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Haluatko erottua joukosta ja saada aikaan muutosta 
omassa maailmassasi? Tahdotko elämän täynnä 
terveyttä, edistymistä ja menestystä? Sinun suosikki 
päivän sanasi, Rapsodia Todellisuuksista TeeVo, on 
mahtava tapa päästä siinä vauhtiin! Kun opiskelet 
jokaisen päivän sanoman huolellisesti ja laitat sen 
käytäntöön, voit olla varma siitä, että sinulla tulee 
olemaan todella menestyksekäs ja voitokas elämä 
Kristuksessa! ”Mietiskele näitä asioita: antaudu niille 
kokonaan, jotta edistymisesi olisi kaikille todistukseksi.”

1. Timoteus 4:15 NKJV
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“Onko Jumala käskenyt sinua tekemään jotain tai onko 
sydämelläsi jotain sellaista, mitä tahdot saavuttaa? 

Sinun täytyy lähteä siinä liikkeelle! On olemassa sellaisia 
asioita, jotka Jumala on julistanut sinuun liittyen; elämääsi 
liittyviä profetioita, mutta ne eivät tule täytetyiksi silloin, 
jos istuskelet vain paikoillaan peukaloita pyöritellen. Päätä 
tänään, että teet jotain niiden unelmien ja visioiden suhteen, 
jotka Jumala on antanut sinulle. Kun rukoilet Hengessä, 
kuuntele sisälläsi olevan Pyhän Hengen johdatusta. 
Kun Henki kommunikoi takaisin sinun hengellesi, tulet 
opastetuksi seuraavan askeleen suhteen. Kun vastaanotat 

tätä johdatusta, sinun täytyy toimia siinä.
- Lainaus opetuksesta ”Profetia: ymmärrä tulevaisuuttasi 

kontrolloivaa voimaa”

Pastori Chris sanoo:
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KESKUSTELLAAN

SINÄ OLET 
KUNINKAALLINEN! 

LUETAAN RAAMATUSTA Ilmestyskirja 5:10 NKJV
“Ja on tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja Jumalallemme; ja me 
hallitsemme maan päällä.”

(Älä anele; lausu 
vain sana)

Markus rakasti Jumalan Sanaa ja hänen 
isoveljensä kiusasivat häntä usein siitä syystä. 

Ilmestyskirja 5:10 on yksi hänen lempijakeistaan ja niinpä 
hän on viitannutkin usein itseensä kuninkaana. Hänen 
ystävänsä eivät voineet ymmärtää sitä, että miksi hän aina 
mutisi ja puhui itselleen ääneen Jumalan Sanaa. He eivät 
ymmärtäneet sitä, että juuri sillä tavoin Jumalan Sanaa 
mietiskellään ja saadaan se toimimaan. Eräänä päivänä yksi 
hänen ystävistään kuitenkin sairastui vakavasti. Kun kaikki 
muut ehdottivat, että mitä lääkkeitä hänen tulisi ottaa ja 
mihin sairaalaan mennä, Markus laittoi aivan yksinkertaisesti 
vain omat kätensä hänen päälleen ja komensi tätä sairautta 
lähtemään Jeesuksen Nimessä. Ja se lähti!

Sinulla täytyy olla juuri tällainen asenne Jumalan 
lapsena. Hän on tehnyt sinusta kuninkaan ja antanut sinulle 
hallintavallan Saatanan, hänen joukkojensa, sairauksien ja 
kaikkien elämän epäsuotuisten olosuhteiden yli. Raamattu 
sanoo Saarnaajan kirjassa 8:4 NKJV, “Siellä, missä kuninkaan 
sana on, siellä on voima…” Ihan niinkuin Jumalan sanat 
kantavat mukanaan voimaa ja välittävät sitä, myös sinun 
sanoillasi on luova kyky tuottaa sinulle sadonkorjuu siitä, 

Maanantai, 
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Roomalaiskirje 6:1-14, Psalmit 56-59

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

YKSIVUOTINEN 

Luukas 12:22-34, Tuomarien kirja 7
KAKSIVUOTINEN 

mitä sinä itse sanot.
Älä itke tai anele Jumalaa tekemään jotain sinun 

tilanteesi suhteen: puhu sen sijaan Jumalan Sanaa ääneen 
kyseistä asiaa koskien ja aikaansaa näin muutos. Jobin 
kirjassa 22:28 NKJV sanotaan, ”Sinä tulet julistamaan asian, 
ja se tulee sinulle luoduksi, ja valo tulee loistamaan sinun 
poluillesi.” Astu tänään esiin ja elä kuninkaana, joka sinä 
todella olet. Lausu sana ja näe sen tulevan toteen.

Matteus 18:18; Roomalaiskirje 5:17

Perehdy lisää

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä Sanasi ilmestyksestä, 
jonka olen saanut vastaanottaa tänään. Hallitsen kuninkaana 
sinun Sanasi mukaisesti. Teen ihmeitä ja merkkejä Jeesuksen 
Nimessä. Yksikään este ei kestä edessäni, sillä minä olen ottanut 
kiinni siitä auktoriteetista, johon minut on puettu Kristuksessa 
Jeesuksessa, Halleluja!

Rukoile ääneen

Anna sanojesi, olemuksesi ja tekojesi tuoda esiin sinun 
kuninkuuttasi.

Tartu toimeen

Muistiinpanoni
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KOULUTA OMA 
HENKESI

LUETAAN RAAMATUSTA 1. kirje Timoteukselle 4:8 GNB
“Fyysisellä treenillä on vain jonkin verran arvoa, mutta hengellinen 
harjoitus on arvokas kaikin tavoin, sillä se lupaa elämän sekä 
nykyhetkelle että myös tulevaisuudelle.”

 (Kouluta ihmishenkeäsi
 Jumalan Sanalla)

KESKUSTELLAAN

Jos luet parhaillaan tätä artikkelia, se tarkoittaa 
sitä, että sinun on täytynyt saada jonkinlaista 

koulutusta käymällä kouluja. Opettajat ja ohjaajat ovat 
auttaneet muovaamaan ja kehittämään sinun mieltäsi eri 
tavoilla. Mutta siinä kaikki, mitä kukaan voi saada koulua 
käymällä – mielen kirkastumista ihmisaistien kautta. Se on 
hienoa, mutta se ei vielä riitä takaamaan sinulle elämässä 
kaikkein parasta, sillä ihmisluonnon korkein potentiaali ei 
ole mielessä, vaan hengessä. Sinun täytyy siis kouluttaa 
omaa henkeäsi.

Raamattu sanoo, “Ihmisen henki on Herran kynttilä, 
tutkien kaikki vatsan sisäiset osat” (Sananlaskut 20:27 KJV). 
Tämä tarkoittaa sitä, että sinun henkesi voi vastaanottaa 
Jumalalta valoa – sellaisia ideoita ja ajatuksia, jotka tekevät 
sinusta luovan ja erinomaisen kaikessa tekemisessäsi niin, 
että tulet erottumaan aina ikäistesi joukosta. Jotta henkesi 
voisi kuitenkin olla tarkka opas, sinun täytyy kouluttaa sitä 
Jumalan Sanan avulla.

Älä laiminlyö Jumalan Sanan saamista omaan 
henkeesi; opiskele ja mietiskele sitä jatkuvasti. Kun omaat 

Tiistai, 
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Roomalaiskirje 6:15-7:1-6, Psalmit 60-63

YKSIVUOTINEN 

Luukas 12:35-48, Tuomarien kirja 8

KAKSIVUOTINEN 

oikeanlaista hengellistä koulutusta, voit alkaa etsiä elämän 
elintärkeisiin ongelmiin vastauksia mieltäsi pidemmältä – 
omasta hengestäsi. Sinun henkesi tulee olemaan tarkka 
menestykseen ja erinomaisuuteen ohjelmoitu opas.

Heprealaiskirje 5:14

Rakas Isä, kiitän sinua siitä inspiraatiosta ja valaistumisesta, jota 
sinun Sanasi tuo minun henkeeni. Toimin jatkuvasti kirkkauden 
korkeammilla tasoilla, kun vastaanotan sinun Sanaasi ja 
mietiskelen sitä! Minun henki-ihmiseni on kasvanut ollakseen 
tarkka opas. Kuljen siksi kaiken aikaa oikeaan suuntaan, sillä 
sisälläni on elämän valo.

Opiskele ulkoa Joosuan kirjan jae 1:8 sekä jokin toinen valitsemasi 
Sananpaikka.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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HÄNEN PETTÄMÄTÖN 
RAKKAUTENSA

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Johanneksen kirje 4:16
“Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen 
rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka 
pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.”

(Jumalan rakkaus sinua 
kohtaan on ehdotonta)

KESKUSTELLAAN

Jeesus kertoi kerran todella merkittävän tarinan 
eräästä nuoresta miehestä, joka oli vaatinut isäänsä 

antamaan hänelle perintöosan sekä vastuun olla itse 
vastuussa omasta elämästään. Isä teki juuri niin kuin hänen 
poikansa oli pyytänyt. Asiat lähtivät kuitenkin lapasesta ja 
poika tuhlasi koko omaisuutensa leveään elämäntyyliin.

Eikä mennyt aikaakaan, kun hän oli jo täysin varaton 
niin, että hän jopa ryömi syömään yhdessä sikojen kanssa. 
Eräänä päivänä hän tuli kuitenkin jälleen järkiinsä ja päätti 
palata takaisin isänsä luokse (Luukas 15:17-18). Heti, kun 
tämä vanha mies näki jo etäältä poikansa saapuvan, hän 
kiirehti poikaansa vastaan avosylin. Poika sanoi isälleen 
ensimmäiseksi: “Anna minulle anteeksi”, ja hänen isänsä 
antoi!

Tämä tarina on nyt vertauskuva Jumalan rakkaudesta 
Hänen omia lapsiaan kohtaan. Kun totuudesta eksynyt 
Jumalan lapsi palaa Hänen luokseen, Hän vastaanottaa 
hänet tykönsä iloisesti, asettaa hänet oikealle polulle 
sekä hänelle oikeudellisesti kuuluvalle Kuningaskunnan 

Keskiviikko, 
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Roomalaiskirje 7:7-25, Psalmit 64-67
YKSIVUOTINEN 

Luukas 12:49-59, Tuomarien kirja 9
KAKSIVUOTINEN 

perillisen paikalle. Tämän nuoren miehen isä teurasti oman 
”lihavasikkansa” juhlistaakseen kadonneen poikansa paluuta. 
Tämä teko on rinnastettavissa siihen, miten Jumala uhrasi 
oman ainoan Poikansa, Jeesuksen, meidän pelastuksemme 
tähden. Ymmärrä siksi, että Jumalan rakkaus sinua kohtaan 
on täysin ehdotonta. Iloitse ja nauti aina tästä totuudesta.

Johannes 3:16; 1. Johannes 4:18

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua suuresta rakkaudestasi. Kiitos 
iäti kestävästä ystävällisyydestäsi ja minua kohtaan osoittamastasi 
armosta. Riemuitsen siitä, että tiedän sinun rakkautesi olevan 
minua kohtaan loppumatonta ja täydellistä. Tuon esiin tätä 
rakkautta omalle maailmalleni tänään, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Lue koko kertomus Luukkaan evankeliumista 15:10-32.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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KUTSU SE 
ESIIN! 

LUETAAN RAAMATUSTA Markuksen evankeliumi 11:22
“Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Pitäkää usko Jumalaan.”

(Jumalan kaltainen usko)

 KESKUSTELLAAN

Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat palaamassa 
Betaniasta Jerusalemiin eräänä päivänä, 

kun Jeesukselle tuli nälkä. Nähdessään kauempaa 
rehevälehtisen viikunapuun, Hän lähti kävelemään sitä 
kohti ajatellen, ”Poimin sieltä muutaman hedelmän 
viemään tämän nälän pois.” Saavuttuaan puun tykö Hän 
huomasi kuitenkin, että siinä ei ollut lainkaan hedelmiä, 
sillä tuolloin ei ollut vielä viikunapuiden satokausi. Mutta 
Jeesus vastasi silti puulle: ”Kukaan ei syö sinusta enää ikinä 
hedelmiä.” Hän puhui puulle ja Hänen opetuslapsensa 
kuulivat sen! Kun he kävelivät jälleen seuraavana päivänä 
samaa reittiä pitkin, Pietari pysähtyi yhtäkkiä ja hänen 
suunsa aukeni hämmästyksestä. 

“Katso, Mestari!” hän sanoi. “Se puu, jonka kirosit 
eilen, on täysin kuivunut, ihan niin kuin sinä sanoit!”

“Pitäkää usko Jumalaan”, Jeesus vastasi (Markus 
11:12-22).

Jeesuksen käyttämä ilmaisu tarkoitti tarkasti ottaen 
tätä: ”Omatkaa Jumalan usko” tai ”Omatkaa Jumalan 
kaltainen usko”, mikä tarkoittaa sitä yliluonnollista uskoa, 
jota Jumala käyttää. Roomalaiskirjeessä 4:17 sanotaan, että 
Jumala ”…kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, 

Torstai, 
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Roomalaiskirje 8:1-17, Psalmit 68-69

YKSIVUOTINEN 

Luukas 13:1-9, Tuomarien kirja10

KAKSIVUOTINEN 

ikäänkuin ne olisivat.” Tämä on kuvaus siitä, miten Jumalan 
kaltainen usko toimii. Se kutsuu olemattomat asiat ikään 
kuin ne olisivat olemassa.

1. Johanneksen kirjeessä 4:17 sanotaan, ”…sellainen 
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” 
Tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit myös soveltaa niitä samoja 
periaatteita, joita Jumala käytti läpi Raamatun kirjoitusten ja 
saada takuuvarmasti samoja tuloksia. Voit kutsua tahtomasi 
asiat esiin ja muuttaa minkä tahansa tilanteen omaksi 
eduksesi ja parhaaksesi.

Heprealaiskirje 11:3; 1. Johannes 5:4

Sellainen kuin Jeesus on, sellainen olen minäkin tässä maailmassa. 
Toimin niiden samojen uskonperiaatteiden mukaan, joiden 
avulla taivaallinen Isäni teki taivaat ja maan! Muovailen omaa 
maailmaani uskontunnustusteni avulla ja saan näin elämäni 
olosuhteet linjautumaan Jumalan täydellisen tahdon mukaiseen 
linjaan. Kunnia Jumalalle!

Opiskele ja mietiskele Markuksen evankeliumin jakeita 11:12-24.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TUNNISTA HÄNEN 
ÄÄNENSÄ 

LUETAAN RAAMATUSTA Johanneksen evankeliumi 10:27
“Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne 
seuraavat minua.”

 (Treenaa itsesi 
kuulemaan Jumalaa)

KESKUSTELLAAN

Kun Samuel oli pienenä poikana ylipappi Eelin 
holhottavana, Jumala alkoi puhua Samuelille. 

Kun Samuel kuuli ensimmäistä kertaa jonkun kutsuvan 
häntä nimeltä, hän kiiruhti Eelin luokse, sillä ääni kuulosti 
Eelin ääneltä. Mutta vanha pappi kertoi kuitenkin hänelle, 
ettei hän ollut kutsunut Samuelia, joten niinpä Samuel 
palasi takaisin. Hän kuuli tämän äänen vielä kaksi kertaa 
ja joka kerta hänelle selvisi, että Eeli ei ollut kutsunut 
häntä. Kolmannella kerralla pappi kuitenkin huomasi, 
että kyseessä oli Jumala, joka yritti puhua tälle nuorelle 
pojalle, joten hän opetti Samuelille, miten vastata: ”Kun 
kuulet jälleen tämän äänen, sano, ”Puhu Herra. Palvelijasi 
kuulee.”” Ja kun Jumala kutsui jälleen Samuelia, Samuel 
teki ihan niin kuin Eeli oli opettanut ja niin Jumala kertoi 
hänelle sanomansa.

Näethän nyt, että Jumala puhuu meille yhä tänä 
päivänä. Hän tekee sitä itse asiassa joka päivä! Se tosin 
ylittää joidenkin ihmisten käsityskyvyn, kun he kuulevat 
jonkun sanovan, ”Jumala puhui minulle.” Mutta totuus on 
kuitenkin se, että Jumala rakastaa puhua omille lapsilleen. 
Jos et ole koskaan kuullut Häntä, et ehkä ole kuunnellut. 

Perjantai, 
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Roomalaiskirje 8:18-39, Psalmit 70-73
YKSIVUOTINEN 

Luukas 13:10-21, Tuomarien kirja 11
KAKSIVUOTINEN 

Tai on myös mahdollista, ettet tiennyt, että kyseessä oli 
Hän, sillä kun Hän puhuu sinulle, Hän käyttää sinulle tuttua 
äänensävyä ja kieltä.

Siksi sinun täytyy treenata itsesi tunnistamaan Hänen 
äänensä. Mitä enemmän sinä opiskelet ja tulet tutuksi 
Jumalan Sanan kanssa, sitä helpompaa sinun on tunnistaa 
ja vastata, kun Hän puhuu sinulle.

Sananlaskut 6:20-22; Jesaja 30:21

Rakas Isä, kiitän sinua rakkaudestasi minua kohtaan. Sinun äänesi 
on kaiken aikaa kanssani opastaakseen ja johdattaakseen minua 
kaikissa elämäni asioissa. Kun vietän tänään aikaa sinun kanssasi, 
herkistyn sinun tahtosi ja elämälleni suunnittelemasi tarkoituksen 
suhteen, Jeesuksen Nimessä.

Lue Saulin kohtaamisesta Herran Jeesuksen kanssa Apostolien 
teoista 9:1-9.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TEE 
YLIMÄÄRÄISTÄ 

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Johanneksen evankeliumi 3:17-18 NKJV
“Mutta kenellä tahansa, jolla on tämän maailman tavaroita, 
ja näkee oman veljensä tarpeessa ja sulkee oman sydämensä 
häneltä, miten Jumalan rakkaus pysyy hänessä? Pienet lapseni, 
ei rakasteta sanassa tai puheessa, vaan teoissa ja totuudessa.”

(Harjoita todellista 
rakkautta)

 KESKUSTELLAAN

Apostoli Jaakob sanoi erään todella pysäyttävän 
ajatuksen todellisesta rakkaudesta kertoessaan 

uskosta. Hän sanoi ”Oletetaan, että olisi veljiä ja siskoja, 
jotka tarvitsevat vaatteita, eikä heillä olisi tarpeeksi 
syötävää. Mitä hyvää siinä on, että te sanoisitte heille, 
“Jumala siunatkoon teitä! Pysykää lämpiminä ja syökää 
hyvin!” – jos ette anna heille elämän perustarpeita?” 
(Jaakob 2:15-16 GNB). Hän kertoi meille käytännössä siis, 
että meidän täytyy siirtyä rakkaudessa sen puhumisesta 
ilmaisemaan sitä, jumalallisten ja positiivisten tekojen 
kautta. Raamatun Message-käännöksessä ilmaistaan 
avausjakeemme jälkimmäinen osa näin: “…Lapseni, ei vain 
puhuta rakkaudesta; harjoitetaan todellista rakkautta.”

Todellisen rakkauden harjoittaminen tarkoittaa 
sitä, että sinä rakastat veljiäsi ja siskojasi Herrassa ihan 
niin kuin Kristus on rakastanut sinua, ”…hän, joka ei 
rakasta veljeään, jonka hän on nähnyt, kuinka hän voi 
rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt?” (1. Johannes 
4:20). Todistat siis rakkautesi Jumalaa kohtaan siinä, millä 
tavoin sinä näytät rakkautesi toisia kohtaan, erityisesti 

Lauantai
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Roomalaiskirje 9:1-29, Psalmit 74-77

YKSIVUOTINEN 

Luukas 13:22-30, Tuomarien kirja 12

KAKSIVUOTINEN 

kanssakristittyjä kohtaan. Jos et rakasta aktiivisesti niitä, 
keiden puolesta Jeesus kuoli, silloin et rakasta todella 
Jumalaa.

Opettele auttamaan ja antamaan toisille: välitä 
toisista vilpittömästi. Tee tänään ylimääräistä auttaaksesi 
jotakuta toista. Älä koskaan anna itsekkyydelle tai 
itsekeskeisyydelle tilaa omassa sydämessäsi. Tee aina 
pienimmänkin tilaisuuden tullen toisille hyvää. Muista, että 
jokaista kanssakristittyä kohtaan osoittamaasi pienintäkin 
rakkauden tai ystävyyden elettä odottaa seurauksena suuri 
palkinto, sillä teet nämä teot itse asiassa Herralle (Matteus 
25:34-45).

Johannes 3:16; 1. Johannes 3:16 MSG

Rakas Isä, kiitän sinua tästä rakkaudesta, jonka olet vuodattanut 
sydämeeni Pyhän Hengen kautta! Tämä rakkaus säteilee minusta, 
joten siksi jokainen tänään tapaamani ihminen tulee siunatuksi 
sinun jumalallisella rakkaudellasi, kun osoitan tietoisesti sinun 
rakkauttasi heitä kohtaan omien sanojeni ja tekojeni kautta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Etsi tänään apua tarvitsevia ihmisiä ja tarjoudu auttamaan heitä.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OTA SE VASTAAN 
HENGELLÄSI 

LUETAAN RAAMATUSTA Roomalaiskirje 10:10
“Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan.”

(Kuinka vastata 
Jumalan Sanaan)

 KESKUSTELLAAN

Aleksandra odotti ystävältään Lauralta tärkeää 
sähköpostia. Hän tarkasti sähköpostinsa 

saapuneet-kansion vähän väliä, muttei nähnyt siellä 
ainuttakaan uutta viestiä. Kun hän sitten lopulta sai 
Lauran puhelimen päähän, hänelle selvisi, että Laura 
olikin lähettänyt tämän sähköpostin hänen vanhaan 
sähköpostiosoitteeseensa, jota hän ei enää käyttänyt. 
Niinpä Aleksandra ei koskaan saanut sitä.

Kun Jumala puhuu sinulle, Hänen Sanansa on 
tarkoitettu sinun hengellesi, ei sinun aivoillesi tai fyysisille 
aisteillesi. Jos yrität ymmärtää sitä omilla aisteillasi, et tule 
koskaan saamaan kiinni Jumalan Sanan ytimestä. Jumalan 
Sana menee sinun mieleesi kulkeakseen siitä läpi, sillä se 
on ovi sinun henkeesi, mutta sen todellinen määränpää on 
sinun henkesi.

Et ole vain lihaa ja verta: todellinen ”sinä” on sinun 
henkesi, ja Jumalan Sana on osoitettu juuri sille. Jos Jumalan 
Sana pääsee sinun henkeesi, silloin se voi vaikuttaa sinun 
koko elämääsi positiivisesti. Se voi parantaa myös fyysisen 
kehosi. Sananlaskuissa 4:22 kuvaillaan Jumalan Sanaa 
näin, “Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke 

Sunnuntai, 
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Roomalaiskirje 9:30-10:1-21, Psalmit 78
YKSIVUOTINEN 

Luukas 13:31-35, Tuomarien kirja 13-14
KAKSIVUOTINEN 

koko hänen ruumiillensa.” Englanninkielisessä käännöksessä 
sanaksi ”terveys” käännetty hepreankielinen sana on marpe, 
joka tarkoittaa lääkettä. Jos vain mietiskelisit Jumalan Sanaa 
jatkuvasti, se tulisi toimimaan kehollesi lääkkeen tavoin.

Juuri tästä syystä sinun täytyy vastata Jumalan 
Sanaan hengestäsi käsin. Sinun pääsi ei voi saada otetta 
Jumalan Sanasta. Henkesi vastaus Jumalan Sanaan tulee 
loppujen lopuksi määrittämään sen, mitä näet fyysisessä 
ulottuvuudessa.

Johannes 3:6; 2. Korinttolaiskirje 4:18

Elän uskossa, en fyysisten aistieni varassa. Fyysisillä silmilläni 
näkemät asiat ovat vain väliaikaisia sekä alttiita muutokselle. 
Vastaan hengelläni Jumalan Sanaan tietäen, että todellinen usko 
tulee hengestä! Harjoitan hallintavaltaa sisältäni käsin, sillä olen 
oppinut elämään hengestäni käsin. Halleluja!

Mietiskele 5 minuutin ajan 2. Korinttolaiskirjeen jaetta 4:16: 
”Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen 
ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä 
uudistuu.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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Kapkaupunki on kuuluisa satamastaan, sijainnistaan Cape 
Floristic Region -floristialueen äärellä sekä maamerkeistään, esim. 
Pöytävuorestaan ja Cape Point -niemekkeestään. Kapkaupunki 
on yksi maailman monikulttuurisimmista kaupungeista, jossa eri 
kansanryhmät, kulttuurit ja ruokailutottumukset sekoittuvat. Tähän 
kaupunkiin liittyy monia tietämisenarvoisia asioita, joten katsotaanpa 
muutama fakta siitä.

1. Kapkaupunki on yksi Etelä-Afrikan kolmesta pääkaupungista ja 
Etelä-Afrikan parlamentin kotipaikka. Siellä säädetään maan lait, 
kun taas Bloemfontein on maan juridinen keskus ja Pretoria taas 
sen hallinnollinen pääkaupunki.
2. Kapkaupungin ilmasto vastaa Kalifornian ja Välimeren ilmastoa. 
Siellä on sateinen ja tuulinen talvikausi toukokuusta syyskuuhun ja 

Kapkaupunki

TIESITKÖ?
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kesä marraskuusta maaliskuuhun.
3. Kapkaupungissa elää noin 3,5 miljoonaa ihmistä, josta 
kristittyjen osuus on noin 82,3%.
4. Vaikka Kapkaupunki on Etelä-Afrikan vanhin ja toiseksi suurin 
kaupunki, tilastojen mukaan lähes puolet (43,2%) Länsi-Kapin 
provinssin asukkaista on alle 25-vuotiaita!
5. Länsi-Kapissa puhutaan kaikista eniten Afrikaansia, sen toiseksi 
ja kolmanneksi eniten puhuttuja kieliä ovat xhosa ja englanti.
6. Cape Floral Kingdom on koti yli 7000 sellaiselle kasville, joita 
ei ole löydetty mistään muualta päin maailmaa!
7. Kapkaupunki on myös ainoan kaupallisen ydinvoimalaitoksen 
kotikaupunki koko Afrikan mantereella.
8. Kapkaupunkia on siunattu monilla kaikista mahtavimmilla 
teillä, jotka mutkittelevat pitkin vuorten rinteitä ja tarjoavat näin 
henkeäsalpaavia merelle päin avautuvia maisemia.
9. Paikallisesti nimillä Cape Doctor tai ”South Easter” kutsuttu 
todella kova ja kuiva tuuli puhaltaa jatkuvasti pois kaiken 
savun, sumun ja ilmansaasteet aina elokuusta huhtikuuhun 
saakka pitäen näin kaupungin ja sen yläpuolella olevan taivaan 
puhtaana ja selkeänä. 
10. Luonnon, vuorien ja meren ympäröimä Kapkaupungin alue 
on monenlaisten villieläinten koti. Siellä asuu mm. harmaaoravia, 
flamingoja, afrikanmerikarhuja, strutseja, paviaaneja, pingviinejä 
ja jopa valaita.

Oppiaksesi lisää siitä, miten voit viedä Evankeliumia 
Kapkaupunkiin tai muihin maailman eri kaupunkeihin 
käyttämällä Rapsodia Todellisuuksista TeeVo -kirjasta, 
vieraile ystävällisesti Tavoitetaan Maailma -nettisivuilla: 
www.reachoutworld.org ja liity mukaan meneillään 
olevaan TeeVolution-kampanjaan.
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KERRO HÄNELLE 
YKSITYISKOHDAT 

LUETAAN RAAMATUSTA Markuksen evankeliumi 11:23
“Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa 
ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen 
tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.”

 (Ole yksityiskohtainen 
kertoessasi pyyntösi 

Jumalalle)

KESKUSTELLAAN

Annika ei kyennyt pidättelemään innostustaan 
18. syntymäpäivänään. Hänen synttärikakun 

vieressä odotti rivi kauniisti värikkäisiin papereihin ja 
lahjanaruihin käärittyjä paketteja. Hän jännitti kuitenkin 
kaikista eniten pienen puhelinpakkaukselta näyttävän 
paketin avaamista, jonka päällä luki teksti ”isältä”. Hän oli 
kertonut isälleen muutamaa viikkoa aiemmin tahtovansa 
uuden puhelimen. Kun hän sitten lopulta avasi tämän 
lahjapaketin, hän löysi sen sisältä puhelimen, mutta ei sen 
merkkistä, minkä hän olisi todella tahtonut. Hän oli lähes 
pettynyt, mutta ilo kaikesta häntä kohtaan osoitetusta 
rakkaudesta ja 18-vuotissyntymäpäivästä vei kuitenkin 
voiton.

Annika ei ollut ollut yksityiskohtainen kertoessaan 
isälleen tahtovansa uuden älypuhelimen. Sen seurauksena 
hän ei saanut ihan sitä, mitä olisi tahtonut. Samalla tavoin 
myös jotkut kristityt rukoilevat ja sanovat, “Oi Herra, 
tahdon sinun siunaavan minua”, ilman, että he olisivat 
yksityiskohtaisia sen suhteen, mitä tiettyä siunausta 

Maanantai, 
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Roomalaiskirje 11:1-24, Psalmit 79-81
YKSIVUOTINEN 

Luukas 14:1-14, Tuomarien kirja 15-16

KAKSIVUOTINEN 

he Herralta pyytävät. Jumala tahtoo vastata meidän 
rukouksiimme, mutta Hän tahtoo, että sinä myös tiedät 
sen, milloin Hän vastaa, ja siksi Hän tahtookin, että olet 
yksityiskohtainen esittäessäsi pyyntöjä rukouksessa.

Muista se, miten Jeesus sanoi (NKJV), ”…kuka tahansa, 
joka sanoo tälle vuorelle…” ei siis ”jollekin vuorelle”, ilmaisten 
sen, että mukana tulee olla yksityiskohtaista tarkkuutta. 
Anna siksi rukouksessa esittämiesi pyyntöjen mukana tarkat 
yksityiskohdat siitä, mitä tahdot: ole tarkka ja usko, että saat 
sen mitä sanot.

Matteus 12:37

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
tänään mahdollisuuden opiskella sinun Sanaasi. Kun puhun Pyhän 
Hengen voimassa yksityiskohtaisia uskonsanoja ääneen, toiveeni 
tulevat täytetyiksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

Mitä sinä tahdot Jumalalta tällä hetkellä? Kirjoita tahtomasi asiat 
yksityiskohtaisesti ylös ennen kuin pyydät niitä rukouksessa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SISÄÄNRAKENNETTU!

LUETAAN RAAMATUSTA Galatalaiskirje 5:1
“Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä 
antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”

(Sinulla on kyky 
toimia oikein)

KESKUSTELLAAN

Lintu lentää, koska Luoja on rakentanut 
sen sisään kyvyn lentää. Kala ui vedessä, 

koska se on saanut sisäänrakennetun luonnon tehdä 
niin. Sinun henkeesi on Jumalan lapsena siirretty 
uudestisyntymisesi hetkellä jumalallinen kyky elää 
oikein ja miellyttää luonnollisesti Jumalaa. Sitä on 
kristinusko. Kristitty ei kamppaile tehdäkseen oikein. 
Vanhurskaus, joka tarkoittaa sinun hengessäsi olevaa 
Jumalan luontoa, on sinussa oleva voima, joka tuottaa 
sinussa kyvyn elää oikein. Sinut on kutsuttu vapauteen 
ja sinulle on annettu kyky elää vanhurskaasti Herralle. 

Syy sille, miksi jotkut kristityt kamppailevat 
synnin kanssa on se, että he eivät ole koskaan 
todella ymmärtäneet Jumalan Sanassa paljastettua 
vanhurskauden oppia. Vanhurskaus on enemmänkin 
kuin vain sen tekemistä, mikä on oikein: se on luonto, 
joka antaa sinulle kyvyn toimia oikein. Se on jumalallinen 
elementti, joka aikaansaa sen, että sinä toimit, puhut ja 
elät oikein.

Jos olet uudestisyntynyt, et ole silloin synnin tai 
paholaisen siteissä. Et voi olla sidottuna mihinkään 

Tiistai, 
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Roomalaiskirje 11:25-36, Psalmit 82-84
YKSIVUOTINEN 

Luukas14:15-24, Tuomarien kirja 17
KAKSIVUOTINEN 

pahaan tapaan silloin, kun ymmärrät, kuka sinä olet 
Kristuksessa. Muista, että Heprealaiskirjeessä 12:1 
sanotaan, ”…pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä 
painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo…” Tämä 
tarkoittaa sitä, että sinä voit päättää, ettet tule tekemään 
jotain väärää sekä pitää tämän päätöksen, sillä sinulla 
on kyky toimia oikein. Päätä tänään, että seisot vahvana 
Kristuksen vapaudessa.

Roomalaiskirje 6:13-14; 2. Korinttolaiskirje 5:21

Olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi en 
kamppaile tehdäkseni oikein, sillä minussa oleva Jumalan luonto 
antaa minulle kyvyn toimia oikein. Olen vapaudessa palvellakseni 
Jumalaa koko sydämestäni ja tehdäkseni ainoastaan niitä asioita, 
jotka miellyttävät Häntä. Halleluja!

Mietiskele 2. Korinttolaiskirjeen jaetta 5:21.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

 Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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KÄYTÄ 
MIEKKAA!

LUETAAN RAAMATUSTA Efesolaiskirje 6:17
“…Ottakaa…Hengen miekka, joka on Jumalan sana.”

(Hankkiudu eroon niistä 
asioista, joita et tahdo

 omaan elämääsi)

 KESKUSTELLAAN

Huomasin joitakin vuosia sitten pienen kasvaimen 
omassa kehossani, mutta sen sijaan, että olisin 

huolestunut siitä, käsittelin sen sanomalla sille, ”Leikkaan 
sinut pois kehostani, Jeesuksen Nimessä!” Sanoin ääneen 
kaikki Jumalan Sanasta tietämäni asiat, mutta kasvain ei 
vaikuttanut vastaavaan puhumiini asioihin. Olin kuitenkin 
oppinut jo kauan aikaa sitten, että Jumalan Sana on 
todellisempi kuin tämä maailma, jossa me elämme. Niinpä 
jatkoin näiden samojen asioiden puhumista koko viikon ajan, 
mutta sanoinkin sille nyt hieman eritavoin, ”Olen leikannut 
sinut pois, joten olet lähtenyt!” Kahden viikon päästä olin 
jotakuinkin unohtanut koko asian. Sitten eräänä aamuna, 
kun olin kylpyhuoneessa, tämä kasvain putosi lattialle. Olin 
leikannut sen pois kehostani Jumalan Sanalla!

Saatat ehkäpä ihmetellä, “Miten ihmeessä tuollainen 
asia saattoi tapahtua?” No, se on hyvin yksinkertaista. 
Kreikankielinen sana “suulle” on “stoma”, joka tarkoittaa 
“aseen kärkeä”. Joten kun sinä tunnustat Jumalan 
Sanaa ääneen, leikkaat silloin Hengen todellisuudessa 
kirjaimellisesti paholaisen pois miekalla! Se taas johtuu siitä, 
että ”...Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi 

Keskiviikko, 
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Roomalaiskirje 12:1-16, Psalmit 85-88
YKSIVUOTINEN 

Luukas 14:25-35, Tuomarien kirja 18
KAKSIVUOTINEN 

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).

Yksikään kirurgin veitsi ei voi toimia yhtä tehokkaasti ja 
tarkasti kuin Hengen miekka. Laita siis Jumalan Sana tänään 
omille huulillesi ja käytä sitä leikataksesi pois minkä tahansa 
sellaisen asian, jota et tahdo omaan kehoosi tai elämääsi.

Markus 11:23-24; 1. Korinttolaiskirje 6:19-20

Kehoni on Pyhän Hengen temppeli. Siksi yksikään sairaus, tauti tai 
heikkous ei voi asuttaa sitä. Leikkaan pois kaikki taudinaiheuttajat 
ja kasvaimet, jotka yrittävät kiinnittää itseään minun kehooni, 
Jeesuksen Nimessä! Kirkastan jatkuvasti Jumalaa hengessäni ja 
kehossani vaeltaessani nyt ja aina jumalallisessa terveydessä!

Sano: “Leikkaan sinut pois kehostani, Jeesuksen Nimessä!” kaikelle sille, 
mikä ei ole tällä hetkellä kehossasi yhdenmukaisessa linjassa Jumalan 
Sanan kanssa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SIIRRÄ SE 
SYRJÄÄN 

LUETAAN RAAMATUSTA Heprealaiskirje 12:1
“…Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka 
niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme 
olevassa kilvoituksessa.”

KESKUSTELLAAN
Jumalan unelmana on nähdä sinut vaeltamassa 

Hänen Sanassaan ja tuomassa esiin maailmalle sitä 
suurenmoisuutta, jonka Hän on laittanut sinun sisääsi. 
Jumalan antaman tarkoituksen, unelmien ja toiveiden 
täyttäminen on kuin kilpajuoksua. Jos aiot juosta tämän 
kilpailun Jumalan lapsena menestyksekkäästi, sinun täytyy 
siirtää pois syrjään kaikki painolastit: se tarkoittaa kaikkia 
häiriöitä, taakkoja ja esteitä, sekä juosta kärsivällisesti, katse 
vangittuna tiukasti Jeesukseen, sinun uskosi Alkajaan ja 
Täyttäjään (Heprealaiskirje 12:1-2).

“Paino” tarkoittaa mitä tahansa sellaista ominaisuutta 
tai luonteenpiirrettä, joka ei ole Jumalasta; asiaa, joka 
pystyy estämään sinua saavuttamasta kaikkia Jumalan 
sinulle antamia potentiaaleja. Ylpeys on hyvin tyypillinen 
esimerkki tästä: Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon (Jaakob 4:6). 
Paavali sanoi Jeesuksesta puhuessaan, “Ja ilmestyessään 
ihmisen näköisenä, Hän nöyrtyi ja oli kuuliainen kuolemaan 
asti, jopa ristinkuolemaan asti. Siksi Jumala on myös Hänet 
korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, joka on 
kaikkia muita nimiä korkeampi” (Filippiläiskirje 2:8-9 NKJV)! 

Torstai, 

11(Miten juosta kilpailusi
 ja voittaa)
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Roomalaiskirje 12:17-13:1-14, Psalmit 89
YKSIVUOTINEN 

Luukas 15:1-10, Tuomarien kirja 19
KAKSIVUOTINEN 

Jeesus juoksi oman kilpailunsa ja voitti.
Sinä voit myös voittaa oman kilpailusi panemalla 

ylpeyden ja kaikki muut sellaiset asenteet syrjään, jotka eivät 
ole Jumalasta, sillä sellaiset asiat tekevät Jumalan armon 
tyhjäksi sinun elämäsi yllä. Niinpä rohkaisenkin sinua nyt 
antamaan huomiosi Jumalan Sanan opiskelulle, sillä se on 
materiaalia sinun mielesi uudistamiseksi (Roomalaiskirje 12:2) 
ja ottamaan yllesi Kristuksen luonnon.

Joosua 1:8; Sananlaskut 16:18

Jumalan Sana toimii ja tuottaa minussa tänään tuloksia! Julistan, 
että juoksen eteeni asetetun kilpailun kärsivällisesti ja siirrän syrjään 
kaiken painon, esteet ja sellaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet, 
jotka voisivat estää minua saavuttamasta Jumalan minulle antamia 
potentiaaleja ja tarkoitustani Jumalassa!

Puhu tänään Jumalan Sanaa itsellesi ja kohdista se kaikkia 
niitä luonteenpiirteitä ja tapoja vastaan, jotka eivät ole 
yhdenmukaisessa linjassa Jumalan Sanan kanssa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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UNELMOI 
SUURIA!

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Korinttolaiskirje 3:21
“Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän.”

(Kaikki on sinun)

KESKUSTELLAAN

Älä anna minkään tai kenenkään saada sinua 
asettumaan vaatimattomaan olemassaoloon. 

Jumala ei luonut meitä kärsimään ja kamppailemaan läpi 
elämiemme. Tiedän, että on olemassa sellaisia ihmisiä, 
jotka ajattelevat, että kristityn olisi väärin olla rikas. Heillä 
on sellainen käsitys, että olisi parempi elää köyhyydessä 
ja mennä sitten taivaaseen. Mutta köyhyydessä, 
epäonnistumisessa, sairaudessa ja tappiossa elämisellä ei 
ole mitään tekemistä taivaaseen menon kanssa: sellainen ei 
ole itse asiassa edes yhdenmukaisessa linjassa Evankeliumin 
kanssa! Eläminen rikkaana, terveenä, hallintavallassa ja 
Jumalan huolenpidossa on Evankeliumin täyttymys.

Raamattu sanoo, “Sillä te tunnette meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli 
teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään 
rikastuisitte” (2. Korinttolaiskirje 8:9). Jeesus tuli köyhäksi, 
jotta sinä voisit tulla rikkaaksi. Joten sillä, mikä sinun 
maallinen taustasi on, ei ole mitään merkitystä; kaikki, mitä 
sinun täytyy tehdä nauttiaksesi siitä vaurauden elämästä, 
johon Hän on sinut tuonut, on elää Hänen Sanassaan! 

Jumala sanoi Jesajan kirjassa 1:19, ”Jos vain annatte 
minun auttaa teitä, jos vain olette kuuliaisia, niin minä 
teen teistä rikkaita” (TLB). Sinun asettumisesi Jumalan 

Perjantai, 
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Roomalaiskirje 14-15:1-4, Psalmit 90-93
YKSIVUOTINEN 

Luukas 15:11-19, Tuomarien kirja 20
KAKSIVUOTINEN 

Sanan alaisuuteen niin, että tämä Sana on elämäsi korkein 
ja viimeisin auktoriteetti, on avain siihen, että voit elää 
Kristuksessa olevassa perinnössäsi ja nauttia elämästä koko 
sen täyteydessään. Se valtuuttaa enkelit toimimaan sinun 
puolestasi ja tuo rikkaudet sinun luoksesi. Jumala on jo 
antanut sinulle kaikki asiat nautittavaksesi, ei vain suloisessa 
tulevaisuudessa, vaan NYT!

Johannes 10:10; 1. Timoteus 6:17

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä rikkaasta ja kauniista 
elämästä, johon olet minut tuonut. Kiitos, että olet tuonut minut 
Kristuksessa Jeesuksessa olevaan perintööni. Paikkaan, jossa olet 
tehnyt kaikki asiat saatavilleni niin, että voin nauttia niistä täysin 
vapaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mietiskele ”Luetaan Raamatusta” -jaetta, 1. Korinttolaiskirje 3:21, 
ja julista, että kaikki tarvitsemasi asiat ovat jo sinun.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SINUN TÄYTYY 
PUHUA

LUETAAN RAAMATUSTA Roomalaiskirje 10:9
“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä 
pelastut.”

(Kuinka vastaanottaa 
pelastuminen)

KESKUSTELLAAN

Janette puhui musiikintunnin jälkeen Juholle 
Jeesuksesta ja kysyi häneltä, tahtoisiko hän 

vastaanottaa pelastuksen.
“Minä uskon jo Jeesukseen”, Juho sanoi.
“Uskominen ei vielä riitä”, Janette vastasi. ”Sinun 

täytyy sanoa uskomasi asia myös ääneen.”
Tämänpäivän avausjakeemme näyttää 

perusvaatimuksen pelastuksen vastaanottamiseksi. 
Jokaisen, joka tahtoo pelastua, täytyy uskoa, että Jumala 
herätti Jeesuksen kuolleista ja tunnustaa ääneen, että 
Jeesus Kristus on hänen elämänsä Herra. Kukaan ei 
voi uudestisyntyä pelkästään toivomalla, ajattelemalla 
tai uskomalla asiaa. Syy sille on hyvin yksinkertainen: 
Jeesus teki täysin tietoisesti jotain, jotta Hänestä tuli 
meidän Pelastajamme ja Herramme. Hän täytti oikeuden 
vanhurskaat vaatimukset, mikä teki pelastuksen 
mahdolliseksi koko ihmiskunnalle.

Siksi sinunkin täytyy tunnustaa ääneen täysin 
tietoisesti Jeesuksen Herruus oman elämäsi ylle, jotta 
voisit uudestisyntyä. Sinun täytyy siis sanoa ääneen: 

Lauantai,
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Roomalaiskirje 15:5-13, Psalmit 94-98
YKSIVUOTINEN 

Luukas 15:20-32, Tuomarien kirja 21

KAKSIVUOTINEN 

”Uskon koko sydämestäni, että Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista. Tunnustan suullani, että Jeesus Kristus on 
elämäni Herra.” Tämä ääneen tunnustaminen on avain 
pelastukseen. Sillä, että sinä olet ”kaikista mukavin” 
tyyppi, ei ole mitään merkitystä. Et voi luottaa siihen, että 
sinun hyvät tekosi pelastaisivat sinut. Jeesuksen sanat 
Johanneksen evankeliumissa 3:7 eivät olleet mikään klisee: 
”Teidän täytyy syntyä uudesti.” Sinun täytyy ”vastaanottaa” 
(kreikaksi: lambano) tai ”ottaa kiinni” siitä ikuisesta 
elämästä, jonka Kristus on tuonut. Miten? Tunnustamalla 
Hänen Herruutensa.

Johannes 1:12-13; Johannes 3:17

Rakas Isä, kiitän sinua sinun suuresta rakkaudestasi minua kohtaan 
ja siitä, miten ilmaisit tämän rakkauden lähettämällä Jeesuksen 
Kristuksen kuolemaan minun puolestani. Julistan suullani, että 
Jeesus Kristus on elämäni Herra ja sieluni kapteeni. Hänessä minä 
elän, liikun ja olen. Aamen.

Jos et ole vielä uudestisyntynyt, käännä sivulle 76 ja lue 
Pelastusrukous ääneen. Jos olet jo uudestisyntynyt, niin johdata 
tänään joku toinen vastaanottamaan pelastus lukemalla 
Pelastusrukous hänen kanssaan ääneen.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OLE SANAN 
PERÄSSÄ!

LUETAAN RAAMATUSTA Sananlaskut 24:14 KJV
“Sellainen on viisauden tuntemus oleva sinun sielullesi: kun olet 
löytänyt sen, silloin siitä seuraa palkkio ja odotuksiasi ei leikata 
pois.”

(Tarvitset tarkkaa tietoa 
Jumalan Sanasta!)

KESKUSTELLAAN

Käyt koulua kerryttääksesi tietoa erilaisten ohjeiden, 
oppituntien ja tehtävien avulla, jotka voivat auttaa 

sinua kehittämään omaa mieltäsi ja tulemaan paremmaksi 
persoonaksi. Oppimisprosessisi alkoi jo ollessasi lapsi, mutta 
et suinkaan pysähtynyt vain päiväkotitasolle. Olet käynyt 
vuosien varrella läpi erilaisia oppimisen tasoja. On tärkeää 
ymmärtää, että kristityn elämä sisältää yhtä lailla jatkuvan 
kasvun prosessin. On olemassa aina jotain uutta opittavaa 
ja uutta kehitettävää, kun jatkat jatkuvasti Jumalan Sanan 
opiskelemista ja kuuntelemista. Siksi sinun ei tulisi ajatella, että 
olisit jo tehnyt kaiken sen, mitä voisit tehdä jossakin tilanteessa, 
sillä voit toimia ainoastaan sen tiedon ja ymmärryksen 
pohjalta, mikä sinulla on sillä hetkellä Jumalan Sanasta.

Siinä on suuri ero, että teetkö sinä kaiken sen, mitä sinä 
tiedät vai teetkö kaiken sen, mitä sinun tulisi tehdä jossakin 
tietyssä tilanteessa. Joskus tietämäsi asiat eivät vain saata 
yksinkertaisesti riittää. Jumala sanoi, ”Minun kansani tuhoutuu 
tiedon puutteeseen…” (Hoosea 4:6). Hän tekee hyvin selväksi sen 
syyn, miksi jotkut kristityt kärsivät elämissään: heiltä puuttuu 
tarkkaa ja riittävää tietoa siitä, miten Jumalan Valtakunta 

Sunnuntai, 
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Roomalaiskirje 15:14-33, Psalmit 99-101
YKSIVUOTINEN 

Luukas 16:1-12, Ruth 1-2
KAKSIVUOTINEN 

toimii. Todellinen ongelma löytyy juuri siitä: kyse ei ole siitä, että 
heidän kokemansa haasteet olisivat niin ylitsepääsemättömiä.

Tarkka tietämys Jumalan Sanasta auttaa sinua ottamaan 
ohjakset omasta elämästäsi haltuun ja kontrolloimaan 
ympäröiviä olosuhteitasi sen sijaan, että olisit itse niiden 
kontrolloimana. Siksi kehotankin sinua tänään olemaan Jumalan 
Sanan perässä!

Hoosea 6:3 KJV; Kolossalaiskirje 1:9-10

Jumalan Sana on totuus, jonka pohjalta minä elän. Hengessäni 
oleva tietämys Jumalan Sanasta nostaa minut jokaisen tilanteen 
yläpuolelle ja antaa minulle voiton! Pelolla, sairaudella, 
köyhyydellä ja kuolemalla ei ole mitään sijaa elämässäni, 
sillä elän uskossa Jumalan Sanaan! Se on minun reseptini 
kokonaisvaltaiseen menestykseen, voittoon, vaurauteen ja 
jumalalliseen terveyteen, kunnia Jumalalle!

Ota kaikki hyöty Pastori Chrisin Digitaalinen Kirjasto -sovelluksessa 
(PCDL: https://pcdl.co) olevista lukemattomista opetuksista ja 
kuuntele tässä kuussa ainakin yksi opetus joka päivä.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VIHJEET

ENGLANNIKSI

POIKITTAIN

1 This king threatened to cut a child 
in half [Hint: 1 Kings 3] (7).

6 When Paul went to Troas to 
preach and Titus was not there, he 
had no rest in his spirit and went to 
_______ (9).

7 This young virgin kept the aged 
King David warm [Hint: 1 Kings 1] (7).

8 Moses and _____ appeared to 
Peter, James and John with Jesus on 
the Mount of Transfiguration (6).

9 The name of the gate of the 
Temple where the lame man was 
healed in Acts 3 (9).

12 He who loves ______ loves strife, 
and he who exalts his gate seeks 
destruction [Hint: Proverbs 17:19] 
(13).

15 Apostle James wrote: “Confess 
your trespasses to one another, and 
pray for one another, that you may 
be  ______” (6).

16 The tower of Babel was designed 
to reach to _____ [Hint: Genesis 11] 
(6).

17 Samuel’s dad [Hint: 1 Samuel 1] 
(7).

18 City where Paul and Silas cast out 
a devil from a slave girl [Hint: Acts 
16] (8).

19 Philip was from this city (9).

ALASPÄIN

1 Former occupation of Simon, who 
believed the word Philip preached 
and was baptised [Hint: Acts 8] (8).

2 The whole earth had one _______ 
during the days before building the 
Tower of Babel (8).

3 Nationality of Titus (5).

4 He was described as “a devout man 
and one who feared God with all his 
household, who gave alms generously 
to the people, and prayed to God 
always” [Hint: Acts 10:2] (9).

5 The hour considered the “Hour of 
prayer” in the Temple [Hint: Acts 3] (5).

6 This child was dropped by his nurse, 
and was crippled for life [Hint: 2 
Samuel 4] (12).

10 The ephod which Samuel wore 
when he ministered before the Lord 
was made of this material [Hint: 1 
Samuel 2] (5).

11 Babel means ______ (9).

13 The eunuch who heard Philip 
preach was from here (8).

14 The young Shunammite child did 
this seven times when Elisha brought 
him back to life [Hint: 2 Kings 4] (6).

SANARISTIKKO
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OLETKO 
TIMMI?

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Pietarin kirje 2:2
“Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä 
maitoa, että te sen kautta kasvaisitte.”

(Syö Jumalan Sanaa 
ollaksesi hengellisesti timmi)

 KESKUSTELLAAN

Ihan niinkuin hyvä ravinto on täysin välttämätöntä 
kunnolliselle fyysiselle kasvulle, niin on myös 

Jumalan Sana välttämätöntä ravintoa hengelliselle kasvulle. 
Aliravitulla henkilöllä ei ole tarpeeksi vastustuskykyä, kun 
sairaus tai tauti yrittää hyökätä hänen kehoonsa. Täysin 
sama tapahtuu myös hengellisesti. Kun kristitty laiminlyö 
Jumalan Sanan, hän tulee olemaan altis paholaisen 
hyökkäyksille sekä olemaan alamainen häntä ympäröivän 
maailman olosuhteille.

Kasvaaksesi ja tullaksesi Kristuksessa täysi-ikäiseksi, 
sinun täytyy ruokkia itseäsi ahnaasti Jumalan Sanalla. 
Raamattu sanoo, “Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet 
lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta 
kasvaisitte pelastukseen” (1. Pietari 2:2). Kun Paavali kertoi 
Korinton seurakunnalle ruokkineensa heitä maidolla, “…
en kiinteällä ruualla…” (1. Korinttolaiskirje 3:2 NKJV), hän 
ei viitannut tällä fyysiseen ruokaan, vaan Jumalan Sanaan. 
Psalmisti sanoi kuvaillessaan menestynyttä ihmistä, että 
hän “…mietiskelee hänen lakiansa (Jumalan Sanaa) päivät 
ja yöt!” (Psalmi 1:2 NKJV).

Jotta Jumalan Sana voisi asua sinussa rikkaana, 
sinun täytyy arvostaa ja tahtoa sitä enemmän kuin fyysistä 

Maanantai, 
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Roomalaiskirje 16:1-27, Psalmit 102-103
YKSIVUOTINEN 

Luukas 16:13-18, Ruth 3-4
KAKSIVUOTINEN 

ruokaa. Se on se tapa, miten sinä voit siirtyä kristityn 
elämässäsi seuraavalle tasolle – juurtua ja perustua entistä 
enemmän Jumalan Sanaan. Ole horjumaton ja järkkymätön 
päätöksesi suhteen saada Jumalan Sanasta kaikki paras irti. 
Ruoki tänään Henkeäsi Jumalan Sanalla.

Sananlaskut 4:20-22; Kolossalaiskirje 3:16

Rakas Isä, sydämeni on tänään avoimena vastaanottamaan sinun 
Sanasi ja elämään sen mukaisesti. Kieltäydyn tulemasta tämän 
maailman monien vastakkaisten äänten horjuttamaksi, vaan sen 
sijaan teen harkitun päätöksen katsoa poispäin kaikesta muusta 
ja kohdistaa katseeni sinun Sanaasi. Toimiessani tällä tavoin, 
toimin jatkuvasti sinun Valtakuntasi todellisuuksissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Mietiskele syvällisesti Psalmia 1:1-3: ”Autuas se mies, joka ei 
vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, 
kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee 
hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu 
vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti 
ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VOIMAA SISÄLTÄSI 
KÄSIN 

LUETAAN RAAMATUSTA Efesolaiskirje 6:13
“Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, 
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki 
suoritettuanne pysyä pystyssä.”

 (Voit kohdata haastavat 
ajat ja voittaa!)

KESKUSTELLAAN

Onko sinulla koskaan ollut ennakkoaavistusta 
jostakin epämiellyttävästä asiasta, ja siitäkin 

huolimatta olet kokenut hengessäsi, että sinun tulisi 
kohdata se? Mitä sinä oikein teet, kun löydät itsesi sellaisesta 
tilanteesta? Voimme oppia tästä Mestariltamme. Herra 
Jeesus aavisti pahuuden etukäteen. Hänen maineensa oli 
kantautunut ulkomaille saakka sen jälkeen, kun Hän oli 
herättänyt Lasaruksen kuolleista. Niinpä jotkut kreikkalaiset 
olivat kuulleet Hänestä ja tulleet siksi vierailemaan. Jeesus 
kuitenkin näki heidän tulonsa merkkinä ja sanoi, “Hetki on 
tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan” (Johannes 12:23). 
Hän kertoi sen jälkeen opetuslapsilleen siitä, miten Hän 
tulisi kuolemaan ja miten Hän sitä kautta toisi monet 
vanhurskauteen (Johannes 12:24).

Hän päätti asian sanomalla, “Nyt minun sieluni on 
järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta 
minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen 
tähän hetkeen tullut.” Jeesus oli järkyttynyt sen kuoleman 
vuoksi, joka Hänen oli määrä kärsiä, vaikka Hän tiesi, että 
se oli osa Hänen tarkoitustaan maan päällä. Seuraavaksi 
Hän meni rukoilemaan ja Raamattu sanoo, “Niin hänelle 

Tiistai, 
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1 . Korinttolaiskirje 1, Psalmit 104-106

YKSIVUOTINEN 

Luukas 16:19-31, 1. Samuel 1

KAKSIVUOTINEN 

ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä” (Luukas 22:43).
Jotta voisit kohdata haastavia aikoja ja voittaa, sinä 

tarvitset voimaa sisältäsi käsin. Tämä voima tulee ainoastaan 
silloin, kun sinä rukoilet. Ymmärrä se, että pahan ei ole 
tarkoitus tuhota sinua; Jumala ei koskaan sallisi sellaista. 
Hän antaa sinulle oman Sanansa, jotta voisit päihittää kaikki 
tiellesi ilmaantuvat vastustajat (1. Korinttolaiskirje 10:13).

Luukas 21:34-36; Jaakob 5:16

Rakas Isä, kiitän sinua siitä Hengen voimasta, joka herää 
minussa joka kerta, kun kohtaan uskoni haastavia vastustelevia 
olosuhteita! Sisälläni oleva ja pysyvä läsnäolosi on takuuni siitä, 
että riippumatta siitä, mitä kohtaan, tulen aina olemaan voittaja, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen!

Lue Matteuksen evankeliumista 26:36-46 koko kertomus siitä, miten 
Jeesusta vahvistettiin Hänen edessään ollutta haastetta varten.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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KESYTÄ OMA 
KEHOSI 

LUETAAN RAAMATUSTA Matteuksen evankeliumi 26:40-41
“Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja 
sanoi Pietarille: “Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun 
kanssani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; 
henki tosin on altis, mutta liha on heikko.””

(Hengellisen harjoituksen 
hyödyt)

KESKUSTELLAAN

Jotkut ihmiset kertovat siitä, miten he yrittivät 
rukoilla jotakin asiaa, mutta kokivat olonsa niin 

heikoksi, että eivät voineet lausua edes yhtä sanaa ääneen. 
Toiset taas kuvailevat nukkuessa tapahtuneita kauheita 
hyökkäyksiä, joiden aikana he kokivat, miten joku paha 
voima painoi heitä alaspäin ja kuristi heitä, ja he yrittivät 
huutaa ”Jeesus!”, mutta eivät saaneet edes suutaan auki. 
Näiden ihmisten kohdalla heidän ihmishenkensä tunnisti 
kesken nukkumisen sen, mitä oikein oli meneillään, 
mutta ei pystynyt saamaan heidän kehoaan toimimaan 
yhteistyössä. Jos heidän kehonsa olisivat olleet hengen 
kontrollin alaisuudessa, ne olisivat voineet liikkua ja vastata 
oikealla tavoin.

Juuri siksi sinun täytyy oppia kesyttämään oma 
lihasi ja sen aistit hengellisten harjoitusten avulla. 1. 
kirjeessä Timoteukselle 4:8 sanotaan, “Sillä ruumiillisesta 
harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta 
on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä 
nykyisen että tulevaisen.” Sinun täytyy vahvistaa omaa 
henkeäsi ja sijoittaa se oikein, jotta sinulla voi olla 
hallintavalta oman kehosi ylitse.

Keskiviikko, 
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1. Korinttolaiskirje 2, Psalmit 107-108

YKSIVUOTINEN 

Luukas 17:1-10, 1. Samuel 2

KAKSIVUOTINEN 

Yksi näistä hengellistä harjoituksista, joita voit tehdä, 
on Raamatunjakeiden harjoitteleminen ulkoa. Vaikka 
Raamatunjakeita on tarkoitus säilyttää sinun sydämessäsi, 
on silti todella tärkeää, että treenaat oman mielesi pitämään 
ne myös siellä ja muistamaan ne. Yksi toinen hengellisen 
harjoituksen muoto on paasto ja rukous. Kun paastoat 
ja rukoilet, opit laittamaan oman kehosi hallintavaltasi 
alaisuuteen. Kehosi saattaa kapinoida ensi alkuun, mutta 
älä anna sille periksi. Riippumatta siitä, milloin sinulla on 
mahdollisuus tehdä hengellinen harjoitus, tee se iloisesti. 
Sillä tavoin sinä kesytät oman lihasi ja sen aistit sekä asetat 
sen oman henkesi alaisuuteen.

1. Korinttolaiskirje 9:27; 1. Timoteus 4:7

Henkeni on elossa Jumalalle ja herkkänä Hänen johdatuksensa 
puoleen. En ole aistien varassa toimiva ihminen ja kieltäydyn 
siksi toimimasta lihan impulssien ja tahtomisten mukaan. Olen 
lähtöisin ylhäältä ja etsin siksi ainoastaan niitä asioita, jotka ovat 
ylhäältä, jossa Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Halleluja!

Harjoittele joka päivä ulkoa vapaavalintainen Raamatunjae.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VALO SINUN 
HENGELLESI 

LUETAAN RAAMATUSTA Psalmi 18:28 GNB
“OI HERRA, sinä annat minulle valon; sinä hälvennät pimeyteni.”

(Jumalan Sana hälventää 
tietämättömyyden)

KESKUSTELLAAN

Muistan sen, miten annoin nuorempana 
tietämättömyyttäni elämäni Kristukselle 

useita kertoja. Muistin joka kerralla kaikki kyseisen 
viikon aikana tekemäni väärät asiat, mistä johtuen tunsin 
itseni tuomituksi ja niinpä menin aina sunnuntaisin 
seurakuntaan ”syntymään uudesti”. Tällaisessa tilanteessa 
oli todella hirveää olla, sillä suurin osa minulla olleesta 
tiedosta perustui aistitietoon, ei Jumalan Sanaan. 
Minulle selvisi vasta siinä vaiheessa, kun aloin opiskella 
itse Raamattua, että minun ei tarvinnut antaa elämääni 
Kristukselle yhä uudelleen ja uudelleen. Minusta tuli uusi 
luomus jo sillä ensimmäisellä kerralla, jolloin annoin 
sydämeni Kristukselle.

Ihmisen tietämättömyyden alue on hänen pimeä 
alueensa. Tietämättömyydessä eläminen on pimeydessä 
elämistä. Niinpä sinun täytyy opiskella Jumalan 
Sanaa itseäsi varten, sillä Jumalan Sana hälventää 
tietämättömyyden.

Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 8:12 
NKJV, ”Minä olen maailman valo. Se, joka minua seuraa, 
ei vaella pimeydessä, sillä hänellä on oleva elämän valo.” 
Sillä, missä tämä pimeys on, ei ole mitään merkitystä; 
olipa se sitten sinun opinnoissasi, terveydessäsi tai 

Torstai, 
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1. Korinttolaiskirje 3, Psalmit 109-112
YKSIVUOTINEN 

Luukas 17:11-19, 1. Samuel 3
KAKSIVUOTINEN 

perheessäsi. Jos vain antaisit Jumalan Sanan valon hallita 
omaa henkeäsi, se tulisi loistamaan sinun polullesi ja 
antamaan sinulle johdatusta menestyksen ja voiton 
suuntaan. Ylistys Jumalalle!

Jesaja 9:2; Jesaja 42:16

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että poistat minusta 
kaikki tietämättömyyden varjot Sanasi loistavan voiman kautta. 
Kun mietiskelen tänään sinun Sanaasi, elämäni polku tulee 
valaistuneeksi niin, että näen sen edistymisen ja menestyksen 
tien, jonka olet asettanut eteeni samalla, kun loistan omalle 
maailmalleni valon majakkana, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mietiskele Psalmia 119:104-105: “Sinun asetuksistasi minä saan 
ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun 
sanasi on minun jalkaini lamppu ja valo minun tielläni.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OLET 
ESIRUKOILIJA 

LUETAAN RAAMATUSTA Heprelaiskirje 4:16
“Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että 
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan 
aikaan.”

(Löydä armo kadotetuille!) 

 KESKUSTELLAAN

Olen aina innoissani hengessäni, kun ajattelen 
tätä totuutta: voimme saada laupeuden ja 

löytää avuksemme armon tarpeen vaatiessa, emmekä 
vain itsellemme, vaan myös toisille. Meitä ei ole pyydetty 
rukoilemaan tai anomaan sitä Jumalalta, vaan tulemaan 
rohkeasti armon istuimen eteen ja saamaan sen. Tämä 
tarkoittaa nyt sitä, että me voimme saada armon kadotetuille. 
Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi, “…[Ihan] niin kuin Isä on 
lähettänyt Minut, niin lähetän minäkin teidät… jos annatte 
jonkun synnit anteeksi, ne ovat anteeksi annetut; jos muistatte 
jonkun synnit, ne muistetaan” (Johannes 20:21,23 AMPC)

Tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit julistaa kierolle tai 
pahalle, ”Jeesuksen Nimessä, sinulle on annettu anteeksi”, 
sillä sinä olet saanut armon hänen hyväkseen armon 
valtaistuimelta. Voit aivan samalla tavalla saada armon omalle 
koulullesi, kaupungillesi tai maallesi, jopa sellaiselle porukalle, 
joka on täynnä hengellisesti ja moraalisesti konkurssin 
tehneitä ihmisiä. Voit rukoilla tällä tavoin, ”Isä, Jeesuksen 
Nimessä minä saan armon heille. Anna pelastuksen Hengen 
tulla vapautetuksi heidän ylleen Jeesuksen Nimessä!” Kyllä, 
sinä voit saada armon oman kaupunkisi tai maasi kieroille, 

Perjantai, 
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1. Korinttolaiskirje 4, Psalmit 113-116

YKSIVUOTINEN 

Luukas 17:20-30, 1. Samuel 4

KAKSIVUOTINEN 

pahoille ja kadotetuille ihmisille; voit löytää armon avuksesi 
tarpeen vaatiessa.

Jumalan valtaistuinhuoneessa on yltäkylläinen määrä 
armoa auttamaan kadotettuja, sairaita ja alaspainettuja. Sinun 
on aika astua omaan asemaasi esirukoilijana saadaksesi 
laupeuden ja löytääksesi armon avuksi tällaisille maailmassasi 
oleville ihmisille.

Psalmi 107:1; Efesolaiskirje 2:4

Rakas Isä, kiitän sinua siitä laupeuden ja armon yltäkylläisyydestä, 
joka virtaa armosi valtaistuimelta! Vastaanotan sen juuri nyt: armon 
kadotettujen sielujen pelastumiseen omassa naapurustossani, 
kaupungissani ja maassani. Siirrettäköön verho heidän mieliensä 
yltä syrjään niin, että Kristuksen kirkkaudentäyteisen Evankeliumin 
valo loistaa heidän mieliinsä tuoden heille pelastuksen ja 
parantumisen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kirjoita ylös niiden viiden ihmisen nimet, joiden puolesta tulet 
esirukoilemaan tällä viikolla.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VAELLA VALOSSA 

LUETAAN RAAMATUSTA Psalmi 119:127-130 AMPC
“...Rakastan käskyjäsi enemmän kuin [sädehtivää] kultaa, kyllä, 
enemmän kuin [täydellisesti] puhdistettua kultaa. Siksi kunnioitan 
oikeina kaikkia, kyllä, kaikkia Sinun ohjeitasi; vihaan kaikkia 
vääriä teitä. Sinun todistuksesi ovat ihmeellisiä [ylittävät kaiken 
ihmisen laatiman]; siksi [katuva] olemukseni pitää ne [kuulee, 
vastaanottaa, rakastaa ja noudattaa niitä]. Sinun sanojesi 
sisäänpääsy ja avautuminen antaa valon; niiden avautuminen 
antaa ymmärryksen (erottelu- ja käsityskyvyn] yksinkertaiselle.”

(Valaistumista Jumalan 
Sanasta!)

 KESKUSTELLAAN

Tämä Sananpaikka ei sano, että Jumalan Sana 
antaa valon. Se sanoo pikemminkin, että Jumalan 

Sanan ”sisäänpääsy” antaa valon. Ei siis riitä, että Jumalan 
Sana on Raamattusi lehdillä. Sen täytyy päästä sisään sinun 
henkeesi. Kun se menee sinun henkeesi, vastaanotat silloin 
valoa ja ymmärrystä! Yhtäkkiä alat vain nähdä asioita sillä 
tavoin kuin Jumala ne näkee.

Jumalan Sana on todellinen valo (Johannes 1:9), joka 
paljastaa totuuden kaikista asioista. Se paljastaa sen, kuka 
sinä todella olet, mitä voit tehdä sekä myös Kristuksessa 
olevan perintösi. Kun annat Jumalan Sanan valaista 
omaa henkeäsi, ympärilläsi olevat negatiiviset olosuhteet 
tulevat hälvennetyiksi Jumalan kirkkauden ja ylenpalttisen 
huolenpidon tullessa todellisiksi sinulle.

Anna Jumalan Sanan olla se valo, jonka avulla näet 

Lauantai
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1. Korinttolaiskirje 5, Psalmit 117-118
YKSIVUOTINEN 

Luukas 17:31-37, 1. Samuel 5-6
KAKSIVUOTINEN 

kaikki asiat. Anna sen johdattaa sinua kaikessa tekemisessäsi 
– opinnoissasi, talousasioissasi, ihmissuhteissasi ja kaikilla 
muillakin elämäsi osa-alueilla. Kieltäydy vaeltamasta 
pimeydessä tai vaeltamassa pienemmässä valossa; 
vastaanota sen sijaan valaistumista Jumalan Sanasta!

Psalmi 119:105; Daniel 2:22

Vaellan päivittäin Jumalan Sanan valossa. En tule tässä 
maailmassa olevien luonnollisten olosuhteiden liikuttamaksi. 
Jumalan Sana on se valo, jonka avulla toimin kaikissa 
minua koskevissa asioissa. Olen tietoinen Jumalan suuresta 
huolenpidosta minua kohtaan ja nautin siitä, sillä näen Hänen 
Sanansa suuremmalla valolla. Halleluja!

Opettele ulkoa Psalmi 119:130 (käytä Amplified Classic 
-Raamatunkäännöstä).

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TEE JUMALAN 
SANASTA ITSELLESI 

HENKILÖKOHTAINEN! 

LUETAAN RAAMATUSTA Jaakob 1:21 AMPC
“…Hankkiutukaa eroon kaikesta epäpuhtaudesta ja valtoimenaan 
riehuvasta ylikasvaneesta pahuudesta, ja vastaanottakaa ja 
toivottakaa tervetulleeksi nöyrällä (hellällä, vaatimattomalla) 
hengellä  [sydämiinne] istutettu ja juurtunut Sana, joka pitää 
sisällään voiman pelastaa teidän sielunne.”

(Anna Jumalan Sanan 
palvella sinua)

KESKUSTELLAAN

On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka käyvät kyllä 
seurakunnassa, mutta he eivät koskaan ota siellä 

kerrottua sanomaa niin, että se olisi kohdistettu juuri heille. 
He kokevat aina pastorin viittaavan vain johonkuhun toiseen, 
erityisesti, jos hän korjaa jostain negatiivisesta asiasta. 
Otetaanpa esimerkiksi Susanna ja Marika, jotka kinastelivat 
edeltävänä päivänä. Nyt he molemmat ovat seurakunnassa 
ja käykin niin, että pastori käsittelee juuri silloin kateutta, 
riitaa ja pahuutta. Susanna kokee nyt yhtäkkiä saaneensa 
oikeutuksen ja alkaa silmäillä Marikaa omahyväisesti, ikään 
kuin sanoen, ”Toivottavasti kuuntelet nyt.”

Tällainen käytös on väärä lähestymistapa Susannalta 
Jumalan Sanan suhteen. Pastorin sanoma kerrottiin 
heille molemmille, mutta Susanna missasi sen mukanaan 
tuoman siunauksen, sillä hän ei tehnyt Jumalan Sanaa 
henkilökohtaiseksi itselleen. Hän vain ajatteli, että kyse 
ei ollut hänestä itsestään, vaan Marikasta, jonka täytyi 
kuulla se, mitä pastorilla oli sanottavanaan. Aina, kun olet 
seurakunnassa ja Jumalan Sana tulee sinun luoksesi, tee 
siitä aina henkilökohtainen ja ota se vastaan itseäsi varten. 
Älä vain istuskele toivoen, että joku sinua loukannut henkilö 
kuuntelisi pastorin saarnaa: vastaanota Sana itseäsi varten.

Sunnuntai, 
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1. Korinttolaiskirje 6, Psalmit 119:1-112

YKSIVUOTINEN 

Luukas 18:1-8, 1. Samuel 7-8

KAKSIVUOTINEN 

Ihan yhtä lailla, älä anna huomiotasi ainoastaan 
lempiaiheillesi ja ignooraa sitä myöten kaikkia niitä muita 
aiheita, jotka eivät ihan samalla tavoin uppoa sinuun. 
Raamattu sanoo, ”Jokainen kirjoitus on Jumalan hengittämä 
(annettu Hänen inspiroimanaan) ja on hyödyllinen ohjeeksi, 
nuhteeksi sekä tuomaan esiin synnin, korjaamaan virheistä 
sekä opettamaan kuuliaisuudessa [ja] treenaamaan 
vanhurskaudessa (pyhässä elämässä, yhdenmukaisessa 
linjassa Jumalan tahdon kanssa ajatusten, tarkoituksen ja 
tekojen suhteen” (2. Timoteus 3:16 AMPC). Joten riippumatta 
siitä, opettaako Sanan julistaja vauraudesta vai antaako hän 
korjausta Jumalan Sanan kautta vääränlaiseen asenteeseen 
liittyen, ota se Jumalan Sanana juuri sinua itseäsi koskien.

Sananlaskut 9:12; Luukas 6:41-42

Kieltäydyn olemasta omahyväinen. Ylpeydellä ei ole mitään 
sijaa minussa. Kun vastaanotan tänään Jumalan Sanan nöyrästi 
omaan sydämeeni, koen sen muuttavan voiman, Jeesuksen 
Nimessä!

Mietiskele 2. kirje Timoteukselle jakeita 3:16-17 NIV: ”Kaikki 
Raamatun Kirjoitukset ovat Jumalan hengittämiä ja sopivia 
opetukseksi, kuritukseksi, korjaukseksi ja treenaukseksi 
vanhurskaudessa niin, että Jumalan palvelija olisi kaikin puolin 
varustettu kaikkiin hyviin töihin.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SANATUT-SANATUT-
KAINKAIN

“Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän 
poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät 
näkyjä, vanhuksenne ennusunia” (Joel 2:28).

Profetialla on kaksi sovellusta: ennustaminen ja esiin 
puhuminen. “Ennustaminen” ei tarkoita nyt samaa 
kuin ennustusten kertominen, kämmenestä tai 
tähdistä ennustaminen, kristallipalloon tuijottaminen 
tai horoskooppien lukeminen. Raamatun mukaan 
ennustaminen tarkoittaa sitä, että kerrotaan etukäteen 
Jumalan mielessä olevat asiat jotakuta tiettyä henkilöä tai 
ihmisryhmää, paikkaa tai tapahtumia koskien.

“Esiin-puhuminen” taas tarkoittaa sitä, että puhutaan 
ääneen tai kerrotaan niitä asioita, mitä Jumalan mielessä 
on. Kyse on tietyn Jumalan antaman Sanan julistamisesta 
jollekulle tai jotakuta ihmistä, ihmisryhmää, paikkaa, 
tapahtumaa tai jopa tiettyä aikakautta koskien. Profetian 
lahja on annettu kaikille niille kristityille, joilla on Pyhä 
Henki, sen mukaan miten Henki tahtoo. Profetian lahja 
on rohkaisemista, lohdutusta ja rakentamista varten; sillä 
ei ole välttämättä tekemistä ilmestyksen kanssa. Raamattu 
sanoo, ”Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta 
kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua (1. Korinttolaiskirje 
14:31). Me kaikki voimme profetoida.

Profetia on siis ääneen puhuttu voimantäyteinen sana, joka 
kertoo joko etukäteen tapahtumista tai tuo Jumalan Sanan 
sen hetkiseen tilanteeseen. Profetian lahjassa toimiminen 
tarkoittaa sitä, että sinä puhut ääneen voimantäyteisiä 
sanoja – sellaisia sanoja, jotka ovat täynnä Jumalan 
kyvykkyyttä aikaansaadaksesi muutoksia ja saadaksesi 
asioita tapahtumaan. Kun profetoit, puhut silloin sellaisia 
sanoja, jotka eivät vaikuta ainoastaan vain tämänhetkiseen 
elämääsi, vaan myös tulevaisuuteesi. Jumala on suunnitellut 
sinun suusi olemaan elämäsi kompassina. Tarvitset sitä 
saapuaksesi unelmiesi tulevaisuuteen.

“PROFETIA”



 54 5555

Minä todistan!

“Koin haasteita erityisesti omassa 
henkilökohtaisesssa elämässäni ja minun täytyi 
tehdä joitakin kriittisiä päätöksiä. Olin sellaisessa 
mielentilassa, että tarvitsin todella upgreidauksen 
Jumalan Sanan kautta ja olen todella iloinen 
huomatessani sen faktan, että Jumalan Sana 
todella toimii.

Koko elämäni on muuttunut kaikilta osin paljon 
kirkkaudentäyteisemmäksi. Teen erinomaisia 
päätöksiä ja olen täysin poikkeuksellinen kaikissa 
opinnoissani. Minulta ei puutu rahaa enkä 
sairastu. Uskoni tulee vahvistetuksi päivittäin, sillä 
vastaanotan jatkuvasti rikasta Jumalan Sanaa 
TeeVon kautta.

TeeVo on toden totta Hengen antama päivän 
sana nuorille. Tahdon kiittää Pastori Chris 
Oyakhilomea siitä, että hän on siunannut minua 
niin suurenmoisesti!

Alex Y.,
Gambia
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VAALI 
KOHTELIAISUUTTA

LUETAAN RAAMATUSTA Kolossalaiskirje 4:6 AMPC
“Antakaa puheenne olla kaiken aikaa armollista [miellyttävää ja 
mukaansatempaavaa), suolalla karaistua [niin kuin se olikin], [jotta 
ette koskaan kärsisi tappiota] tietääksenne sen, miten teidän tulisi 
vastata kenelle tahansa [joka esittää teille kysymyksen].

(Puhu armollisia sanoja)

 KESKUSTELLAAN

Kohteliaisuus ei ole merkki heikkoudesta, vaan 
Jumalan erinomaisuuden toiminnasta sinussa. 

Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä 3:13-14, “Kuka on viisas ja 
ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin 
tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta 
jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin 
älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.” Toisin 
sanoen siis, kun käytät oikeita sanoja puhuessasi toisille, 
tuot silloin esiin sinussa olevaa Jumalan viisautta. Mutta 
sydämensä katkeruudesta ihminen tuo esiin kovia sanoja ja 
puhuu loukkaavasti.

Anna sanojesi heijastella sinussa elävän Jumalan 
Hengen läsnäoloa. Kolossalaiskirjeessä 4:6 sanotaan, ”Olkaa 
armollisia puheessanne. Tavoitteena on tuoda keskustelussa 
esiin paras toisista, eikä iskeä heitä maahan tai sulkea heitä 
pois” (MSG). Anna sanojesi olla rakentavia, rohkaisevia, 
inspiroivia, rauhoittavia ja kehittäviä. Älä lausu ääneen sellaisia 
sanoja, jotka voisivat saada aikaan kipua toisissa tai aloittaa 
riidan heidän keskuudessaan.

Raamattu sanoo 2. kirjeessä Timoteukselle 2:24, “Mutta 

Maanantai, 
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1. Korinttolaiskirje 7, Psalmit 119:113-176
YKSIVUOTINEN 

Luukas 18:9-17, 1. Samuel 9
KAKSIVUOTINEN 

Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä 
kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään.” Näe 
toiset Jumalan silmin ja puhuttele heitä sen mukaisesti. Ole 
puheissasi nöyrä (Jaakob 4:6). Älä käytä loukkaavia sanoja 
puhuessasi toisille äläkä korota ääntäsi heitä vastaan. Elä 
korkeampaa hyvän kommunikaation elämää ja tulet näkemään 
sen, miten Jumalan ojennettu käsivarsi tulee liikkumaan sinun 
puolestasi.

Sananlaskut 15:1; Tiitus 3:2

Elämäni on Jumalan kunniaksi. Kun mietiskelen tänään Jumalan 
Sanaa, minun mieleni tulee uudistetuksi, aikaansaaden sen, että 
ajattelen oikeita ajatuksia ja sanon oikeita sanoja. Tiedän, mitä 
sanoa ja tiedän myös, milloin ja miten sanoa se. Tuon puhuessani 
toisista parhaan esiin ja palvelen näin armoa heidän sydämiinsä.

Kirjoita ylös kolme kohteliasta tapaa, jotka tahdot saada 
käytäntöön tästä hetkestä lähtien.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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ELÄ 
MENESTYKSEKKÄÄSTI 

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Mooseksen kirja 39:2 KJV
“Ja HERRA oli Joosefin kanssa ja hän oli vauras mies; ja hän oli 
egyptiläisen isäntänsä talossa.”

 (Ole vauras ja tehokas!)

KESKUSTELLAAN

Joosefia kuvailtiin “vauraaksi mieheksi”, vaikka hän 
oli orjana Potifarin talossa. Tämä näyttää meille 

sen, että vauraus ei ole riippuvainen siitä, minkä työuran 
sinä valitset, vaan tulosta sinun henkesi erinomaisuudesta. 
Avausjakeemme sana ”vauras” on käännetty sellaisesta 
hepreankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ”olla vauras ja 
tehokas”. Niinpä Joosef ei ollut ainoastaan vain vauras, vaan 
hän oli myös tehokas. Vaikka hänet oli myyty orjuuteen, 
häntä oli syytetty väärin perustein ja hänet oli vangittu, 
hänen koettelemuksensa eivät pilanneet hänen henkensä 
laatua. Hän tunnisti, että Herra oli hänen kanssaan ja niinpä 
hän toi esiin vauraan miehen henkeä.

Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen jakeessa 15:4, “Sillä 
kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, 
että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta 
olisi toivo.” Tämä tarkoittaa nyt sitä, että Joosefin tarina on 
kirjoitettu meille opiksi. Voitaisiinko nyt siis sanoa, että sinä 
olet vauras ja tehokas tekemissäsi asioissa?

Se sama Herra, joka oli Joosefin kanssa, elää tänä 
päivänä sinun kanssasi ja sinussa Pyhän Hengen Persoonana 
(1. Korinttolaiskirje 3:16). Jeesus sanoi puhuessaan Hänestä, 
”…Mutta Auttaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä 

Tiistai, 
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1. Korinttolaiskirje 8, Psalmit 120-127
YKSIVUOTINEN 

Luukas 18:18-27, 1. Samuel 10
KAKSIVUOTINEN 

Minun nimessäni, Hän tulee opettamaan teille kaikki asiat 
ja muistuttamaan teitä…” (Johannes 14:26 NKJV). Sinussa 
elävä Pyhä Henki tulee opettamaan sinulle sen, miten voit 
olla entistä tehokkaampana kaikissa niissä asioissa, joita 
Jumala on kutsunut sinut tekemään. Sinun tulee kuitenkin 
tunnistaa Hänen pysyvä läsnäolonsa sinun sisälläsi ja omassa 
elämässäsi.

1. Mooses 39:5; Filippiläiskirje 4:13

Isä, kiitän sinua Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä siitä, 
että teet työtäsi minussa, vaikuttaen minussa sekä tahtomista 
että tekemistä sinun hyvän tahtosi mukaisesti. Kiitos, että olet 
siunannut minua ja tehnyt minusta siunauksen. Kiitos, että saat 
minut menestymään ja olemaan tehokas kaikessa siinä, mitä teen, 
Jeesuksen Nimessä! Aamen.

Mietiskele Joosuan kirjan jaetta 1:8: ”Älköön tämä lain kirja sinun 
suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin 
noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä 
onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VASTAANOTA 
JUMALAN VASTAUS 

LUETAAN RAAMATUSTA Psalmi 107:19-20 NKJV
“He itkivät ongelmissaan Herran puoleen ja Hän pelasti heidät 
ahdingosta. Hän lähetti oman Sanansa, ja paransi heidät, ja pelasti 
heidät tuholta.”

(Jumalan Sana toimii)

KESKUSTELLAAN

Oletko koskaan kuullut jonkun sanovan, ”Olen 
rukoillut, että Jumala auttaisi minut pois tästä 

tilanteesta, mutta mikään ei ole muuttunut?”
Ymmärräthän sen, että on sinun omalla vastuullasi, 

ei Jumalan, aikaansaada muutos omassa tilanteessasi 
julistamalla uskon Sanaa. Jumalan vastuulla taas on lähettää 
sinulle Hänen Sanansa – se ainesosa, jota tarvitset muutosta 
varten. Raamattu sanoo Psalmissa 107:20 NKJV, ”Hän lähetti 
oman Sanansa, ja paransi heidät, ja pelasti heidät tuholta.”

Jumala pelastaa, parantaa, muuttaa ja siirtää oman 
Sanansa kautta. Hänen Sanansa on luotettava ja voit 
soveltaa sitä kaikissa elämän olosuhteissa. Riippumatta 
siitä, miten kauhealta sinun tilanteesi saattaakaan näyttää, 
Jumalan Sana voi toimia sinun hyväksesi ja tuoda 
tarvitsemasi muutoksen. Jopa silloin, jos tahdot asioiden 
menevän hyvästä paremmalle tolalle tai paremmasta 
parhaaseen, Jumalan Sana voi silti toimia sinun hyväksesi. 
Raamattu sanoo, “Sillä se sana, jonka Jumala puhuu, on 
elävä ja täynnä voimaa [tehden siitä aktiivisen, toimivan, 
energisoivan ja tehokkaan]…” (Heprealaiskirje 4:12 AMPC).

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan Sanassa on 

Keskiviikko, 
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1. Korinttolaiskirje 9, Psalmit 128-134

YKSIVUOTINEN 

Luukas 18:28-34, 1. Samuel 11-12

KAKSIVUOTINEN 

sisäänrakennettu voima olosuhteissasi tarvittavan muutoksen 
aikaansaamiseksi. Kun vastaanotat Jumalan Sanan omaan 
henkeesi, se tuottaa elämässäsi sitä, mistä se puhuu. Jos 
esimerkiksi vastaanotat Jumalan Sanan parantumista koskien 
ja toimit siinä, se tulee aikaansaamaan sinussa parantumisen. 
Samalla tavalla opintomenestyksesi tulee kohentumaan, kun 
toimit opintojasi koskien Jumalan Sanassa. Opi ottamaan 
laatuaikaa Jumalan Sanan opiskelulle ja mietiskelemiselle. Se 
on se tapa, miten voit katapultata itsesi erinomaisuuteen.

Jesaja 55:11; Heprealaiskirje4:12 AMPC

En lannistu haasteista, sillä luotan siihen, että Jumalan Sana on 
täysin kyvykäs aikaansaamaan tahtomani muutoksen. Sydämeni 
on avoimena vastaanottamaan Jumalalta ja toimin aina nopeasti 
Hänen Sanassaan. Päihitän tänään kaikki vaikeudet ja menestyn 
kaikessa siinä, mitä teen, sillä toimin Hänen Sanassaan.

Puhu tänään kielillä ja julista voimaa täynnä olevia sanoja omaa 
päivääsi koskien.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TUO UUSI 
SISÄÄN

LUETAAN RAAMATUSTA Jesajan kirja 43:18-19

“Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä 
teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, 
minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”

 (Muuta vanha järjestys)

KESKUSTELLAAN

Yksi pääsyistä sille, miksi kouluissa pidetään 
pistokokeita, testejä ja muita kokeita on se, että 

nähtäisiin miten hyvin oppilaat ovat oppineet. Yhtä tärkeää 
on myös se, että käyt läpi aina aika ajoin sitä, miten hyvin 
asiat sujuvat sinun elämässäsi henkilökohtaisesti, jotta voit 
paikantaa ne osa-alueet, joissa sinun täytyy tehdä asiat 
eri tavoin ja tehdä parannuksia. Et voi vain jatkaa asioiden 
tekemistä samalla tavoin kuin olet ne aina tehnyt ja odottaa 
silti eri lopputulosta.

Jopa Jumala sanoi erään kerran, ”…minä teen uutta…” 
(Jesaja 43:19). Hän antoi israelilaisille tiukat lait seurattaviksi, 
mutta he eivät onnistuneet seuraamaan niitä. Jumala jylisi 
Siinain vuorelta ja israelilaiset pakenivat peloissaan Hänen 
luotaan! Lopulta Hän muutti koko järjestyksen ja voitti 
meidät luokseen rakkaudella.

Joten, tehdään tämä siis tänään selväksi. Jos tahdot 
jotain erilaista verrattuna siihen, mitä koet tällä hetkellä, 
sinun täytyy tehdä silloin merkittäviä muutoksia ja alkaa 
tehdä asioita eri tavalla. Sinun täytyy vaihtaa vanha 
ajattelutapasi ja alkaa soveltamaan uusia ideoita. Ehkäpä 

Torstai, 
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1. Korinttolaiskirje 10:1-13, Psalmit 135-138
YKSIVUOTINEN 

Luukas 18:35-43, 1. Samuel 13
KAKSIVUOTINEN 

sinua on sanottu hitaaksi ja laiskaksi opiskelijaksi, mutta 
tahdotkin nyt tehdä uuden vaikutuksen ja saada erinomaisia 
merkintöjä opettajaltasi. Silloin sinun täytyy vaihtaa vanha 
tapasi. Aloita heräämällä aikaisemmin, jotta voit olla valmiina 
ajoissa ja saapua kouluun aikaisin. Panosta enemmän aikaasi 
ja huomiotasi tehtäviisi ja palauta ne aina oikeaan aikaan. 
Toimi näin jatkuvasti ja eikä aikaakaan, kun alat nähdä 
merkittäviä tukoksia ja saamaan fantastista kiitosta.

Sananlaskut 22:29; Jesaja 43:18-19 GNB

Rakas Isä, kiitos siitä, että autat minua tunnistamaan ne alueet, 
joissa minun täytyy tehdä merkittäviä muutoksia samalla, kun 
ohjaan suuntani menestykseen ja suurenmoisuuteen. Sitoudun 
seuraamaan tarkasti niitä päätöksiä ja suunnitelmia, jotka inspiroit 
minua tekemään tänään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kirjoita lista niistä asioista, joissa sinun täytyy tehdä muutoksia 
ja kirjoita myös tietoisesti ylös ne askeleet, jotka tulet ottamaan 
saadaksesi aikaan nämä muutokset ja toteuta sitten ne! 
Älä jätä asioita vain sanoiksi paperille, vaan tee niistä oma 
henkilökohtainen kehitysprojektisi!

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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USKO ON OIKEA 
VALUUTTA

LUETAAN RAAMATUSTA Heprealaiskirje 11:32-33
“Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin 
Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista 
ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät 
vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, 
tukkivat jalopeurain kidat.”

(Laita uskosi toimimaan)

 KESKUSTELLAAN

Sinun on tarkoitus Jumalan lapsena käyttää Jumalan 
Sanassa olevaa uskoasi käsitelläksesi eri tilanteita ja 

haasteita. Raamattu kertoo Uskon kunniagalleriassa olevista 
tietyistä miehistä ja naisista, jotka saavuttivat uskonsa 
avulla suurenmoisia asioita Jumalan Valtakunnan hyväksi 
(Heprealaiskirje 11:32-33). Nämä suurenmoiset uskon 
miehet ja naiset kukistivat elinaikanaan valtakuntia ja tekivät 
yliluonnollisia asioita; he hallitsivat omaa maailmaansa!

Raamattu kertoo siitä, miten he toivat esiin 
vanhurskautta, tarkoittaen sitä, että kun toiset mukautuivat 
vääryyteen, he pitivät puolensa totuudessa ja voittivat. 
He olivat kuin Isaskarin lapset, joiden Raamattu kertoo 
ymmärtäneen aikoja ja aikakausia (1. Aikakirja 12:32).

Voit tehdä tänä päivänä omassa maailmassasi suuria 
asioita uskon kautta. Voit myös tehdä vanhurskauden 
töitä ja hengittää elämää niihin tilanteisiin, jotka olivat jo 
kuolleita. Voit kohentaa opintomenestystäsi uskon kautta; 
voit suoriutua opinnoissasi ja kaikissa muissa tekemissäsi 

Perjantai, 
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1. Korinttolaiskirje 10:14-11:1, Psalmit 139-141

YKSIVUOTINEN 

Luukas 19:1-10, 1. Samuel 14

KAKSIVUOTINEN 

asioissa niin hyvin, että koko maailma tulee ihmettelemään 
sinua. Usko on sinun valuuttasi; hallitse sen avulla omaa 
maailmaasi.

Joosua 1:5; Heprealaiskirje 11:1

Hallitsen maailmaani Jumalan Sanan avulla. Uskon Sana on 
sydämessäni ja mielessäni; kun puhun sen ääneen, se saa aikaan 
tahtomani tuloksen. Tuon esiin vanhuskautta kaikkialla siellä, 
missä liikun, aikaansaaden suuria muutoksia ja voittaen maailman 
Jumalan Sanalla uskon kautta. Halleluja!

Käy läpi keskeneräiset tavoitteesi vuodelle 2022 ja julista uskossa, 
että ne ovat täytetyt, Jeesuksen Nimessä!

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TUO ESIIN JUMALAN 
RAKKAUTTA 

LUETAAN RAAMATUSTA Efesolaiskirje 3:17-19
“Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, 
rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja 
oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

(Sinulla on Hänen 
rakkauden luontonsa)

 KESKUSTELLAAN

Yllä olevat jakeet ovat Apostoli Paavalin kaunis 
rukous Kristuksen Ruumiin puolesta. Hän tekee 

siinä meille tiettäväksi sen, että me täytymme Jumalan 
koko täyteydellä tuntemalla Kristuksen rakkauden. Kun 
Kristuksen rakkaus tekee työtään sinussa, tulet rakastamaan 
silloin jokaista kohtaamaasi ihmistä, riippumatta siitä, miten 
arvottomilta, merkityksettömiltä tai ei-rakastettavilta he 
saattavat näennäisesti vaikuttaa.

Kun Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa 
3:16, ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän 
antoi ainokaisen Poikansa…” siinä ei viitata rakennuksia, 
autoja, koneita, kasvillisuutta, meriä ja vuoria täynnä olevaan 
maailmaan, vaan ihmisten maailmaan. Tämä tarkoittaa nyt 
sitä, että Hän rakastaa jokaista ihmistä tässä maailmassa. 
Sinun tulee rakastaa jokaista ilman minkäänlaista syrjintää: 
sinulla on kapasiteetti rakastaa Jumalan tavoin.

Anna rakkautesi niitä ihmisiä kohtaan, joiden puolesta 
Kristus kuoli, motivoida sinua sielujenvoittamiseen niin, 

Lauantai
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1. Korinttolaiskirje 11:2-34, Psalmit 142-145

YKSIVUOTINEN 

Luukas 19:11-19, 1. Samuel 15
KAKSIVUOTINEN 

että voit kääntää heidät pimeydestä valoon ja saatanan 
vallan alta Jumalan tykö.

Johannes 3:16; Efesolaiskirje 2:4-5 

Olen Jumalan lapsi ja minut on luotu Hänen rakkauden kuvan 
kaltaiseksi. Minulla on kyky rakastaa samalla tavoin kuin 
taivaallinen Isäni, joka antoi ainokaisen Poikansa Jeesuksen 
kuolemaan minun puolestani. Kristuksen rakkaus on saanut 
otteensa minusta ja tuon sitä esiin tavoittamalla omassa 
maailmassani olevia ihmisiä Jeesuksen Kristuksen Evankeliumilla, 
Halleluja.

Julista tänään Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia ainakin viidelle 
eri ihmiselle.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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KIINNITÄ 
HUOMIOTA! 

LUETAAN RAAMATUSTA Jesajan kirja 63:9-10
Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja 
hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja 
sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä 
kaikkina muinaisina päivinä. Mutta he niskoittelivat ja saattoivat 
murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin hän muuttui 
heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan.”

(Älä ignooraa Henkeä)

KESKUSTELLAAN

Sinun elämässäsi oleva Pyhän Hengen läsnäolo 
on yksi kaikista suurenmoisimmista siunauksista, 

joita sinulla on Jumalan lapsena. Hän on sinun etusi ja 
salaisuutesi kirkkaudentäyteiseen ja menestyksekkääseen 
elämään. Niinpä sinun täytyykin tunnistaa ja ottaa kaikki 
hyöty irti omassa elämässäsi Hänen palvelutyöstään.

Pyhän Hengen palvelutyönä on johdattaa ja opastaa 
sinua kaikissa elämäsi asioissa; Hänen palvelutyönään 
on antaa sinulle se viisaus ja ne neuvot, joita tarvitset 
voittaaksesi joka päivä. Tunnista tietoisesti Hänen 
läsnäolonsa sinussa ja sinun kanssasi ja opi antautumaan 
Hänelle jatkuvasti. Älä koskaan ignooraa Hänen neuvojaan. 
Raamattu sanoo Jesajan kirjassa 30:21, “Ja sinun korvasi 
kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai 
vasemmalle: “Tässä on tie, sitä käykää”.”

Kenen äänen arvelet olevan kyseessä? Kyse on Pyhän 
Hengen äänestä! Hän puhuu meille päivittäin elämämme 
ongelmia koskien Jumalan Sanan kautta, mutta monet 

Sunnuntai, 
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1. Korinttolaiskirje 12, Psalmit 146-150

YKSIVUOTINEN 

Luukas 19:20-27, 1. Samuel 16

KAKSIVUOTINEN 

ignooraavat Hänen ohjeensa, sillä Hänen äänensä ei ole 
koskaan vahva ja kova meitä kohtaan. Ehkäpä sinä olet 
saattanut puhua jollekulle töykeästi ja Pyhä Henki on 
korjannut sinua siitä. Ole nopea ottamaan onkeesi Hänen 
korjauksensa ja tee parannuksia. Muutoin Hänen aiemmin 
niin selkeä äänensä voi käydä pian heikoksi ja etäiseksi, 
jos jatkuvasti vain ignooraat Häntä. Päätä elää elämäsi sillä 
tavoin, että se tuo kunniaa Pyhälle Hengelle: arvosta Hänen 
läsnäoloansa elämässäsi ja tulet iloitsemaan siitä, että toimit 
niin.

Matteus 12:31; 1. Tessalonikalaiskirje 5:19

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä mahdollisuudesta tulla 
siunatuksi tänään sinun kallisarvoisen Sanasi kautta. En ole 
tietämätön saatanan juonista ja kieltäydyn joutumasta niiden 
uhriksi. Pidän saatanan ja helvetin joukot omien jalkojeni alla, 
jonne ne kuuluvatkin, Jeesuksen mahtavassa Nimessä. Aamen.

Rukoile kielillä 15 minuutin ajan ja mietiskele pitkin päivää 
Johanneksen evankeliumin jakeita 16:13-14.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TIETOVISATIETOVISA

1. Mikä näistä on totta?
 A.  Vain Jumalan Sana kantaa mukanaan voimaa.
 B.  Sinun sanasi eivät ole yhtä voimakkaita kuin Jumalan 
Sanat.
C.  Ihan niinkuin Jumalan Sanat kantavat ja kuljettavat mukanaan 
voimaa, myös sinun sanasi pitävät sisällään luovan kyvykkyyden 
tuottaakseen sinulle sadonkorjuun siitä, mitä sanot.
 D.  Ei mikään yllä olevista asioista. 
  (Vihje: Lue 1.8.2022 sanoma).

2. Aidon rakkauden harjoittaminen tarkoittaa kaikkia näitä 
alla listattuja asioita, paitsi ________________.
 A. Herrassa olevien veljiesi ja sisartesi rakastamista 
samalla tavoin kuin Kristus on rakastanut sinua.
 B. Auttamista ja avuntarpeessa oleville antamista.
 C. Ihmisistä välittämistä aidosti.
 D. Ainoastaan pelkkää rakkaudesta puhumista.
 (Vihje: Lue 6.8.2022 sanoma).

3. Mikä seuraavista on oikein?
 A. On väärin näyttää hyvältä ja nauttia elämästä.
 B. On parempi elää köyhyydessä ja mennä sitten 
taivaaseen.
 C. Köyhyydessä, epäonnistumisessa, sairaudessa 
ja tappiossa elämisellä ei ole mitään tekemistä taivaaseen 
menemisen kanssa.
 D. On ok olla rikas, mutta ei liian rikas. 
 (Vihje: Lue 12.8.2022 sanoma)
4.  Mitä sinun täytyy tehdä vastaanottaaksesi pelastuksen?
 A. Usko ainoastaan, että Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista.
 B. Ota pelastus vain vastaan.
 C. Tunnusta vain, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.
 D. Usko, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja 
tunnusta ääneen suullasi, että Jeesus Kristus on sinun elämäsi 
Herra.
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 (Vihje: Lue 13.8.2022 sanoma).
5. Jotkut kristityt kärsivät elämissään, koska ________________________
 A. Heidän haasteensa ovat ylitsepääsemättömiä.
 B.  He eivät ole käyneet koulua.
 C.  Heiltä puuttuu tarkkaa ja riittävää tietoa siitä, miten Jumalan 
Valtakunta toimii.
 D.  He eivät rukoile tarpeeksi.
 (Vihje: Lue 14.8.2022 sanoma)
6. Miten siirryt kristityn elämässäsi seuraavalle tasolle?               
 A.  Älä tee mitään muuta kuin rukoile ja paastoa.
 B.  Käy eri seurakunnissa joka sunnuntai.
 C.  Juurru Jumalan Sanaan.
 D.  Vastausvaihtoehdot A ja B. 
 (Vihje: Lue 15.8.2022 sanoma)
7. Mikä näistä seuraavista ei ole elokuun 17. päivän opetuksessa 
mainittu harjoitus kehon kesyttämiseen? 
 A. Punnerrukset.
 B. Paasto.
 C. Rukous.
 D. Raamatun jakeiden opetteleminen ulkoa. 
 (Vihje: Lue 17.8.2022 sanoma)
8. “Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että 
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan 
aikaan” – kyseinen Raamatun jae on:
 A. Efesolaiskirje 5:1.
 B. Heprealaiskirje 4:16.
 C. Filemon 1:4.
 D. 2. Johanneksen kirje 1:1.
 (Vihje: Lue 19.8.2022 sanoma)
9. Kohteliasuus tuo esiin ________________________
 A. Jumalan erinomaisuuden sinussa.
 B. Heikkouden merkit sinussa.
 C. Sinussa olevan pelon.
 D. Sinussa olevan sinisilmäisyyden. 
 (Vihje: Lue 22.8.2022 sanoma)
10. Kuka on Jumalan Läsnäolon Enkeli Jesajan kirjan jakeiden 63:9-10 
mukaan? 
 A. Enkeli Gabriel.
 B. Enkeli Mikael.
 C. Yksi niistä enkeleistä, jotka pelastivat Lootin Sodomasta.
 D. Pyhä Henki Itse.
 (Vihje: Lue 28.8.2022 sanoma)
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OLET JUMALAN 
PAPPI 

LUETAAN RAAMATUSTA    2. Tessalonikalaiskirje 3:1-2
“Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran 
sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin 
teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja 
häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.”

(Rukoile Jumalan
 ihmisten puolesta)

KESKUSTELLAAN

John Wesley, suuri Jumalan mies, sanoi kerran, 
”Vaikuttaa siltä, että Jumala ei tule tekemään mitään, 

ellemme me itse pyydä Häneltä.” Ei siis ihmekään, että hän 
aikaansai rukouksen kautta niin merkittäviä muutoksia omana 
aikanaan, niin omassa elämässään ja palvelutyössään kuin 
myös laajalti ympäröivässä yhteiskunnassa.

Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin jakeessa 18:1 siitä, 
että ihmisten tulee aina rukoilla, eikä väsyä. Sinun papillisena 
palvelutyönäsi kristittynä on rukoilla omien ympäri maailmaa 
asuvien siskojesi ja veljiesi puolesta niin, että Jumalan Sana 
tulisi saarnatuksi heidän kauttaan heidän kansakuntiensa 
jokaisessa osassa.

Paavali pyysi kirjeissään kristittyjä rukoilemaan hänen 
palvelutyönsä puolesta. Hän sanoi avausjakeessamme, “…
että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä 
usko ei ole joka miehen” (2. Tessalonikalaiskirje 3:2). Sanaksi 
”pelastua” käännetty kreikankielinen sana on “rhuomai”: se 
viittaa kosken tai tulvan kohinaan. Tämä antaa siis ymmärtää, 
että hän tarkoitti, että Jumala tulisi syöksymään kuin tulva 

Maanantai, 
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1. Korinttolaiskirje 13, Sananlaskut 1-2

YKSIVUOTINEN 

Luukas 19:28-40, 1. Samuel 17

KAKSIVUOTINEN 

vapauttaakseen omat ihmisensä nurjien ja häijyjen ihmisten 
käsistä, jotka vastustavat Evankeliumin julistamista.

Ala välittää siitä, mitä maassasi ja ympäri maailmaa 
asuville kristityille tapahtuu ja anna tämän välittämisen saada 
sinut polvillesi rukouksessa.

Roomalaiskirje 15:30; Efesolaiskirje 6:18-20

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minusta 
sellaisen esirukoilijan, joka seisoo muurinaukossa kaikkien ympäri 
maailmaa asuvien Jumalan lasten puolesta! Elän tänään tämän 
kutsumuksen mukaisesti rukoillen, että annat oikeat sanat, 
rohkeutta ja mahdollisuuden kaikille kristityille Evankeliumin 
julistamiseen, erityisesti niissä paikoissa, joissa Evankeliumin valo 
on vielä himmeä, niin että he julistaisivat sinun Sanaasi suurien 
ihmeiden, merkkien ja tunnustekojen kera, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Kirjoita ylös niiden viiden ihmisen nimet, joiden puolesta tulet 
rukoilemaan jatkuvasti tästä hetkestä lähtien. Voit lisätä vielä 
myöhemmin lisää nimiä tähän listaan.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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MIKSI ANTAA?

LUETAAN RAAMATUSTA 1. Mooseksen kirja 8:22
“Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, 
ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.”

(Antaminen lisää armoasi 
vastaanottaa)

KESKUSTELLAAN

Yksi sellainen Jumalan Sanan syvällinen periaate, 
joka takaa jatkuvan kasvun, on antamisen 

periaate. Sinun antamisesi vastaanottamisen mahdollistava 
kanava, sillä vastaanottamista ei voi olla ilman antamista. 2. 
Korinttolaiskirjeen jae 9:8 antaa meille jumalallista näkökykyä 
siihen, mitä antamisesi saa aikaan: ”Ja Jumala on voimallinen 
saamaan kaiken armon (kaikenlaisen suosion ja maalliset 
siunaukset) tulemaan teille yltäkylläisesti, niin että te aina 
ja kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte 
omavaraisia [omistatte tarpeeksi, ettekä tarvitse apua tai tukea 
ja olette varustetut yltäkylläisyydellä kaikenlaisiin hyviin töihin 
ja hyväntekeväisyyteen antamiseen]” (AMPC).

Toinen asia, mitä antamisesi tekee on se, että se auttaa 
sinua tuomaan esiin vanhurskauttasi: ”Ja hän, joka antaa 
siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja 
enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne 
hedelmät…” (2. Korinttolaiskirje 9:10).

Elämäsi kristittynä tulisi tuoda esiin taivaallisen Isäsi 
luonteenlaatua, joka antoi Hänen rakkaan Poikansa, Jeesuksen, 
meidän pelastuksemme tähden: ”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 

Tiistai, 
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1. Korinttolaiskirje 14, Sananlaskut 3-4

YKSIVUOTINEN 

Luukas 19:41-48, 1. Samuel 18

KAKSIVUOTINEN 

joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” 
(Johannes 3:16). Päätä tänään olla Isäsi kaltainen suurenluokan 
antaja ja aktivoi elämässäsi armo vastaanottamista varten.

2. Korinttolaiskirje 8:9; 2. Korinttolaiskirje 9:7

Investoin viisaasti ja oikein antaessani Evankeliumin 
eteenpäinmenemiseen ja Jumalan Valtakunnan laajenemiseen. 
Kun annan, vastaanotan, sillä Jumala kanavoi minua kohti 
siuauksia kaikkialta ympäri maailmaa, Halleluja!

Tee tänään kunnon päätös siitä, että tarkastelet aiempaa 
antamistasi ja lisäät Herralle antamisesi määrää.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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ILMAISU 
VANHURSKAUDESTA

LUETAAN RAAMATUSTA Psalmi 37:6
“ Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden 
ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän.”

(Vanhurskaus: Jumalan 
esiintullut tahto ja luonto)

KESKUSTELLAAN

Jotta voisit ymmärtää vanhurskautta, sinun täytyy 
ymmärtää ensin hyvän ja pahan sekä oikean ja 

väärän käsite. Raamatun mukaan hyvä ja paha, oikea ja 
väärä, voidaan tuomita tai päättää ainoastaan Jumalan 
luonnosta käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala paljastaa 
oman luontonsa ja tahtonsa ihmisille, jotta voisimme tietää, 
mikä on hyvä ja mikä taas paha, mikä oikein ja mikä väärin. 
Muutoin me emme tulisi koskaan tietämään mitä tehdä tai 
sitä, mitä Jumala meiltä odottaa.

Vanhurskaus on siis Isän tahdon ja luonnon ilmaisua. 
Hän on Tuomari: Hän päättää, mikä on hyvää ja mikä 
pahaa, mikä oikein ja mikä väärin, Hänen oman luontonsa 
mukaan. Hänen ilmestyksensä omasta Itsestään, Hänen 
luonnostaan, luonteenlaadustaan ja tahdostaan ovat 
kollektiivinen ilmaisu Hänen vanhurskaudestaan.

Meidän luonnolliset mielemme eivät voi käsittää 
Jumalan järkeilyn laajuutta ja sen mittaamatonta suuruutta. 
Jos Hän lähestyisi meitä niin monimutkaisena kuin Hän on, 
me emme voisi ymmärtää Hänestä yhtään mitään; niinpä 
Hän teki kaiken yksinkertaiseksi lähettämällä Jeesuksen 
meidän luoksemme. Jeesuksen, joka tuli ihmismuodossa, 
jotta me voisimme ymmärtää Jumalaa. Hän sanoi, ” …
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän…” (Johannes 14:9) ja 
Johanneksen evankeliumissa 10:30 Hän taas sanoi, ”Minä 
ja Isä olemme yhtä.” Hän tuli ilmaistakseen Isän tahdon 
ja luonnon; Hänet on kuvailtu meille Heprealaiskirjeen 

Keskiviikko, 
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1. Korinttolaiskirje 15:1-34, Sananlaskut 5-7

YKSIVUOTINEN 

Luukas 20:1-8, 1. Samuel 19

KAKSIVUOTINEN 

jakeessa 1:3 tarkkana kuvana Isästä. Hän oli, ja yhä on, 
täydellinen esiintulo ja ultimaattinen kuva Jumalasta. Ja me 
olemme sellaisia kuin Hän on (1. Johannes 4:17). Meidän 
vanhurskautemme on siis ilmaisua Isän tahdosta ja luonnosta.

Roomalaiskirjeessä 5:17 sanotaan, ”…niin paljoa 
enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan 
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen 
Kristuksen, kautta.” Tämä tarkoittaa nyt sitä, että meille on 
lahjoitettu kyky, auktoriteetti ja voima ilmaista, tuoda esiin 
ja ilmentää Isän tahtoa ja luontoa kaikkialla siellä, missä 
kuljemme: jokaisessa tilanteessa, tapahtumassa ja kaikkien 
asioiden suhteen. Halleluja!

1 . Pietari 2:9; Heprealaiskirje 1:3; 1. Johannes 4:17

Elämäni on Jumalan kunniaksi. Tuon jatkuvasti esiin kaikkialla Hänen 
hyvyyttään, tahtoaan ja luontoaan. Olen todiste siitä, millainen Hän 
on. Kuulun Hänelle ja olen palkintona Hänen hyvyydestään. Olen 
Hänen luonteensa, kauneutensa, erinomaisuutensa ja armonsa 
esiintuloa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kerro tänään jollekin toiselle siitä, mitä opit tämän päivän TeeVo-
artikkelista.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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Pelastusrukous

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

Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla 
ääneen:

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

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

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

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

ENGLANNIKSI

VASTAUKSET
POIKITTAIN: 1 Solomon, 6 Macedonia, 7 Abishag, 

8 Elijah, 9 Beautiful, 12 Transgression, 
15 Healed, 16 Heaven, 17 Elkanah, 

18 Philippi, 19 Bethsaida.    
 

ALASPÄIN 1 Sorcerer, 2 Language, 
3 Greek, 4 Cornelius, 5 Ninth, 

6 Mephibosheth, 10 Linen, 
11 Confusion, 13 Ethiopia, 

14 Sneeze.
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