. Kuuntele laulun sanoja ja varmista, että ne ovat 
sopusoinnussa Kristuksen Evankeliumin  kanssa. 

 Herra Jeesus palaa takaisin sellaista Seurakuntaa 
varten, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mitään 
muutakaan sellaista (Efesolaiskirje 5:27). Ja Hän 
sanoo, että meidän ei tulisi olla enää alaikäisiä, jotka 
ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa 
(Efesolaiskirje 4:14). Vaan meidän tulisi kasvaa armossa 
sekä Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen 
tuntemisessa (2. Pietari 3:18). Joten kun laulat ylistystä, 
sen tulee nousta Jumalan Sanan totuuden tietämyksestä 
ja tuntemuksesta.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet täyttänyt minut 
sinun tahtosi tuntemisella kaikessa viisaudessa ja 
hengellisessä ymmärtämisessä, jotta voin tuntea 
sinut ja palvoa sinua hengessä ja totuudessa. Sinun 
Sanasi toimii suhteemme perustana. Siksi pidän 
tarkan huolen siitä, että ylistyslauluni ovat aina 
Sanasi mukaisessa linjassa, koska Sanasi on totuus, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Maailmassa ei ole yhtäkään sellaista uskontoa, 
joka saisi kyseistä uskontoa harjoittavat 

vakuuttuneiksi siitä, että he ovat rakastettuja. Kaikkein 
uskonnollisimmat ihmiset julistavat yleensä tuomiota. 
Heillä ei ole minkäänlaista ratkaisua syntiin. Jotkut 
luokittelevat myös kristinuskon yhdeksi maailman 
monista uskonnoista, mutta he ovat väärässä. 
Kristinuskossa Jeesus on ratkaissut synti-ongelman. 
Hän ratkaisi sen antamalla oman henkensä kaikkien 
ihmisten puolesta.

Kristuksen sijaisuhri kuoleman ansiosta me 
tiedämme, kuinka arvokkaita me olemme Jumalalle. 
Hän pesi meidät synneistä puhtaaksi omalla verellään 
(Ilmestyskirja 1:5) ja teki meidät vanhurskaiksi omalla 
vanhurskaudellaan (Roomalaiskirje 3:26, 5:1).

Jeesus antoi oman elämänsä todistaakseen meille 
sen, että Jumala rakastaa meitä aivan yhtä paljon kuin 
Jumala rakastaa Häntä (Jeesusta). Tämä tarkoittaa, 
että Hän ajattelee meidän olevan tärkeitä. Vain tyhmä 
maksaa jotain jostain arvottomasta, mutta Jumala ei ole 
tyhmä. Joten älä siis koskaan ajattele, että sinä et olisi 

HÄN MAKSOI KALLIISTI SINUSTA
T ie täen ,  e t t e t t e  o le  mi l l ään 
katoavaisella, ette hopealla ettekä 
kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 
peritystä vaelluksestanne, vaan 
Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 
virheettömän ja tahrattoman karitsan 

(1. Pietarin kirje 1:18-19).

perjantai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 14-15:1-4 & Psalmit 90-93

Filippiläiskirje 2:1-11 & Jesaja 63

Luukas 15:7; Johannes 3:16 

mitään. Hän maksoi sinusta kalliisti. Tiedä oma arvosi. 
Sinä olet erityinen.

2. Pietarin kirjeessä 1:4 Raamattu kuvailee meitä 
osanottajiksi jumalalliseen luontoon. Toisin sanottuna, 
me olemme partnereina ja osanottajina Jumalan-
kaltaisuudessa! Tämä tarkoittaa, että me kuulumme 
taivaalliseen joukkoon. Johanneksen evankeliumi 
10:34 sanoo: “Jeesus vastasi heille: Eikö teidän 
laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette 
jumalia’?” Halleluja! Tämä on todellista.

Sinun ei ole tarkoitus elää anelevaa elämää, koska 
Jeesus on jo maksanut sinusta niin paljon. Kun rukoilet, 
älä rukoile niin kuin sellainen, joka yrittää saada jotain 
Jumalalta. Ei! Mikään ei ole liian hyvää sinulle. Hän on 
jo tehnyt ja antanut parhaansa sinun puolestasi. Hän 
antoi sinulle kaiken, kun Hän antoi sinulle Kristuksen. 
Halleluja!

Rakas Isä, mikä ilo onkaan tietää, että jokainen 
sielu täällä maan päällä on sinulle arvokas, koska 
sinä pelastit jokaisen ihmisen kallisarvoisen Poikasi 
Jeesuksen veren kautta. Kiitos, että rakastat minua 
ja osoitit arvostuksesi minua kohtaan siinä hinnassa, 
jonka maksoit pelastuksestani. Minä näen toiset 
sinun rakkautesi silmin ja tavoitan heitä pelastuksen 
Hyvillä Uutisilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 13

Raamattua vastaan hyökätään nykyään paljon 
monista eri suunnista. Me tiedämme, että 

nämä hyökkäykset saavat inspiraationsa antikristuksen 
hengestä, joka on jo maailmassa: “...se on antikristuksen 
henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on 
jo nyt maailmassa” (1. Johannes 4:3).

Antikristuksen henki on vastuussa siitä, miten 
tietyt yksilöt ja järjestöt ovat motivoituneet väittämään 
Raamattua epäluotettavaksi ja arveluttavaksi. Tämä 
henki saa heidät julkaisemaan kirjoja ja mainostamaan 
elokuvia, jotka pyrkivät heikentämään ihmisten uskoa 
Raamattuun.

2. Johanneksen kirje 1:7 sanoo: “Sillä monta 
villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta 
Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä 
tämmöinen on villitsijä ja antikristus.” Jotkut näistä 
ihmisistä väittävät vieläpä olevansa kristittyjä. Mutta 
muista, että Jobin kirjassa Jumalan pojat, joilla viitattiin 
enkeleihin, tulivat eräänä päivänä Jumalan eteen ja 
Saatana tuli myös heidän mukanaan (Jobin kirja 1:6). 
Tätä tapahtuu yhä edelleen myös tänä päivänä. 

Kun Jumalan lapset kokoontuvat Herran eteen 

RAAMATTU EI OLE VANHANAIKAINEN  
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja 
niinkuin te olette kuulleet, että antikristus 
tulee, niin onkin nyt monta antikristusta 
ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt 

on viimeinen aika 
(1. Johanneksen kirje 2:18).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 15:5-13 & Psalmit 94-98

Filippiläiskirje 2:12-18 & Jesaja 64

2. Kirje Timoteukselle 3:16-17; Jaakobin kirje 1:22-25;  
Heprealaiskirje 4:12

seurakunnissa ja soluryhmissä, tulet löytämään heidän 
joukostaan myös sellaisia, jotka eivät ole Jumalasta. He 
ovat antautuneet Saatanan käyttöön Jumalan Sanan 
vastaisissa hyökkäyksissä, jotta ihmiset menettäisivät 
uskonsa Raamattuun. Mutta heidän pyrkimyksensä 
tulevat epäonnistumaan, kun Jumalan ihmiset 
rukoilevat ja julistavat totuutta.

Älä kiinnitä huomiota niihin, jotka sanovat 
Raamatun olevan vanhanaikainen ja että siitä tulisi 
hankkiutua eroon. Raamattu on tänä päivänä aivan 
yhtä relevantti kuin aina aikaisemminkin. Raamattu 
on Jumalan todiste totuudesta. Se on luotettava ja 
luottamuksen arvoinen. Pidä oma uskosi Raamattuun 
horjumattomana.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanasi voimasta, 
johdonmukaisuudesta, luotettavuudesta ja 
uskottavuudesta kautta aikojen. Kiitän sinua Sanasi 
kyvystä viedä minut kaikenlaisten elämäntilanteiden 
läpi voitokkaasti. Minä olen Sanasi tekijä! Kun katson 
Sanaasi, minä muutun niiden kirkkauden täyteisten 
todellisuuksien mukaiseen muotoon, joita näen 
siellä: kuvia ja visioita kirkkaudesta, menestyksestä 
ja erinomaisuudesta, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 
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Vuosia takaperin, kun olin vielä teini-ikäinen, 
opiskelin Jeesuksen Kristuksen sanomaa 

ja sitä, mitä Hän tuli tekemään: ajattelin, että jos 
Jeesuksen täytyi todistaa sanomansa ihmein sekä 
merkein ja apostolit toimivat myös samoin, silloin minun 
tulisi toimia näin vielä enemmän, koska olin tulossa 
julistamaan sellaiselle sukupolvelle, joka ei tiennyt näistä 
ihmeistä mitään. Minun pitäisi pystyä todistamaan 
heille, että Jeesus Kristus elää: Hän on sama eilen, 
tänään ja iankaikkisesti. Jos en kykenisi todistamaan 
sitä, miten voisin saada heidät vakuuttuneeksi siitä?

Jumala tahtoo, että me pystymme todistamaan 
Evankeliumin sanoman. Siksi Hän kutsuu meitä 
todistajiksi. Raamattu sanoo: “Kun Pyhä Henki tulee 
teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko 
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka” 
(Apostolien teot 1:8). Kuka tai mikä on sitten todistaja? 
Hän on sellainen henkilö, jolta löytyy todisteet, ei 
ainoastaan kuulopuhetta, vaan hänellä on omakohtaisia 
todisteita.

EVANKELIUMI ON TODISTETTAVISSA

Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti 
tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla 
väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä 
tahtonsa mukaan? (Heprealaiskirje 2:4).

sunnuntai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 15:14-33 & Psalmit 99-101

Filippiläiskirje 2:19-30 & Jesaja 65

Apostolien teot 5:30-32; Apostolien teot 2:22; 
Roomalaiskirje 15:18-19; Heprealaiskirje 13:8

Kun vastaanotit Pyhän Hengen, sinä vastaanotit 
voiman — kyvykkyyden kantaa todistusta Hänen 
totuudesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Sinä voit 
tehdä tällä voimalla samoja asioita kuin mitä Jeesus teki. 
Tämä sama Pyhän Hengen voima vaikutti Jeesuksessa 
Jumalan tekojen tekemistä.

Jeesus aikaansai muutoksia ja nyt sinä voit myös 
aikaansaada muutoksia, koska sinulla on Hänen 
Nimensä ja Hänen voimansa tekemässä työtään 
elämässäsi. Hänen Henkensä ja elämänsä meissä toimii 
todisteena siitä, että Hän oli se, kuka Hän väitti olevansa: 
Jumalan poika. Jeesus Kristus elää ja meidän täytyy 
todistaa se ihmeiden, merkkien ja ihmetekojen kautta. 
Kun viet Evankeliumia tänään omaan maailmaasi, ole 
tietoisena siitä, että sinulle on annettu voima tuottaa 
todisteita siitä, että Jeesus elää. Ylistys Jumalalle! 

Rakas Isä, kiitos rajattomasta voimastasi, joka 
on meidän saatavillamme Pyhän Henkesi ja 
Sanasi kautta! Minä omistaudun opetettavaksi, 
inspiroitavaksi ja Pyhällä Hengellä täytettäväksi. 
Antaudun Sanallesi ja teen jumalallisella läsnäolollasi 
vaikutusta omaan maailmaani, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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maanantai 15

Avausjakeemme ei ole lupaus, vaan se on 
laki. Aivan kuten myös 2. Korinttolaiskirje 

5:17: “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi 
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 
uusi on sijaan tullut.” Tämä ja avausjakeemme eivät 
ole Jumalan lupauksia. Ne ovat Jumalan suvereeneja 
julistuksia.

 Uudestisyntynyt ihminen on uusi luomus, jolla on 
Jumalan elämä ja luonto. Uudestisyntyneen henkilön 
ihmiselämä on tullut korvatuksi Jumalan elämällä ja 
luonnolla. Kehosi sisällä on nyt uudenlainen elämä, 
joka on immuuni ja vastustuskykyinen sairauksia ja 
tauteja vastaan. Vanha on kadonnut, katso, kaikki on 
tullut uudeksi! Jos et tiedä tästä uudesta elämästä, et 
voi koskaan myöskään laittaa sitä tekemään työtään, 
ja näin sinä tulet elämään vain normaalia ihmiselämää, 
vaikka sinulla onkin tämä jumalallinen elämä itsessäsi.

Opettele aktivoimaan tämä jumalallinen elämä 
itsessäsi siten, että julistat Jumalan sanoja ja teet 
niistä henkilökohtaisia itsellesi. Muista, että kaikkein 
suurimmat ihmeet toteutetaan sanojen kautta. Toivon 

TUNNISTA JA TUNNUSTA OMAA 
JUMALUUTTASI

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä 

(Johannes 3:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 16:1-27 & Psalmit 102-103

Filippiläiskirje 3:1-12 & Jesaja 66

 Filemon 1:6; Psalmit 87:3; 1. Korinttolaiskirje 2:12-13

niin, että ymmärtäisit sanoissasi olevan voiman ja 
energian! Raamattu sanoo: “Eikä yksikään asukas 
sano: Minä olen sairas…” (Jesaja 33:24). Miksi? 
Koska he ovat tunnistaneet ja hyväksyneet oman 
jumaluutensa. 

Raamattu sanoo 2. Pietarin kirjeessä 1:4: “Joiden 
kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä 
suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte 
jumalallisesta luonnosta osallisiksi….” Sinä kuulut 
jumalalliseen lajiin. Sinä olet ylhäältä, alkuperäsi on 
jumaluudessa. Ei ihme, että Jeesus sanoi: “Eikö teidän 
laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette 
jumalia’?“ (Johannes 10:34).

Tunnista ja tunnusta omaa jumaluuttasi. Harjoita 
sitä. Raamattu sanoo, että jokapäiväisen uskosi ilmaisu 
tulee tehokkaaksi, kun sinä tunnistat ja tunnustat sitä, 
kuka sinä olet Kristuksessa (Filemon 1:6). Halleluja!

Kiitos vanhurskas Isä, että sinun elämäsi on minussa. 
Minä olen jumalallinen. Olen syntynyt hallitsemaan 
tätä maailmaa! Elämäni on todistusta armostasi, 
kirkkaudestasi ja suurenmoisuudestasi. Minä olen 
siunattu ja minä myös jaan siunauksiasi ja hyvyyttäsi 
toisille eteenpäin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 16

On olemassa kristinuskon työ, kristinuskon sota 
ja kristinuskon vaellus. Herra on järjestänyt 

meille kristinuskon työtä varten työvälineet, joilla 
voimme viedä Hänen työtään tehokkaasti eteenpäin. 
Tarvittavat työkalut määräytyvät kyseiseen työhön 
annetun työnkuvauksen mukaisesti.  

 Esimerkiksi, kun sovitamme ihmisiä Jumalan 
kanssa, meidän on tiedettävä, missä nämä ihmiset 
ovat ja miten heidät voidaan tavoittaa. Tämä selkeä 
kuvaus määrittää sen, minkälaisia työvälineitä meidän 
tulee käyttää evankeliointi työssämme, kuten vaikkapa 
erilaisia strategisia ihmisten tavoittamiseen suunnattuja 
tapahtumia, joilla pyrimme tavoittamaan ihmiset siellä, 
missä he ovat jne.

 Meidät on kutsuttu mukaan hengelliseen 
sodankäyntiin. Me hyökkäämme aktiivisesti sellaisia 
pimeyden voimia vastaan, jotka yrittävät vastustaa 
meitä, kun olemme määrätietoisesti voittamassa 
sieluja Jumalan Valtakuntaan. Sota-aseemme ja 
tarvitsemamme työvälineet määrittyvät sen perusteella, 
mitä on tulossa meitä vastaan.

Raamattu määrittelee meille selkeästi, mitä 
työkaluja Daavid käytti, kun hän kohtasi Gatin Goljatin. 
Hän käytti kiveä, ritsaa ja puhumiaan sanoja. Opiskele 
tätä tarinaa, jotta näet Daavidin toiminnan hengellisen 
puolen. Meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan 

TYÖ, SOTA JA VAELLUS

sillä meidän sota-aseemme eivät ole 
lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan 
edessä hajottamaan maahan linnoituksia 

(2. Korinttolaiskirje 10:4).
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Filippiläiskirje 3:13-21 & Jeremia 1

 1. Kirje Timoteukselle 1:18; Jaakobin kirje 1:23-25; 
2. Korinttolaiskirje 5:18-19

ne ovat voimalliset Jumalan kautta vastustajamme 
lamaannuttamiseen (2. Korinttolaiskirje 10:4).

Kristinuskon vaelluksessa, jolla viitataan kristillisen 
elämän jokapäiväiseen toimintaan, kun olemme 
yhteydessä toisiimme ja Jumalaan, me emme 
kuitenkaan tarvitse mitään “työkaluja”. Kun olet 
uudestisyntynyt, kristityn elämän eläminen on kaikkein 
luonnollisinta, mitä voit tehdä Kristuksessa olevalla 
uudella luonnollasi. Meille on luontaista vaeltaa sen 
valossa, keitä me olemme Kristuksessa ja mikä on 
Hänessä meille annettu perintömme.

Kaikki, mikä saa sinut riippuvaiseksi jonkinlaisesta 
avusta tai “työvälineistä”, on kuin “kainalosauvat”, 
joita rampa tarvitsee voidakseen liikkua. Jumala ei 
tahdo sinun elävän näin. Hän ei tahdo, että sinä 
olet riippuvaisena lääkkeistä, jotta pysyisit hengissä. 
Hän tahtoo sinun elävän joka päivä jumalallisessa 
terveydessä, aivan kuten Hän tahtoo sinun myös elävän 
Hänen vanhurskaudessaan niin, että tuot kaikkialla julki 
Hänen kirkkauttaan ja viisauttaan. Ylistys Jumalalle!

Minä elän kristityn elämää. Sana tekee työtään 
minun elämässäni. Kun puhun, kyse on Sanasta, joka 
puhuu. Kun toimin, kyse on Sanasta, joka toimii. 
Minä elän Sanaa todeksi jokapäiväisessä elämässäni. 
Kristinuskon vaellus on elämäni, joka toimii ilmaisuna 
persoonastani. Näin ollen minä työskentelen, sodin ja 
vaellan kaikessa Sanan mukaisesti. Halleluja! Aamen.

TUNNUSTUS
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keskiviikko 17

Kun olet uudestisyntynyt, sinun elämäsi on 
tullut erinomaisesti suunnitelluksi ja ennalta 

määritellyksi Jumalan toimesta. Hän tahtoo vain, että 
seuraisit Hänen suunnitelmaansa. Esimerkiksi avioliitto 
tai lasten hankkiminen, vaikka niiden tahtominen onkin 
luonnollista ja Jumalan siunaus, ei välttämättä ole Jumalan 
nimenomainen suunnitelma kaikille (Matteus 19:10-12; 
Jesaja 56:4; 1. Korinttolaiskirje 7:1-40). Ja aivan vastaavasti 
myös Evankeliumin julistaminen kaikkeen maailmaan 
toimii Kristuksen yleisenä ohjeena kaikille kristityille, mutta 
Hänellä voi myös olla erityisiä suunnitelmia, joiden vuoksi 
Hän saattaa jopa kieltää sinua toimimasta niin tietyissä 
paikoissa jonain tiettyinä aikoina (Apostolien teot 16:6-10).

Jotkut ovat synnyttäneet sellaisia lapsia, joiden ei 
olisi ehkä koskaan ollut edes määrä syntyä. Tämä saattaa 
kuulostaa sinusta yllättävältä, mutta jos opiskelet tarpeeksi 
Raamatun kirjoituksia, tulet ymmärtämään tämän. Joku 
saattaa kysyä: “Mutta eikö Raamattu sano, että lapset 
ovat Herran lahja?” Tämä toimiikin yhtenä syynä sille, 
miksi sinun täytyy selvittää Häneltä, onko se lapsi, jota olet 
hankkimassa, Hänestä.

Jotkut parit eivät ole koskaan kysyneet Jumalalta: 
“Onko meidän tarkoitus saada lapsia?” He ajattelevat, 
että kun he menevät naimisiin, heidän täytyy saada lapsia. 
Avioliitto ei ole kuitenkaan välttämättä lasten hankkimista 

OTA SELVÄÄ JUMALAN 
TARKOITUKSESTA

Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä 
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut Kristuksessa 
Jeesuksessa, [uudeksi syntyneet] jotta voisimme 
tehdä niitä hyviä töitä, jotka Jumala on 
ennaltamäärännyt (suunnitellut etukäteen) 
meille [kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän on 
valmistanut jo ennen aikaamme], että me niissä 
vaeltaisimme [eläen sitä hyvää elämää, jonka Hän 
on ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi meidän 

elettäväksemme] (Efesolaiskirje 2:10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:
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2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 2 & Psalmit 107-108

Filippiläiskirje 4:1-7 & Jeremia 2

Heprealaiskirje 10:7; Apostolien teot 26:16; 
Kolossalaiskirje 4:17

varten. Siksi on viisasta rukoilla ja kysyä Herralta. 
Eräällä naisella oli kolme lasta, mutta ennen kuin 

he ehtivät kasvaa 15-vuotiaiksi, he kaikki kuolivat. Saatat 
ihmetellä, että miksi Jumala salli hänen käydä läpi tällaisen 
koettelemuksen. Mutta se kysymys, mitä et kysy, kuuluu 
näin: “Oliko näiden lasten tarkoitus ylipäätään syntyä?” 
Meidän täytyy oppia tuntemaan Hengen ja Sanan kautta 
Jumalan tarkoitus elämiämme varten ja se, miten meidän 
tulee vaeltaa tässä tarkoituksessa.

Ihmiset menevät kyllä tekemään elämässään sellaisia 
asioita, jotka eivät sisälly Jumalan agendaan heidän 
elämänsä suhteen. He tahtovat miellyttää omalla elämällään 
toisia ihmisiä. He tahtovat saada tietynlaisen työn, ammatin 
ja aseman, koska muut painostavat heitä siihen. Mutta 
Jumala tahtoo myös opastaa sinua kaikessa. Älä ajattele, 
että Hän olisi vaiti, jos kysyt Häneltä. Tulet hämmästymään, 
miten nopeasti ja selkeästi Hän tulee puhumaan sinulle ja 
kuinka Hän tulee antamaan sinulle tarvitsemaasi opastusta.

Älä löydä itseäsi aina vain vaatimassa sitä, mitä sinä itse 
haluat. Kysy Jumalalta. Sinä voit olla aivan yhtä onnellinen 
myös silloin, kun olet täyttämässä Jumalan tarkoitusta 
elämässäsi. Kaikkein tärkeintä on se, että löydät elämäsi 
tarkoituksen ja täytät sen.

Rakas Isä, sinulle kunnian tuominen ja vanhurskautesi 
ilmaiseminen ovat jokapäiväisen elämäni tärkeimmät 
pyrkimykset. Minä olen täynnä sinun tahtosi 
tuntemista kaikessa viisaudessa ja hengellisessä 
ymmärtämisessä. Minä tahdon miellyttää sinua 
kaikessa, siksi teen niitä hyviä töitä, jotka sinä olet 
ennalta järjestänyt minua varten, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Raamattu kertoo meille, miten Jeesus palveli 
kansanjoukkoja kävellessään Israelin katuja 

pitkin. Erään kerran hän saarnasi väkijoukolle Galilean 
järven rannalla ja Raamattu kertoo, miten valtava 
kansanjoukko tungeksi päästäkseen Häntä lähemmäs 
kuulemaan Jumalan Sanaa (Luukas 5:1).

Jeesus saarnasi, että taivasten Valtakunta oli tullut 
ja että ihmisten tuli katua syntejään ja tulla tähän 
Kuningaskuntaan, jota Hän oli tullut perustamaan 
(Markus 1:14-15). Mutta sen sijaan, että he olisivat 
uskoneet Häntä ja tulleet Hänen Valtakuntaansa, he 
torjuivatkin Hänet. Hänet ristiinnaulittiin, vaikkakin se 
kaikki myös täytti omalta osaltaan Jumalan tarkoitusta 
ja suunnitelmaa.

Sitten tuli apostolien vuoro. He saarnasivat, 
että tämä Kuningaskunta, jonka Jeesus oli tullut 
perustamaan, oli todellinen ja että Jeesus on Jumalan 
Poika, ja että vaikka he menivätkin ristiinnaulitsemaan 
Hänet, Jumala herätti Hänet kuolleista (Apostolien teot 
2:22-24). He julistivat, että Jeesus elää ja että Jumala 
on asettanut Hänet elävien ja kuolleitten tuomariksi 
(Apostolien teot 10:42). Halleluja! 

Kun Pietari julisti tätä sanomaa ensimmäistä 
kertaa sen jälkeen, kun hän oli tullut Pyhällä Hengellä 
täytetyksi, Raamattu kertoo hänen julistaneen 
kansanjoukolle, josta 3000 tahtoi antaa sydämensä 
Kristukselle (Apostolien teot 2:41). Kun hän julisti 
seuraavan kerran, 5000 antoi sydämensä Kristukselle 
(Apostolien teot 4:4). Tämän jälkeen heistä tuli iso 

HYPPÄÄ TÄHÄN KELKKAAN
Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja 

vahvistui (Apostolien teot 19:20).

torstai  18
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1. Korinttolaiskirje 3 & Psalmit 109-112

Filippiläiskirje 4:8-13 & Jeremia 3

Matteus 24:14; Matteus 28:19-20; Daniel 12:3

uskovien joukko (Apostolien teot 6:2). Ja sitten tästä 
isosta joukosta tuli “suuri joukko…” (Apostolien teot 
14:1) Halleluja!

Tämä ei ole muuttunut mihinkään, kun tulemme 
meidän aikaamme. Me olemme todistamassa kaikkein 
suurenmoisinta Hengen liikehdintää tässä lopunajassa. 
Olemme jo saaneet todistaa aivan ennennäkemätöntä 
sielujen sadonkorjuuta Jumalan Valtakuntaan, joka 
ylittää kaiken aiemmin näkemämme. Jumalan Sana 
kasvaa suuresti maailman kansakunnissa ja voittaa.

Tämä päivän sana toimii yhtenä työvälineenä koko 
maailman tavoittamisessa. Tämä on sitä, mitä Jumala 
tahtoo meidän tekevän ja Hänen armonsa on väkevänä 
yllämme. Hyppää mukaan tähän sielujen voittajien 
kelkkaan. Voit kirjautua mukaan www.reachoutworld.
org, jos et ole vielä tehnyt niin. Ja näin sinulle selviää, 
miten sinä voit olla myös mukana tavoittamassa omaa 
naapurustoasi tai yhteisöäsi, jossa elät ja työskentelet, 
sekä myös kaukaisempiakin alueita.

Rakas Isä, sinä olet lähettänyt meidät ennen 
Kristuksen takaisin paluuta lisäämään tietoisuutta 
tästä KAIKKIA ihmisiä koskevasta pelastuksesta. 
Minä sitoudun tänään julistamaan Evankeliumia, 
vien Sanasi aina maailman ääriin saakka ja opetan 
kaikkia kansakuntia sinun vanhurskaudestasi. Sinä 
olet antanut meille menolipun kaikkeen maailmaan, 
joten me teemme vaikutusta maailman kansakuntiin 
sinun totuudellasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

RUKOUS
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perjantai 19

Totuuden tunnistaminen ja julistaminen 
aktivoivat siinä olevan voiman. Usko totuuteen 

ja julista sitä. Tämä on se tapa, miten Jumalan 
siunauksissa vaelletaan johdonmukaisesti. Otetaan 
tästä esimerkkinä 1. Johanneksen kirje 5:13 NIV, 
jossa sanotaan: “Minä kirjoitan tästä teille, jotka 
uskotte Jumalan Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että 
teillä on iankaikkinen elämä.” Monet ovat eläneet 
ja kuolleet tietämättä siitä, että heillä oli iankaikkinen 
elämä. He uskoivat kyllä Jeesukseen, mutta kukaan ei 
ollut koskaan painottanut heille sitä, että iankaikkinen 
elämä oli todella heidän nykyhetken omistuksensa. 
He eivät koskaan tunnistaneet tätä totuutta ja sen 
seurauksena se ei tullut aktivoiduksi heidän elämissään. 
Siksi painotan tätä nyt sinulle. Sinun täytyy tietää tästä!

Roomalaiskirje 8:10 NIV sanoo: “Mutta jos Kristus 
on teissä, niin vaikka kehonne on synnin tähden 
kuoleman alaisuudessa, Henki antaa kuitenkin 
elämää vanhurskauden tähden.” Usko ja tunnusta 
tätä oman itsesi suhteen. Vastaanottamasi Jumalan 

TUNNISTA TOTUUS
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä 
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 

pelastutaan 
(Roomalaiskirje 10:9-10).
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1. Korinttolaiskirje 4 & Psalmit 113-116

Filippiläiskirje 4:14-23 & Jeremia 4

2. Korinttolaiskirje 4:13; Markus 11:23

Henki antaa kehollesi elämää. Näin ollen kehosi tulee 
virkistetyksi ja vahvistetuksi tämän saman Hengen 
toimesta.

Kun aktivoit suuntunnustustesi kautta näitä 
totuuksia, sillä ei ole väliä, minkälainen sairaus yrittää 
hyökätä kehoasi vastaan tai minkälaista vastustusta 
kohtaat, sinä olet voittamaton. Kunnia Jumalalle! Jeesus 
opetti Markuksen evankeliumissa 11:23, että sinun 
täytyy sanoa se, jotta saat sen. Filemonin kirjeessä 
1:6 korostetaan myös näiden Jumalan totuuksien 
tunnustamisen tärkeyttä: kuka sinä olet ja mikä on 
Kristuksessa oleva perintösi, joka toimii tehokkaan 
elämäsi perustana jatkuvasti kasvavassa kirkkaudessa ja 
voitossa. Siinä sanotaan: “Ja rukoukseni on, että sinun 
uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä 
kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa 
on.”

Jumalan Sana tekee työtään minussa, koska minä 
olen syntynyt Sanasta. Minä olen voittaja Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minulla on hallintavalta olosuhteiden 
ylitse ja hallitsen maailmaa uskontunnustusteni 
kautta. Minä kehityn kaiken aikaa, olen hyvää 
hedelmää kantava ja tuottelias vaelluksellani Jumalan 
kanssa, kun palvelen Häntä Hänen viinitarhassaan. 
Elämäni on todistusta Jumalan armosta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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On olemassa tietynlainen tapa ymmärtää ja 
arvostaa Sanaa — totuuden näkökulma, joka 

apostoleilla oli. Ja se oli todella syvällistä. Ajattele tätä, 
mitä luimme juuri avausjakeestamme. Johannes käyttää 
siinä määräistä artikkelia “elämä” sanasta ja sanoo: 
“ja elämä ilmestyi.” Hän siis sanoo: “Se tietty elämä 
näytettiin meille.” Tämä ilmaisu menee yli ihmisen 
ymmärryksestä. Miten elämästä voidaan käyttää 
määräistä artikkelia ja sitten vielä sanotaan, että se on 
“tullut julki”, jotta me voisimme nähdä sen?

Onko elämä persoona? Nyt voit ymmärtää sen, 
mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:6: 
“...Minä olen tie ja totuus ja elämä….” Hän on se 
elämä, joka tuli kaikessa täyteydessään määritellyksi 
ihmispersoonassa ja Hän ilmestyi meille. Johannes 
sanoo: “ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet 
sen….” Miten joku voi nähdä elämän? Miltä elämä 
näyttää? Nyt tiedät sen: Jeesus on elämä. Tämä on 

ELÄMÄ - JULKITULLEENA

Mikä on alusta ollut, minkä olemme 
kuulleet, minkä omin silmin nähneet, 
mitä katselimme ja käsin kosketimme, 
siitä me puhumme: elämän Sanasta 
- ja elämä ilmestyi, ja me olemme 
nähneet sen ja todistamme siitä ja 
julistamme teille sen iankaikkisen 
elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi 
meille (1. Johanneksen kirje 1:1-2).

lauantai 20
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1. Korinttolaiskirje 5 & Psalmit 117-118

Kolossalaiskirje 1:1-8 & Jeremia 5

1. Johannes 5:11-13; Johannes 6:47

kuitenkin sellainen asia, joka sinun on saatava itse 
selville. Sinun täytyy saada tästä totuudesta ilmestys 
henkeesi, eikä vain tiedoksi omaan päähäsi. 

Jeesus on elämän ruumiillistuma. 1. Johannes 
5:12 (NIV) sanoo: “Jolla on Poika, sillä on elämä; 
jolla ei ole Jumalan Poikaa, sillä ei ole elämää.” 
Jakeessa 13 hän tulee sanomansa huippukohtaan 
sanoessaan: “Minä kirjoitan tästä teille, jotka uskotte 
Jumalan Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että teillä on 
iankaikkinen elämä.”

Tämä on Jumalan kansan todellisuus: Sinulla on 
ELÄMÄ — iankaikkinen elämä! Jeesus on iankaikkinen 
elämä: “Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on 
tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme 
sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen 
Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen 
Jumala ja iankaikkinen elämä” (1. Johannes 5:20).

Minulla on iankaikkinen elämä NYT! Tämä on 
nykyhetken todellisuuteni Kristuksessa. Minä 
olen osanottajana jumalallisessa luonnossa, olen 
Jumalan-kaltaisten luokassa. Sellainen kuin Jeesus 
on, sellainen olen myös minä. Elämästäni on tullut 
Herran hyvyyden, kirkkauden, armon ja rakkauden 
ilmentymää. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
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On niin tärkeää ymmärtää, että kun sinä 
uudestisynnyit, sinä todella synnyit Sanasta. 

Raamattu sanoo: “Te, jotka olette uudestisyntyneet, 
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, 
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” (1. Pietari 
1:23). Sinä olet Sanan jälkikasvua. Sinut on kutsuttu 
elämään Sanan mukaisesti samalla, kun Sana myös 
rakentaa sinua. Sinä elät Sanassa. 

Näin ollen, kun sinä, joka olet syntynyt Sanasta, 
puhut, sanasi eivät ole enää vain pelkkiä sanoja. Siksi 
Roomalaiskirje 10:8 sanoo Sanasta: “...Sana on sinua 
lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi; se on se 
uskon sana, jota me saarnaamme.” Sinun tulee antaa 
Sanalle aina tilaa. Puhu siis aina Sanaa.

Henki sanoo sinulle juuri nyt näin: “Hengen 
ulottuvuudessa Sana on kaikki tarpeellinen. 
Vastaanota Sana minun suustani, sanoo Herra. Pidä se 
omassa hengessäsi, sillä sinun henkesi on Sanan koti. 
Kun vastaanotat Sanani, tulet ajattelemaan minun 

SANA ON KAIKKI TARPEELLINEN 
Sillä Jumalan sana on elävä ja 
voimallinen ja terävämpi kuin mikään 
kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, 
kunnes se erottaa sielun ja hengen, 
nivelet sekä ytimet, ja on sydämen 
ajatusten ja aivoitusten tuomitsija 

(Heprealaiskirje 4:12).

sunnuntai 21
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ajatuksiani ja vaeltamaan elämäni ulottuvuudessa. 
Näin ollen, kun sinä puhut, se toteutuu, koska se on 
Sana, sanoo Herran Henki.”

Kyllä, sinä olet syntynyt tähän ulottuvuuteen, jonka 
Sana on luonut, muokannut ja teroittanut. Kun kasvat 
Sanassa, sinusta tulee Sanan manifestaatiota. Jeesus 
oli juuri sitä. Jeesus oli Jumalan henkäys, Jumalan 
Sana, joka tuli ihmislihaksi. Hän käveli Israelin katuja 
Sanana. Ja sellainen kuin Hän on, sellaisia olemme 
myös me tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). 
Meitä kutsutaan sanaksi - Kristuksen kirjeeksi: “Sillä 
ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän 
palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan 
elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan 
sydämen lihatauluihin” (2. Korinttolaiskirje 3:3). 
Mietiskele näitä totuuksia tänään. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanasi tehokkaasta 
työskentelystä elämässäni. Sana on tehnyt, 
muokannut ja teroittanut minut, joten elämäni on 
Jumalan henkäyksen manifestaatiota; Hänen Sanaa 
ja ajatuksia. Sinun Sanasi on sydämessäni ja suussani. 
Kun minä puhun Sanasi esiin, se tuottaa tuloksia, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Eräänä päivänä osa Johannes Kastajan 
opetuslapsista tuli Herran Jeesuksen luokse. 

He pistivät merkille sen, että Jeesuksella oli sentään 
oma talo, toisin kuin Johannes Kastajalla, jota he 
olivat seuranneet erämaassa. He viettivät Jeesuksen 
kanssa koko päivän kysellen Häneltä kysymyksiä 
Jumalan Kuningaskunnasta ja Jeesus vastasi heidän 
kysymyksiinsä. 

Kun tuli yö, he eivät enää tahtoneet mennä takaisin 
Johanneksen luokse ja Raamattu kertoo meille, että 
tästä eteenpäin he pysyivät Jeesuksen luona eivätkä 
enää koskaan palanneet takaisin Johanneksen luokse. 
He löysivät sen, mitä heidän sielunsa olivat janonneet. 
Heidän etsimisen aika tuli päätökseensä, sillä he olivat 
saapuneet kotiin.

Kyllä, Kristuksessa sinä olet kotona. Kristus on 
Persoona, mutta Kristus on myös paikka — vertaansa 
vailla oleva paikka. Hänessä sinä olet rauhassa. Hänessä 
sinä olet täytettynä. Hänessä sinä olet saapunut perille. 
Kristus! Mikä upea paikka! Kun nämä opetuslapset 
löysivät tiensä Jeesuksen luokse, he löysivät paikan, 
jossa rakkaus asuu; paikan, jossa rakkaus hallitsee; 

KRISTUS: VERTAANSA VAILLA OLEVA 
PAIKKA

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut 
(2. Korinttolaiskirje 5:17).

maanantai 22
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paikan, jossa on vain armoa ja vanhurskautta. 
Johanneksen opetuslapset ihastuivat tähän 

rakkauteen, kun he tulivat Jeesuksen luokse, aivan 
kuten mekin tänä päivänä. Kun he kuuntelivat Häntä, 
heidän etsimisensä loppui siihen. Kun sinä tulet Hänen 
luokseen, sinä olet saapunut kotiin, kaikki kamppailusi 
loppuvat. Jos et ole vielä vastaanottanut Kristusta, ota 
Hänet vastaan nyt. Tule Kristuksen omaksi rukoilemalla 
tämän päivän sanan sivulta 76 löytyvä pelastusrukous.

Rakas Isä, kiitän sinua sisimmässäni olevasta 
Kristuksen läsnäolosta, joka on minussa Pyhän 
Hengen kautta. Kristus on minun lepopaikkani, 
kotini, terveyteni, vaurauteni ja kirkkauteni. Kristus 
elää minussa ja minä elän Hänessä, ja siksi olen 
voitokas kaikissa asioissa. Menen eteenpäin suurella 
nopeudella ja otan jatkuvasti valtavia harppauksia 
eteenpäin Pyhän Hengen avulla. Ja jo aivan 
pienelläkin panostuksella saan aikaan paljon 
erinomaisia tuloksia, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Joskus saatamme ajatella niitä asioita, joita on 
tapahtunut tietyille todella “hyville” ihmisille ja 

sanomme, “Jos jotain tällaista pystyi vielä tapahtumaan 
hänelle, niin miksei sitten myös minullekin? Hän oli 
kuitenkin minua paljon parempi!” Tällä ei ole kuitenkaan 
mitään tekemistä sen kanssa, että kuka sattuu 
olemaan toista parempi. Kyse on henkilökohtaisesta 
vaelluksestasi Herran kanssa ja uskostasi Hänen 
Sanaansa. Kyse on uskontunnustuksistasi. Pahoja 
asioita voi tapahtua hyville ihmisille.

Mietiskele vielä uudelleen näitä psalminkirjoittajan 
voideltuja sanoja, jotka luimme juuri avausjakeestamme. 
Siinä oli kyse Daavidin tunnustuksesta, josta pitäisi tulla 
myös sinun tunnustuksesi. Sano aina silloin tällöin: 
“Herra on Turvapaikkani ja Linnani. Hän on minun 
Jumalani. Häneen minä nojaudun ja luotan. Häneen 
minä luottavaisesti turvaudun!”

On tärkeää, että opit sen, mikä voima ja 
arvo oikein ajattelemisella ja puhumisella on. Jos 
ajattelusi on vääränlaista, se tulee vaikuttamaan myös 
sanoihisi. Ja jos taas sanasi ovat vääränlaisia, silloin 
asiat tulevat menemään pieleen elämässäsi. Omat 
suuntunnustuksesi määrittelevät elämäsi. Raamattu 
sanoo, “Oman suusi sanat punovat sinulle ansan, 
oman suusi sanat vangitsevat sinut” (Sananlaskut 6:2 
KJV).

SUUNTUNNUSTUKSESI HALLITSEVAT 
ELÄMÄÄSI 

Minä sanon Herrasta, Hän on 
Turvapaikkani ja Linnani, minun 
Jumalani; Häneen minä nojaudun ja 
luotan, ja Häneen minä [luottavaisesti] 

turvaudun! (Psalmi 91:2).

tiistai 23
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Joten ei ihme, että Psalmi 39:1 kehottaa sinua 
vartioimaan sanojasi ja puhumaan ainoastaan sitä, mikä 
on oikein: “...Minä pidän vaelluksestani vaarin, etten 
kielelläni syntiä tekisi. Minä pidän suustani vaarin….” 
Jaakobin kirje 3:2 sanoo: “Sillä monessa kohden me 
kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, 
niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään 
myös koko ruumiinsa.”

Sananlaskut 15:4 (KJV) sanoo, “Terve kieli on 
elämän puu”. Terve kieli on sellainen, joka puhuu 
Evankeliumista löytyvien Kristuksen siunausten 
mukaisessa linjassa. Tahdotko elää sitä upean ylivertaista 
elämää jatkuvasti lisääntyvässä kirkkaudessa, jonka 
Jumala on varannut sinua varten? Avaimena siihen 
toimivat omat suuntunnustuksesi: “Sillä joka tahtoo 
rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon 
kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta” (1. 
Pietari 3:10). Kielesi varjeleminen pahalta ja huultesi 
varjeleminen vilpillisiltä puheilta tarkoittaa sitä, että sinä 
puhut vain ja ainoastaan Jumalan Sanan mukaisessa 
linjassa. 

Herra on elämäni voima! Vaikka minä vaeltaisin 
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, 
koska Hän on minun kanssani. Hänen vitsansa 
ja sauvansa lohduttavat minua. Hän ottaa minua 
kädestä kiinni ja sanoo minulle: “Älä pelkää, sillä 
minä ole tässä auttamassa sinua.” Siksi olen vahva 
Hänessä ja Hänen väkevyytensä voimassa. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Kristittynä sinun tulisi tarkastella asioita 
hengellisestä perspektiivistä käsin, varsinkin 

silloin, kun kohtaat tilanteita, jotka todella haastavat 
uskoasi. Kärsitkö terveydellisestä ongelmasta, jonka 
suhteen olet jo tehnyt kaikkesi, mutta ennuste on 
edelleen synkkä? Tai ehkäpä olet soveltanut jo kaikkia 
tiedossasi olevia strategioita raha-asioihisi, mutta 
tilanteesi näyttää vain menevän yhä huonompaan 
suuntaan ja nyt ihmettelet, että mitä sinun tulisi tehdä 
seuraavaksi?

Tällaisina aikoina sinun tulee seisoa vahvana 
uskossa. Sinun tulee ymmärtää, että on olemassa 
vihollinen, joka pyrkii kaikin keinoin vastustamaan 
Evankeliumia ja pidättelemään sinua niin, että et olisi 
enää tehokas Jumalan asioissa. Efesolaiskirje 6:10-11 
sanoo, “...vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä 
voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, 
voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.” Nämä 
perkeleen kavalat juonet tarkoittavat paholaisen 
strategioita. Apostoli Paavali tahtoo sinun ymmärtävän 
tässä kohtaa, että on olemassa vihollinen, joka vaanii  
ja kehittelee strategioita sinua ja Seurakuntaa vastaan.

Mutta tämän vihollisen vastustamista varten, hän 
kehottaa sinua pukemaan yllesi Jumalan koko sota-
asun, miksi? Koska hän tietää, että jos et pue päällesi 
Jumalan koko sota-asua, et pysty kohtaamaan vihollista. 
12. jae tästä samasta luvusta sanoo: “Sillä meillä ei 

SEISO VAHVANA USKOSSA
Sillä meidän sota-aseemme eivät ole 
lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan 
kautta vetämään alas maahan mielen 

linnakkeita (2. Korinttolaiskirje 10:4).

keskiviikko 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 9 & Psalmit 128-134

Kolossalaiskirje 2:8-15 & Jeremia  9

Heprealaiskirje 10:35-39; 1. Johannes 5:4; 
1. Korinttolaiskirje 15:58

ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia 
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa” (Efesolaiskirje 6:12).

Sinun tulee ymmärtää eräs asia tähän taisteluun 
liittyen. Kyse ei ole fyysisestä taistelusta, vaan siitä, että 
vihollinen pyrkii petoksen avulla harhauttamaan sinut 
pois oikealta polulta. Mutta kun pidät Jumalan Sanan 
suussasi ja sydämessäsi, sinä voitat vihollisen aina. 
Jaakob 4:7 sanoo: “...vastustakaa perkelettä, niin se 
teistä pakenee.”

Ilmestyskirja 12:11 näyttää meille sen, kuinka me 
voimme vastustaa häntä. Siinä sanotaan: “Ja he ovat 
voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa 
sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan 
olleet alttiit kuolemaan asti.” Riippumatta siitä, mitä 
vihollinen heittää sinua kohti,” seiso vahvana uskossa 
ja käytä kaikkivoimaista Jeesuksen Nimeä vihollisen 
neutralisoimiseen. Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä mahdollisuudesta, 
että olen saanut tulla tänään siunatuksi sinun 
Sanastasi. En ole tietämätön Saatanan juonista ja 
minä kieltäydyn myös joutumasta niiden uhriksi. 
Julistan, että Saatana ja kaikki helvetin joukot ovat 
minun jalkojeni alla, Jeesuksen väkevässä Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS



60 finnish60

Tämä, mitä luimme avausjakeestamme, kertoo 
meille siitä, millainen mies Eenok oli; hän oli 

Jumalan profeetta. Hän oli Jumalan profeetta, joka 
näki näyn, jossa Herra tuli tuhansien pyhiensä kanssa: 
“Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, 
sanoen: Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine 
pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan 
kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista 
teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat 
tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat 
syntiset ovat häntä vastaan puhuneet” (Juudas 1:14-
15). Heprealaiskirje 11:5 sanoo: “Uskon kautta otettiin 
Eenok pois, näkemättä kuolemaa, “eikä häntä enää 
ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä 
ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, 
että hän oli otollinen Jumalalle.”

Eenok otettiin taivaaseen elävänä. Hän ei ole 
koskaan kuollut. Raamattu kertoo, että ennen Eenokin 
taivaaseen siirtymistä, Eenok miellytti Jumalaa. Kuinka 
sinä voit miellyttää Jumalaa? Se tapa, miten sinä voit 
miellyttää Jumalaa, on uskossa vaeltaminen, sillä 
Raamattu sanoo, että “ilman uskoa on mahdotonta 
miellyttää Jumalaa” (Heprealaiskirje 11:6). Saat 
selvyyden siihen, että miellytätkö sinä tänä päivänä 
Herraa, kun kysyt itseltäsi tämän kysymyksen: 

MIELLYTÄ JUMALAA ELÄMÄLLÄSI
 Kun Eenok oli kuudenkymmenen viiden 
vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah. 
Ja Eenok vaelsi Metusalahin syntymän 
jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa 
vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä 

(1. Mooseksen kirja 5:21-22).

torstai 25
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Psalmit 135-138

Kolossalaiskirje 2:16-23 & Jeremia 10-11

Kolossalaiskirje 1:9-10; Filippiläiskirje 2:13

“Vaellanko minä uskossa vai aistieni varassa?”   
Usko on Sanassa toimimista; kyse on Jumalan 

Sanan tekemisestä. Eenok miellytti Jumalaa, koska hän 
oli Sanan tekijä. Jaakobin kirje 1:22 sanoo: “Mutta 
olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen 
itsenne.” Tämä on hyvin samankaltaista sen kanssa, 
mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:15: 
“Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun 
käskyni.” Se tapa, jolla osoitat rakastavasi Jumalaa, on 
Hänen Sanansa tekeminen, ja usko toimii rakkauden 
kautta.

Opettele vaeltamaan Jumalan Sanan valossa. 
Paavali rukoili Hengen kautta Kolossalaiskirjeessä 1:10: 
“...vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle 
kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää 
kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta.” Tämä 
rukous tulee päivittäin todeksi omassa elämässäsi, kun 
elät elämääsi uskon kautta, sillä vanhurskas on elävä 
uskosta (Roomalaiskirje 1:17, 2. Korinttolaiskirje 5:7, 
Galatalaiskirje 3:11). Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että vaikutat 
minussa tahtomista ja tekemistä, jotta sinun hyvä 
tahtosi pääsisi tapahtumaan. Elämäni heijastelee 
Kristusta. Kristus minussa saa aikaan sen, että sinun 
kirkkautesi tulee esiin jokaisella elämäni osa-alueella. 
Kiitos Herra tästä etuoikeudesta, että saan vaeltaa 
Kristuksen kanssa ja Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Kun ajattelen Herran toista tulemista, sydämeni 
täyttyy suurella ilolla. Mutta tiesitkö, että 

seitsemän vuotta ennen tätä Herran toista tulemista, 
Ylöstempaus tapahtuu (1. Tessalonikalaiskirje 4:17) 
ja me tulemme menemään taivaaseen Karitsan 
hääaterialle. Se tulee olemaan suurenmoista!

Raamattu sanoo, “Ja minä kuulin ikäänkuin 
kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen 
vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän 
sanovan: “Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, 
Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen” (Ilmestyskirja 
19:6). Kunnia Jumalalle! Tämä on kaikkein tärkein syy 
Ylöstempaukselle. Me lähdemme tästä maailmasta 
ja kokoonnumme Taivaaseen suurta juhlaa varten. 
Siunattu olkoon Jumala! Oletko sinä valmistautumassa 
tätä juhlaa varten?

Raamattu sanoo, “Sen jälkeen minä kuulin 
ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa 
sanovan: Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima 
on Jumalan, meidän Jumalamme” (Ilmestyskirja 
19:1). Sinun täytyy tehdä päätös siitä, että et tule 
missaamaan tätä. Yksikään tämän maailman kuningas 
tai presidentti ei ole koskaan järjestänyt eikä edes 
kykenisikään järjestämään sellaista kuninkaallista juhlaa 
tai tapahtumaa, joka olisi verrattavissa siihen juhlaan, 
jonka Kaikkivaltias Jumala järjestää meille Taivaassa.

Ja arvaapa mitä? Kutsu on avoin kaikille: sinun 

KARITSAN HÄÄATERIA
Ja hän sanoi minulle: Kirjoita: Autuaat ne, 
jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle! 
Vielä hän sanoi minulle: Nämä sanat ovat 
totiset Jumalan sanat (Ilmestyskirja 19:9).

perjantai 26
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 10:14-11:1 & Psalmit 139-141

Kolossalaiskirje 3:1-11 & Jeremia 12

Ilmestyskirja 19:6-7; Kolossalaiskirje 3:23-24; Malakia 3:16

täytyy ainoastaan olla uudestisyntynyt. Ne meistä, 
jotka lähtevät täältä Ylöstempauksessa, ovat vain osa 
paikalle saapuvista, sillä kaikki ne, jotka Jeesus otti 
mukaansa noustessaan Taivaaseen, odottavat jo siellä 
meitä. Älä missaa tätä. Jokainen taakse jäänyt tulee 
katumaan syvästi. Avausjakeemme jälkimmäisessä 
osassa sanotaan, “Nämä sanat ovat totiset Jumalan 
sanat.”

Tämä päivä on lähempänä kuin monet osaavat 
arvatakaan. Siksi teemme kaikkemme tavoittaessamme 
koko maailmaa Evankeliumilla Rapsodia Todellisuuksista 
päivän sanan avulla, jotta voimme valmistella monet 
tätä kirkkauden täyteistä Ylöstempauksen päivää 
varten. Tavoitteenamme on tavoittaa 7 miljardia 
ihmistä kaikista eri ikäluokista maailman kaikilla 7139 
eri kielellä. Voit liittyä mukaamme tavoittamaan 
miljardeja ihmisiä Evankeliumin sanomalla vierailemalla 
osoitteessa www.reachoutworld.org.

Rakas Herra, kiitän sinua tästä etuoikeudesta, että 
olet uskonut Evankeliumin minun haltuuni. Kiitos, 
että saan osallistua sovituksen palvelutyöhön. 
Kiitos siitä varmuudesta, että rakkauden työni 
ei ole turhaa. Sitoumukseni ja innostukseni 
Valtakunnan Evankeliumin jakamista kohtaan ei 
laannu odottaessani innolla palkitsemisen päivää, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 27

On olemassa ihmisiä, jotka eivät toimi 
kovin usein viisaasti, vaikka he ovatkin 

uudestisyntyneitä. Syytä tähän ei tarvitse hakea kaukaa. 
Raamattu sanoo, että sellainen henkilö, joka ei ole 
viisaan ja ymmärtäväisen ihmisen kouluttama, tulee 
kasvamaan typeräksi. Jumalan Sana on parannuskeino 
typeryyteen, sillä Jumalan Sana on Jumalan viisaus.

Ei siis ihmekään, että Paavali kehotti Timoteusta 2. 
kirjeessään Timoteukselle 3:15 antamaan jakamattoman 
huomion Raamatun kirjoituksille, Jumalan Sanalle, 
koska Sanassa on voima ja kyvykkyys tehdä ihminen 
viisaaksi: “ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet 
pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, 
niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa.” Siksi Sanan julistaminen ja opettaminen 
on niin tärkeää.

Älä koskaan salli sitä, että Jumalan Sanasta 
tulisi liian tavallista sinulle. Älä koskaan suhtaudu 
välinpitämättömästi niihin aikoihin, jolloin opiskelet 
ja mietiskelet Jumalan Sanaa. Jumalan Sana on se, 
mitä Jumala käyttää sinun persoonallisuutesi ja 
luonteesi muovaamiseen, luodakseen sinulle tapoja 
ja ohjatakseen sinun elämäsi kurssin niin, että pääset 
täyttämään jumalallisen tarkoituksesi.

Juma lan  Sana  —  sen  s i sä i s täminen  j a 

KYLLÄSTÄ ITSESI JUMALAN SANALLA
Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen 
sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen 

hänestä kauas karkoittaa
 (Sananlaskut 22:15).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 11:2-34 & Psalmit 142-145

Kolossalaiskirje 3:12-25 & Jeremia 13

Joosua 1:8; Apostolien teot 20:32; 
1. Kirje Timoteukselle 4:15

vastaanottaminen itseesi on paljon tärkeämpää kuin 
ilma, jota hengität. Jos lakkaat vastaanottamasta 
Jumalan Sanaa, tulet löytämään itsesi vaeltamasta 
lopulta ristiriidassa Jumalan tarkoituksen kanssa. 
Jos tahdot elämäsi olevan tasapainoista, täynnä 
erinomaisuutta, armoa ja kirkkautta, Jumalan Sana 
toimii siihen avaimena.

Job sanoi, “Minä olen arvostanut hänen suunsa 
sanoja enemmän kuin tarvitsemaani ruokaa” (Job 
23:12 KJV).  Aivan kuten ruoka on välttämätöntä 
sinun kehosi fyysiselle kasvulle ja kehittymiselle, 
ihmishenkeäsi täytyy myös ruokkia Jumalan Sanalla. 
Kolossalaiskirjeessä 3:16 sanotaan: “Runsaasti 
asukoon teissä Kristuksen sana….” Kyllästä koko 
olemuksesi Jumalan Sanalla. Ajattele Sanan kautta: 
treenaa itsesi ajattelemaan ainoastaan Jumalan Sanan 
kautta ja näin et tule ainoastaan vain miellyttämään 
Jumalaa, vaan elämäsi tulee myös olemaan täynnä 
Hänen kirkkauttaan.

Olen Hengen johtama ja Sanan hallitsema. Kun 
annan itseni Jumalan Sanalle, minä alan näkemään 
Sanan kautta, ymmärtämään Sanan kautta ja 
uudistamaan mieltäni Jumalan Sanan avulla. Jumalan 
Sana kasvattaa minua Kuningaskunnan elämää 
varten. Jumalan Sana määrittelee arvoni, ideani, 
mielipiteeni, valintani ja päätökseni. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
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sunnuntai 28

Sinut on kutsuttu Jumalan lapsena johtamaan 
ja tekemään uusia polkuja musiikin, taiteen, 

maatalouden, koulutuksen, organisaatioiden, hallinnon, 
tuotteiden ja palveluiden yms. saralle. Kyllä, se 
on Jumalan suunnitelma. Yksi niistä kauniista ja 
ihmeellisistä hyödyistä, jonka elämässäsi oleva Pyhä 
Henki saa aikaan, on se, että Hän tekee sinusta luovan 
ja innovatiivisen. Hän avaa silmäsi näkemään asioita, 
mitä muut eivät näe ja korvasi kuulemaan sellaista, 
mitä toiset eivät kuule. Hän voitelee silmäsi näkemään 
oikeat asiat ja mielesi ymmärtämään sekä luomaan 
upeita ideoita.

Juuri tällainen mies Daavid oli. Jumalan voima 
tuli hänen ylleen, kun Profeetta Samuel voiteli hänet 
Israelin kuninkaaksi ja niin hänestä tuli oman aikansa 
ihme. Kun hän kohtasi Gaatin Goljatin, hän saapui 
taistelukentälle mukanaan jotain uutta; hänellä oli 
mukanaan innovaatio.

Daavidin aseet eivät olleet hienostuneita; ne olivat 
yksinkertaisia ja poikkesivat merkittävästi siitä, mitä 
odotettiin. Hänen käyttämänsä ritsa ei ollut mikään 
uusi asia juutalaisille. Itse asiassa, jos luet Raamattua, 
tulet huomaamaan sen, että jotkut osasivat käyttää 
näitä aseita Daavidia paremmin. Mutta kukaan heistä 
ei ajatellut sitä, että ritsa ja muutama sileä kivi riittäisivät 
Goljatin päihittämiseen. Vain Daavid ajatteli niin, 
Jumalan avulla.

LUOVA JA INNOVATIIVINEN  
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä 
varten,  jotka Jumala on edeltäpäin 
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme  

(Efesolaiskirje 2:10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 12 & Psalmit 146-150

Kolossalaiskirje 4:1-9 &  Jeremia 14

2. Mooseksen kirja 30:1-5; Jesaja 43:19; 
1. Mooseksen kirja 1:1-3

Tästä innovaatiossa on kyse: kyse on eri tavalla 
ajattelemisesta; Jumalan kyvykkyyden kautta 
ajattelemisesta. Tätä Jumala odottaa myös sinulta. 
Avausjakeemme sanoo, että sinut on luotu “...
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten…” Halleluja! 
Meidät on luotu olemaan kekseliäitä sekä ajattelemaan 
uudella ja tuoreella tavalla. Se, mitä Jumala ohjeistaa 
sinua tekemään, ei ehkä ole yhtä hienostunutta 
kuin muiden käyttämät välineet ja strategiat, mutta 
voit olla varma, että se tulee voittamaan. Hän on 
poikkeuksellinen strategisti.

Hän voi opastaa sinua keksimään jotain uutta 
jostain vanhasta jo olemassa olevasta ideasta. Ota 
kaikki hyöty irti elämässäsi olevan Pyhän Hengen 
persoonasta, voimasta ja palvelutyöstä. Hän on sinun 
etusi. Hän aikaansaa sen, että sinä näet, ajattelet, 
sanot ja teet asioita ensiluokkaisella ja yliluonnollisella 
tasolla. Hänen ideansa ovat ylivoimaisia ja parhaita; ne 
voittavat aina. Halleluja!

Pyhä Henki on tuonut Jumalan kirkkauden elämääni. 
Hän antaa minulle ohjausta ja näyttää minulle oikean 
suunnan. Hän tekee minusta luovan ja innovatiivisen. 
Hän on täyttänyt minut yliluonnollisella kyvykkyydellä, 
jotta voin tehdä tavallisesta poikkeavia asioita. Näen 
arvoa siellä, missä muut eivät sitä näe. Tuon uusia 
asioita tähän maailmaan. Minulla on näkökykyä 
mysteereihin ja salaisuuksiin Pyhän Hengen kautta. 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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maanantai 29

Koko maailma kuuluu Jeesukselle. Hän osti koko 
pellon. Saman luvun 38. jae kertoo meille, että 

pelto on maailma: “Pelto on maailma; hyvä siemen 
ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan 
lapset.” Hän hallitsee maailmaa! 

Hänen hallintavalta ja herruus koko maailman 
y l i t se  on ehdotonta .  Hän “. . .vas taa koko 
maailmankaikkeuden hallinnasta aina galakseista 
hallituksiin, yksikään nimi tai voima ei ole hänen 
valtansa ulottumattomissa. Eikä ainoastaan tässä 
ajassa, vaan iankaikkisesti” (Efesolaiskirje 1:21 MSG).

Raamattu sanoo: “Herran on maa ja kaikki, mitä 
siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat” (Psalmi 
24:1). Halleluja! Tämä tarkoittaa, että koko maailma 
kuuluu meille, koska me olemme Jumalan perillisiä ja 
Kristuksen kanssaperillisiä: “Mutta jos olemme lapsia, 
niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja 
Kristuksen kanssaperillisiä…” (Roomalaiskirje 8:17). 
Tästä syystä me voimme ohjailla tämän maailman 
kulkua ja pitää sen hallintavallassamme Jumalan 
tarkoituksen mukaisesti. Siksi voimme myös kieltää 
Saatanaa ja hänen pimeyden joukkojaan, että he eivät 
saa tehdä tuhojaan maailman kansakunnissa.

Antikristuksen politiikka ei tule toteutumaan 
maailman kansakunnissa niin kauan kuin me (Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunta) olemme vielä täällä. Me olemme 

ME OLEMME VOITTAVALLA PUOLELLA 

Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn 
aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; 
ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, 

mitä hänellä oli, ja osti sen pellon 
(Matteus 13:44).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 13 & Sananlaskut 1-2

Kolossalaiskirje 4:10-18 & Jeremia 15

Psalmit 149:5-9; Luukas 10:19

täällä Saatanaa ja hänen antikristus-aktiviteetteja 
pidättelevänä voimana ja me olemme todellakin 
hoitamassa omaa virkaamme. Me olemme ottaneet 
omat paikkamme. Antikristus voi olla vallassa vasta 
Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Niin kauan, kun 
me olemme vielä täällä, hän tulee neutralisoiduksi!

Antikristus tulee toimimaan Saatanan voimassa: 
“Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, 
ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin 
leijonan kita. Ja lohikäärme (paholainen) antoi sille 
(antikristukselle) voimansa ja valtaistuimensa ja 
suuren vallan” (Ilmestyskirja 13:2). Mutta siunattu 
olkoon Jumala! Meillä on jo auktoriteetti Saatanan 
ylitse. Joten sillä ei ole mitään merkitystä, minkälaisen 
vallan Saatana tulee antaman Antikristukselle, koska se 
ei ole mitään verrattuna meidän hallintavaltaamme ja 
auktoriteettiimme Kristuksessa. Pidä siis keskittymisesi 
Jumalan Sanassa, äläkä anna minkään horjuttaa itseäsi. 
Sinä olet voittavalla puolella.

Herra Jeesus on kaikkein korkeimmalla mahdollisella 
paikalla. Hän istuu Isän oikealla puolella paljon 
korkeammalla kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa 
ja herruutta ja jokaista nimeä. Ja Hänessä minut 
on asetettu istumaan yhdessä Hänen kanssaan 
kirkkauteen hallitsemaan yli Saatanan ja pimeyden 
voimien. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Evankeliumin julistamisen kautta me vapautamme 
ihmiset Saatanan hallintavallan alta Jumalan 

tykö. Kyse on sodankäynnistä, joten sinun täytyy olla 
valmistautuneena. Ja kiitos Jumalalle, että me käymme 
tätä sotaa voitokkaina.

Valmistautumattomat kristityt lannistuvat helposti 
tai tulevat jopa täysin tyrmätyiksi, koska he eivät 
ole ymmärtäneet, että sielujen voittaminen on 
sodankäyntiä. Et voi voittaa sieluja ilman, että sodit ensin 
esirukouksessa. Jos tahdot johdattaa monia Kristukselle 
ja evankelioida omaa maailmaasi merkittävillä tavoilla, 
sinun täytyy ensin tehdä työtä esirukouksessa.

Jumala antoi monille meistä tällaisen perustan 
useita vuosia takaperin, kun olimme vielä todella 
nuoria. Emme tienneet muusta kuin vain rukouksesta, 
esirukoilimme yötä päivää ihmisten sielujen puolesta 
maailman kansakunnissa. Raamattu sanoo, että 
tämän maailman jumala, Saatana, on sokaissut niiden 
mielet, jotka eivät usko, jotta heidän sydämensä 
eivät pääsisi vastaanottamaan Evankeliumin valoa (2. 
Korinttolaiskirje 4:4).

Tämä paljastaa tämän sodankäynnin hengellisyyden. 

SIELUJEN VOITTAMINEN ON “SOTAA”
tiistai 30

Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa 

(Efesolaiskirje 6:12).
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Meillä on vihollinen — Saatana. Raamattu sanoo: 
“Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, 
perkele, käy ympäriinsä niin kuin ärjyvä leijona, 
etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina 
uskossa…” (1. Pietari 5:8-9 KJV).

Paholainen pyrkii kaikin keinoin vastustamaan 
Evankeliumia ja Jumalan lapsia. Mutta rukouksen 
kautta sinä voit tuhota tehokkaasti Saatanan asettamia 
linnakkeita ihmisten sydämistä sekä hänen juonittelujaan 
sinua ja tekemääsi työtä kohtaan vanhurskauden 
julistajana. Rukoile siis aina hengessä niiden puolesta, 
jotka olet aikeissa tavoittaa Evankeliumilla.

Rakas Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen Nimessä 
olevasta auktoriteetista! Rukoilen nyt palavasti 
niiden puolesta, jotka ovat omassa ympäristössäni, 
kaupungissani ja kansakunnassani, ja jotka eivät 
ole vielä tulleet tuntemaan Herraa, että Kristuksen 
Evankeliumin valo loistaisi heidän sydämiinsä tänään. 
Rukoilen, että kaikenlainen vastustus Evankeliumia 
kohtaan murtuu ja että ihmisten sydämet ovat 
avoimina vastaanottamaan pelastuksen sanoman 
niin, että Saatanan kahleet ja petokset tulevat heissä 
tuhotuiksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kun Raamattu puhuu Herran siunaamisesta, 
miten tämä oikein tapahtuu? Matteuksen 

evankeliumissa 26:26 Raamattu sanoo: “Ja heidän 
syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi….” 
Miten Jeesus siunasi leivän? Apostoli Paavali selitti 
tätä Hengen kautta 1. Korinttolaiskirjeessä 11:23-24, 
kun hän sanoi: “Sillä minä olen saanut Herralta sen, 
minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra 
Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 
kiitti (kreikaksi: eucharisteō), mursi….”

Matteus sanoi, että Jeesus otti leivän ja siunasi 
sen. Sitten Paavali saa ilmestyksen ja kertoo meille 
tarkasti sen, miten Jeesus teki sen: antamalla kiitoksen! 
Käytännössä siis, kun me sanomme: “Siunataan 
Herraa,” se tarkoittaa kiitoksen antamista Hänelle. Sinä 
kiität Häntä siitä, kuka Hän on. Kiität Häntä siitä, mitä 
Hän on tehnyt elämässäsi ja kiität Häntä myös Hänen 
suurista teoistaan.

KIITOKSEN ANTAMINEN, YLISTYS JA 
PALVONTA 

keskiviikko 31

Ja minä näin, ja minä kuulin monien 
enkelien äänen valtaistuimen ja 
olentojen ja vanhinten ympäriltä… ja 
he sanoivat suurella äänellä: “Karitsa, 
joka on teurastettu, on arvollinen 
saamaan voiman ja rikkauden ja 
viisauden ja väkevyyden ja kunnian 

ja kirkkauden ja ylistyksen
(Ilmestyskirja 5:11-12).
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1. Korinttolaiskirje 14:16-17; Heprealaiskirje 13:15; 
Kolossalaiskirje 3:17

Näin me toimimme ylistyksessä. Raamattu 
sanoo: “Uhratkaamme siis hänen kauttansa 
Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden 
huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät” 
(Heprealaiskirje 13:15). Ylistäminen on kiitoksen 
antamista. Ilmestyskirjasta 11:16-17 (KJV) me näemme 
sen, mitä todellisen palvonnan uhraaminen on. Siinä 
sanotaan: “Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka 
istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat 
kasvoillensa ja kumartaen palvoivat Jumalaa, sanoen: 
Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka 
olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi 
ja ottanut hallituksen.” Halleluja!

Elä joka päivä ylistyksen ja kiitoksen antamisen 
asenteella. Näin pysyt kaiken aikaa onnellisena, koska 
silloin tiedät haasteista riippumatta, että suurempi on 
Hän, joka on sinussa kuin hän, joka on tässä maailmassa. 
Sinä voitat aina. Ylistys Jumalalle iankaikkisesti!

Rakas Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen Nimessä. Minä 
elän joka päivä sinua ylistävällä ja sinulle kiitoksen 
antavalla asenteella, sillä minä tiedän, että tilanteesta 
riippumatta, sinä olet jo antanut minulle voiton. 
Minä kiitän sinua siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä 
olet tehnyt elämässäni. Kiitän sinua myös väkevistä 
töistäsi! Halleluja!

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

Kristuksesta	elämäsi	Herran,	rukoilemalla	ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1. 
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja, 
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.

Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio 
ohjelman	“Atmosphere	For	Miracles”	(Ilmapiiri	ihmeille)	
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon 
suoraan	ihmisten	koteihin.	Hänen	televisiopalvelutyön	
laajuus ulottuu kaikkialle maailmaan Loveworld 
-satelliittiverkkojen välityksellä, jotka tarjoavat 
laadukasta	kristillistä	ohjelmaa	globaalille	yleisölle.	

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

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

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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