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

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN HYÖDYN 
SAAVUTTAMISEKSI-

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

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

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

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

Johdanto

                       -Pastor Chris Oyakhilome

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 7,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2022 painos tästä päivän sanasta tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset 
tulevat virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua 
todella täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan 
kokemukseen Jumalan Sanassa. 
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Raamattu sanoo: “Ja Jumala on voimallinen 
saamaan kaiken armon (kaikenlaisen suosion ja 

maalliset siunaukset) tulemaan teille yltäkylläisesti….” 
(2. Korinttolaiskirje AMPC). Tämä tarkoittaa, että Herra 
ohjaa armon sinua kohti. Armo tuo hyväksyntää, kunniaa 
ja arvostusta. Se vetää oikeanlaiset ihmiset, olosuhteet ja 
resurssit luoksesi, jotka ovat linjassa Jumalan tarkoituksen 
kanssa elämäsi suhteen.

Julista aina vähän väliä: “Minä vaellan ja toimin armossa. 
Armo asettaa minut erilleen kunniaa ja erinomaisuutta varten. 
Minä olen armon lapsi.” Raamattu kehottaa ottamaan hyödyn 
irti siitä armosta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän 
armon avulla voit menestyä kaikenlaisissa pyrkimyksissä.

Tule tietoiseksi siitä, mitä juuri luimme avausjakeestamme. 
Siinä sanotaan, että Jumala on voimallinen saamaan KAIKEN 
armon tulemaan sinulle ja Hän teki tämän Kristuksessa 
Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että Hänen täyteydestään me 
kaikki olemme vastaanottaneet armoa armon päälle (Johannes 
1:16). Paavali kertoo meille niistä tuloksista, joita tämän 

HÄNEN ARMONSA TEKEMÄSSÄ 
TYÖTÄÄN SINUSSA

lauantai 1

Ja Jumala on voimallinen antamaan teille 
ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä 
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, 
vo idaksenne y lenpal t t i ses t i  tehdä 
kaikkinaista hyvää (2. Korinttolaiskirje 9:8).



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Efesolaiskirje 6:10-24 & Jesaja 31-32

Titus 1:1-16 & Jeremia 49

2. Pietari 1:2; Jaakob 4:6; 2. Pietari 3:18

ylitsevuotavaisen ja yltäkylläisen armon vastaanottaminen 
saa aikaan: “...Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat 
omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, 
elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen 
Kristuksen” (Roomalaiskirje 5:17).

Armo aikaansaa sen, että me hallitsemme (toimimme 
kuninkaina) elämässä! Tämä tarkoittaa, että sinä olet 
hallintavallassa. Sinä hallitset demonien, sairauksien, tautien, 
köyhyyden, epäonnistumisen ja kuoleman ylitse Kristuksessa 
Jeesuksessa. Ja koska Hänen armonsa tekee työtään sinussa, 
se, minkä suhteen toiset joutuvat kamppailemaan, tulee aina 
sinulle luonnollisesti ja vapaasti! Halleluja!

Minä aktivoin Jumalan armon ja voiman omassa elämässäni. 
Minä tunnustan uskossa, että olen armoitettu loistamaan ja 
täyttämään kutsumukseni Kristuksessa. Minä olen riittävä 
Kristuksen riittoisuudessa ja Hänen super yltäkylläinen armo 
riittää kaikkeen elämässäni, Herran Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Jokainen meistä on kutsuttuna tuomaan julki Jumalan 
kirkkautta sielujen voittamisessa. Meidän tulee viedä 

tämä Evankeliumin sanoma omassa maailmassamme oleville 
sekä myös kaukaisemmille alueille. Tämä tuo mieleeni erään 
pastorin todistuksen siitä, miten hänet oli lähetetty viemään 
Evankeliumia eräälle muslimi alueen hallitsijalle. Kun hän meni 
sinne ensimmäisen kerran, häntä ei otettu vastaan. Mutta 
vanhempi pastori, joka oli antanut hänelle tämän ohjeen, 
käski häntä menemään sinne uudelleen.

Hän meni sinne toisen kerran pelottomasti, vaikka hän 
tiesi, että hän voisi menettää henkensä, mutta he torjuivat 
hänet jälleen. Vanhempi pastori, joka oli vakuuttunut 
kuulleensa asiasta Herralta, sanoi hänelle vielä kolmannen 
kerran: “Mene sinne!” Ja hän meni jälleen. Tällä kertaa 
kukaan ei torjunut häntä. Halleluja! Hän toimitti sanoman 
perille oman henkensä uhalla. Tämä on jumalallista rohkeutta 
taivaasta tullutta ohjetta kohtaan.

Jumalan erityinen armo tekee tänä päivänä työtään Hänen 
lapsissaan sekä Seurakunnassa: kaikki tiet ovat avoimena 
ja kaikki muurit murtuvat julistamamme Evankeliumin ja 
Jeesuksen Nimen voimasta. Tätä tapahtuu kaikkialla, minne 

TUO ESIIN HÄNEN KIRKKAUTTAAN 
SIELUJEN VOITTAMISESSA

sunnuntai 2

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut 
meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran 
(2. Korinttolaiskirje 5:18).



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Filippiläiskirje 1:1-30 & Jesaja 33-34

Titus 2:1-15 & Jeremia 50

Apostolien teot 9:26-29; Apostolien teot 14:1-3; 
Apostolien teot 19:8; 1. Tessalonikalaiskirje 2:2

Rakas Isä, voimasi, joka pelastaa, parantaa, vapauttaa ja 
siunaa, on kiedottuna Evankeliumiin, joka on uskottu minun 
vastuulleni jakaakseni sitä toisille eteenpäin Henkesi voimassa. 
Minut on puettu Hengen rohkeuteen, jotta voin paljastaa 
vanhurskauttasi ja valoasi maailmassani oleville ihmisille sekä 
myös kauempanakin oleville, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

RUKOUS

menemme Rapsodia Todellisuuksista päivän sanan kanssa. 
Halleluja!

Julista Evankeliumia rohkeasti enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Muista, mistä me tulemme: uskonsankareiden 
ja apostolien sukulinjasta! Ajattele, minkälaisia he olivat 
omassa ajassaan ja mitä he tekivät tämän sanoman kanssa 
(opiskele Heprealaiskirje 11). Raamattu sanoo apostoleista: 
“...he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti” (Apostolien teot 
4:31). He julistivat kaikkialla, kunnes he olivat täyttäneet koko 
Jerusalemin omalla opillaan (Apostolien teot 5:28).

Tämä sama tapahtuu nyt myös meidän ajassamme: 
miljardit ihmiset kaikkialta eri puolilta maailmaa tulevat 
inspiroiduiksi ja muutetuiksi Evankeliumin sanoman 
välityksellä, koska me olemme samaa sukulinjaa, mitä 
menneiden aikojen apostolit ja profeetat myös olivat. Me 
tuomme julki Jumalan kirkkautta sielujen voittamisessa, koska 
me toimimme samassa armossa ja Pyhän Hengen voimassa! 
Halleluja!
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maanantai 3
KAIKKIEN IHMISTEN PUOLESTA 
RUKOILEMINEN ON PYHÄ ASIA

Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta
 (1. kirje Timoteukselle 2:1). 

Muutamia vuosia takaperin, kun puhuin Herralle, 
minulla oli joitakin kysymyksiä mielessäni. Miksi 

maailma näytti menevän niin väärään suuntaan, vaikka 
palvelutyöntekijät ja seurakunnat julistivat niin paljon? Miksi 
maailmassa oli niin paljon vaikeuksia ja vain vähän rauhaa? 

Herra alkoi pian näyttämään minulle tiettyjä asioita. Hän 
ohjasi minut 1. kirjeeseen Timoteukselle 2:1-2, jossa sanotaan: 
“Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten 
puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että 
saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa 
jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.” Hän näyttää meille tässä 
kohtaa sen, mitä meidän tulee priorisoida kaikkein tärkeimmäksi 
asiaksi, kun me rukoilemme. 

Me tahdomme kaikki viettää rauhallista ja hiljaista elämää. 
Me tahdomme kunniallisuutta yhteiskuntaamme. Mutta jotta 
tämä kaikki voi tapahtua, Raamattu kertoo, mitä meidän täytyy 
tehdä: rukoilla kaikkien ihmisten puolesta; kuningasten ja kaiken 
esivallan puolesta. Jumala tahtoo meidän rukoilevan “ennen 
kaikkea muuta”; toisin sanottuna tämä on kaikkein tärkeintä. 
Kyse on jumalallisesta ohjeesta. 

Me emme voi Jeesuksen Kristuksen Seurakuntana vain 
sivuuttaa tätä ohjetta ja odottaa, että saisimme elää rauhassa 



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

11

Filippiläiskirje 2:1-18 & Jesaja 35-37

Titus 3:1-15 & Jeremia 51

 Jeremia 29:7; Luukas 18:1; 1. Timoteukselle 2:1-4 AMPC

Rakas taivaallinen Isä, kiitos Hengestäsi, joka opastaa 
minua rukoilemaan oikein ja tehokkaasti. Rukoilen juuri nyt 
kaikkien ihmisten puolesta; kuninkaiden puolesta ja esivallan 
puolesta maailman kansakunnissa. Minä kiitän sinua siitä, 
että vanhurskaus valtaa alaa heidän sydämissään. Kaikkialla 
eri puolilla maailmaa, ihmisten elämät tulevat muutetuiksi 
Evankeliumin voiman ja vaikutuksen kautta niin, että siitä 
seuraa monia pelastumisia, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS

tai että rehelliset miehet ja naiset johtaisivat yhteiskuntiamme. 
Herran ohje on selkeä: Meidän tulee tietoisesti kokoontua yhteen 
rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta ja yhteiskuntamme 
erilaisten johtoryhmien puolesta: presidenttien, kuvernöörien, 
pormestareiden, koulujen johtajien sekä myös suurten ja 
vaikutusvaltaisten laitosten johtajien puolesta.

Jos  me rukoi lemme enemmän tähän tapaan, 
Jumalan vanhurskaus tulee perustetuksi kansakuntiimme, 
kaupunkeihimme ja yhteisöihimme. Ja kaikenlainen pahuus, 
kaaos ja terrorismi tulevat näin estetyiksi. Jos et ole vielä oppinut 
rukoilemaan tällä tavoin, aloita heti tänään.

Ehkäpä johdat soluryhmää tai toimit evankeliointi 
vastaavana tai pastorina seurakunnassa, opeta ja johdata 
jäsenesi rukoilemaan tähän tapaan. Esirukoile, rukoile ja kiitä 
ennen kaikkea muuta kaikkien ihmisten puolesta; kuninkaiden 
ja kaiken esivallan puolesta, ennen kuin rukoilet muiden 
asioiden puolesta.
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tiistai 4

1. Kuningasten kirjan luvussa 3 Raamattu kertoo meille 
Salomon kokemasta merkittävästä kohtaamisesta 

Herran kanssa. Salomo oli uhrannut yli tuhat polttouhria 
Jumalalle Gibeonissa. Ja samana yönä Herra ilmestyi hänelle 
unessa sanoen: “Salomo, pyydä mitä ikinä tahdot.”  

Salomo sanoi vastauksessaan: “Anna sentähden 
palvelijallesi ymmärtäväinen sydän tuomitakseni sinun 
kansaasi…” (1. Kuninkaiden kirja 3:9). Miten suuresti se 
miellyttikään Herraa, kun Salomo pyysi tätä! Mutta tämä on 
nyt se, mitä tahdon sinun huomaavan: tämän kohtaamisen 
jälkeen Salomonin sanottiin olevan viisain mies maan päällä. 
Raamattu sanoo: “Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja 
ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa 
meren rannalla, niin että Salomon viisaus oli suurempi kuin 
kaikkien Idän miesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Hän 
oli viisaampi kaikkia ihmisiä…” (1. Kuninkaiden kirja 4:29-31). 
Kuinka Salomo sai tämän viisauden?

Jumala ilmestyi hänelle ainoastaan unessa, kyse ei ollut 
fyysisestä kontaktista. Mutta Jumala puhui sanoja ja viisaus tuli 
näin välitetyksi Salomolle. 1. Kuninkaiden kirjassa 3:12 Herra 
sanoi Salomolle: “Niin katso, minä teen, niin kuin sanot: katso, 
minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin 
ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun 

VIISAUTTA SANOJEN KAUTTA
Mutta hänestä on teidän olemisenne 
Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on 
tehnyt meille viisaudeksi ja vanhurskaudeksi 

ja pyhitykseksi ja lunastukseksi
 (1. Korinttolaiskirje 1:30 KJV).



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Filippiläiskirje  2:19-3:1-11 & Jesaja 38-39

Filemon 1:1-9 & Jeremia 52

jälkeesi.” Salomo uskoi ja alkoi heti tuomaan viisautta esiin.
Jumala antoi Salomolle viisautta sanojen kautta; Hän 

sanoi sen ja se oli siinä! Tiesitkö, että Hän teki tämän saman 
myös meille? Vaikkakin meidän tapauksessa Hän antoi 
meille vielä jotain suurenmoisempaa kuin mitä Salomolla oli. 
Avausjakeemme sanoo, että Kristus Jeesus on tehty meille 
viisaudeksi. Ja Jeesus sanoi Itsestään: “tässä on suurempi kuin 
Salomo” (Luukas 11:31).

Jeesus Kristus (suurempi kuin Salomo) on sinun 
viisautesi - “sophia” (kreikaksi). “Sophia” on teoreettista 
viisautta ja näkökulmaa todellisuuksiin, asioiden kollektiivista 
ymmärtämistä. Kristus on erinomainen viisautesi. Vanhurskaan 
viisaus (kreikaksi phronesis) on annettu sinulle Kristuksessa 
Jeesuksessa. Se on käytännöllistä viisautta. Näin ollen Hän 
on antanut Kristuksessa sinulle kyvyn ymmärtää konsepteja 
ja nähdä niiden välisiä suhteita. Hän saa sinut tekemään ja 
sanomaan oikeita asioita ennen kuin ajattelet. Miten ihmeellistä 
tämä onkaan! 

Ajattele nyt niitä ihmeellisiä asioita, joita Salomo teki sen 
tähden, että Jumalan viisaus teki työtään hänessä! Sinä voit 
tehdä tänä päivänä paljon enemmän, koska olet suurempi kuin 
Salomo. Sinulla on Kristuksen viisaus. Siunattu olkoon Jumala!

Minä vaellan viisaudessa; voimassa, joka saa minut tekemään 
ja sanomaan oikeita asioita oikeaan aikaan oikealla tavalla, 
Jumalan tarkoituksen mukaisesti. Kristus on viisauteni. 
Tämä viisaus tekee tehokkaasti työtään minussa tuottaen 
hedelmänään vanhurskauden tekoja Jumalan kunniaksi! 
Halleluja!

RUKOUS

Luukas 1:17; Sananlaskut 16:16; Efesolaiskirje 1:15-17



14

finnish

keskiviikko 5

Elämän alkuperän selvittäminen on yksi tieteen 
kaikkein suurimmista mysteereistä. Kukaan ei ole 

koskaan luonut elämää. Ihminen ei ole päässyt selville elämän 
lähteestä tai substanssista. Mutta Johanneksen kirje 1:2 kertoo 
meille jotain syvällistä sanoessaan: “...elämä ilmestyi, ja me 
olemme nähneet sen….” 

Tämä tarkoittaa sitä, että elämä tuli esiin hämärän 
peitosta ja se näytettiin meille. Miten? Kenet tai minkä 
Johannes ja hänen aikansa ihmiset näkivät, jota he kutsuivat 
elämäksi? Se oli Jeesus! Hän on elämä persoonan muodossa. 
Halleluja! Kuvittelepa, että näkisit jonkun tai jotain, joka 
sanoo sinulle: “Minä olen elämä. Minä olen vastuussa sinun 
olemassaolostasi.” Mitä ajattelisit? 

No, se tapahtui. Tästä luimme juuri avausjakeessamme. 
Jeesus sanoi: “Minä olen tie ja totuus ja elämä….” Mikä 
ihmeellinen julistus! Kuka voisi koskaan uskaltaa sanoa jotain 
tällaista? Jeesus todisti oman väitteensä: Lasarus niminen 
mies oli kuollut ja haudattuna jo neljättä päivää, mutta he 
kutsuivat siitä huolimatta Jeesuksen paikalle. Kun Jeesus 
saapui, Hän sanoi Martalle, Lasaruksen siskolle: “Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka 
olisi kuollut” (Johannes 11:25).

JEESUS ON ELÄMÄ 

Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus 
ja elämä… (Johannes 14:6).



LISÄOPISKELUA VARTEN:
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Filippiläiskirje 3:12-4:1-3 & Jesaja 40-41

Filemon 1:10-25 & Valitusvirret 1

Johannes 10:10 AMPC; 1. Johannes 5:11-13 NIV; 
1. Johannes 1:1-3

Hetkeä myöhemmin Jeesus seisoi Lasaruksen haudalla ja 
“huusi suurella äänellä: Lasarus, tule ulos!” (Johannes 11:43). 
Paikalle kokoontuneiden ihmisten suureksi hämmästykseksi 
Lasarus heräsi henkiin! Halleluja! Mutta tämä ei ollut 
ensimmäinen kuollut, jonka Hän herätti eloon. Hän oli 
herättänyt myös lesken pojan Nainin kaupungissa (Luukas 
7:11-17) ja Jairuksen tyttären (Luukas 8:41-56). Halleluja! 

Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Jumala antoi Hänelle 
voiman kaiken lihan ylitse, että Hän antaisi iankaikkisen 
elämän kaikille niille, jotka Jumala oli antanut Hänelle 
(Johannes 17:2). Tämä pitää sisällään kaiken sen, mitä hän tuli 
tekemään; ja tämä on kaikkein suurinta: Hän tuli antamaan 
meille elämän. Sinä vastaanotit tämän elämän ja tulit 
osanottajaksi jumalallisesta luonnosta, kun uudestisynnyit. 1. 
Johanneksen kirje 5:11-12 sanoo: “...tämä elämä on hänen 
Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan 
Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” Kunnia Jumalalle!

Minussa on Jumalan elämä ja luonto, koska olen uudestisyntynyt. 
Tämä Jumala-elämä tekee minusta voittamattoman ja saa 
minut kulkemaan aina voitossa, kunniassa, hallintavallassa 
ja erinomaisuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

TUNNUSTUS
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torstai 6

Jumalan Sana on Jumalan viisaus. Sananlaskujen luvusta 
8 voimme lukea viisauden vetoomuksesta. Esimerkiksi 

18. jakeessa viisaus sanoo: “Minun tykönäni on rikkaus ja 
kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.” Miksi tästä 
huolimatta maailmassa on sitten enimmäkseen köyhiä 
ihmisiä? Tämä johtuu siitä, että monet jättävät viisauden 
huomiotta.

Ja Viisaus sanoo vielä: “Minä vaellan vanhurskauden 
polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, 
jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni 
heidän aarrekammionsa” (Sananlaskut 8:20-21). Tämän 
pelkästään pitäisi jo riittää siihen, että uppoudut päivittäin 
Sanan opiskelemiseen ja meditoimiseen. Kun annat Sanalle 
huomiosi, silloin annat huomiosi Viisaudelle.

Ikävä kyllä, monet eivät ole kouluttaneet itseään 
korottamaan Viisautta, rakastamaan ja juhlimaan 
Viisautta. Miten sinä sitten korotat tai kunnioitat Viisautta? 
Kunnioittamalla Sanaa. Antamalla Sanalle ensimmäisen sijan 
elämässäsi, tehden Sanasta ainoan tuomarisi.

Sananlaskut 4:7-8 sanoo: “Viisauden alku on: hanki 

KOROTA VIISAUTTA

Eikö viisaus huuda, eikö ymmärrys anna 
äänensä kuulua? (Sananlaskut 8:1).
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Filippiläiskirje 4:4-23 & Jesaja 42-43

Heprealaiskirje 1:1-14 & Valitusvirret 2

Sananlaskut 8:1-21

viisautta… Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se 
kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet.” Jumalan viisaus — 
Jumalan Sana — vie sinut kunnian paikalle. Tämä tarkoittaa, 
että jos sinä et korota Jumalan Sanaa omassa elämässäsi sekä 
toisten elämissä, silloin et tule pääsemään kunnian paikalle.

Tämä Sanan paikka sanoo myös, että Viisaus tulee 
korottamaan sinut. Tämä tarkoittaa, että jos korotat 
Jumalan Sanaa, sinulla tulee olemaan ylennyksiä omassa 
elämässäsi. Saatat ehkä saada ylennyksen töissä tai koulussa, 
mutta elämässä ylennyksen saaminen tulee siitä, kun sinä 
korotat ja annat Sanalle ensimmäisen sijan elämässäsi. Tee 
päätös mielessäsi, että tulet aina kunnioittamaan Herraa 
kunnioittamalla ja korottamalla Hänen Sanaansa.

Minä uppoudun Sanaan ja näin ollen elämäni on Jumalan 
viisauden ilmaisua. Kun otan aikaa Jumalan Sanan opiskelulle 
ja meditoimiselle, opin tuntemaan Isän luonnetta entistä 
paremmin. Minulla on näkökykyä nähdä Hänen täydelliseen 
tahtoonsa ja minä vaellan arvollisesti Hänen edessään 
miellyttäen Häntä kaikessa. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Kun olen opiskellut Raamattua, olen ymmärtänyt, 
että Jumala ei ole koskaan jättänyt meitä pimentoon 

minkään suhteen. Esimerkiksi, ne laulut, joita me laulamme, 
niiden tulee olla oman aikakautemme mukaisia, mutta monet 
eivät ole ymmärtäneet tätä. Meidän on ylistettävä Jumalaa 
oman aikakautemme mukaisesti — sen mukaisesti, missä 
olemme menossa Jumalan kalenterissa — Hänen profetaalisessa 
ajoituksessa, ja sen mukaisesti, missä me olemme suhteessamme 
Jumalaan.  

Jos et ymmärrä tätä, saatat ajatella, että kaikki laulut 
ovat ihan hyviä, mutta se ei pidä paikkaansa. Kun apostoli 
Johannes oli karkotettu Patmoksen saarelle, hän selitti Hengen 
ilmestystä kolmesta eri ryhmästä. Ensimmäinen ryhmä löytyy 
Ilmestyskirjasta 5:8-9. Tässä on kyse neljästä elävästä olennosta 
ja 24 vanhimmasta. Apostolit kuuluvat 24 vanhimman joukkoon 
ja he edustavat seurakuntaa. Lue heidän laulun sanoitukset 
Ilmestyskirjasta 5:9. 

Toinen ryhmä löytyy Ilmestyskirjasta 14:1-3. Tässä on kyse 
144 000 (noin 12 000 jokaisesta Israelin heimosta). Raamattu 
sanoo: “Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja 
neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia 
sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka 
ovat ostetut maasta” (Ilmestyskirja 14:3).

LAULAMME OMAN AIKAKAUTEMME 
MUKAISESTI

Jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan 
armotalouden mukaan, joka minulle on 
annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni 

Jumalan sanan (Kolossalaiskirje 1:25). 

perjantai  7
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Kolossalaiskirje 1:1-23 & Jesaja 44-45

Heprealaiskirje 2:1-9 & Valitusvirret 3

Ilmestyskirja 5:9; Ilmestyskirja 15:3-4

He lauloivat laulua, mutta kukaan ei voinut ymmärtää sitä, 
mitä he lauloivat. Miksi? Koska tämä laulu ei kuulunut neljän 
olennon ja 24 vanhimman aikakauteen.

Viimeisenä tulee kolmas ryhmä — suuren ahdistuksen 
pyhät — jotka ovat saaneet voiton pedosta tullessaan tapetuiksi 
Jeesuksen Kristuksen Nimen tähden. Tämä löytyy Ilmestyskirjan 
luvusta 15. Mutta nämä suuren ahdistuksen ajan pyhät, jotka 
jakautuvat kahteen ryhmään (juutalaisiin ja niihin, joista tuli 
kristittyjä Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen) lauloivat kahta 
laulua. He lauloivat Mooseksen laulua ja he lauloivat Karitsan 
laulua (lue Ilmestyskirja 15:3-4).

Tämä antaa välittömästi Jeesuksen Kristuksen Seurakunnalle 
ymmärryksen siitä, että meidän laulumme on oltava saamamme 
ilmestyksen ja oman aikakautemme mukaista. Meidän tulee 
laulaa lauluja, jotka todella ylistävät ja palvovat Jumalaa. Lauluja, 
jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa sen kanssa, ketä me 
olemme Kristuksessa, mikä on hallintavaltamme ja perintömme 
Hänessä (Ilmestyskirja 1:6; 5:10). Halleluja!

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet valinnut minut tuntemaan ja 
vaeltamaan sinun tahtosi tuntemisessa kaikessa viisaudessa 
ja hengellisessä ymmärtämisessä. Pyhä Henki opastaa minua 
vaeltamaan valossasi ja totuudessasi aina ja iankaikkisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumala kommunikoi meille jatkuvasti, mutta monet 
eivät ole riittävän tarkkaavaisina havaitakseen 

Hänen signaalejaan. Meidän ja taivaallisen “päämajamme” 
välillä on olemassa viestintäjärjestelmä. Pyhä Henki toimii 
valtakuntamme jumalallisessa päämajassa ja Hänellä on 
kapasiteetti kommunikoida jokaiselle meistä missä tahansa, 
saman aikaisesti ja milloin tahansa. Todellisen Evankeliumin 
sotilaan ja palvelutyöntekijän täytyy kuunnella kaiken aikaa 
päämajastamme tulevia signaaleja ja ohjeita.

Ihmiset kantavat mukanaan puhelimia, jotkut pelkästään 
vain sen tähden, että he tahtovat puhua. Mutta minä 
kannan omaani pääsiassa vain oman kirjoittamiseni vuoksi. 
Ennen näiden hienojen laitteiden tuloa minulla oli aina 
kirjoitusvälineet mukanani. Minun täytyi pitää ne mukanani, 
koska olin oppinut käytännön kokemusteni kautta, että Herra 
saattaa yhtäkkiä sanoa minulle jotain tärkeää. Joten olen aina 
valmiina. Hengellinen yhteyteni ei koskaan pätki. 

To i s in  ku in  matkapuhe l inverkko jen ,  jo iden 
tomintavarmuudet vaihtelevat, verkkoyhteys jumalalliseen 
päämajaamme ja sieltä tänne päin ei koskaan katkea. Kyse on 

SIGNAALEJA JUMALALLISESTA 
PÄÄMAJASTA 

Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan 
valvokaamme ja olkaamme raittiit
 (1. Tessalonikalaiskirje 5:6).

lauantai 8
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Kolossalaiskirje 1:24-2:1-5 & Jesaja 46-47

Heprealaiskirje 2:10-18 & Valitusvirret 4-5

Jesajan 30:21; Johannes 16:13-15 AMPC

kuitenkin siitä, kuinka valppaana sinä olet vastaanottamaan. 
Yhteys on päällä silloinkin, kun sinä nukut. Joskus olen 
herännyt yhtäkkiä, koska Jumalan Henki on sanonut minulle 
jotain, johon olen herännyt, ja sen ylös kirjoittaminen, mitä 
Hän sanoi, on osoittautunut viisaaksi tavaksi toimia. 

Treenaa itsesi kuuntelemaan aina Henkeä. Ole aina 
odottavaisena sen suhteen, että Hän puhuisi sinulle. Kun on 
rukouksen aika, pidä kirjoitusmateriaalit lähellä. Ja kun rukoilet, 
kuuntele Hänen ääntä hengessäsi ja toimi välittömästi niissä 
asioissa, joita Hän kehottaa sinua tekemään. Pysy yhteydessä 
Pyhän Hengen kautta. Pysy rukouksen täyteisenä ja anna 
huomiosi Raamatun kirjoitusten opiskelulle. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kyvykkyydestä kuulla ja 
tunnistaa äänesi. Kun puhut minulle Sanastasi käsin ja neuvot 
minua sisimmästäni käsin, minä vastaan ohjaukseesi ja 
kehotuksiisi sekä vastaanotan siunauksesi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme Passion käännöksestä sanoo: 
“Vuodattakaa kaikenlainen huoli ja stressi hänen 

päällensä ja jättäkää se sinne, sillä hän huolehtii teistä aina 
lempeästi.” Hän siis kehottaa sinua vierittämään huolesi ja 
murheesi Jeesukselle. Miten rohkaisevaa tämä onkaan! Tämä 
on selkeä kutsu elämään loppumattomassa rauhassa ja ilossa. 
Halleluja!

Amplified käännös sanoo sen näin: “Heittäen kaikki 
huolenne [kaikki ahdistuksenne, kaikki murheenne, kaikki 
huolenaiheenne, kerralla ja kertakaikkisesti] Hänelle, sillä 
Hän välittää teistä hellästi {ja} huolehtii tarkkaavaisesti 
teistä.” Tämä tarkoittaa, että mikään ei jää sen ulkopuolelle. On 
olemassa ihmisiä, jotka huolehtivat aivan liikaa ja ovat tulleet 
niin monien asioiden vaivaamiksi. Näyttää siltä, että heidän 
suorastaan täytyy murehtia ollakseen “onnellisia”. Mikä kamala 
tapa elää!

Mutta Jumala rakastaa sinua. Hän välittää sinusta suurella 
kiintymyksellä ja Hän katsoo perääsi suojelevasti. Tämä on sitä, 
mitä Hän sanoo Itsestään sinua koskien. Hän ei tahdo sinun 
hätäilevän tai huolehtivan mistään. Murehtiminen varastaa ilosi 
ja heikentää tehokkuuttasi.

Saatat sanoa: “Mutta murehtimani asiat ovat Jumalan 
Valtakunnan asioita. Tavoitteenani on voittaa paljon sieluja, 
joten se saa minut murehtimaan.” Ei. Hän käski meitä voittamaan 
sieluja, mutta Hän ei käskenyt meitä murehtimaan heidän 

VIERITÄ NE JEESUKSELLE
Ja heittäkää kaikki murheenne hänen 

päällensä, sillä hän pitää teistä huolen
 (1. Pietarin kirje 5:7).

sunnuntai  9
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Kolossalaiskirje 2:6-23 & Jesaja 48-49

Heprealaiskirje 3:1-11 & Hesekiel 1-2

Matteus 6:25-33; Matteus 11:28-30 AMPC

voittamisesta. Joten kieltäydy murehtimasta! Sano aina vähän 
väliä: “Minä kieltäydyn ahdistumasta yhdenkään asian tähden. 
Sen sijaan, tuon kaiken rukouksella ja anomisella kiitoksen 
kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja näin ollen Hänen rauhansa, 
joka ylittää kaiken ymmärryksen, vartioi sydämeni ja mieleni 
Kristuksessa Jeesuksessa.”

Ne asiat, joita Hän on pyytänyt meitä tekemään, eivät 
ole koskaan taakkoja. Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa 
11:28-30: “Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni 
harteillenne ja oppikaa minusta… Näin teidän sielunne löytää 
levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani 
on kevyt.” Se on siinä! Hän on ottanut kaiken stressin pois 
elämästäsi. Sinun tehtävänäsi on vain toimia Hänen Sanassaan. 
Älä ole mistään huolissasi, vaan tuo kaikessa pyyntösi  rukouksella 
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle ja niin Hänen rauhansa, 
joka ylittää kaiken ymmärryksen, tulee varjelemaan sydämesi ja 
mielesi Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.

Minä olen täynnä iloa, koska kylven Kristuksen armossa ja 
kirkkaudessa sekä Evankeliumin täysissä siunauksissa. Olen 
tietoinen siitä, että Jumala rakastaa minua, välittää minusta 
ja on kiinnostunut jokaisesta pienestäkin yksityiskohdasta 
elämässäni. Kaikki, mikä liittyy minuun, on tehty täydelliseksi! 
Minä elän rauhassa ja toimin levosta käsin aina ja iankaikkisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 10

Jotkut ovat uppoutuneet työhönsä ja muihin 
aktiviteetteihin aina niin suurissa määrin, että he 

ovat menettäneet keskittymisensä sen suhteen, millä on 
todellisuudessa merkitystä — Jumalan Sanalla! He ovat niin 
kiireisiä monien aktiviteettiensa kanssa, että heille ei jää aikaa 
Sanassa olemiseen; sen opiskelemiseen ja meditoimiseen. 
Tämä on väärin!

Jumalan Sana on elämäsi ruokaa. 1. Pietarin kirje 1:23 
sanoo: “Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, 
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta.” Sinä olet syntynyt Sanasta ja 
ainoastaan Sana voi ylläpitää sinua. 1. Pietarin kirje 2:2 
sanoo: “Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan 
väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte 
pelastukseen.”

Todellinen ja kestävä menestys tulee Jumalan Sanan 
tietoisesta meditoimisesta: “Älköön tämä lain kirja sinun 
suustasi poistuko, vaan sinun tulee meditoida sitä päivät 
ja yöt, että havaitsisit ja toimisit kaiken sen mukaisesti, 
mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä teet oman tiesi 
menestyksekkääksi, ja silloin sinä käsittelet asioita viisaasti 
ja menestyt” (Joosua 1:8 AMPC).

ANNA HUOMIOSI TARPEELLISIMMALLE

 Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut 
hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois 

(Luukas 10:42).
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Kolossalaiskirje  3:1-4:1 & Jesaja 50-51

Heprealaiskirje 3:12-19 & Hesekiel 3

Sananlaskut 4:20-22; Psalmi 119:16

Kun Herra Jeesus neuvoi Marttaa Luukkaan evankeliumissa 
10, Hän kertoi yksiselitteisesti sen, mikä hänen tulisi asettaa 
etusijalle: Sana! Hän sanoi: “...Martta, Martta, sinä huolehdit 
ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria 
on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois” (Luukas 
10:41-42).

Ei ihme, että Henki sanoo meille Kolossalaiskirjeessä 
3:16 AMPC: “Antakaa Kristuksen (Messiaan) [puhuman] 
sanan tehdä kotinsa [sydämiinne ja mieliinne] ja asua 
teissä [kaikessa sen] rikkaudessa, kun opetatte, kehotatte 
ja koulutatte toinen toistanne kaikessa näkökyvyssä, 
älykkyydessä ja viisaudessa [hengellisissä asioissa ja kun 
laulatte] psalmein, virsin ja hengellisin lauluin veisaten 
melodioita Jumalalle [Hänen] armonsa sydämissänne.”

Anna huomiosi Sanalle ja ole yhteydessä Pyhän Hengen 
kanssa! Vietä päivittäin laatuaikaa rukouksessa ja niin 
tulet kokemaan sellaista rauhaa ja menestystä — sellaista 
siunauksen määrää ja kirkkautta elämässäsi, jota et olisi voinut 
koskaan edes kuvitella mahdolliseksi. Halleluja!

Rakas Isä, olen niin suuresti siunattu ja tullut muutetuksi 
kuullessani ja vastaanottaessani Sanaasi tänään! Jopa juuri 
nyt, Sanasi herättelee minussa uskoa ja karkottaa kaikenlaiset 
huolet, epäilykset ja pelot. Armosi Sana rakentaa minua ja 
siksi vaellan Kristuksessa olevassa perinnössäni. Aamen.

RUKOUS



28

finnish

Jotkut sanovat ylistävänsä Jumalaa, mutta he sanovat 
ainoastaan: “Herra, minä ylistän sinua”. Mutta totuus 

on se, että he eivät ole todellisuudessa ylistäneet Häntä. 
Antaaksesi jollekulle lahjan, et voi vain sanoa: “Minä annan 
sinulle lahjan” ilman, että teet mitään. Sinun täytyy myös 
toimittaa lahja kyseiselle henkilölle. Sinä et anna lahjaa 
suullasi, vaan sinä toimit sen suhteen!

Samasta on kyse Herran ylistämisessä, kiittämisessä ja 
palvonnassa. Kun teet sitä, siinä tulee olla sisältöä. Kun sanot: 
“Herra minä siunaan sinua”, niin ala sitten todella siunaamaan 
Häntä! Miten siunaat Häntä? Antamalla Hänelle kiitosta: sinä 
kiität Häntä siitä, kuka Hän on ja mitä Hän on tehnyt. Kiität 
Häntä siitä kirkkaudesta, joka on elämässäsi.

Kun kiität Häntä, siinä tulee olla mukana tarkoitusta. 
Mihin kiittämisesi liittyy? Sinun tulee siis sanoa: Herra minä 
kiitän sinua siitä, tästä ja tuosta.” Kiitoksesi täytyy yhdistyä 
johonkin, koska muutenhan sinä vain mutisit sanoja. Jos minä 
tulisin luoksesi ja sanoisin: “Kiitos”, sinä tahtoisit tietää, että 
mistä oikein kiitän sinua.

Jopa siihen, kun Hän kehottaa meitä olemaan sydän 
täynnä kiitosta, liittyy tarkoitus. Sydämelläsi on jotain, josta 

YLISTYKSELLÄ TÄYTYY OLLA 
TARKOITUS

Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat, 
niiden tulee palvoa häntä hengessä ja 
totuudessa (Johannes 4:24 KJV).

tiistai  11
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Kolossalaiskirje 4:2-18 & Jesaja 52-53

Heprealaiskirje 4:1-16 & Hesekiel 4

Heprealaiskirje 13:15 AMPC; Efesolaiskirje 5:20; 
1. Tessalonikalaiskirje 5:18

kiität Häntä. Minä saatan rukoilla itsekseni sanoen: “Isä, 
kiitos.” Mutta tämä johtuu siitä, että sydämelläni on niin 
monia asioita, joita en sano ääneen, koska Jumala näkee 
sydämeeni. Sydämelläni on kauniita ajatuksia siitä, mitä Hän 
on tehnyt minulle tai sanonut minulle, joista ilmaisen Hänelle 
kiitostani.

Joten aina, kun kiität Häntä, siinä täytyy olla mukana 
merkitys; siinä tulee olla sisältöä. Tämä sisältö on huultesi 
hedelmää, jotka antavat kiitoksen Hänen Nimelleen: 
“Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika 
kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen 
nimeänsä ylistävät” (Heprealaiskirje 13:15).

Rakas Isä, olen kiitollinen sinulle koko sydämeni pohjasta 
armostasi, laupeudestasi, viisaudestasi ja voimastasi, 
joiden kautta elän tänään voitokkaasti menestyen kaikessa 
tekemisessäni. Kiitos kirkkaudestasi elämässäni. Sinä olet 
vanhurskas, pyhä, armollinen, ystävällinen ja puhdas. 
Kuningaskuntasi on iankaikkinen ja sinä hallitset maailman 
kansakuntia vanhurskaudessa. Siunattu olkoon Herran Nimi 
iankaikkisesti! Aamen.

RUKOUS
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Jeesuksen Kristuksen Seurakunta on totuuden pylväs 
ja perustus. Kyse ei ole uskovaisten yhteisöstä tai 

organisaatiosta. Seurakunta on Jumalan huone ja Raamattu 
on hyvin selkeä sen suhteen, miten meidän tulee käyttäytyä 
Jumalan huoneessa. Meiltä odotetaan tietynlaista käytöstä. 

Kun me sanomme, että Seurakunta on Jumalan huone, 
se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että yksilötasolla sinun kehosi on 
Jumalan huone. Ja toiseksi, paikallisen seurakunnan jäsenet 
— paikalliset seurakuntalaiset — toimivat Jumalan huoneena. 
Kolmanneksi, sitä paikkaa tai rakennusta, jossa pidämme 
jumalanpalveluksiamme, kutsutaan myös Jumalan huoneeksi. 

Kaikissa kolmessa viittauksessa Jumalan huone vaatii ja 
ansaitsee kunnioitusta. Herra on pyhä. Herra on puhdas. Herra 
on vanhurskas. Siksi oman elämäntapamme ja käytöksemme 
Hänen “huoneessaan” — palvellessamme ja palvoessamme 
Häntä — on oltava Hänen luonteensa mukaista. Sen täytyy 
tapahtua Sanan mukaisesti Pyhän Hengen voimassa. 

Kun opiskelet Raamattua, sinulle selviää sieltä, mitä Hän 
sanoo sen suhteen, mitä meidän tulisi tehdä ja mitä taas ei. 
Nämä eivät ole käskyjä, vaan kuvia siitä, keitä me olemme 

KÄYTÖKSESI JUMALAN HUONEESSA

Että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla 
Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan 
seurakunta, totuuden pylväs ja perustus
 (1. kirje Timoteukselle 3:15).

keskiviikko 12
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1. Tessalonikalaiskirje 1-2:1-16 & Jesaja 54-56

Heprealaiskirje 5:1-14 & Hesekiel 5-6

Efesolaiskirje 4:22-23 NIV; Roomalaiskirje 12:2 GNB

ja miten meidän tulisi elää. Hän sanoo esimerkiksi fyysistä 
kehoasi koskien: “Käytä kehoasi vanhurskauden välineenä” 
(Roomalaiskirje 6:13). Ja sitten Roomalaiskirjeessä 12:1 Hän 
sanoo: “Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta 
kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, 
Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
jumalanpalveluksenne.”

Roomalaiskirje 16:17 sanoo: “Mutta minä kehotan 
teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan 
erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka 
te olette saaneet; vetäytykää pois heistä.” Sinun ei tulisi 
aiheuttaa Jumalan huoneessa, seurakunnassa, erimielisyyksiä 
ja loukkaantumisia Jumalan ihmisten keskuuteen. Sinun ei 
tule vaeltaa kapinallisuudessa tai tottelemattomuudessa, vaan 
uskossa, toivossa, rakkaudessa ja nöyryydessä. Halleluja! 

Kun opiskelen ja omistaudun Sanan palvelutyölle, henkeni 
tulee jumalallisilla totuuksilla kyllästetyksi. Mieleni kohoaa 
ajattelemaan Kuningaskunnan ajatuksia, mikä saa minut 
tuomaan esiin Sanan luonnetta päivittäisessä elämässäni, ja 
tämä taas saa Jumalan kirkkauden tulemaan ilmi elämässäni 
yhä entistä enemmän, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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torstai 13

Herra Jeesus on kuninkaiden Kuningas ja herrojen 
Herra. Kun Hän syntyi, Raamattu sanoo: “...tietäjiä 

tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: Missä on 
se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 
hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä 
kumartamaan” (Matteus 2:1-2). Hänestä ei tullut kuningasta. 
Hän syntyi kuninkaana.

Johanneksen evankeliumin luvusta 18 löydämme Hänen 
oman todistuksensa, kun Pilates kysyi Häneltä: “‘Sinä 
siis kuitenkin olet kuningas?’ Jeesus vastasi: ‘Sinäpä sen 
sanot, että minä olen kuningas’” (Johannes 18:37). Hänen 
vastauksensa tarkoitti: “Sinä olet oikeassa.” Hän antoi 
myöntävän vastauksen. Itse asiassa jakeessa 39, kun Hän 
puhui juutalaisille, Pilatus vahvisti Jeesuksen kuninkuuden, 
kun hän sanoi: “...tahdotteko siis, että päästän teille 
juutalaisten kuninkaan?”

Jos Jeesus olisi kiistänyt kuninkuutensa, Pilatus ei olisi 
kutsunut Häntä juutalaisten kuninkaaksi. Apostolien teoissa 
2:30 KJV Pietari sanoi puheessaan: “Koska hän oli profeetta 
ja hän tiesi, että Jumala oli valalla vannoen luvannut 
hänelle (Daavidille), että hänen kupeittensa hedelmän, 
lihan mukaisesti, hän asettaisi Kristuksen istumaan 
valtaistuimelleen.”

Johanneksen evankeliumissa 12:13, kun Hän saapui 

JEESUS ON HERRA JA KUNINGAS 
…Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on 
antava meidän nähdä se autuas ja ainoa 
valtias, kuningasten Kuningas ja herrain 

Herra (1. Timoteus 6:14-15).



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

33

1. Tessalonikalaiskirje 2:17-3:1-13 & Jesaja 57-58

Heprealaiskirje 6:1-10 & Hesekiel 7

1. Timoteus 6:13-16; Johannes 12:12-15

riemusaattueessa Jerusalemiin, kansanjoukko kunnioitti 
Häntä suuresti ja ylisti Jumalaa siitä, että Hän oli lähettänyt 
tämän Kuninkaan Jerusalemiin. He huusivat: “Hoosianna, 
siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin 
kuningas!”

Juutalaisten vanhimmat tietenkin loukkaantuivat ja 
käskivät Häntä kieltämään niitä, jotka ylistivät Häntä ja 
vastaanottivat Hänet Kuninkaana (Luukas 19:39). Jeesus 
vastasi: “Jos he pysyisivät hiljaa, niin tienvarren kivet 
puhkeaisivat huutamaan” (Luukas 19:40 NLT). Toisin 
sanottuna, jopa kivet tulisivat vahvistamaan tämän saman. 
Halleluja!

Herra Jeesus on ylistetty Jumala, kuolematon Jumala, 
joka elää sellaisen jumalallisen kirkkauden valossa, jota ei 
voida lähestyä. Kukaan ei ole niin kuin Hän. Me emme 
palvele vain jotain uskonnollista johtajaa, vaan Häntä, 
joka on koko universumin Kuningas ja Hallitsija. Hänellä 
on kaikki auktoriteetti taivaassa, maan päällä ja maan alla. 
Ole anteeksipyytelemätön oman identiteettisi suhteen 
Hänen kanssaan ja puhu rohkeasti Hänestä. Kunnia Hänen 
Nimelleen iankaikkisesti!

RUKOUS
Rakas Herra Jeesus, sinä olet iankaikkinen kuolematon 
Kuningas, jolla on kaikki valta, kirkkaus ja majesteettisuus! 
Sinä olet taivaan ilo ja koko maan toivo. Sinä olet Korkein 
Jumala, joka yksin on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, 
kunnian ja ihailun. Sinä olet kaikkien aikakausien Kuningas. 
Minä palvon sinua aina ja iankaikkisesti. Aamen.
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Vanhurskaus on yksi Jumalan kolmesta tärkeimmästä 
lahjasta ja sitä tarjotaan koko maailmalle. 

Vanhurskauden lahja on tarkoitettu kaikille ihmisille. Saatat 
kysyä: “Miksi Raamattu sitten sanoo: ‘niinkuin kirjoitettu on: 
Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan‘ (Roomalaiskirje 
3:10)?” Tämän takia Jeesus tuli, kärsi ja kuoli kaikkien ihmisten 
puolesta!  

Hän tuli tähän maailmaan tehdäkseen syntisestä 
ihmisestä vanhurskaan luomuksen. Hän kuoli yhden kerran, 
jotta jokainen synnissä elänyt ihminen voisi nyt uskoa 
Häneen ja tulla näin vanhurskaaksi. Roomalaiskirje 10:10 
sanoo: “Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan.”

Oikeudellisessa mielessä tarkasteltuna jokainen 
tässä maailmassa oleva syntinen, mukaan lukien ateistit, 
ovat kaikki tulleet jo vanhurskautetuiksi. Mutta koska 
he eivät ole aktivoineet tätä vanhurskauden elämää 
uudestisyntymisen kautta, he eivät myöskään pääse 
kokemaan vanhurskauden elämän elävää todellisuutta. He 
eivät voi tuottaa vanhurskauden hedelmää tai vanhurskauden 
töitä.  

Tästä syystä me julistamme Evankeliumia. Maailman on 
kuultava siitä, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on 

VANHURSKAUS - LAHJA KAIKILLE 
IHMISILLE

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut 
(2. Korinttolaiskirje 5:17).

perjantai 14
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1. Tessalonikalaiskirje 4:1-18 & Jesajan 59-60

Heprealaiskirje 6:11-20 & Hesekiel 8-9

Roomalaiskirje 5:17; 2. Korinttolaiskirje 5:21; 
Roomalaiskirje 3:20-22

vapauttanut kaikki ihmiset synnin kahleista. Vanhurskaus 
on nyt kaikkien saatavilla Kristuksessa Jeesuksessa. 2. 
Korinttolaiskirje 5:21 sanoo: “Sen, joka ei synnistä tiennyt, 
hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä 
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”

Nyt, kun olet uudestisyntynyt, sinut on tuotu sisälle tähän 
uuteen vanhurskauden elämään: “Niin olemme siis yhdessä 
hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että 
niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä 
vaeltaman” (Roomalaiskirje 6:4). Vanhurskaus on Jumalan 
luonto, joka asettaa sinut oikeaan asemaan Jumalan suhteen 
ja se antaa sinulle oikein tekemisen luonnon. Tämä on uusi 
luontosi Kristuksessa; hyvin läheinen suhde Jumalaan on nyt 
mahdollinen. Siunattu olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti!

Vanhurskas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
vanhurskautesi ja kyvykkyyden seistä rohkeana edessäsi ilman 
syyllisyyttä, tuomiota, alempiarvoisuuden tunnetta tai häpeää. 
Minä iloitsen tästä vanhurskauden lahjasta, jonka olet antanut 
minulle Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta. Siksi hallitsen 
vanhurskaudessa; hallitsen olosuhteiden ja tämän maailman 
voimien yläpuolella. Aamen!

RUKOUS
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lauantai 15

Kun me sanomme, että Jeesus on Herra, se tarkoittaa 
Mestaria, joka on toisten yläpuolella. Hän on 

Herra ja Kristus! Häntä voidaan myös kutsua nimellä Herra 
Kristus tai Kristus Herra. Tämä on tärkeää Kristus sanan 
merkityksellisyyden vuoksi.

Kristus tulee kreikan kielen sanasta “Christos” ja se 
tarkoittaa hepreaksi “Messiasta”. Messias taas tarkoittaa 
“voideltua”, josta tulee Pelastaja. Joten Jeesus on Se Jumalan 
voitelema, joka lähetettiin pelastamaan maailma. Kun Hän 
syntyi, enkelit toivat paimenille hyvät uutiset sanoen: “Teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 
Daavidin kaupungissa” (Luukas 2:11).

Myös Pietari julisti rohkeasti tätä ihmeellistä totuutta 
juutalaisille Jerusalemissa, kuten luimme avausjakeestamme: 
“...Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän 
Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” Halleluja! Johanneksen 
evankeliumin luvussa 4, samarialaisen naisen todistuksen 
perusteella, monet kaupungin samarialaiset tulivat kuulemaan 
Jeesusta saadakseen asialle omakohtaisen vahvistuksen: 

JEESUS ON HERRA JA KRISTUS

Varmasti tietäköön siis koko Israelin 
huone, että Jumala on hänet Herraksi ja 
Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka 
te ristiinnaulitsitte (Apostolien teot 2:36).
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1. Tessalonikalaiskirje 5:1-28 & Jesaja 61-63

Heprealaiskirje 7:1-10 & Hesekiel 10-11

Kolossalaiskirje 2:6; 2. Korinttolaiskirje 4:5; 
1. Johannes 5:1-2

“Ja he sanoivat naiselle: Emme enää usko sinun puheesi 
tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että 
tämä totisesti on maailman Vapahtaja” (Johannes 4:42). 
Halleluja!

Sen uskominen, että Jeesus on Kristus, on todella tärkeää, 
koska ilman sitä ei ole pelastusta. Jeesus ei ole yksi monista 
“Kristuksista”. Mitään “toisia Kristuksia” ei ole olemassa. 
Jeesus on ainoa KRISTUS! Ja Raamattu sanoo: “Jokainen, 
joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt…” 
(1. Johannes 5:1). Pelastuksesi roikkuu tämän varassa. Jeesus 
on sekä Herra että myös Kristus. Julista tätä kaikkialla! 
Iankaikkinen ylistys Jumalalle! 

Tunnustan Kristuksen, Herran, Mestarikseni ja Hallitsijakseni, 
jolla on ylin valta ja voima. Minä uskon koko sydämestäni 
ja julistan suullani, että sinä olet Herrani yli kaikkien 
olosuhteiden ja kaiken sen, millä on tekemistä minun elämäni 
kanssa. Aamen. 

RUKOUS
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sunnuntai 16

Herra sanoi minulle eräänä päivänä, kun oli vielä 
nuori: “Minä olen sinun kanssasi. En petä sinua, 

enkä hylkää sinua.” Tämä mullisti elämäni. Saatuani tämän 
tiedon, olin aivan varma tästä: Jumala on luotettava. Kun 
nousin ylös siitä paikasta, jossa olin istunut tuona päivänä, 
olin muuttunut ikuisiksi ajoiksi.

Olin aivan innoissani, sillä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 
Jumala; profeettojen ja apostolien Jumala; Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä oli minun kanssani! Hän 
on todellinen minussa ja minulle. Hän ei ole ainoastaan vain 
Raamatun Jumala, vaan myös minun Jumalani. Halleluja!

Ajattelepa tätä: Raamattu kertoo, että profeettojen 
ja apostolien aikana nämä kaikki henkilöt saivat hyvän 
todistuksen uskonelämänsä ja -tekojensa kautta. Apostolit 
inspiroituivat lukiessaan vanhimmista, kuten Aabrahamista, 
Iisakista, Jaakobista, Daavidista, Jeftasta, Mooseksesta, Eliasta 
ja niin monista muistakin. Myös me luemme vanhimmista, 
mutta tulemme myös inspiroiduiksi Pietarista, Jaakobista, 
Johanneksesta, Paavalista ja monista muista.

TUO MEIDÄN AIKANAMME ESIIN 
HÄNEN KIRKKAUTTAAN
Nyt usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, 
todiste siitä, mitä ei nähdä. Sillä sen kautta 
vanhimmat säilyttivät hyvän todistuksen 
(Heprealaiskirje 11:1-2 KJV).
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2. Tessalonikalaiskirje 1:1-12 & Jesaja 64-66

Heprealaiskirje 7:11-28 & Hesekiel 12-13

1. Pietari 2:9 AMPC; Roomalaiskirje 8:19

Tämän ei kuitenkaan pitäisi jäädä tähän. Miltä sinun aikasi 
tulee näyttämään? Millainen sinun tarinasi tulee olemaan? 
Miten se tullaan kirjoittamaan? Aivan kuten vanhimmat 
saivat hyvän todistuksen, niin myös meidänkin täytyy saada 
omana aikanamme hyvät todistukset. Meidän ei tulisi antaa 
nuoremman sukupolven kysyä meiltä: “Missä Elian Jumala on? 
Tai Paavalin Jumala?” Hän on ihan yhtä lailla myös meidän 
Jumalamme.

Meidän täytyy tuoda Elian Jumala omaan aikaamme 
uskontekojemme kautta. Meidän täytyy ottaa Kristus 
kirjoitetuilta Raamatun sivuilta ja tuoda esiin Hänen 
kirkkauttaan omalle sukupolvellemme, sillä Hän on sama 
eilen, tänään ja iankaikkisesti!

Rakas Isä, kiitos hengessäni olevasta uskosta, jonka avulla 
voin muuttaa maailmaa. Saan uskon kautta hyvän todistuksen 
näinä meidän aikoinamme ja saavutan uskontekojeni 
kautta yliluonnollisia urotekoja sinun Valtakuntasi hyväksi. 
Kieltäydyn olemasta millään tapaa keskiverto, sillä minun 
elämäni on sinun säteilevän kirkkautesi esiintuloa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 17

Sananlaskut on tärkeä Raamatun kirja. Se on viisauden 
kirja, jota jokaisen fiksun kristityn tulisi opiskella 

todella huolellisesti. Se näyttää meille Jumalan antamien 
ohjeiden tärkeyden ja sen, miten voimme soveltaa niitä 
omiin elämiimme. Kaikki eivät tunne viisautta ja ohjeita. 
Mutta Sananlaskut 1:1-2 (KJV) kehottaa meitä “tuntemaan 
viisauden ja ohjeistuksen; käsittämään ymmärryksen sanat.” 
Tämä viittaa Jumalan Sanaan.

Jumalan Sana on viisaus ja ohjeistus. Ohjeiden 
seuraamatta jättämisellä on oma hintansa. Sananlaskut 4:13 
viittaa Jumalan ohjeisiin elämänä. Avausjakeemme sanoo, 
että köyhyys ja häpeä kuuluvat sille, joka kieltäytyy ohjeista.

Kyseisen ihmisen ei ole tarvinnut olla aiemmin köyhä. 
Riippumatta siitä, miten rikas hän saattaa sillä hetkellä olla, 
mikäli hän ei ota ohjeita onkeensa — Jumalan Sanaa — 
Raamattu sanoo, että köyhyys tulee hänen osakseen. 15. 
luku tukee tätä selkeää varoitusta, sillä siinä sanotaan: “Se, 
joka kieltäytyy ohjeesta, halveksii omaan sieluaan: mutta 
hän, joka kuuntelee nuhteen, saa ymmärrystä” (Sananlaskut 
15:32 KJV).

Jumalan Sana on Jumalan antama käyttöopas 

VIISAUS JA OHJEISTUS

Köyhyys ja häpeä kuuluvat sille, joka 
kieltäytyy ohjeesta:  joka ottaa nuhteen 

onkeensa, nostetaan kunniaan
 (Sananlaskut 13:18 KJV).
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2. Tessalonikalaiskirje 2:1-17 & Jeremia 1-2 

Heprealaiskirje 8:1-13 & Hesekiel 14-15

Sananlaskut 1:1-5; Sananlaskut 4:13; 2. Timoteus 3:16-17

poikkeuksellista kirkkauden, hallintavallan ja voiton elämää 
varten. Vietä siksi tietoisesti aikaa yhdessä Pyhän Hengen ja 
Jumalan Sanan kanssa. Vastaanotat sieltä Hänen ohjeensa 
ja johdatuksensa, jotka tulevat nostamaan sinut elämän 
olosuhteiden ja vastoinkäymisten yläpuolelle.

Elä joka päivä Jumalan Sanaa todeksi. Juuri niin Jaakob 
kehottaa meitä sanoessaan: “Mutta olkaa sanan tekijöitä, 
eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne” (Jaakob 1:22). Tätä 
me teemme Uudessa Testamentissa: me olemme Jumalan 
Sana esiin tulleena. Meidän kauttamme Jumalan Sana elää 
kirjoitettujen sivujen ulkopuolella.

Me olemme tänä päivänä Jumalan Sana toimimassa. 
Opiskele siis Jumalan Sanaa omassa henkilökohtaisessa 
elämässäsi: “syö” ja sulattele Jumalan Sanaa. Kun toimit näin, 
Hänen ohjeidensa seuraamisesta tulee sinun tapasi elää ja 
Hänen ohjeensa tekevät sinusta suurenmoisen.

Rakas isä, kiitän sinua Sanasi lahjasta ja siunauksesta — siitä 
muutoksesta, jonka sinun suunnitelmiesi, ohjeidesi, tahtosi 
ja tarkoituksesi seuraaminen on tuonut elämääni! Olen 
herkkänä sinun johdatuksen puoleen ja elän siksi kaunista ja 
poikkeuksellista elämää, täyttäen kirkkaasti sen kutsumuksen 
ja tarkoituksen, jonka olet suunnitellut minulle, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu kertoo meille 1. Johanneksen kirjeessä 3:8 
selkeästi siitä, mikä Jeesuksen tulon tarkoitus on. Siinä 

sanotaan, “Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on 
tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että 
hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” Mitkä ovat paholaisen töitä?

Jakeen ensimmäisessä osassa paljastetaan, että paholaisen 
teot ovat syntiä; sellaisten asioiden tekemistä, jotka eivät ole 
yhdenmukaisessa linjassa Jumalan tahdon ja suunnitelman 
suhteen. Tämä pitää sisällään pahuuden, kierouden, tuhon, 
sairaudet, kivut, kärsimykset ja jopa kuoleman, sillä Raamattu 
sanoo, että kuolema on synnin seuraus (Roomalaiskirje 6:23).

Mutta kiitos Jumalalle! Jeesus tuli ja kukisti kuoleman 
sekä toi elämän ja kuolemattomuuden valoon (2. Timoteus 
1:10). Raamattu sanoo Apostolien teoissa 10:38, “...Kuinka 
Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 
Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja 
paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli 
hänen kanssansa.” Maailmassa olevat sairaudet, taudit, kivut, 
kurjuudet ja kärsimykset ovat kaikki paholaisen tekoja. Mutta 
Jeesus toi parantumisen ja terveyden: Hän toi valon, ilon ja 

PIDÄ KIINNI KRISTUKSEN VOITOSTA

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja 
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, 
että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys 
(Johanneksen evankeliumi 10:10).

tiistai  18
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2. Tessalonikalaiskirje 3:1-18 & Jeremia 3-4

Heprealaiskirje 9:1-10 & Hesekiel 16

1. Johannes 5:11-13; 2. Timoteus 1:9-10 TPT

rauhan. Hän tuhosi KAIKKI paholaisen teot. Halleluja!
Joten, jos paholaisen työt yrittävät tulla esiin kehossasi, 

kotonasi tai millä tahansa elämäsi osa-alueella, muista, että 
Jeesus hankkiutui niistä jo eroon. Kaikki, mitä sinun täytyy vain 
tehdä, on säilyttää oma uskosi siihen, mitä Hän on jo tehnyt. 
Älä hyväksy yhtäkään Saatanasta ja pimeydestä peräisin olevaa 
asiaa elämääsi tai ympäristöösi.

Heprealaiskirjeessä 2:14-15 sanotaan, “Koska siis lapsilla 
on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, 
että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema 
vallassaan, se on: perkeleen,ja vapauttaisi kaikki ne, jotka 
kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden 
alaisia.” Tämä kirjoitus on tullut jo täytetyksi. Pidä siis kiinni siitä 
voitosta, jonka Jeesus Kristus hankki sinun hyväksesi ja nauti 
kirkkaudentäyteisestä elämästäsi Hänessä. Halleluja!

Minulla on koko täyteydessään se sama elämä, joka 
Jeesuksella on. Elämäni on siksi immuuni kaikenlaisille 
sairauksille, taudeille, köyhyydelle ja epäonnistumisille. 
Elämäni on kirkkaudentäyteistä, voitokasta, menestyksekästä 
ja erinomaista. Mikään paholaisesta lähtöisin oleva asia 
ei voi pysyä minussa, sillä minä olen tarttunut kiinni 
Kristuksessa Jeesuksessa olevaan ylivertaiseen elämään. 
Olen osanottaja jumalallisesta luonnosta: olen voittanut 
maailman! Halleluja!

TUNNUSTUS



46

finnish

keskiviikko 19

Eräänä päivänä yksi Evankeliumin palvelutyöntekijä 
tuli luokseni ja kertoi harkitsevansa palvelutyön 

lopettamista, koska elämänsä oli ollut niin haastavaa. Kysyin 
häneltä, että miksi hän alun perin aloitti palvelutyön. Hän 
vastasi, että hän rakasti Jumalaa ja tahtoi kertoa kaikille 
Jeesuksesta.

Sitten sanoin hänelle: “Onpa mahtavaa, että sinä rakastat 
Jumalaa enemmän kuin Hän rakastaa sinua.” Hän pohti 
sitä hetken ja sanoi: “Ei, en minä niin sanonut.” Vastasin 
hänelle: “Mutta sitä sinä tarkoitat.” Tottakai sen jälkeen, 
kun olin jakanut hänelle asioita Raamatusta, asiat kävivät 
hänelle selkeämmäksi ja tänä päivänä hän on todella upea 
palvelutyöntekijä, joka tekee suurenmoisia asioita Herralle. 
Mutta hän melkein luovutti.

Monet ovat tänä päivänä samankaltaisessa tilanteessa. 
Jotkut ovat jopa vihaisia Jumalalle, sillä he luulevat, että Jumala 
olisi kaikista heidän rukouksistaan huolimatta kieltäytynyt 
“tekemästä jotain” heidän tilanteelleen. Mutta asia ei ole 
niin, vaan kyse on siitä, että he eivät vaella Hänen Sanassaan. 
Ehkäpä he tarvitsevat lisää tietoa: uutta tietoa, joka tulee 
luomaan uusia mahdollisuuksia. Ehkäpä he eivät ole tämän 
lisäksi laittaneet omaa uskoaan toimimaan.

Mutta tämä asia on täysin varma: Jumala rakastaa sinua 
enemmän kuin sinä rakastat itse itseäsi. Hän on paljon 

SINÄ MERKITSET HÄNELLE ENEMMÄN
Minä heissä, ja sinä minussa - että he 
olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma 
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt 
ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua 
rakastanut (Johannes 17:23).
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intohimoisempi sinun menestyksesi suhteen niin elämäsi kuin 
palvelutyösi saralla, mitä sinä itse voisit koskaan olla. Hän 
rakastaa sinua äärettömästi ja ehdoitta, mutta sinun täytyy 
itse elää Hänen Sanasssaan ja sen mukaisesti. Kun ymmärrät 
Hänen Sanansa ja Hänen rakkautensa sinua kohtaan, se 
tulee muuttamaan koko elämäsi ja antamaan sinulle täysin 
poikkeuksellisen mielenlaadun.

Isän silmissä sinä olet aivan yhtä arvokas kuin Jeesus on! 
Hän piti sinua tarpeeksi arvokkaana lähettääkseen Jeesuksen 
kuolemaan sinun puolestasi. Kuvittele, että olisit ostanut 
puhelimen 2000 eurolla; se osoittaisi välittömästi sen, mikä 
arvo tällä puhelimella olisi sinulle. Aivan samalla tavalla: 
Jeesus annettiin puolestasi, joten se tarkoittaa, että sinä olet 
Jeesuksen Kristuksen arvoinen.

Olen sanonut usein, että vaikka olisit ollut ainoa ihminen 
koko maan päällä, Jeesus olisi silti tullut kuolemaan puolestasi. 
Hän ei tullut siksi, että meitä oli niin monta. Kunnioita siksi 
omaa arvoasi. Merkitset Hänelle paljon enemmän kuin 
osaat edes kuvitella. Ajattele, puhu, vaella ja elä erityisenä 
henkilönä, sillä sellainen sinä todella olet. Halleluja!

Jumala rakastaa minua henkilökohtaisesti! Olen Hänen 
kallisarvoinen aarteensa; olen Hänelle yhtä arvokas kuin 
Jeesus on. Ajattelen, puhun, vaellan ja elän erityisenä 
henkilönä, sillä sellainen minä todella olen! Jumala hallitsee, 
tuo esiin ja jakaa omaa rakkauttaan ja vanhurskauttaan 
tänä päivänä täällä maan päällä minun kauttani, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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On hyvin harvinaista, että Henki ei palvelisi minua 
jollain tavalla, kun rukoilen. Vuosia sitten opin 

jotain, mitä en koskaan unohda. Kun olin rukoilemassa, 
uppouduin hengelliseen näkyyn, jossa näin Herran seisovan 
edessäni ja Hän alkoi kertomaan minulle tiettyjä hyvin 
tärkeitä asioita. Mutta sitten huomasin, että minulla ei ollut 
muistiinpanovälineitä lähettyvilläni.

Aloin pohtimaan itsekseni, lähtisinkö hakemaan 
muistiinpanovälineet vaiko en, koska en ollut varma jatkuisiko 
se näky, jos nousisin ylös siltä paikalta. Keräsin kuitenkin 
rohkeutta ja sanoin: “Herra, voisinko käydä nopeasti 
hakemassa muistiinpanovälineeni?” Ja Hän salli sen. Nousin 
ylös polviltani ja menin hakemaan muistiinpanovälineeni 
ja palasin takaisin samaan paikkaan, jossa olin ollut. Ja sillä 
hetkellä, kun polveni osuivat jälleen lattiaan, Herra oli siinä 
taas!

Se, mikä kosketti minua eniten tässä kokemuksessa, oli 
Mestarin rakkaus. Hän odotti minua. Ajatella, että Hän todella 
odotti minua! Halleluja! Tämän tarinan opetuksena on se, että 
tämän jälkeen olen ottanut tavaksi ottaa muistiinpanovälineet 
aina mukaani, kun rukoilen, koska tiedän, että Herra saattaa 

KIRJOITA YLÖS SE, MITÄ HÄN SINULLE 
KERTOO 

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että 
heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä

 (Luukas 18:1).

torstai 20
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sanoa minulle jotain enkä tahdo menettää sitä.
Herra kyllä tietää, kuinka tärkeitä ne asiat ovat, jotka 

Hän kertoo meille, mutta meidän täytyy oppia kirjoittamaan 
ne ylös. Jos profeetat ja apostolit eivät olisi olleet uskollisia 
niiden asioiden ylös kirjoittamisessa, joita Jumala kertoi 
heille, meillä ei olisi tänä päivänä Raamatun kirjoituksia. 
Kun rukoilet, Jumala tulee aivan varmasti puhumaan sinulle. 
Hän tulee antamaan sinulle opastusta ja ohjeita. Hän saattaa 
antaa sinulle myös profetaalista ohjeistusta elämääsi ja 
tulevaisuuttasi koskien. Kirjoita ne ylös, jotta et unohtaisi niitä.

Siunattu Isä, sydämeni on aina valmiina kuulemaan ja 
vastaanottamaan Sanasi. Kiitos, että annat minulle lisää 
ilmestystä ja yliluonnollista tietoa, joka tapahtuu Pyhän 
Hengen tekemän palvelutyön kautta ja tämän palvelutyön 
ansiosta ratkaisuja tuodaan tähän maailmaan minun kauttani, 
koska sinä olet valinnut minut olemaan vastauksena oman 
sukupolveni huutoihin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ilman yhteyttä, millään, mitä teet täällä maan päällä, 
ei ole painoarvoa Taivaassa. Tämän vuoksi Kristuksen 

pelastussuunnitelman korkein ja kaikkein tärkein tarkoitus 
oli kutsu yhteyteen; ihmisten tuominen yhteyteen Jumalan 
kanssa. Se ei vielä riitä, että olet uudestisyntynyt, koska se, 
mitä Jumala todella tahtoo, on yhteys sinun kanssasi. Se on 
koko Uuden Syntymän päätarkoitus.

Sinä voit rakastaa kaksivuotiasta lastasi todella paljon, 
mutta sinulla ei voi olla todellista yhteyttä hänen kanssaan. 
Todellinen yhteys vaatii kommunikaatiota — jakamista ja 
sellaista puhetta, jossa kummatkin ymmärtävät toisiaan ja 
jakavat ajatuksia keskenään. Tällaiseen yhteyteen Jumala on 
kutsunut meidät.  

Kun Johannes sanoi: “...että teilläkin olisi yhteys meidän 
kanssamme,” hän ei tarkoittanut kääntymistä jostain toisesta 
uskonnosta kristinuskoon. Kyse oli totuuden julistuksesta! 
Meidät on kutsuttu partneruuteen ja yhdessäoloon 
Jumaluuden kanssa. Kyse on Jumalan kaltaisten yhteydestä, 
ykseydestä hengessä. Halleluja!

Raamattu sanoo: “Jumala on uskollinen, hän, jonka 

KUTSU YHTEYTEEN
Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me 
myös teille julistamme, että teilläkin olisi 
yhteys meidän kanssamme; ja meillä on 
yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen 
Kristuksen, kanssa (1. Johanneksen kirje 1:3).

perjantai 21
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kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen” (1. Korinttolaiskirje 
1:9). Me olemme yhteydessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. 
Roomalaiskirje 8:16-17 avaa tätä vielä lisää. Se sanoo: 
“Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin 
olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen 
kanssaperillisiä….”

Tämä alleviivattu osa kertoo meille siitä ykseydestä, joka 
meillä on Hänen kanssaan. Hän on nostanut meidät samalle 
tasolle Itsensä kanssa. Tämä on niin ihmeellistä! Mutta sinä 
pystyt toimimaan tällä korkeammalla ykseyden ja yhteyden 
tasolla ainoastaan Pyhän Hengen kautta. Niinpä sinun tulisikin 
tahtoa joka päivä entistä enemmän tätä yhteyttä Pyhän 
Hengen kanssa. 

Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta, että saan olla 
yhteydessä ja hengen ykseydessä kanssasi. Tämän suhteen 
ansiosta jokainen rajoite ja este on otettu pois tieltäni. 
Koen elämässäni ainoastaan eteenpäin menemistä. Sinun 
kirkkautesi ja viisautesi tekee työtään minussa ja minun 
kauttani ylenpalttisesti. Tämän Hengen yhteyden kautta 
koen voimasi ennennäkemättömiä ilmentymisiä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kasvu ei ole ihme eikä siihen pitäisi tarvita minkäänlaista 
ihmettä. Kasvu on seurausta siitä, kun meille 

paljastettuja periaatteita ja keinoja sovelletaan käytäntöön. 
Kasvu kuuluu elämään, se on luonnollinen osa elämää. Kaikki, 
missä on elämää, kasvaa. Tämä on yksi niistä ominaisuuksista, 
joka erottaa elävät asiat elottomista. 

Kristittynä hengellinen kasvusi on todella tärkeää, ja 
sinä voit kasvaa ainoastaan Sanan kautta. Jumalan Sana on 
ruokaa ihmishengellesi. 1. Pietarin kirje 2:2 sanoo: “Halatkaa 
niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä 
maitoa, että te sen kautta kasvaisitte.” Jumalan Sana rakentaa 
sinua ja muuttaa elämääsi kirkkaudesta kirkkauteen. 

Jaakobin kirje 1:21 sanoo: “...ottakaa hiljaisuudella 
vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän 
sielunne pelastaa.” Kyse on aivan samasta kuin luonnollisten 
siementen kohdalla, jotka täytyy istuttaa oikeaan ympäristöön, 
jotta ne pääsevät kasvamaan kunnolla. Jos tahdot kasvaa 
hengellisesti, sinun täytyy altistaa oma henkesi Sanalle. Sinun 
täytyy ruokkia itseäsi Sanalla.

Tämä on myös yksi syy siihen, miksi sinun tulee olla 
aktiivinen jäsen paikallisessa seurakunnassa, jossa opit 
Jumalan Sanaa, joka aikaansaa uskoa ja rakentaa hengestäsi 
vahvan. Opiskele Sanaa myös henkilökohtaisesti. Se on 
todella tärkeää. 2. kirje Timoteukselle 2:15 sanoo: “Pyri 
osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset 

KASVUA SANAN KAUTTA

Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 
kautta kasvaisitte (1. Pietarin kirje 2:2). 

lauantai 22
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kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein 
jakelee totuuden sanaa.”

 2. kirjeessä Timoteukselle 3:16-17 sanotaan: “Jokainen 
kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, 
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi 
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” Huomaa 
tämä alleviivattu kohta.

On todella innostavaa huomata itsensä kasvavan 
hengelliseen kypsyyteen! Voit huomata, kuinka valintasi 
ja arvosi muuttuvat. Intohimosi ja mielenkiintosi kohteet 
ovat ainoastaan Hengen asioissa. Kukaan ei voi tehdä tätä 
puolestasi, sillä tämä on sinun omalla vastuullasi. Jumala on 
jo täyttänyt oman roolinsa, kun Hän antoi Sanansa sinun 
saatavillesi. Hän sanoi Kolossalaiskirjeessä 3:16: “Runsaasti 
asukoon teissä Kristuksen sana….”

Sinussa olevan Sanan avulla pystyt käsittelemään 
kaikkia elämän kriisejä. Pystyt ottamaan hallintavallan 
omasta terveydestäsi. Tiedät, kuinka pitää Saatana ja hänen 
joukkonsa kurissa. Tuot Kristuksen tahdon ja hallinnan omaan 
kaupunkiisi ja maahasi sekä kaikkiin maailman kansakuntiin. 
Tämä kaikki kuuluu osaltaan kristityn kasvuun. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos elämässäni olevasta Sanastasi ja sen 
voimasta. Kasvan kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä armossa 
sekä Herramme ja pelastajamme Jeesuksen Kristuksen 
tuntemisessa. Henkeni rakentuu vahvaksi ja tulee koulutetuksi, 
kun opiskelen ja meditoin Jumalan Sanaa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Jos et varjele huolellisesti sitä, mitä Jumala antaa sinulle, 
saatat menettää sen. Yksi tapa, miten voit suojella sitä, 

mitä Jumala antaa sinulle, on sen käyttäminen! Jos sinulle on 
annettu esimerkiksi profetoimisen lahja, mutta et käytä sitä, 
ennen pitkään tämän lahjan käyttäminen ja seurakunnan 
rakentaminen lahjasi kautta muuttuu vaikeammaksi.

Tämä tuo mieleeni erään kysymyksen, jonka eräs 
nainen kerran kysyi minulta. Hän sanoi: “Pastori Chris, kun 
uudestisynnyin, minua siunattiin profetoimisen lahjalla, mutta 
nyt en tiedä, minne tämä lahja on kadonnut. Mitä voin tehdä?” 
Ensinnäkin Roomalaiskirje 11:29 sanoo: “Sillä ei Jumala 
armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.” Tämä tarkoittaa 
sitä, että Hän ei ota niitä takaisin.

Tämän naisen kohdalla, profetoimisen lahja oli hänessä, 
se ei ollut kadonnut minnekään. Hän oli todennäköisesti 
vain itse erkaantunut siitä tai tehnyt siitä toimimattoman, 
koska hän ei ollut käyttänyt sitä. Jos olet samankaltaisessa 
tilanteessa tänään, se, mitä sinun tulisi tehdä, on hyvin 
yksinkertaista: palaa takaisin Hengen virtaan ja pysy siellä! 
Varmista aivan ensimmäisenä, että sitoumuksesi Jumalaan on 
todella selkeänä hengessäsi. Ole täysin sitoutuneena Herran 
palvelemiseen.

LAITA LAHJASI KÄYTÄNTÖÖN

Ja se erityinen palvelutyön lahja, joka sinulle 
annettin, kun seurakunnan johtajat laskivat 
kätensä päällesi ja rukoilivat – pidä se 
pölyttömänä ja käytössä
 (1. kirje Timoteukselle 4:14 MSG).

sunnuntai 23
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Toiseksi, palaa takaisin rukoukseen. Profetiassa on kyse 
henkeesi annetun Jumalan Sanan esiin tuomista. Mutta 
et voi saada tällaista Sanaa, ellet ole yhteydessä Hänen 
kanssaan. Palaa takaisin Herran yhteyteen ja näin henkesi 
tulee virvoittumaan. 

Kolmanneksi, rukoile kielillä entistä useammin. Tämä 
tulee energisoimaan, vahvistamaan ja inspiroimaan henkeäsi! 
Se tekee hengestäsi paljon herkemmän. Tämän jälkeen 
opiskele ja meditoi Sanaa. Muista, että Pyhä Henki inspiroi 
profetioita henkeesi ja Hän on Raamatun kirjoitusten kirjoittaja 
(2. Timoteus 3:16). Hän tekee Sanansa ja sanomansa entistä 
maukkaammaksi hengellesi. Ja koska henkesi on nyt tullut 
paljon herkemmäksi, pystyt saamaan paremmin kiinni Hänen 
Sanastaan ja sanomastaan sekä myös tuomaan sen saataville 
itseäsi ja Jumalan ihmisiä varten profetian muodossa. 
Halleluja! 

Rakas Isä, kiitän sinua profetian lahjasta. Olen inspiroitunut 
ja saan apua juuri tälläkin hetkellä näistä vastaanottamistani 
Hengen profetaalisista ilmoituksista. Julistan, että elämäni 
on sinun kunniaasi varten. Tulevaisuuteni on täynnä sitä 
menestystä, eteenpäin menemistä ja vaurautta, josta 
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi puhuu. Elän jatkuvassa 
rauhassa, jumalallisessa terveydessä sekä Jumalan armossa 
ja suosiossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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Raamattu kertoo meille 1. Pietarin kirjeessä 4:10, että 
meitä kaikkia on siunattu jonkinlaisella hengellisellä 

lahjalla, jotta voisimme palvella niillä toisia. Hän neuvoo meitä 
myös olemaan käyttämättä näitä lahjoja väärin. 

Esimerkiksi profetian lahjaa, aivan kuten kaikkia muitakin 
lahjoja, tulee käyttää oikein Seurakunnan rakentamista varten. 
Ei ole viisasta keskeyttää toisia siksi, että sinulla on profetian sana 
kerrottavaksi. Raamattu sanoo: “Mutta kaikki tapahtukoon 
säädyllisesti ja järjestyksessä” (1. Korinttolaiskirje 14:40). 
Odota sopivaa hetkeä ja mahdollisuutta sen kertomiseen.

Älä keskeytä jumalanpalvelusta siksi, että tahdot 
“profetoida.” 1. Korinttolaiskirje 14:30-31 sanoo: “Mutta 
jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon 
ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen 
toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki 
kehotusta.” Tämä on hyvin ohjeistavaa!

Jokaisella meistä voi olla profetian lahja ja jos meillä 
vain olisi enemmän aikaa seurakunnan kokousten aikana, 

KÄYTÄ PROFETIAN LAHJAA OIKEIN

Mutta  pro fe to iva  puhuu ihmis i l l e 
rakennukseks i  ja  kehoi tukseks i  ja 
lohdutukseksi (1. Korinttolaiskirje 14:3).

maanantai 24
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jokainen seurakunnan jäsen voisi profetoida yksi toisensa 
perään. Tämä koskee erityisesti profetian lahjaa. Hän kertoo 
meille myös, mihin tätä profetian lahjaa tulee käyttää: 
rakentamiseen, kehottamiseen ja lohduttamiseen! Sitä ei tule 
koskaan käyttää tuomitsemiseen.

Kun hengellisiä lahjoja käytetään oikein, Jumala tulee 
kirkastetuksi ja Seurakunta kasvaa. Käytä profetian lahjaa 
oikein ja tulet näkemään valtavia harppauksia ja jatkuvaa 
kasvua omassa elämässäsi, palvelutyössäsi ja seurakunnassasi. 
Halleluja!

Rakas Isä, käytän profetian lahjaa oikein ja sinun jumalallisen 
ohjeistuksesi mukaisesti, sekä asianmukaisessa järjestyksessä. 
Sanani rakentavat, kehottavat ja lohduttavat toisia ja niiden 
kautta Kristuksen Ruumis tulee vahvistetuksi, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Eräs ihminen kysyi kerran, että onko kristityn sallittua 
käydä meedion tai selvännäkijän luona? Tämä on aivan 

järjetöntä. Sinulla on Pyhä Henki ja sen vuoksi sinä et tarvitse 
heiltä yhtään mitään. Ja tämän lisäksi meediot, ennustajat, 
selvännäkijät tai astrologit eivät pysty kertomaan sinulle 
totuutta tulevaisuudesta tai sinun omasta tulevaisuudestasi, 
koska he eivät tiedä sitä. Ainoastaan Pyhä Henki tietää 
tulevaisuuden, ja totuuden sinusta ja tulevaisuudestasi.

Roomalaiskirje 8:14 sanoo: “Sillä kaikki, joita Jumalan 
Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” Pyhä Henki on 
totuuden Henki, jonka Jumala on lähettänyt opastamaan sinut 
KAIKKEEN totuuteen ja näyttämään sinulle tulevaisuuden 
— tulevat asiat: “Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, 
johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän 
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen 
hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa” (Johannes 16:13).

Käänny siis Pyhän Hengen puoleen saadaksesi 
vastauksia. Turvaudu Häneen saadaksesi sitä opastusta ja 

ÄLÄ KÄÄNNY MEEDIOIDEN PUOLEEN 

tiistai 25

 Te kuulette sanottavan: Tiedustelkaa 
neuvoa vainajahengiltä, kysykää tietäjiltä, 
jotka supisevat ja mumisevat. Mutta 
Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa 
pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta 
neuvoa elävien asiassa? (Jesaja 8:19).
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2. Timoteus 1:1-18 & Jeremia 17-18

Heprealaiskirje 12:14-29 & Hesekiel 24

Johannes 10:4-5; 3. Mooses 20:6-7; 
Apostolien teot 16:16-18

suuntaa, jota tarvitset. Puhu Hänen kanssaan kaikesta, mihin 
tarvitset tarkkaa opastusta. Totaalinen ymmärryksen puute 
avausjakeemme sanomasta on syynä siihen, miksi jotkut 
ovat edelleen hämmennyksen vallassa sen suhteen, onko 
meedioiden luona käyminen hyväksyttävää vaiko ei. Se ei 
ole hyväksyttävää. 

Jos tarkastelet kaikkea sitä, mitä Jumala sanoi noitiin 
liittyen, Hän puhui usein siitä, miten heidän ideanaan oli 
katsoa hengen maailmaan ja kertoa jotain sellaista, mikä käy 
täysin Jumalan Sanaa ja Pyhän Hengen johdatusta vastaan. 
Joten ole siis viisas. Älä anna koskaan huomiotasi tällaisille 
ennustuksille. Käänny aina vain Pyhän Hengen puoleen ja 
vastaanota opastusta ainoastaan Häneltä.

Rakas Isä, olen kiitollinen tästä etuoikeudesta, että saan 
olla sinun Sanasi opettamana ja ohjeistamana. Sinun 
Sanasi on minua ohjaava valo ja totuus, jonka avulla teen 
johtopäätöksiä, valintoja ja päätöksiä. Olen Pyhän Hengen 
johdatuksen alaisuudessa kaikissa elämäni asioissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kaikki kristityt eivät osallistu aktiivisesti sovituksen 
viran palvelutyöhön. Tämän ei kuitenkaan kuuluisi 

mennä näin. Meidän kaikkien odotetaan olevan aktiivisena 
ja todella tehokkaina sielujen voittamisessa. Se päivä 
koittaa vielä, jolloin me kaikki tulemme seisomaan Mestarin 
edessä ja jokainen meistä tulee saamaan kiitoksen Häneltä 
(1. Korinttolaiskirje 4:5). Herra tulee palkitsemaan meidät 
tekojemme mukaisesti: “Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä 
kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa 
kullekin hänen tekojensa mukaan” (Matteus 16:27).

Kuten tiedämme, meidän kaikkien teot eivät ole 
samanlaisia; sitoutumisemme vaihtelee erilaisilla tasoilla. 
Tahdon sinun tekevän nyt rehellisen arvion siitä, minkälaista 
oma osallistumisesi on ollut Evankeliumin työssä: jos seisoisit 
Jumalan edessä juuri nyt, mitä Hän sanoisi siihen liittyen,  että 
miten juuri sinä olet ollut mukana viemässä Evankeliumia 
eteenpäin tässä lopun ajassa?

Jumalalle kaikkein tärkein asia on sielujen voittaminen, 
joten panosta siihen kaikin voimin. Ole aktiivisena, todella 
aktiivisena, sovituksen viran palvelutyössäsi. 2. Pietarin 
kirje 3:9 sanoo: “Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, 
niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän 

OLE TEHOKAS SIELUJEN VOITTAJA

keskiviikko 26

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut 
meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran
 (2. Korinttolaiskirje 5:18).
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2. Timoteus  2:1-26 & Jeremia 19-22

Heprealaiskirje 13:1-25 & Hesekiel 25-26

Roomalaiskirje 1:16; 2. Korinttolaiskirje 5:18-19; 
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on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että 
kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Herran suuri intohimo sen suhteen, että ihmiset 
saataisiin sovitettua Hänen Itsensä kanssa, näkyy siinä 
tehtävänannossa, jonka Hän antoi Jeesukselle. Ja tämä käy 
myös ilmi näissä Mestarin sanoissa: “...Minä olen tullut, että 
heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Johannes 10:10). 
Ota tämä tosissasi. Puhu joka päivä Jeesuksesta toisille. Puhu 
Hänestä naapurustossasi ja asuinalueellasi, ja jatka siitä myös 
eteenpäin.

On olemassa paikkoja, joihin et välttämättä itse 
pääse fyysisesti paikan päälle, mutta voit tavoittaa heidät 
olemalla partnerina ja sponsorina Evankeliumin materiaalien 
jakamisessa, kuten esimerkiksi Rapsodia Todellisuuksista 
päivän sanan jakamisessa. Meillä on rakenteet ja alustat tätä 
varten. Ota yhteyttä paikalliseen seurakuntaasi tai vieraile 
osoitteessa www.reachoutworld.org saadaksesi lisää tietoa. 
Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että meillä on tänä päivänä 
mahdollisuus voittaa sieluja aktiivisesti. Sinun kirkkauden 
täyteisen Evankeliumisi valo loistaa tänään kirkkaasti 
kansakunnissa, kun me julistamme totuuttasi kaikkialla 
eri puolilla maailmaa. Kaikki, mikä yrittää vastustaa sitä, 
tulee murtumaan ja ihmisten sydämet ovat avoimena 
vastaanottamaan tämän pelastussanoman. Saatanan kahleet 
ja petokset tulevat tuhotuiksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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 Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen 
toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta 

ja kaikki kehoitusta 
(1. Korinttolaiskirje 14:31).

torstai 27

Profetoiminen tarkoittaa sellaisten sanojen puhumista, 
joissa on jumalallista ilmestystä ja voimaa; sellaisten 

sanojen puhumista, joissa on elämä ja jotka antavat elämää. 
Profetoimisen lahjan kautta Kristuksen Ruumis — Seurakunta 
— tulee rakennetuksi, vahvistetuksi ja lohdutetuksi.

Saatat olla omassa rukouskomerossasi tai kokouksessa 
ja yhtäkkiä Psalmin 23 sanat nousevat sisimmästäsi, ja sitten 
sanot: “Psalmi 23:1 sanoo: “Herra on paimeneni, ei minulta 
mitään puutu. Tämän vuoksi me olemme ravittuja, varustettuja, 
voimaannutettuja, vahvistettuja ja valmistautuneina Hänen 
pian tapahtuvaa takaisin paluuta varten Jumalan Sanan 
palvelutyön kautta! Me olemme jatkuvasti virkistettyjä ja 
eläviä, koska Hän ravitsee meitä.” Tällaisten sanojen kautta 
Seurakunta tulee rakennetuksi. Halleluja!

Tämän vuoksi Raamattu sanoo: “Tavoitelkaa rakkautta 
ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin 
profetoimisen lahjaa” (1. Korinttolaiskirje 14:1). Profetian 
lahjan kautta voimme rohkaista ja vahvistaa toinen toistamme. 
1. Korinttolaiskirje 14:31 sanoo: “Sillä te saatatte kaikki 
profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat 
opetusta ja kaikki kehotusta.” Tässä ei ole kyse siitä, että 
kaikki olisivat profeettoja, vaan siinä sanotaan, että jokainen 

TAVOITTELE PROFETOIMISTA
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2. Timoteus 3:1-17 & Jeremia 23-25

Jaakob 1:1-27 & Hesekiel 27

1. Timoteus 1:18 AMPC; Roomalaiskirje 12:6

meistä voi ja meidän tulisikin tahtoa profetoida. 
Jos profetoimisen lahja siunaa ja rakentaa Seurakuntaa, 

silloin se siunaa ja rakentaa myös sinua. Sinä voit siis käyttää 
profetian lahjaa siihen, että otat  hallinnan omasta elämästäsi 
ja alat hallitsemaan “aionissasi” olevia asioita. Apostolien teot 
2:17 (KJV) sanoo: “Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo 
Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, 
ja teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat….”

Ohjaa oman elämäsi suuntaa jatkuvaan voittoon ja 
menestykseen profetian lahjan avulla. Profetoi rauhaa ja 
menestystä omaan asuinmaahasi ja kaikkiin maailman 
kansakuntiin. Profetoi itsellesi terveyttä, menestystä, vaurautta 
ja voittoja. Profetoi omaa elämääsi ja tulevaisuuttasi koskien. 
Profetoi luillesi, ihollesi, verellesi, raha-asioillesi, työllesi, 
liiketoimillesi, koulutuksellesi jne.

Olen ravittuna, rakennettuna ja varustettuna voitokasta 
elämää varten. Vaellan jumalallisessa terveydessä ja 
menestyksessä. Vaellan Evankeliumin täysissä siunauksissa. 
Elämäni menee ainoastaan eteenpäin ja ylöspäin, ja 
olen täynnä Jumalan tuntemusta kaikessa viisaudessa ja 
hengellisessä ymmärtämisessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 28

Jos Jeesus on todella antanut meille laillisen oikeuden, 
valtakirjan, Hänen Nimensä käyttämiseen, minkälaisia 

tuloksia meidän tulisi siinä tapauksessa odottaa, kun 
käytämme Hänen Nimeään? Mitä niin tärkeää Jeesuksen 
nimessä on? Miksi Jeesuksen Nimi on niin merkittävä? Mitä 
Hänen Nimensä edustaa ja miksi meillä tulee olla niin suuri 
luottamus Jeesuksen Nimeen? 

Vastaus tähän löytyy Filippiläiskirjeestä 2:9-10. Se 
sanoo: “Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että 
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla 
ovat.” Huomaa, miten tämä rakenne on muodoltaan aivan 
ehdoton! Se sanoo: “kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 
notkistuman.” Tämä on suvereeni julistus, se on laki hengen 
ulottuvuudessa. Halleluja!

Tämä suvereeni julistus on voimassa taivaassa, maan 
päällä ja maan alla (helvetissä). Hänen Nimessään on 
voima näissä kaikissa kolmessa eri maailmassa. Tämä voima 
koskee kaikkia “asioita”, mitä ikinä näissä maailmoissa on; 

HÄNEN NIMESSÄÄN ON VOIMA 
KAIKISSA KOLMESSA ERI MAAILMASSA

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia 
muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien 
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, 
sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, 
jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan 

alla ovat (Filippiläiskirje 2:9-10).
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olivatpa ne sitten valtaistuimia, hallituksia, galakseja, voimia, 
valtoja, tämän pimeyden maailman hallitsijoita tai pahuuden 
henkivaltoja taivaan korkeuksissa. Ne ovat kaikki Hänen 
Nimelleen alamaisena.

Tämä on todella merkittävää! Tämä kertoo meille sen, 
miksi meidän ei tulisi koskaan hätääntyä minkään asian 
vuoksi elämässämme. Sillä ei ole väliä, mitä Saatana ja 
hänen helvetin joukkonsa pyrkivät tekemään, koska sinä voit 
neutralisoida heidän pyrkimyksensä ja tuhota heidän työnsä 
Jeesuksen Nimessä. Lue vielä uudelleen tämä, mitä luimme 
juuri Filippiläiskirjeestä 2:9-10: “ja niitten, jotka maan alla 
ovat.” Tämä tarkoittaa kaikenlaisia olentoja, asioita ja kaikkea, 
mitä helvetissä on. 

Ei mikään ihme, että Jeesus sanoi, että me voimme 
herättää kuolleita: “Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, 
puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa” (Matteus 10:8). Siitä syystä, 
koska vaikka joku menisikin helvettiin, sinä voit kutsua hänet 
takaisin, koska Jeesuksen Kristuksen Nimessä on voima 
taivaassa, maan päällä ja helvetissä. Halleluja!

Kiitos Isä niistä kirkkauden täyteisistä tuloksista, joita 
saan nähdä, kun käytän Jeesuksen Nimeä. Herra, sinun 
vanhurskautesi hallitsee maailman kansakunnissa. Monet 
tulevat parannetuiksi, spitaaliset puhdistetaan, kuolleet 
herätetään ja suuri sielujen sadonkorjuu tulee sisälle Jumalan 
Kuningaskuntaan, Jeesuksen väkevässä Nimessä! Aamen!

RUKOUS
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lauantai 29

Seurakunta on Kristuksen Ruumis ja Jeesus on tämän 
Ruumiin pää. Jeesus ja Seurakunta muodostavat 

yhdessä yhden ruumiin, jota kutsutaan Kristukseksi. 
Me olemme Kristuksen Ruumiin jäseniä. The Living 
Bible -raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään 
avausjaettamme paremmin. Se sanoo: “Tämä on se, mitä 
yritän nyt sanoa: te olette kaikki yhdessä yksi Kristuksen 
ruumis, ja teistä jokainen toimii siinä erillisenä ja 
välttämättömänä osana.”

Tämä tarkoittaa sitä, että sinua tarvitaan Kristuksen 
Ruumiissa. Sinä olet aivan välttämätön tekijä siinä, että 
Seurakunta voi kasvaa ja kehittyä kunnolla. Raamattu 
sanoo: “josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa 
pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen 
rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin 
osalla on” (Efesolaiskirje 4:16). 

Kristuksen Ruumis rakentuu ja menee eteenpäin sen 
mukaisesti, miten jokainen yksittäinen kristitty kantaa oman 
kortensa kekoon. Tämä on todella tärkeää. Kyse on aivan 
samasta asiasta, mitä tulee ihmiskehon fyysisiin osiin ja niille 
kuuluviin tehtäviin. Sinun maksallasi, jaloillasi, munuaisillasi, 
keuhkoillasi, sydämelläsi, peukaloillasi jne. on kaikilla omat 
erilliset tehtävänsä. Nämä osat toimivat kaikki yhdessä 

OLET TÄMÄN RUUMIIN ELINTÄRKEÄ 
OSA 

Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin 
osaltanne hänen jäseniänsä
 (1. Korinttolaiskirje 12:27).
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varmistaakseen sen, että sinun kehosi toimii oikein. Jokainen 
osa on elintärkeä kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
kannalta. 

Jos jokin osa kehossasi ei toimi oikein, se vaikuttaa koko 
kehosi toimintaan. Tämä pitää paikkansa myös hengellisen 
Kristuksen Ruumiin kohdalla. Näe itsesi aivan elintärkeänä 
jäsenenä Kristuksen Ruumiissa ja tee näkyvää vaikutusta. 
Rukoile siten, miten Raamattu kehottaa. Voita sieluja. Vaella 
nöyryydessä, uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Tuota ja tuo 
esiin vanhurskauden hedelmiä ja tekoja.

Älä aiheuta tälle Ruumiille takaiskuja olemalla katkera, 
ylpeä, kateellinen tai joutilas. Ole palavana Hengessä 
— Herraa palvellen! Vaella vanhurskaudessa ja Hengen 
täyteydessä joka päivä. Ylistys Jumalalle!

Olen elintärkeä ja tehokas Kristuksen Ruumiin jäsen. Vaellan 
vanhurskaudessa ja siinä voimassa, kirkkaudessa ja armossa, 
joka virtaa Päästä, Kristuksesta Jeesuksesta, koko ruumiiseen! 
Oman aktiivisuuteni kautta Seurakunta menee eteenpäin. 
Vanhurskauteni hedelmät ja teot saavat aikaan Seurakunnan 
kasvua ja rakentumista, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Efesolaiskirjeessä 1:17-18 apostoli Paavali rukoili 
Hengen kautta kauniin rukouksen Jumalan ihmisten 

puolesta. Kun hän eteni pidemmälle rukouksessaan, hän 
näytti meille jotain siihen liittyen, kuka Jeesus todella on ja 
selitti meille Hänen Nimessään olevaa auktoriteettia, voimaa 
ja hallintavaltaa. 

Jakeissa 19-20-21 sanotaan: “Ja mikä hänen voimansa 
ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen 
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka 
hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista 
ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa” Huomaa, että 
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja asetti Hänet oikealle 
puolellensa taivaassa. Tämä “oikealle puolelle” ei viittaa 
sijaintiin tai maantieteelliseen paikkaan, vaan sillä tarkoitetaan 
voiman paikkaa.

Kun viittaat johonkin henkilöön sinun oikeana kätenäsi, 
tarkoitat sillä sitä, että hän edustaa sinua. Hänellä on valtuudet 
toimia puolestasi. Jeesus on Jumalan istuimella. Missä tämä 
paikka sitten on tarkalleen ottaen? Tämä Sananpaikka sanoo: 

HÄNEN NIMENSÄ AUKTORITEETTI JA 
HALLINTAVALTA

sunnuntai 30

Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen 
suuruus…jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun 
hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 
oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle 
kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja 
herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, 
ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan 
myös tulevassa (Efesolaiskirje 1:19-21).
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“...korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja 
herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan 
tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa” (Efesolaiskirje 
1:20-21). Tämä on se paikka, jossa Jeesus on — omalla 
auktoriteetin paikallaan.

Jeesuksen Kristuksen Nimi on siis kaiken voiman, jokaisen 
hallitsijan, hallituksen ja jokaisen auktoriteetin yläpuolella. 
Wuest -raamatunkäännös antaa meille erinomaisen 
käännöksen Efesolaiskirjeestä 1:21. Siinä kerrotaan meille, 
että Jeesus on: “jokaisen hallituksen, auktoriteetin, voiman, 
herruuden ja jokaisen nimen yläpuolella, jotka ovat 
nimettyinä, eikä ainoastaan tässä ajassa vaan myös siinä, 
joka on tuleva.”

Ei ihmekään, että apostolit käyttivät Jeesuksen Nimeä ja 
hallitsivat heidän oman aikansa maailmaa! Tämä on nyt se, 
mitä kaikkien kristittyjen eri puolilla maailmaa tulisi ymmärtää 
tänä päivänä: Jeesuksen Nimessä oleva voima. Opettele 
käyttämään tätä Nimeä kaikenlaisissa olosuhteissa. 

Jeesuksen Nimi on kaikkien muiden nimien yläpuolella ja 
minä käytän tätä Nimeä tänään instrumenttinani. Hänen 
Nimensä on syöpää suurempi. Se korjaa vammautuneet 
raajat, avaa sokeat silmät ja kuurot korvat sekä herättää 
kuolleet. Jeesuksen Nimessä julistan, että olen enemmän kuin 
valloittaja. Olen iankaikkinen voittaja ja tuotan kaikessa hyvää 
hedelmää. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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maanantai 31
OPISKELE OSOITTAUTUAKSESI 

HYVÄKSYTTÄVÄKSI
Opiskele osoittautuaksesi Jumalalle 
hyväksyttäväksi, työntekijäksi, jota ei tarvitse 
hävetä ja joka oikein jakelee totuuden sanaa 
(2. kirje Timoteukselle 2:15 KJV).

Daniel sai aikaan merkittävää vaikutusta omana 
aikanaan. Raamatun kirjoitukset näyttävät meille 

sen, että hän opiskeli ahkerasti. Danielin kirjassa 9:2 hän 
sanoi: “hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, 
Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran 
sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva 
raunioina seitsemänkymmentä vuotta.”

Daniel oli niin ahkera opiskeluissaan, että hän kiinnitti 
erityistä huomiotaan Jeremian profetiaan koskien 70 vuoden 
pakkosiirtolaisuuden aikaa. Danielin kirjassa 1:4 (NLT) 
Raamattu kertoo meille siitä, kuinka sen ajan kuningas tarvitsi 
ihmisiä, jotka olisivat “hyvin perehtyneitä kaikkiin oppimisen 
aloihin,” jotta he voisivat johtaa hänen valtakuntansa asioita, 
ja Daniel todettiin erittäin päteväksi.

Herra arvosti Danielia todella suuresti. Uudessa 
testamentissa Jeesus lainasi myös Danielia ja vahvisti hänen 
profetiansa, kun Hän sanoi: “Kun te siis näette hävityksen 
kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta…” 
(Matteus 24:15).

Me voimme nähdä tämän saman piirteen myös apostoli 
Paavalissa. Paavali oli myös ahkera opiskelija. 2. kirjeestä 



LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

75

Filemon 1:1-25 & Jeremia 33

Jaakob 5:1-20 & Hesekiel 31

Apostolien teot 17:10-11; Sananlaskut 24:4-5; 
1. Timoteus 4:15

Olen innokas opiskelemaan Jumalan Sanaa ja siksi kerään 
menestystä menestyksen päälle, elän voitokkaasti, vaellan 
jumalallisessa terveydessä ja voitan joka päivä! Jumalan 
Sanan tuntemuksen kautta teen merkittävää vaikutusta 
omaan maailmaani Herran kunniaksi, autan monia ulos 
ymmärtämättömyydestä ja jumalallisten todellisuuksien 
tiedostamattomuudesta tuodessani heidät sisälle Jumalan 
poikien ihmeelliseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

Timoteukselle 4:13 voimme nähdä, miten tärkeinä hän piti 
omia opiskelumateriaalejaan, kun hän sanoi Timoteukselle: 
“Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Trooaaseen 
Karpuksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit.” 
Hän pyysi erityisesti sitä, että hänen opiskelumateriaalinsa 
toimitettaisiin hänelle, koska hän oli ahkera opiskelija. 

Jos Daniel ja Paavali olivat ahkeria opiskeluissaan, miksi 
sinä et olisi? Sinun täytyy opiskella osoittautuaksesi Jumalalle 
hyväksyttäväksi, työmieheksi, jota ei tarvitse hävetä, vaan joka 
oikein jakelee totuuden sanaa. Hoosean kirjassa 4:6 Jumala 
sanoi: “Minun kansani tuhoutuu tiedon puutteeseen….” Hän 
viittasi tällä Sanan tuntemukseen. Ellet tunne Jumalan Sanaa 
itseäsi varten, sinä tulet olemaan uhrin asemassa omassa 
elämässäsi. Tämän vuoksi Jumala tahtoo sinun opiskelevan. 
Anna itsesi Sanalle ja näin tulet takuuvarmasti menestymään, 
kehittymään ja vaurastumaan.



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:

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

united kingdom:

+234 1 8888186
nigeria:

+27 11 326 0971
south africa:

+1 416-667-9191
canada:

+1(800) 620-8522
usa:
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Pastor i  Chr is  Oyakh i lome on  dynaamisen  ja 
monimuotoisen globaalin seurakunnan, Believers 

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

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

Maai lmankuulussa Parantumiskoulussa (Heal ing 
School) hän tuo julki Jeesuksen Kristuksen parantavia 
töi tä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten tavoittamiselle 
Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista lähetyskäskyä hän 
on ollut täyttämässä jo yli 30 vuotta lukuisten evankeliointi-
tapahtumien(outreach), massakokousten(crusade) 
ja myös useiden erinäisten tapahtumien kautta, jotka 
ovat auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja  ta rko i tukse l l i s ta  e lämää Juma lan  Sanassa .

PELASTUSRUKOUS KIRJAILIJOISTA
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