
Chris Oyakhilome

Rapsodia
Todellisuuksista

...PÄIVÄN SANA...PÄIVÄN SANA



Kaikki oikeudet pidätetään kansainvälisen tekijänoikeuslain mukaisesti. Sisältöä ja/tai kansia 
ei saa jäljentää kokonaan tai osittain minkäänlaiseen muotoon, ilman nimenomaista kirjallista 
lupaa tekijältä Loveworld Publish.

Rapsodia Todellisuuksista ...Päivän Sana
ISSN 1596-6984
Marraskuu  2022 painos
Copyright © 2022 by LoveWorld Publishing                                   

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the King James Version of 
the Bible.
A KEY FOR OTHER BIBLE VERSIONS USED:
NKJV -New King James Version
AMP	 -The	Amplified	Bible
AMPC	 -The	Amplified	Classic	Bible
TANT	 -The	Amplified	New	Translation
TLB -The Living Bible
CEV -Contemporary English Version
NASB -New American Standard Bible
ISV -International Standard Version
NIV -New International Version
MSG -The Message Translation
WEB -The World English Bible
TNLT -The New Living Translation
ASV -American Standard Version
TEV -Today’s English Version
RSV -Revised Standard Version
GNB -Good News Bible
WNT -Weymouth New Testament
NRSV -New Revised Standard Version
MOFFAT	 -Moffatt	New	Translation 
WESNT -Wesley New Testament
EBR           -Rotherham’s Emphasized Bible
DRB           -Douay-Rheims Bible
TPT           -The Passion Translation
CJB           -Complete Jewish Bible

www.rhapsodyofrealities.org
email: rorcustomercare@loveworld360.com

UNITED KINGDOM: 
Unit C2, Thames View Business Centre, 
Barlow Way Rainham-Essex, RM13 8BT. 
Tel.: +44 (0)1708 556 604
        +44 (0)8001310604
USA:
Christ Embassy Houston,
8623 Hemlock Hill Drive
Houston, Texas. 77083
 Tel.: +1(800) 620-8522

SOUTH AFRICA:
303 Pretoria Avenue
Cnr. Harley and Braam Fischer,  
Randburg, Gauteng 2194
South Africa.
Tel.:+27 11 326 0971

CANADA:
LoveWorld Publishing Canada
4101 Steeles Ave W, Suite 204
Toronto, Ontario
Canada M3N 1V7
Tel.:+1 416-667-9191

NIGERIA:
Plot 105, Chris Oyakhilome Cresent,
Abuja, Nigeria.

Plot 22/23 Billingsway Road, Oregun, 
Ikeja, Lagos. 
P.O. Box 13563 Ikeja, Lagos
Tel.: +234 1 8888186



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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Me olemme yhtyneet Herraan ja olemme yhtä 
henkeä Hänen kanssaan. Meidän yhdeksi 

tuleminen Herran kanssa oli Jumalan unelma ja se tuli todeksi 
Kristuksessa. Pyhä Henki sai tämän ykseyden aikaiseksi. 
Jeesus sanoi: “Minä ja Isä olemme yhtä” (Johannes 10:30). 
Miten Jeesus oli yhtä Isän kanssa? Se tapahtui Pyhän Hengen 
kautta. Ja tämä sama pätee myös sinuun tänä päivänä.

2. Korinttolaiskirje 6:16 sanoo: “...Sillä me olemme 
elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 
Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja 
oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” Nyt 
Hän elää ja vaeltaa sinussa. Sinä olet Jumalaa kantava astia. 

Johanneksen evankeliumissa 14:20 Jeesus sanoi: “...
minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä 
teissä.” Tämä tarkoittaa, että sinä olet Isässä, koska olet 
Jeesuksessa Kristuksessa ja Hän on myös sinussa. Tässä on 
kyse jumalallisesta yhteydestä!

Tämän vuoksi sinun kyvykkyytesi ja riittoisuutesi tulee 

JUMALALLINEN YHTEYS
tiistai 1

Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki 
hänen kanssaan 

(1. Korinttolaiskirje 6:17).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 1 & Jeremia 34-35

1. Pietari 1:1-12 & Hesekiel 32

Efesolaiskirje 5:30; Johannes 14:16 AMPC; 
1. Korinttolaiskirje 3:16

Hänestä (2. Korinttolaiskirje 3:5). Sinut on yhdistetty Pyhän 
Hengen kautta rajattomaan Jumalan voimaan, joka pitää 
sisällään rajattomia mahdollisuuksia ja loppumattoman 
kirkkauden. Siunattu olkoon Jumala!

Minä olen yhteydessä Jumalaan, koska Pyhä Henki elää 
minussa! Hän elää minussa auttaakseen minua elämään 
voitokasta kristityn elämää ja menestymään Isä Jumalan 
kunniaksi kaikessa siinä, mitä teen. Pyhän Hengen kautta 
elän joka päivä poikkeuksellista menestyksen elämää, koska 
Hän tekee työtään minussa. Hän rakentaa minua sekä myös 
toisia kauttani. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Luukas kertoo meille historiallista kuvausta siitä, mitä 
Paavali teki lähetysmatkallaan Aasiassa, erityisesti 

Efesoksessa. Apostolien teot 19:8 sanoo: “Ja hän meni 
synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui 
heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan 
valtakunnasta.”

Mutta sitten alkoi tapahtumaan jotain: kun hän 
julisti Evankeliumia synagoogassa, vastustusta alkoi 
ilmenemään. Osa juutalaisista ei uskonut, vaan he alkoivat 
mustamaalaamaan Herran tietä julkisesti! Apostoli Paavali 
huomasi tämän kuitenkin nopeasti ja otti opetuslapset heistä 
erilleen ja piti opetuslasten kanssa päivittäisiä kokoontumisia 
Tyrannuksen koululla (Apostolien teot 19:9).

Jae 10 kertoo meille, että tätä jatkui kahden vuoden ajan. 
Ja sen seurauksena jokainen Aasian alueella elänyt juutalainen 
ja kreikkalainen kuuli Herran Sanan. Apostolien teot 19:11-12 
(NIV) sanoo: “Jumala teki poikkeuksellisia ihmeitä Paavalin 
kautta niin, että jopa taskuliinoja ja vaatteita, jotka olivat 
koskettaneet häntä, vietiin sairaiden luokse ja heidän 

SE TULEE VALTAAMAAN ALAA 
KAUPUNGISSASI

keskiviikko 2

Niin Jumalan Sana kasvoi voimallisesti ja 
valtasi alaa (Apostolien teot 19:20 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 2 & Jeremia 36-37

1. Pietari 1:13-25 & Hesekiel 33

2. Timoteus 4:2 MSG; Apostolien teot 28:30-31

Rakas Isä, vanhurskauden Evankeliumin julistamisen ja 
opettamisen kautta, Kuningaskuntasi tulee perustetuksi 
jokaiseen kaupunkiin ja maahan; aivan kaikkeen maailmaan. 
Ihmiset kaikkialla ja ne, jotka ovat auktoriteettiasemassa, 
tulevat vaikutetuiksi tämän sanoman kautta ja tämä saa aikaan 
sen, että he tekevät sitä, mikä miellyttää Herraa. Kiitos, että 
lisäät armoasi Seurakuntaasi, jotta voimme julistaa vapautta 
kaikkialla ympäri maailmaa näinä lopun aikoina, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS

sairaudet paranivat ja pahat henget lähtivät heistä.” Tällaista 
tapahtuu, kun Jumalan Sana saavuttaa valta-aseman.

Tämä sama tulee tapahtumaan myös sinun maassasi, 
kaupungissasi ja yhteisössäsi, jos vain julistat ja opetat 
Sanaa. Paavali otti jopa niin suurissa määrin aikaa Sanan 
julistamiseen ja opettamiseen, että kokonainen kaupunki 
kuuli Evankeliumin. Jos Jumalan Sana pystyi hallitsemaan ja 
muuttamaan Efesoksen kaupunkia, se tulee myös saamaan 
aikaan samanlaisia tuloksia sinun elämässäsi ja maailmassasi. 

Käytä Jumalan Sanaa ja sovella sitä omassa maailmassasi 
olevien asioiden muuttamiseen. Tämä Sana on suussasi ja se 
tulee valtaamaan alaa. Juuri nyt, avaa suusi ja ala vuodattamaan 
vanhurskautta yhteisösi, kaupunkisi ja asuinmaasi ylle! Kylvä 
Evankeliumia omaan ympäristöösi.
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torstai 3

YLPEILE HÄNEN KYVYKKYYDESTÄ 

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka 
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa 
paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette 
voi mitään tehdä (Johannes 15:5).

Herra sanoi: “...sillä ilman minua te ette voi 
mitään tehdä.” Omilla inhimillisillä kyvyilläsi, 

kekseliäisyydelläsi, viisaudellasi, taidoillasi ja pätevyydelläsi 
et voi saavuttaa mitään. Älä siis koskaan ylpeile näillä 
näennäisillä inhimillisillä kyvyilläsi. Luota Herraan.

Menestyksesi on täysin riippuvaisena yhteydestäsi Herran 
kanssa. Pätevyytesi tulee Hänestä: “Ei niin, että me olisimme 
kelvollisia (päteviä ja riittäviä kyvykkyydessä) itsessämme 
muodostamaan henkilökohtaisia arvioita tai väittämään 
tai laskemaan mitään meistä itsestämme tulevaksi, sillä 
meidän voimamme ja kyvykkyytemme ja riittoisuutemme 
on Jumalasta” (2. Korinttolaiskirje 3:5 AMPC).

Ei ihme, että Paavali ylpeili Herrassa: “Voin tehdä kaiken 
Kristuksessa, joka vahvistaa minua” (Filippiläiskirje 4:13 KJV). 
Hän ei sanonut: “Voin tehdä kaiken, koska minulla on niin 
paljon tietoa”; ei. Kyse on Kristuksesta ja siitä, kuka Hän on 
sinussa — Hänen palvelutyöstään sinussa ja sinun kauttasi. 
Tämä tuo mieleeni kertomuksen Aasasta 2. Aikakirjassa 14. 
Raamattu kertoo, että Juudaan hyökkäsi miljoonan miehen 
ja kolmensadan vaunun armeija. Kuningas Aasa ja hänen 
armeijansa jäivät täysin alakynteen. Kuningas Aasa ymmärsi, 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 3 & Jeremia 38-40

1. Pietari 2:1-12 & Hesekiel 34

2. Korinttolaiskirje 4:7; Kolossalaiskirje 1:10-11; 
Efesolaiskirje 6:10

Rakas Isä, kiitän sinua jumalallisesta voimastasi, joka 
tekee työtään minussa voimallisesti. Minun riittoisuuteni 
— kyvykkyyteni ja pätevyyteni — tulee Jumalasta. Olen 
erinomainen ja minulla on erinomainen elämä! Voin tehdä 
kaiken, koska se voima, joka tekee työtään minussa, on 
jumalallista ja täysin rajoittamatonta. Siunattu olkoon 
Nimesi iankaikkisesti. Aamen!

RUKOUS

että ainoa tie voittoon olisi täydellinen luottamus Herraan.
2. Aikakirjassa 14:11 Aasa huusi Jumalan puoleen 

sydämellisessä rukouksessaan sanoen: “...Herra, sinä yksin 
voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. 
Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me 
turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet 
tätä suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän 
Jumalamme; älä salli ihmisen päästä voitolle sinusta.”

Herra vastasi ja antoi Juudalle merkittävän voiton: 
“Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, 
ja etiopialaiset pakenivat” (2. Korinttolaiskirje 14:12). 
Tässä on nyt jotain huomionarvoista Aasasta: hän ei vain 
istunut toimettomana ja ajatellut: “asiat menevät niin kuin 
ne on tarkoitettu menemään”, vaan hän ryhtyi toimiin. 
Uskonaskeleesi ovat tärkeitä. Rukoiltuaan Aasa ja hänen 
armeijansa hyökkäsivät vihollisjoukkoja vastaan ja saivat 
voiton. Halleluja!
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perjantai 4

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi Uudessa testamentissa 
on Jeesus. Apostolit ymmärsivät tämän ja kastoivat 

ihmisiä Jeesuksen Nimessä. Apostolien teoissa 19 Luukas 
kertoo meille siitä, miten Paavali kohtasi Efesoksessa 12 
miestä, jotka olivat, aivan kuten Apollos, Johannes Kastajan 
parannusopin uskollisia seuraajia, mutta he eivät olleet 
kuitenkaan vielä oppineet tuntemaan Jeesuksen kastetta.

Sen jälkeen, kun Paavali oli keskustellut heidän kanssaan, 
Raamattu sanoo: “...he ottivat kasteen Herran Jeesuksen 
nimeen” (Apostolien teot 19:3-5). Tässä meille tehdään 
selväksi, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi on Jeesus. 
Tässä Paavalin kohtaamisessa näiden 12 opetuslapsen kanssa 
on vielä jotain muutakin mielenkiintoista, jota ei välttämättä 
heti huomaa. Hän kysyi heiltä: “Mihin kasteeseen teidät sitten 
on kastettu?”

Huomaa tämä sana “mihin”. Kun sinut kastetaan, 
sinut kastetaan “johonkin”. Käytännössä Paavali siis kysyi 
näiltä miehiltä: “Mihin teidät on sitten kastettu?” Tämä 
viittaa johonkin syvällisempään kuin vain pelkkään veteen 

KASTETTUNA HÄNEN NIMEENSÄ

Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansoja, 
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimessä 
(Matteus 28:19 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 4:1-13 & Jeremia 41-43

1. Pietari 2:13-25 & Hesekiel 35

kastamiseen kasteen yhteydessä. 
Tämän jakeen merkitys on paremmin ymmärrettävissä 

osassa uudempia käännöksiä, kuten esimerkiksi NIV-
käännöksessä. Siinä sanotaan: “Tämän kuullessaan, heidät 
kastettiin Herran Jeesuksen nimeen.” Kun sinut kastetaan 
veteen, sinut kastetaan silloin Jeesukseen Kristukseen, eikä 
siis ainoastaan vain Jeesuksen Nimessä. Tämä on tärkeää 
huomata. 

Sen lisäksi, että sinut kastava palvelutyöntekijä tekee sen 
Herran Jeesuksen Nimessä, joka toimii kyllä yhtenä osana 
prosessia, mutta kaikkein merkittävimpänä osana toimii 
kuitenkin se, että sinut todella kastetaan Herran Jeesuksen 
Nimeen. Vesikaste sinetöi näin ollen laillisen puolen 
yhdistymisestäsi Kristuksen kanssa (Roomalaiskirje 6:3-4). 
Siunattu olkoon Jumala!

Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut meille Jeesuksen 
Nimen, jossa saamme elää. Olen kastettu Kristukseen ja 
minusta on tullut erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan. 
Hänessä minä elän, liikun ja olen! Elän Jeesuksen Nimessä ja 
Jeesuksen Nimen kautta, ja hallitsen myös omaa maailmaani 
tässä Nimessä olevan voiman kautta. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS

Apostolien teot 2:38; Apostolien teot 8:16; 
Apostolien teot 10:47-48
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lauantai 5

Raamattu kertoo meille Heprealaiskirjeessä 13:8, 
että “Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 

iankaikkisesti.” Jotkut pohtivat, että onko tämä, mitä juuri 
luimme Pietarista ylempänä olevasta avausjakeestamme 
edelleen mahdollista meidän päivinämme. Ehdottomasti kyllä! 
Me näemme yhä edelleen tänä päivänä näitä samoja ihmeitä 
ja todistuksia, koska kyse on samasta Jumalasta. 

Raamattu kertoo, että taskuliinoja ja esivaatteita, jotka 
olivat koskettaneet Paavalin kehoa, laitettiin sairaiden päälle 
ja sairaudet katosivat heistä ja pahat henget lähtivät pois 
näistä ihmisistä.

Aivan vastaavasti me olemme myös vastaanottaneet 
lukemattomia todistuksia siitä, miten tällainen päivän 
sana kirja, jota sinä olet juuri nyt lukemassa — Rapsodia 
Todellisuuksista — on laitettu sairaiden ja jopa kuolleiden 
päälle, ja ihmeitä on tapahtunut: sairaat ovat parantuneet ja 
kuolleet ovat heränneet takaisin elämään! Näin on tapahtunut 
useita kertoa eri puolilla maailmaa, koska tämä materiaali on 
Jumalasta. 

Ajattelepa tätä tarinaa, miten erään naisen aviomies 
oli kuollut. Sitten hän sanoi yhdelle sisarelle: “Olen kuullut, 
että kun ihmiset käyttävät Rapsodia Todellisuuksista päivän 
sanaa, he herättävät kuolleita eloon sinun seurakunnassasi. 

SAMA JUMALA — SAMAT TODISTUKSET 

Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin 
vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa 
edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun 
heistä (Apostolien teot 5:15).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 4:14-5:1-10 & Jeremia 44-47

1. Pietari 3:1-12 & Hesekiel 36

Apostolien teot 19:11-12; Apostolien teot 5:15 MSG; 
Matteus 14:35–36

Voisitko tuoda minulle yhden kirjasen sairaalaan, koska 
aviomieheni on kuollut.” Tämän jälkeen tämä nainen, jolle 
hän oli soittanut, vei Rapsodia Todellisuuksista kirjasen 
sairaalaan ja laittoi sen kuolleen päälle, ja tämä kuollut mies 
heräsi henkiin. Halleluja!

Voimme heti huomata tässä samankaltaisuutta 
verenvuototautia sairastavan naisen tarinan kanssa Luukkaan 
evankeliumissa 8:43-48: “hän oli kuullut” ja koska hän 
oli kuullut, hän tunkeutui väkijoukon läpi koskettaakseen 
Jeesuksen vaatteen helmaa ja hän parani välittömästi.

Näiden välinen ero tulee kuitenkin nyt siinä, että Rapsodia 
Todellisuuksista toimii paljon parempana säilytyspaikkana 
Jumalan voimalle, koska tämä kirja pitää sisällään Jumalan 
Sanaa, jota voit opiskella aina uudelleen, kuin mitä taas 
taskuliinat ja esivaatteet, joihin ei ole kirjoitettu mitään. Ylistys 
Jumalalle!

Minä olen siunausten kantaja. Kaikki, mikä on jollain 
tapaa yhteydessä minuun, on siunattua ja se kasvaa sekä 
moninkertaistuu. Olen Herran hyvyyden jakelijana omalle 
maailmalleni. Tuon tänään esiin Hänen moninaista armoa 
kaikille niille, joiden kanssa olen tekemisissä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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sunnuntai 6

Avausjakeestamme käy ilmi, että Jeesus teki julkisen 
spektaakkelin Saatanasta ja hänen pimeyden 

joukoistaan. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, ja 
nöyryytti heitä julkisesti. Kaikki pimeyden henkivallat näkivät 
tämän, kun se tapahtui. Conybeare-käännös sanoo, että Hän 
riisui heidät aseista. Halleluja! Nyt Jeesus hallitsee heitä ja 
kaikkea muutakin.

1. Korinttolaiskirje 15:25 sanoo: “Sillä hänen pitää 
hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki 
viholliset jalkojensa alle.” Jeesus istuu tällä hetkellä taivaassa 
Jumalan oikealla puolella; voiman paikalla. Kuinka Hän 
sitten oikein hallitsee? Miten Hän hallitsee vihollisiaan? 
Roomalaiskirje 5:17 antaa meille vastauksen. Se sanoo: 
“Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on 
hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka 
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat 
elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.” 
Hän hallitsee meidän kauttamme!

Kun me hallitsemme, Hän hallitsee. Ja muista, että 
Raamattu kertoo meille sen, että armo hallitsee vanhurskauden 
kautta: “että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin 
armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi 
elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta” 
(Roomalaiskirje 5:21). Ja nyt, kun me elämme Hänelle Hänen 
valoinaan, Hänen armonsa tekee työtään meissä ja meidän 

HÄN HALLITSEE MEIDÄN KAUTTAMME

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja 
asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän 
sai heistä hänen kauttaan voiton riemun 
(Kolossalaiskirje 2:15).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 5:11-6:1-20 & Jeremia 48-49

1. Pietari 3:13-22 & Hesekiel 37

Ilmestyskirja 11:15; Ilmestyskirja 5:9-10

kauttamme; Hänen armonsa, jonka avulla hallitsemme. 
Halleluja!

Tehtävämme on valmistettuna meitä varten: meidän tulee 
hallita elämän ulottuvuudessa ja tuoda esiin Kristuksen hyveitä 
ja täydellisyyttä: “Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhitetty kansa, [Jumalan] omaksi ostamia erityisiä 
ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin ihmeellisiä tekoja, hyvyyttä 
ja täydellisyyttä Hänestä, joka on pimeydestä kutsunut teidät 
Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietarin kirje 2:9 AMPC).

Tämän vuoksi Hän tahtoo, että opimme ja kasvamme 
Hänen Sanassaan ja että laitamme sen käytäntöön. Hän 
tahtoo, että me hallitsemme tätä maailmaa Jeesuksen Nimeä 
käyttäen. Me olemme tämän maailman valo ja olemme 
voittaneet vihollisen ja kaikenlaiset vastoinkäymiset. Me 
voitamme siunatun Herran Jeesuksen Nimen kautta. Halleluja!

Olen vastaanottanut armon kuninkaana hallitsemiseen. Ja 
siksi harjoitan hallintavaltaani kaikenlaisten olosuhteiden, 
paholaisen ja hänen joukkojensa ylitse. Murran juuri 
nyt Jeesuksen Nimessä Saatanan vaikutuksen maailman 
kansakunnista ja kaikkialla eri puolilla maailmaa olevien 
ihmisten, johtajien ja nuorten elämien yltä! Kristus hallitsee 
kansakuntia ja Hänen vanhurskautensa täyttää koko 
maailman ja ihmisten sydämet, koska kaikki sielut kuuluvat 
Hänelle. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Minä todella toivon, että jokainen tässä maailmassa 
ymmärtäisi Jeesuksen Kristuksen kuoleman, 

hautaamisen ja ylösnousemuksen valtavan suuren 
merkittävyyden! Raamattu kertoo, että ennen Jeesuksen 
sijaiskuolemaa me olimme “vailla Israelin kansalaisoikeutta 
ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa 
maailmassa” (Efesolaiskirje 2:12). Me olimme Jumalan 
vihollisia. 

Mutta siunattu olkoon Jumala! Roomalaiskirje 5:10 
sanoo, että Hän on sovittanut meidät Itsensä kanssa Jeesuksen 
Kristuksen kuoleman kautta. Efesolaiskirje 2:13-18 sanoo: 
“mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, 
jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen 
veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 
molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin 
vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi 
käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo 
kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä 
ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin 
kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän 

RAUHA JUMALAN KANSSA

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - 
sen minä annan teille. En minä anna teille, 
niinkuin maailma antaa. Älköön teidän 
sydämenne olko murheellinen älköönkä 
peljätkö (Johannes 14:27).

maanantai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 7 & Jeremia 50-51

1. Pietari 4:1-19 & Hesekiel 38

Johannes 16:33; Efesolaiskirje 2:14-18 AMPC

tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa 
niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä 
molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.” Halleluja!

Jeesus maksoi täyden hinnan meistä ja toi meidät rauhaan 
ja yhteyteen Isän kanssa. Ei ihmekään, että Paavali julisti 
Roomalaiskirjeessä 5:1: “Koska me siis olemme uskosta 
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.” Tämä 
sana “rauha” tulee kreikankielisestä sanasta “eirene”. Se 
tarkoittaa vihollisuuden päättymistä. Se tarkoittaa samalle 
linjalle asettumista.

Kristuksen Jeesuksen kautta sinut on asetettu samalle 
linjalle Jumalan kanssa; sinä olet kotona Hänessä! Sinulla ei 
ole enää mitään syytä elää tuomion pelossa. Jeesus on jo 
kärsinyt rangaistuksen sinun synneistäsi. Jesaja 53:5 sanoo: 
“...rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi….” 
Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua tästä sovituksen sanomasta, joka 
on annettu minun vastuulleni. Minun kauttani monet 
maailmassani ja kauempanakin tulevat tuntemaan Jumalan 
ja heidän perintönsä Kristuksessa. He astuvat sisälle tähän 
elämään, jossa meillä on rauha ja yhteys Isän kanssa ja jossa 
olemme vapaita tuomiosta, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Aina kun vastaanotat Jumalan Sanaa sydämeesi, 
pimeyden voimat, jotka tietävät Sanassa olevan 

voiman, tulevat nopeasti ja pyrkivät varastamaan Sanan 
sydämestäsi. Juuri tämän asian Jeesus nosti esiin kylväjä 
vertauksessa.

Tämä selittää meille myös sitä, miksi jotkut ihmiset 
kuulevat Jumalan Sanaa, mutta eivät ymmärrä sitä. Heidän 
on vaikea ymmärtää, että miksi heti sen jälkeen, kun he ovat 
vastaanottaneet ihmeellisen profetian, koko helvetti tuntuu 
riehuvan heitä vastaan. Tämä johtuu siitä, että Saatana 
pyrkii tekemään kaikkensa varastaakseen Sanan heidän 
sydämistään. Hän heittää kaikki nuolensa ja syytöksensä 
sinua kohti varastaakseen Sanan sinulta. Hän käytti tätä 
samaa juonta jopa Jeesuksen kohdalla, kun hän alkoi 
kyseenalaistamaan sitä Sanaa, joka oli puhuttu Jeesusta 
koskien ja vaati Jeesusta todistamaan Itsensä (Luukas 4:3). 
Mutta Mestari tietenkin torjui vihollisen onnistuneesti, koska 
Sana oli hyvin juurtuneena Hänen sydämellään.

Sinun täytyy tietoisesti vartioida sydämessäsi olevaa 

SANA SINUN SYDÄMESSÄSI
Kylväjä kylvää sanan. Mitkä tien oheen 
putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, 
mutta kun he sen kuulevat, niin saatana 
heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan 
(Markus 4:14-15).

tiistai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 8 & Jeremia 52

1. Pietari 5:1-14 & Hesekiel 39

Luukas 8:11-15; Heprealaiskirje 2:1; Kolossalaiskirje 3:16

Sanaa. Kolossalaiskirje 3:16 sanoo: “Runsaasti asukoon teissä 
Kristuksen sana….” Tämä tarkoittaa, että sinun tulee antaa 
Sanan asettua ja juurtua sydämeesi. Jos toimit näin, silloin sillä 
ei ole väliä, miten kovasti vihollinen yrittää varastaa Sanaa 
sydämestäsi, koska hän ei tule onnistumaan siinä. 

Kaikkein arvokkain asia elämässäsi, jonka perässä 
Saatana on, on sydämessäsi oleva Jumalan Sana. Tämän 
takia sinun täytyy suojella sydämessäsi olevaa Sanaa. Älä 
anna Sanan jäädä vain sydämesi pinnalle, josta vihollinen 
voi tulla nappaamaan sen pois. Upota Sana syvälle henkeesi 
meditoimisen ja kielillä rukoilemisen kautta. Ja näin Sana 
juurtuu sydämeesi ja saa aikaan tuloksia. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua Sanassasi olevasta kirkkaudesta ja 
siitä muutoksesta, jota saan kokea jopa juuri nyt, kun Sanasi 
juurtuu henkeeni ja saa aikaan minussa vanhurskauden 
hedelmiä. Kiitos, että olet antanut minulle Sanasi, jonka 
mukaan saan elää ja jota voin käyttää elämäni olosuhteiden 
muuttamiseen ja jonka avulla voin linjata itseni samaan 
linjaan sinun täydellisen tahtosi ja tarkoituksesi kanssa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jos olet uudestisyntynyt, sinut on siirretty pimeyden 
hallintavallan alaisuudesta Jumalan Valtakuntaan, joka 

on elämän, valon ja suuren kirkkauden valtakunta. Saatanalla ei 
ole mitään valtaa sinuun eikä yhteenkään asiaan, jolla on jotain 
tekemistä sinun kanssasi, koska sinä et ole hänen toimivaltansa 
alaisuudessa.

Sinut on kutsuttu pois Saatanan vallan alta Jumalan 
ihmeelliseen valoon: “Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja 
tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 
valoonsa” (1. Pietari 2:9).

Ne, jotka eivät ole uudestisyntyneitä, ovat luonnollisesti 
Saatanan vallan alla ja kaikenlaisten vastoinkäymisten sekä 
elämänkriisien paiskottavina, eivätkä he kykene vapauttamaan 
itse itseään. He ovat synkässä pimeydessä, josta ei löydy 
toivoa ulospääsyn suhteen, koska he elävät ilman Jumalaa. 
Heidän ainoa toivonsa on vastaanottaa pelastus Kristuksessa 
Jeesuksessa. 

Tämän tulisi heti saada sinut ajattelemaan niitä 
perheenjäseniäsi, ystäviäsi, yhteistyökumppaneitasi, 

SAATANAN HALLINTAVALLAN 
ULOTTUMATTOMISSA

Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi 
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä 
pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on 
pelastanut meidät pimeyden vallasta 
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan (Kolossalaiskirje 1:12-13).

keskiviikko  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 9:1-10 & Valitusvirret 1-2

2. Pietari 1:1-12 & Hesekiel 40

Efesolaiskirje 2:4-6; Kolossalaiskirje 1:12-13 AMPC

työkavereitasi ja naapureitasi, jotka eivät vielä tunne Herraa. 
Sinä olet Jumalan astia, jonka kautta heidät voidaan tuoda 
sisälle Kristuksessa olevaan pelastukseen, ja jonka kautta heidät 
voidaan tuoda pimeydestä ja Saatanan vallan alta valoon ja 
Jumalan poikien kirkkauden täyteiseen vapauteen.

2. Korinttolaiskirje 5:19 sanoo: “Sillä Jumala oli Kristuksessa 
ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” 
Yksikään ihminen ei kykene pelastamaan itse itseään. Me emme 
pysty siihen itse ja juuri siksi Jeesus tuli. 

Hänen sijaiskuolemansa ansiosta pelastus tuli mahdolliseksi 
ja Hänen kirkkauden täyteisen ylösnousemuksensa kautta 
iankaikkinen elämä tuli meidän saatavillemme. Halleluja! 
Tämä tekee meistä ylivertaisia Saatanaan ja tämän pimeyden 
maailman voimiin nähden: meillä on iankaikkinen elämä — 
Jumalan luonto! Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua pelastuksessa olevista siunauksista 
ja tästä vanhurskauden elämästä, johon olet tuonut minut 
Kristuksen sijaisuhrikuoleman ja Hänen kirkkauden täyteisen 
ylösnousemuksensa kautta. Minä vaellan Kristuksessa olevan 
uuden elämäni todellisuudessa ja olen täysin tietoisena siitä, 
että minut on vanhurskautettu uskon kautta ja että minulla 
on nyt rauha kanssasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

RUKOUS
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torstai 10

Aivan kuten hyvä ravinto on välttämätöntä terveelle 
fyysiselle kasvulle, samalla tavalla Jumalan Sana on 

välttämätöntä ravintoa hengelliselle kasvulle. Kun kristitty 
jättää Jumalan Sanan huomiotta, hän tulee alttiiksi paholaisen 
hyökkäyksille sekä tämän maailman voimille ja korruptoiville 
vaikutuksille. Muista, että Sanan kautta me uudistamme 
mieltämme, rakennamme uskoamme ja luonnettamme. Siksi 
meidän täytyy jatkuvasti ruokkia itseämme Sanalla.

2. Pietarin kirje 3:18 sanoo: “ja kasvakaa meidän 
Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa 
ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että 
hamaan iankaikkisuuden päivään.” Ja 2. Pietarin kirjeessä 
1:3 korostetaan jälleen kerran Jumalan Sanan tuntemisen 
tärkeyttä. Se sanoo: “Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen 
tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.”

Jumala on tehnyt jo aivan kaiken sinun puolestasi ja 
antanut sinulle aivan kaiken, mitä tarvitset erinomaista 
kirkkauden ja vanhurskauden elämää varten. Se, missä 

TEE SANAN OPISKELUSTA TAPA 

Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 
kautta kasvaisitte pelastukseen, jos "olette 
maistaneet, että Herra on hyvä
 (1. Pietarin kirje 2:2-3).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 9:11-28 & Valitusvirret 3-5

2. Pietari 1:13-21 & Hesekiel 41

2. Timoteus 2:15; Joosua 1:8 AMPC

määrin sinä elät tätä hallintavallan, menestyksen ja vaurauden 
elämää, jonka Hän on tarkoittanut sinun elettäväksesi, riippuu 
kuitenkin siitä, kuinka hyvin sinä tunnet Jumalan Sanaa ja 
kuinka paljon laitat sitä käytäntöön omassa elämässäsi.

Joten opi tuntemaan Sanaa. Jeesus sanoi, että sinä tulet 
tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä sinut vapaaksi. Sinulla 
tulisi olla pakottava tahto kasvaa Sanan kautta. Opiskele 
tietoisesti Jumalan Sanaa. Laita kalenteriisi aikoja, jolloin sinä 
keskityt ainoastaan Sanan opiskelemiseen ja meditoimiseen. 
Lataa Pastor Chris Digital Library (PCDL) -sovellus, jotta voit 
katsoa ja kuunnella päivittäin uskoa rakentavia opetuksia, 
jotka rakentavat ja muuttavat elämääsi.

Joka kerta, kun avaat Raamatun opiskelemista varten, 
voit oppia jotain uutta ja meditoida niitä asioita, joita Pyhä 
Henki nostaa tietoisuuteesi. Kehitä itsellesi sellainen tapa, 
että opiskelet Sanaa itseäsi varten.

Rakas Isä, kiitos tästä syvällisestä halusta oppia tuntemaan 
sinua enemmän Sanasi kautta tapahtuvan yhteyden kautta. 
Tahdon antautua hengellisille asioille, jotta inspiroidun, opin 
ja tulen treenatuksi uskossani vahvemmaksi täyttääkseni 
jumalallisen päämääräni Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Kun Jeesus sanoi: “...Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Markus 

16:15), se oli käsky jokaiselle kristitylle. Sinun tulee viedä 
Evankeliumi omaan maailmaasi ja kaukaisemmillekin alueille.  
Hän teki meille myös selväksi, että kyse ei ole todellakaan 
mistään sunnuntaikävelystä. 

1. Korinttolaiskirjeessä 16:9 Paavali sanoi, että hänelle 
oli avautunut ovi hedelmälliseen työhön Evankeliumin 
levittämisessä, mutta vastustajia oli myös paljon. Ja 2. kirjeessä 
Timoteukselle hän sanoi: “Ja kaikki, jotka tahtovat elää 
jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 
Mutta mikään näistä ei kuitenkaan latistanut hänen intoaan 
tai estänyt häntä julistamasta Evankeliumia. 

Tästä samasta tulisi olla kyse myös sinun kohdallasi. 
Evankeliumin julistaminen on työ, joka meidän täytyy tehdä, 
tapahtuipa sitten mitä hyvänsä. Siksi Paavali sanoi Apostolien 
teoissa 20:24: “En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni 
minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen 
viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan 
armon evankeliumin todistamisen.”

Tämä oli Paavalin vakaumus. Hän sanoi tämän lausunnon 
vastauksena niille, jotka yrittivät estää häntä menemästä 
Jerusalemiin saarnaamaan sen vainon tähden, jonka hän 
tulisi väistämättä kohtaamaan siellä. Hän oli sanonut 
edeltävissä jakeissa 22-23: “Ja nyt, katso, minä matkustan, 

MYYTYNÄ EVANKELIUMILLE

Kukaan asepalveluksessa oleva ei sekaannu 
arkielämän asioihin; muuten hän ei miellytä 
sitä, joka on hänet värvännyt 
(2. kirje Timoteukselle 2:4 NET).

perjantai  11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 10:1-18 & Hesekielin 1-2

2. Pietari 2:1-22 & Hesekiel 42

1. Korinttolaiskirje 9:16-17; Apostolien teot 20:22-27

sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua 
siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa 
kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja 
ahdistukset minua odottavat.” Mutta tästäkään huolimatta, 
hän ei lannistunut.

Luvun 21 jakeissa 10-11, profeetta Agabus profetoi 
siitä, miten Paavali tultaisiin vangitsemaan ja luovuttamaan 
pakanoiden käsiin. Tämän seurauksena muut opetuslapset 
koittivat taivutella Paavalia olemaan menemättä Jerusalemiin; 
itse asiassa he jopa itkivät. Mutta Paavalin inspiroiva vastaus 
oli tällainen: “Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun 
sydäntäni. Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään 
sidottavaksi vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran 
Jeesuksen nimen tähden.”

Kuinka sitoutuneena sinä olet viemään eteenpäin 
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia? Tämä ei ole mitään peliä! 
Evankeliumi ansaitsee ja vaatii, että me panostamme siihen 
aivan kaikkemme, myös sen, että annamme tarvittaessa myös 
henkemme. Kristus ansaitsee tämän kaiken. Innosta näin ollen 
myös toisia sillä suurella kiireellisyydellä, sydämen palolla ja 
vakaumuksella, jolla sinä julistat itse Evankeliumia.

Minä olen innokas sielujen voittaja. Intohimoni Herraa 
ja Evankeliumin eteenpäin menemistä kohtaan on aivan 
vertaansa vailla olevaa. Minä inspiroin toisia sillä suurella 
intohimolla, kiireellisyydellä ja vakaumuksella, jolla elän omaa 
elämääni ja julistan Evankeliumia. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Message-käännös avausjakeestamme sanoo: “Kerro, 
mitä sinä tahdot? Kansakunnat lahjaksesi? 

Mantereet palkinnoksesi?” Törmäsin tähän jakeeseen 
ensimmäistä kertaa, kun oli 15-vuotias ja rukoilin Herraa 
tämän paikan mukaisesti. Ja Herran Henki sanoi minulle 
vastauksenaan: “Minä olen antanut sinulle kansakunnat!” 

Jo tuossa iässä olin huolissani maailman kansakuntien 
uskosta osattomien surkeasta tilasta, koska he ovat 
hengellisessä pimeydessä ja vieraantuneina Jumalan elämästä. 
He ovat vailla toivoa ja ilman Jumalaa tässä maailmassa. 
Hankin itselleni maailmankartan ja asetin usein käteni sen 
päälle puhuen ja profetoiden samalla maailman kansakuntien 
ja ihmisten elämien ylle. 

Minä taistelin rukouksessa hädänalaisten ihmisten 
puolesta. Rukoilin ja itkin murtuneena Herran edessä. Voi 
kuinka minä itkin rukouksessa maailman kansakuntien 
puolesta! Olen tiennyt siitä lähtien, ettei yksikään kansakunta 
voi sulkea oviaan minulta. Herra tekee nyt kauttamme monia 
suuria asioita maailman kansakunnissa. 

Kun Hän sanoo: “Pyydä minulta, niin minä annan 

KANSAKUNTIEN PUOLESTA 
TAISTELEMINEN RUKOUKSESSA

Pyydä minulta, niin minä annan pakanakansat 
sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun 
omiksesi (Psalmi 2:8 KJV).

lauantai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 10:19-39 & Hesekiel 3-4

2. Pietari 3:1-18 & Hesekiel 43

1. Timoteus 2:1-2; Jeremia 29:7; Hesekiel 3:17

pakanakansat sinun perinnöksesi…,” Hän puhuu tässä 
ihmisten sieluista sekä vaikutuksen tekemisestä heihin 
Evankeliumilla ja Jumalan vanhurskaudella. Apostolit tekivät 
sitä ja meidän tulee myös tehdä sitä. Mikään ei voi pysäyttää 
meitä.

Kun Paavali julisti Sanaa Efesoksessa, siellä oli tietenkin 
paljon vastustusta, mutta ei riittävästi Evankeliumin työn 
pysäyttämiseksi. Raamattu sanoo: “Näin Herran sana 
voimallisesti kasvoi ja vahvistui” (Apostolien teot 19:20). 
Avaimena tämän kaltaisille tuloksille toimii rukouksessa 
taisteleminen. Taistele rukouksessa oman kansakuntasi, 
koulusi, työpaikkasi jne. puolesta ja Jumalan Sana tulee 
varmasti kasvamaan voimallisesti ja vahvistumaan siellä. 
Halleluja! 

Rakas Isä, sinun rakkautesi pakottaa minut esirukoilemaan 
hartaasti ja julistamaan Evankeliumia kadotetuille niin, että 
tuon heidät pimeydestä sinun ihmeelliseen valoosi. Sana 
vahvistuu omassa kaupungissani ja asuinmaassani, sekä myös 
eri puolilla maailmaa, ja Herran Nimi tulee kirkastetuksi. 
Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 13

Kun tutkit Aadamin sukuluetteloa Luukkaan 
evankeliumista 3:38, Aadamia kutsuttiin Jumalan 

pojaksi. Joten jos ensimmäinen Aadam oli Jumalan poika ja 
toinen Aadam, Jeesus Kristus, on Jumalan Poika, mikä on 
sitten näiden kahden välillä oleva ero? 

Vastaus löytyy Jeesuksen antamasta vertauksesta 
Matteuksen evankeliumissa 21:28-31, jossa kerrotaan 
kahdesta pojasta: heidän isä oli käskenyt poikiansa menemään 
töihin viinitarhaan. Toinen poika vakuutteli isälleen, että hän 
menisi, mutta ei mennytkään; hän oli tottelematon. Toinen 
poika taas kertoi isälleen, että ei menisi, mutta meni kuitenkin. 
Jeesus kysyi sitten: “Kumpi näistä kahdesta totteli isäänsä?”

On selvää, että kuuliainen on se, joka todella teki 
isänsä tahdon, vaikka aluksi kieltäytyikin siitä. Getsemanen 
puutarhassa, viimeisinä hetkinä ennen kuin Jeesus pidätettiin 
ristiinnaulittavaksi, Hän rukoili hartaasti Isää sanoen: “Isä, 
jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön 
kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun” (Luukas 
22:42).

Jeesus ei tahtonut sitä, mutta Hän teki sen siitä huolimatta! 
Avausjakeemme sanoo Jeesuksesta: “Ja tultuaan ihmiseksi, 
hän laittoi itsensä nöyrtymään ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 

OPPITUNTI KUULIAISUUDESTA 
Ja tultuaan ihmiseksi, hän laittoi itsensä 
nöyrtymään ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 
hamaan ristin kuolemaan asti 
(Filippiläiskirje 2:8 KJV).
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hamaan ristin kuolemaan asti.” Jeesuksen korotus seurasi siitä, 
että hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Mutta ensimmäinen 
Aadam epäonnistui tottelemattomuutensa tähden.   

Raamattu sanoo: “Sillä niinkuin yhden ihmisen 
tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, 
niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat 
vanhurskaiksi” (Roomalaiskirje 5:19). Jos ensimmäinen 
Aadam olisi totellut, toista Aadamia ei olisi tarvittu. 
Joten ensimmäisen ja toisen Aadamin välinen ero oli 
tottelevaisuudessa.

Tottelevaisuus on erittäin tärkeää; Jumalan kuunteleminen 
ja Hänen teidensä seuraaminen kannattaa. Uudestisyntyneinä 
me olemme syntyneet toisen Aadamin, Jeesuksen Kristuksen 
kaltaiseksi ja meillä on Hänen tottelevainen Henkensä. 
Siksi meitä kutsutaan 1. Pietarin kirjeessä 1:14 Hänen 
tottelevaisiksi lapsikseen. Vaella sen tähden sinussa olevan 
Kristuksen luonnon mukaisesti ja miellytä Isää aina kaikessa.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta, että saan vastaanottaa 
hengellisiä ohjeita, jotka välittävät viisauttasi. Henkesi 
vaikutuksesta tartun jatkuvasti sydämessäni kiinni hengellisiin 
ohjeisiisi — teen asiat sinun tahtomallasi tavalla — ja 
avaan korvani tiedon sanoille, jotka toimivat ehdottomana 
edellytyksenä takuuvarmalle menestykselle. Kun osoitan 
kuuliaisuutta Sanaasi kohtaan, vaellan menestyksessä, 
voitossa, erinomaisuudessa ja kunniassa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 
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Kun luet psalmien kirjaa, tulet huomaamaan, miten 
Daavid tunsi sanojen arvon ja hän opetti poikaansa 

Salomoa sanojen arvosta. Se oli Salomo, joka sanoi: “Kielellä 
on vallassansa kuolema ja elämä…” (Sananlaskut 18:21). 
Hänen isänsä Daavid oli opettanut tämän hänelle. Daavid 
tiesi, että kuolema ja elämä eivät olleet miekan voiman 
vallassa, vaan kielen vallassa. Ja hän todisti tämän, kun hän 
kohtasi Gatin Goljatin. Sinun täytyy ymmärtää, miten hän 
kukisti Goljatin. 

On helppoa ajatella hänen voittaneen Goljatin sileällä 
kivellä ja lingolla. Mutta ei, kyse oli sanoista! Opiskele 1. 
Samuelin kirjan luvusta 17 lisää. Hän oli varma Goljatin 
voittamisesta, koska hän laittoi uskonsa sanoihin. Hän käytti 
kyseisiä työvälineitä Jumalan viisauden ohjaamana. Hänellä 
oli kivi ja linko sekä myös hänen suustaan ulos tulevia sanoja. 
Hän tiesi, ettei hän voittaisi Goljatia pelkällä kivellä; Jumalan 
Henki oli hänen yllään ja Jumalan Henki käyttää sanoja. 

Sanat vapauttavat hengen voimaa. Henki ei tule 

HENKI JA SANA

Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli 
syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui 
vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon 
valkeus." Ja valkeus tuli
 (1. Mooseksen kirja 1:2-3).

maanantai 14
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tekemään mitään ilman sanoja. Lue avausjakeemme vielä 
uudelleen. Henki oli kaikkialla maailmassa, mutta mikään ei 
muuttunut. Raamattu sanoo: “Ja Jumala sanoi…” ja yhtäkkiä 
Henki alkoi toimia ja kaikki, mitä Jumala sanoi, tapahtui! 
Halleluja!  

Raamattu kertoo, että Jeesuksen toisessa tulemisessa, 
Hän tulee lyömään Antikristusta “suunsa henkäyksellä” (2. 
Tessalonikalaiskirje 2:8), mikä viittaa Hengen miekkaan, joka 
on Jumalan “Rhema” - Hänen suustaan ulos tulevat sanat 
(Ilmestyskirja 19:15, Efesolaiskirje 6:17).

Kun sinä puhut Sanaa, sinä vapautat Jumalan voiman 
toimimaan puolestasi. Joten kun kohtaat elämänkriisejä, älä 
lannistu. Älä panikoi. Puhu sanoja! Puhu ja aikaansaa muutos. 
Jeesus sanoi, että sinulla tulee olemaan se, mitä sanot (Markus 
11:23). Muista, että sanat ovat voimallisia, mutta Jumalan 
Sana on kaikkivoipa. Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

Sanani vapauttavat hengen voimaa, joka rakentaa ja 
ohjelmoi minua menestykseen, voittoon ja kehitykseen. 
Jumalan Sana asuu minussa runsaana opiskelun ja 
mietiskelyn seurauksena, ja minä puhun uskon täyteisiä 
sanoja, jotka vapauttavat Jumalan voiman toimimaan 
puolestani ja määrittelemään oikean suunnan elämälleni. 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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tiistai 15

Jumalan ihmisillä on tänä päivänä vahvempi yhtenäisyys 
kuin koskaan aiemmin historiamme aikana. Esimerkkinä 

tästä, aiemmin tänä vuonna järjestetyssä globaalissa 
palvelutyöntekijöiden luokkahuoneessa oli mukana yli 
70 miljoonaa Evankeliumin palvelutyöntekijää eri puolilta 
maailmaa, jotka osallistuivat netin kautta, ja se oli tietenkin 
suuri siunaus Pyhän Hengen kautta. 

Tästä samasta on kyse myös Globaalissa Rukouspäivässä, 
joka kokoaa miljardeja Jumalan ihmisiä kaikista kansakunnista 
ympäri maailmaa rukoilemaan yhdessä sekä perustamaan 
Kristuksen tahtoa ja tarkoitusta tänne maan päälle. Halleluja! 

Kaksi väkevää voimaa sitoo meitä yhteen. Ensimmäinen 
on Jumalan Sana; Jumalan Sanan voima, joka yhdistää 
sydämemme. Toinen voima on Pyhän Hengen palvelutyö. 
Nämä kaksi voimaa tuovat meidät tänä päivänä voimallisella 
tavalla yhteen kaikkialta eri puolilta maailmaa.

Tiedän tietenkin sen, että monilla meistä on erilainen 
palvelutyötausta ja myös erilaista koulutustaustaa. Mutta on 
olemassa tietyt pääasiat, joista me olemme samaa mieltä, 
ja nämä ovat paljon merkittävämpiä kuin ne eroavaisuudet, 
joita meillä saattaa vielä olla joissain kohtaa. 

Sanoin: “saattaa vielä olla joissain kohtaa,” sillä ajan 
myötä useat meistä päätyvät samoihin johtopäätöksiin, 

RUUMIIN YHTENÄISYYS

Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen 
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden 
täyden iän määrään (Efesolaiskirje 4:13).
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varsinkin silloin, kun meillä on samat tiedot. Ja tämä on jotain 
sellaista, mitä Herra tahtoo nähdä.

Efesolaiskirje 4:11-12 sanoo: “Ja hän antoi muutamat 
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät 
täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen.” Mikä on Hänen tarkoitus Seurakunnan 
varustamiselle? Seuraava jae näyttää meille sen: “Kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa….” Tämä saa aikaan yhtenäisyyden Kristuksen 
ruumiissa. Aamen.

Raamattu näyttää meille, miten meidän ykseytemme 
tulee olemaan merkkinä maailmalle siitä, että Jumala on 
lähettänyt Jeesuksen (Johannes 17:21). Ja näinä Seurakunnan 
viimeisinä hetkinä Jumalan kansa tulee kokoontumaan yhteen 
ykseydessä, mikä saa aikaan hämmästyttävän vaikutuksen 
Herraa varten, paljon suuremmissa määrin kuin mitä tämä 
maailma on vielä koskaan nähnyt. Ylistys Jumalalle!

Rakastava Isä, minä rukoilen Kristuksen Ruumiin kasvun, 
kehityksen, ykseyden ja eteenpäin menemisen puolesta 
kaikkialla ympäri maailmaa. Pyrkiessämme siihen, että 
koko maa tulisi peitetyksi Sanasi tuntemuksella niin 
kuin vedet peittävät meren, me seisomme yhdessä 
hengessä, yhdellä mielellä ja pyrimme taistelemaan 
yhdessä Evankeliumin uskon puolesta, toteuttaen näkysi 
yhtenäisestä päämäärästämme, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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keskiviikko 16

Ylempänä oleva jae sanoo, että Jeesus tulee 
tuomitsemaan maailman vanhurskaudessa. Jeesus 

Kristus on tuomari. Isä ei tuomitse ketään. Hän on antanut 
kaiken tuomiovallan Jeesukselle: “Sillä Isä ei myöskään 
tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion 
Pojalle…” (Johannes 5:22).

Näemme myös Apostolien teoista 10:42 NIV, miten 
Jeesus on asetettu Jumalan toimesta kaikkien ihmisten 
tuomariksi: “Hän käski meitä saarnaamaan ihmisille ja 
todistamaan, että hän on se, jonka Jumala on asettanut 
elävien ja kuolleiden tuomariksi.”

Henki välittää apostoli Paavalin kautta samankaltaisen 
ajatuksen 2. kirjeessä Timoteukselle 4:1 NIV: “Jumalan ja 
Kristuksen Jeesuksen läsnäolossa, joka tulee tuomitsemaan 
elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymistään ja valtakuntaansa 
silmällä pitäen annan teille tämän tehtävän.”

Kristuksen tuomioistuinta kuvaillaan 2. Korinttolaiskirjeessä 
5:10: “Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen 
tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin 
hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.” 
Kristuksen tuomioistuin on Jumalan kansan — kristittyjen 
tuomio — jossa meistä jokainen tulee saamaan palkintonsa 

JEESUS KRISTUS ON KAIKEN TUOMARI

…hän on säätänyt päivän, jona hän on 
tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa… 
(Apostolien teot 17:31). 
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Mestarilta. Jokainen tulee saamaan kiitosta (1. Korinttolaiskirje 
4:5).

Kun Jeesus palaa takaisin maan päälle, Hän tulee 
tuomitsemaan kaikki kansakunnat: “Mutta kun Ihmisen Poika 
tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, 
silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen 
eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, 
niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista” (Matteus 25:31-
32).

Ilmestyskirjan luvusta 20 näemme, miten Jeesus 
toimeenpanee kaikkein kauheimman tuomion, joka 
on varattuna syntisille. Sitä kutsutaan Suuren valkoisen 
valtaistuimen tuomioksi: “Ja minä näin suuren, valkean 
valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas 
pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt” (Ilmestyskirja 20:11).

Nämä tuomiot eivät ole enää kaukana. Joten palvele 
Herraa tosissasi ja elä jokainen päivä Häntä varten samalla, 
kun odotamme Hänen pian tapahtuvaa takaisin paluuta. 

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä mahdollisuudesta 
saada palvella Valtakunnassasi. Kiitän myös tästä 
etuoikeudesta, että saan olla tekemässä vaikutusta omaan 
maailmaani pelastuksen sanomalla, samalla, kun odotan 
Herrani ja Pelastajani, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden 
täyteistä ilmestymistä. Aamen.

RUKOUS
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torstai 17

Koko kristinuskon ydin, kirkkaus ja ilo kaikesta siitä, 
mitä Jeesus tuli tekemään, on Kristus sinussa. 

Kristus sinussa on aivan kaikki. Kristus sinussa on taivas 
sinussa; jumalallisuus sinussa. Nyt, kun Kristus on sinussa, 
sinulla on kaikki. Ei ihme, että Paavali sanoi: “Älköön siis 
kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän” (1. 
Korinttolaiskirje 3:21) Halleluja!

Tässä on jotain merkittävää pohdittavaksi: Roomalaiskirje 
6:23 sanoo: “...Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Tämä 
on aivan perustavanlaatuinen Evankeliumin totuus. Kun 
pääset syvällisempään ymmärrykseen Evankeliumista, sinulle 
valkenee, että Jeesus ei todellakaan vain seiso jossain syrjässä 
antaen sinulle sieltä käsin iankaikkisen elämän; Hän on Itse 
iankaikkinen elämä. Kun Hän antoi sinulle iankaikkisen 
elämän, Hän itse asiassa antoi oman Itsensä sinulle. Halleluja!

Heti, kun ymmärrät tämän todellisuuden, se tulee 
muuttamaan ajattelusi ja rukouselämäsi. Sinä lakkaat 
pyytämästä Jumalalta asioita. Jos se on todella totta, että 

SINULLA ON HÄNESSÄ KAIKKI

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka 
suuri pakanain keskuudessa on tämän 
salaisuuden kirkkaus: Kristus sinussa, 
kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27 KJV).
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Kristus on sinussa (ja kiitos Jumalalle, että se on totta), mitä 
muuta sinä voisit enää tarvita? Kristus on kaikki kaikessa ja 
kaikki on Kristuksessa.

Lopeta sen pyytäminen Jumalalta, mikä on jo sinun 
Kristuksessa. Esimerkiksi, älä pyydä Jumalalta parantumista; 
nauti jumalallisesta terveydestä, koska se on sinun luonnossasi 
Kristuksessa Jeesuksessa. Sinulle kuuluu Kristuksessa oleva 
voitokas elämä. Kaikki se, mitä tarvitset poikkeuksellista 
kirkkauden ja vanhurskauden elämää varten, on jo sinun 
Kristuksessa (2. Pietarin kirje 1:3).

Nyt voit ymmärtää, miksi Herra Jeesus sanoi Luukkaan 
evankeliumissa 12:22: “Älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.” 
Hän on riittoisuutesi, Hänessä sinulla on kaikki. Halleluja!

Siunattu Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut 
minulle kaiken Kristuksessa Jeesuksessa. Kristus on kaikkeni. 
Minulla on Kristuksessa kaikki, mitä tarvitsen elämään ja 
jumalisuuteen. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen voitokkaaseen 
elämään ja sinun mielyttämiseen kaikessa. Halleluja!

RUKOUS
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Ei ole epätavallista kuulla ihmisten ivaavia puheita, 
kun he kuulevat termin “lopun aika.” He epäilevät 

sen todenperäisyyttä, koska he ajattelevat kuulleensa siitä 
jo aivan liian kauan. Ymmärtääksesi, mitä Raamattu sanoo 
lopun ajoista, sinun täytyy ensin tunnistaa se, että tätä termiä 
käytetään useilla eri tavoilla profetioissa. Ja toiseksi, sinun 
tulee tietää keneen profeetta tai kirjoittaja viittasi kyseisellä 
termillä.   

Esimerkiksi, juutalaisille puhuessaan apostoli Pietari käytti 
kyseistä termiä hyvin tarkasti, koska hän ei käsitellyt siinä 
Seurakunnan viimeisiä päiviä vaan Israelin viimeisiä päiviä. 
He olivat omassa lopun ajassaan, mutta he eivät käsittäneet, 
miten lopussa he olivat. Joku saattaa ihmetellä: “Mutta Pietari 
puhui näistä melkein 2000 vuotta sitten, joten miten lähellä 
he sitten olivat?”

Heidän kalenterinsa päättyminen oli tullut aivan 
lähelle loppua. Danielin profetaalinen kirjoitus toteaa, että 
Israelille oli määrätty 70 vuosiviikkoa, joka johtaa Messiaan 
tuhatvuotisen valtakunnan perustamiseen. Jumala on 

LOPUN AJAT
Ensinnäkin, tahdon muistuttaa teitä, että 
viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka 
tekevät kaiken mahdollisen keksimänsä 
vääryyden ja he nauravat totuudelle. Tämä 
tulee olemaan heidän argumenttinaan: 
“Jeesushan lupasi tulla takaisin, vai mitä? 
Joten missä hän on? Ei hän ole koskaan 

palaamassa… (2. Pietari 3:3-4 TLB).

perjantai 18



45

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Jaakob 1& Hesekiel 17-19

1. Johannes 4:1-14 & Daniel 1-2

1. Johannes 2:18 NIV; Efesolaiskirje 5:15-16; 
Filippiläiskirje 4:5

toteuttanut kalenteriaan heidän kanssaan, kunnes Messias 
leikattiin pois 69. vuosiviikolla.

69. ja 70. viikon väliin tuli Seurakunnan aikakausi. Joten 
Pietari oli oikeassa, kun hän kertoi israelilaisille, että he 
elivät tuolloin aivan viimeisiä päiviä, koska he olivat jo 69. 
vuosiviikolla.

Nykyään Israel ei ole ainoa, joka elää lopun aikoja, sillä 
Seurakunnan aikakausi on myös päättymässä. Me elämme 
aikaa, jota pidetään kaikkein kiivaimpana taisteluna kautta 
aikojen. Meidät on kuitenkin koulutettu ja varustettu näitä 
aikoja varten, ja me suoritamme suurta hyökkäystämme 
pimeyden voimia vastaan ja valmistelemme miehet ja naiset 
kaikissa kansakunnissa valmiiksi Herramme ja Mestarimme 
pian tapahtuvaa takaisin paluuta varten. Pidä huoli, että olet 
mukana tässä suuressa työssä voittamassa sieluja Kristukselle 
(Luukas 12:39-46).

Rakas Isä, kiitos, että olet valinnut minut astiaksesi viemään 
Evankeliumia omaan maailmaani tässä lopun ajassa. Sinä 
olet voidellut minut vapauttamaan ihmiset siteistä Jumalan 
poikien ihmeelliseen vapauteen. Kallisarvoinen Henkesi 
opastaa minua saattamaan päätökseen suuret urotekoni, 
kun perustan Kuningaskuntaasi ja vanhurskauttasi ihmisten 
sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu viittaa Vanhassa testamentissa etummaiseen 
majaan näin: “Tämä toimi vertauskuvana silloisesta 

ajasta, jossa uhrattiin lahjoja ja uhreja, jotka eivät kyenneet 
tekemään uhraajaa täydelliseksi…” (Heprealaiskirje 9:9 KJV). 
Vanhan testamentin papit antoivat erilaisia uhreja ja uhrauksia 
Jumalalle, kuten: “lihoja ja juomia ja erilaisia pesuja ja lihan 
sääntöjä…” (Heprealaiskirje 9:10 KJV).

Mutta kun Jeesus Kristus tuli, Hänen uhrina oli Hänen 
oma verensä. Hän uhrasi Itsensä. Vanhan testamentin 
pappien täytyi uhrata uhreja vuosi toisensa perään aina 
vuosittaista sovitusta varten, mutta Jeesus teki sen kerran ja 
sai uhrillaan ikuisen lunastuksen ihmiskunnalle. Ensimmäinen 
— eläinten veren uhraaminen — ei ollut vielä Jumalalle parasta 
eikä sitä, mitä Hän tahtoi. Niinpä Jeesus sanoi: “Katso, minä 
tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun 
tahtosi, Jumala” (Heprealaiskirje 10:7).

Raamattu sanoo, että Vanhan testamentin papit 

KERTAKAIKKINEN UHRI

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän 
ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman 
ja täydellisemmän majan kautta, joka ei 
ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä 
luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain 
veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta 
kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 
iankaikkisen lunastuksen 
(Heprealaiskirje 9:11-12).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Jaakob 2-3:1-13 & Hesekiel 20-21

1. Johannes 4:15-21 & Daniel 3-4

Heprealaiskirje 9:11-14; Johannes 3:16

uhrasivat: “aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä 
poistaa; mutta tämä (Jeesus Kristus) on, uhrattuaan yhden 
ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan 
oikealle puolelle” (Heprealaiskirje 10:11-12).

Ei  ihme, että apostol i  Paaval i  pal jast i  tämän 
poikkeuksellisen totuuden, kun hän palveli pelastumattomia 
juutalaisia Antiokiassa. Hän sanoi: “...hänen kauttansa 
julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, 
joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, 
mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi 
tulla” (Apostolien teot 13:38-29). Siunattu olkoon Jumala! 

Kerro tästä kaikkialla ja jokaiselle: Kristus Jeesus 
on saattanut ihmiskunnan iankaikkisen pelastuksen 
kertakaikkisesti ja lopullisesti kuntoon. Halleluja!

Herra, sinä olet vanhurskas ja kirkkauden täyteinen. Sinä 
kannoit syntimme ja pesit ne verelläsi pois, kertakaikkisesti! 
Sinä maksoit aivan äärimmäisen hinnan synneistä, joihin 
ihmiset olivat vajonneet vailla ratkaisua. Mutta nyt me 
olemme pestyinä, pyhitettyinä ja vanhurskautettuina; synnistä, 
kuolemasta ja tuhosta vapautettuina. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Uudessa testamentissa käytetään “palvelija” sanaa 
varsin laajamittaisesti. On kuitenkin tärkeää 

tietää, että kreikan kielestä löytyy kolme sanaa, joista se on 
käännetty. Ensimmäinen on “doulos”, joka kuvastaa palvelijaa 
tai orjaa. Paavali kutsui välillä itseään “doulos” (orjapalvelija) 
— Jeesuksen Kristuksen orja tai palvelija (Roomalaiskirje 1:1).

Toinen kreikan sana “palvelijalle” on “hupēretēs,” joka 
viittaa palvelutyön virkaan, jonka näemme apostoli Paavalin 
kääntymyksestä kertovassa tarinassa Damaskoksen tiellä. 
Jeesus sanoi tässä kohtaamisessa Paavalille: “...sillä sitä 
varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut 
palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut 
nähnyt…” (Apostolien teot 26:16). 

Jeesus ilmestyi Paavalille ja kutsui hänet palveluksen 
työhön. Löydämme tämän saman sanan myös 1. 
Korinttolaiskirjeestä 4:1 (KJV): “Niin pitäköön jokainen meitä 
Kristuksen palvelijoina (hupēretēs) ja Jumalan salaisuuksien 
huoneenhaltijoina.”

ME HOIDAMME SOVITUKSEN VIRKAA

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

sunnuntai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Jaakob 3:14-4:1-12 & Hesekiel 22-23

1. Johannes 5:1-21 & Daniel 5-6

2. Timoteus 4:1-2; 1. Korinttolaiskirje 9:16; 
2. Korinttolaiskirje 3:6 AMPC

Kolmas merkitys sanalle “palvelija” on se, johon jokainen 
kristitty on kutsuttu: “diakonia” (kreikaksi), joka viittaa 
sellaiseen henkilöön, joka palvelee tarjoilijan kaltaisella tavalla. 
Itse asiassa siinä kuvaillaan diakonin virkaa. Apostolien teoissa 
6:44 sitä käytettiin kuvailemaan Sanan palvelutyötä: “Mutta 
me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa.”

Meillä kaikilla on vastuu siitä, että olemme Kristuksen 
palvelijoita, Hänen sanomansa palvelijoita ja toistemme 
palvelijoita. Sinun velvollisuutenasi on toimia Kristuksen 
todistajana ja olla viemässä Evankeliumia toisille.

Avausjakeemme sanoo, että Jumala on: “antanut meille 
sovituksen viran.” Jumala on tehnyt sinut päteväksi sovituksen 
viran hoitamiseen (2. Korinttolaiskirje 3:16 NIV). Joten laita 
kaikki peliin Herran puolesta! Avaa suusi ja julista Hänen 
Sanaa rohkeasti kaikkialla, missä kuljet. Hän luottaa sinuun.  

Kiitos Isä, että Evankeliumi on ainoa sanoma, joka voi 
pelastaa syntisen ja tuoda hänet pimeydestä kirkkauden 
täyteiseen elämään vanhurskaudessa! Kiitän sinua siitä, 
että pidät minua uskollisena ja arvollisena toimimaan 
sovituksen virassa. Sydämeni palaa Evankeliumille. Julistan 
Evankeliumia rohkeasti kaikille maailmassani oleville niin, 
että syntiset temmataan pimeyden hallintavallasta sinun valon 
valtakuntaasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu sanoo Galatalaiskirjeessä 4:1-2: “Mutta minä 
sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei 

hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken 
herra; vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen 
isän määräämään aikaan asti.” Perillinen on henkilö, joka on 
saanut perinnöksi perinnön, jossa hän toimii lakisääteisenä 
perijänä kiinteistöille tai korkealle vallalle ja varallisuudelle. 

Mutta niin kauan kuin perillinen on “lapsi”, ei hän missään 
kohden eroa orjasta. “Lapsi” sanan käännös tulee sanasta 
“nēpios”, ja sillä viitataan henkilöön, joka ei kykene puhumaan 
oikein tai kommunikoimaan viisaasti. Joku voi olla 40 vuotta 
kristittynä, mutta hän voi silti olla yhä “nēpios”, joka ei osaa 
muodostaa oikeita sanoja hengen ulottuvuudesta käsin.

Kyllä, Sana sanoo, että me olemme Jumalan perillisiä ja 
Kristuksen kanssaperillisiä, mutta “nēpios” ei voi elää perillisen 
elämää. 1. Korinttolaiskirje 3:21 sanoo: “...kaikki on teidän”, 
mutta he kärsivät elämässään, koska he eivät ole kasvaneet 

PUHU JUMALAN KIELTÄ 

Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen 
viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen 
opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti 
(1. Korinttolaiskirje 2:13).

maanantai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Jaakob 4:13-5:1-20 & Hesekiel 24-26

2. Johannes & Daniel 7-8

1. Korinttolaiskirje 2:7; 1. Korinttolaiskirje 2:12-13; 
Heprealaiskirje 13:5-6

hengellisesti. He käyttävät vääränlaisia termejä, koska he 
eivät ole oppineet Jumalan kieltä.

Jumalan kielen opettelu ja puhuminen tapahtuu Sanan 
opiskelemisen ja meditoimisen kautta. Avausjakeemme 
sanoo, että meidän tulee puhua Pyhän Hengen opettamia 
sanoja — viisauden sanoja Hengestä ja Hengen kautta. 
Kouluta itseäsi Jumalan Sanalla. Pidä Sana aina sydämelläsi 
ja huulillasi olosuhteista riippumatta.

Minä puhun Jumalan viisautta salatulla kielellä. Kristuksessa 
Jeesuksessa minulle on annettu hallintavalta olosuhteiden 
ylitse ja minä olen Saatanaa ja pimeyden joukkoja ylempänä. 
Tämä elämä, jonka Jumala on antanut minulle Kristuksessa, on 
suuren kirkkauden ja erinomaisuuden elämä, jossa menestyn 
kaikessa Hänen Sanansa kautta! Olen täynnä viisautta, 
kunniaa ja voimaa. Halleluja!

TUNNUSTUS



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



54

finnish

Kun tutkit Jeesukseen liittyen Raamattuasi, voit päätyä 
vain yhteen johtopäätökseen: Hän on Itse Jumala! 

Hän on Ensimmäinen ja Viimeinen, alku ja loppu. Hän on 
Se, jota Daniel kuvaili ikiaikaiseksi.

 Kun Apostoli Johannes oli karkotettuna Patmoksen 
saarelle, hän vastaanotti Herralta ilmestyksen. Hän sanoi: 
“Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren 
äänen, ikäänkuin pasunan äänen, joka sanoi: “Minä olen 
Alfa ja Omega, ensimmäinen ja viimeinen…” (Ilmestyskirja 
1:10-11 KJV). Tämä on Jeesus! 

 Herra sanoi hänelle myös jakeissa 17-18: “Älä pelkää! 
Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja 
minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, 
aamen…” (Ilmestyskirja 1:17-18). Ainoa, joka sopii tähän 
kuvaukseen, on Jeesus. Hän on Se, joka kuoli, mutta on nyt 
elossa elääkseen iankaikkisesti. Halleluja!

 Jos kerran Hän on alku ja loppu, se tarkoittaa, että sinun 
ei tarvitse pelätä tai murehtia omalla menestyksen matkallasi. 
Hän on sinun kanssasi ja sinussa. Kun aloitat, Hän on kanssasi. 

HÄN ON ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka 
on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias 
(Ilmestyskirja 1:8).

tiistai 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 1:1-21 & Hesekiel 27-28

3. Johannes & Daniel 9-10

Kolossalaiskirje 1:16-17; 1. Timoteus 6:14-16; 
Kolossalaiskirje 2:9-10

Kun matkaat eteenpäin, Hän on siellä kanssasi. Ja lopussa, 
Hän on kanssasi. Hän on suojannut sinut aivan täydellisesti. 
Hän on kanssasi jokaisessa matkasi vaiheessa.

 Ei ihme, että Raamattu sanoo Heprealaiskirjeessä 
12:2: “Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 
Jeesukseen….” Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse 
murehtia tulevaisuudesta. Aivan alusta alkaen Hän on jo 
tiennyt lopun ja Hän sanoo: “Älä pelkää.”

 Ole siksi aina rohkeana ja luottavaisena, koska tiedät 
olevasi Kristuksessa ja että Hän on sinussa, ja Hän on tehnyt 
kaiken sinuun liittyvän täydelliseksi. Hän on kaiken kirjoittaja 
(alku) ja kaiken täydelliseksi tekijä (loppu). Siunattu olkoon 
Jumala!

Kallisarvoinen Herra Jeesus, sinä olet niin kirkkauden 
täyteinen, mahtava ja voimallinen. Olet vanhurskas, pyhä, 
puhdas ja tosi. Sinä olet Alfa ja Omega, kaiken aloittaja 
ja täyttäjä! Minä iloitsen iankaikkisesti, koska tiedän, että 
sinä olet minussa ja minun kanssani, ja opastat minua aina 
elämässäni eteenpäin niin, että saan täyttää täydellisen 
tahtosi. Aamen.

RUKOUS
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Isän rakkauden suuruus meitä kohtaan menee 
todellakin inhimillisen käsityskyvyn ylitse. Ei ihme, 

että Hengen täytyi rukoilla Paavalin kautta, että Seurakunta 
tulisi täyteen ymmärrykseen Isän mittaamattoman suuresta 
ja ehdottomasta rakkaudesta meitä kohtaan (Efesolaiskirje 
3:18-19). Hän lähetti Jeesuksen kuolemaan puolestamme. 
Hän herätti Jeesuksen kuolleista ja asetti Hänet meille 
iankaikkiseksi puolustajaksemme. Halleluja!

Hän sanoi avausjakeessamme: “Jos joku tekee syntiä, 
niin meillä on puolustaja Isän tykönä - vanhurskas Jeesus 
Kristus.” Kukaan muu ei ole oikeutettu puolustamaan asiaasi, 
ainoastaan Hän, joka kuoli puolestasi. Hän otti paikkasi 
syntisenä ja antoi sinulle oman vanhurskautensa. Kukaan ei 
voi tuomita sinua Isän edessä.

Kun Saatana, joka kuvaillaan Raamatussa Jumalan omien 
syyttäjäksi, syyttää sinua ja yrittää saada sinut tuntemaan 
olosi ansaitsemattomaksi Jumalan siunausten suhteen, silloin 
Herra Jeesus, sinun puolustajasi nousee esiin puolustamaan 
sinua. Hän puhuu puolestasi. Raamattu kertoo, että Hän 

IANKAIKKINEN PUOLUSTAJAMME 

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, 
ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä 
tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän 
tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas 
(1. Johanneksen kirje 2:1).

keskiviikko 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 1:22-2:1-25 & Hesekiel 29-30

Juudas 1:1-11 & Daniel 11-12

1. Timoteus 2:5-6; Heprealaiskirje 12:24 AMPC; 
Johannes 14:16 AMPC

rakasti meitä pesemällä meidät omalla verellään puhtaiksi 
synneistämme (Ilmestyskirja 1:5). Hänen verensä puhuu 
jatkuvasti sinun puolestasi, puhdistaen sinut kaikenlaisesta 
vääryydestä ja synnin tahroista (1. Johannes 1:7).

Jeesus teki kaiken sen, minkä Hän teki, tuodakseen 
sinut pyhänä, syyttömänä ja nuhteettomana Jumalan eteen 
(Kolossalaiskirje 1:22). Jeesus ei yritä puolustaa sinua 
taivaassa Isän vihaa vastaan, sillä Isä Itse rakastaa sinua 
(Johannes 16:27). Isä määräsi Jeesuksen toimimaan sinun 
puolustusasianajajanasi. Kun Hän on sinun puolellasi, on 
mahdotonta, että voisit joutua tappioon tai epäedulliseen 
asemaan. Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua armostasi, laupeudestasi ja 
rakkaudestasi, joiden kautta elän kirkkauden elämää vapaana 
synnistä, syyllisyydestä ja tuomiosta. Kiitos Jeesuksen verestä, 
joka on puhdistanut minut kaikesta vääryydestä ja tehnyt 
minusta pyhän, syyttömän ja nuhteettoman sinun edessäsi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ylempänä oleva lausunto on niin voimallinen. Se 
kertoo meille, että tämän maailman näkyvät asiat 

on luotu  näkymättömistä. Tämä tuo mieleen sen tärkeän 
perusperiaatteen, jolle koko moderni fysiikka perustuu: aalto-
hiukkasdualismi. Kyse on epäselvyydestä sen suhteen, ovatko 
subatomiset hiukkaset (jos niitä pitäisi kutsua hiukkasiksi, 
elektroneiksi tai protoneiksi) aaltoja vai hiukkasia, koska 
niiden kokeissa on saatu mystisiä tuloksia. 

He demonstroivat tätä elektronilla ja huomasivat, että 
sillä oli aaltojen ominaisuudet ja että se tuotti aaltoja silloin, 
kun sitä ei katsottu. Toisin sanottuna, jos kokeen tekijä ei 
katsonut elektronia, se tuotti aaltoja. Näin ollen he päättelivät, 
että elektroni on aalto. Mutta sillä hetkellä, kun käänsit 
katseesi sitä kohti, se näytti tietävän, että katselet sitä ja ennen 
kuin ehdit nähdä sen, siitä tuli hiukkanen.

Miten se pystyi tuottamaan tällaisia aaltokuvioita ja 
-ominaisuuksia? Miten se oli niin älykäs? Tässä tulee nyt jotain 
todella mielenkiintoista: jos se on aalto, sillä on energiaa ja 
energia ei ole materiaa, joten kyse ei ole hiukkasesta. Jos 
se taas on hiukkanen, se tarkoittaa, että se ei ole aalto. Sen 
tulisi olla jompi kumpi, mutta se osoittautuikin molemmiksi.

Tämä on yksi hämmästyttävimmistä tiedemiesten 

RAAMATTU SELITTÄÄ KAIKEN

Uskon kautta me ymmärrämme, että 
maailmat on rakennettu Jumalan sanalla, 
niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt 
näkyväisestä (Heprealaiskirje 11:3 KJV).

torstai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 3 & Hesekiel 31-32

Juudas 1:12-25 & Hoosea 1-2

Psalmi 33:6; Markus 11:23; Heprealaiskirje 11:3 AMPC

tekemistä kokeista, eivätkä he ole löytäneet sille selitystä 
vuosien mittaan. Mutta kaikki selitykset löytyvät Raamatusta. 
Tämä on niin yksinkertaista. Ajattele: silloin kun et katso 
siihen, se on energiaa, kun käännyt katsomaan siihen, se on 
materiaa!

Ja mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo: “Nyt usko 
on sen todellisuutta, mitä toivotaan” (KJV), tarkoittaen, että 
vaikka et katsoisi sitä fyysisillä silmilläsi, se on todellisena 
hengessäsi. Se on todellisuutta, se on olemassa Jumalan 
Sanana! Koska usko on toivon “todellisuutta,” tämä tarkoittaa, 
että siinä on energiaa; se perustuu Jumalan Sanaan. 

Jumalan Sana on ääntä; Jumala puhui ja luomakunta 
syntyi. Ääniaalto on se, missä energia on. Jos tiedemiehet 
tahtovat ymmärtää näitä asioita, heidän täytyy jättää New Age 
ja avata Raamattu. Raamattu selittää tämän kaiken. Halleluja.

Rakas taivaallinen Isä, aivan kuten puhuit koko 
luomakunnan todelliseksi, minä ohjaan myös oman 
elämäni kurssia Sanallasi, joka pitää sisällään täydellisen 
tahtosi, suunnitelmasi ja tarkoituksesi. Jopa juuri nyt 
luon menestystä ja vapautan ylennyksiä tuovia sanoja 
elämääni. Minä elän voitokkaasti vihollisen ja elämän 
haasteiden yläpuolella. Suussani olevan Jumalan Sanan 
avulla menestyn ja hallitsen yli olosuhteiden, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.  

RUKOUS
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Ylempänä oleva uskon määritelmä tarkoittaa 
yksinkertaisesti sitä, että uskossa on kyse todisteiden 

vakuuttavuudesta. Sinä olet vakuuttuneena siitä, että 
toivomasi asia on todellinen, vaikkakaan se ei ole näkyvänä 
fyysisessä ulottuvuudessa. Usko on substanssia, todiste 
näkymättömistä todellisuuksista.

Todiste todistaa jostakin, se voidaan asettaa saataville. 
Jos usko kerran on todiste, niin tämä tarkoittaa, että on 
olemassa jotain sellaista, mitä se edustaa. Kyse on samasta, 
jos omistaisit kiinteistön; kiinteistön omistuskirja toimii 
todisteenasi. Se on uskottava todiste siitä, että kiinteistö on 
sinun. Kun oikeuttasi kyseiseen kiinteistöön yritetään kiistää, 
sinun tulee vain esittää todisteet - omistuskirjasi.

Aivan vastaavasti, jos paholainen yrittää kyseenalaistaa 
oikeuksiasi siunauksiisi, etuoikeuksiisi ja perintöosuuteesi 
Kristuksessa, sinun tulee vain esittää todisteesi, joka on 
Jumalan Sana. Julista luottavaisin mielin sitä, mitä Sana sanoo. 

Voit esimerkiksi esittää Roomalaiskirjeen 8:10-11 

USKOSSA ON KYSE USKOTTAVISTA 
TODISTEISTA

perjantai 25

Nyt usko on varmuus (vahvistus, omistuskirja) 
toivomistamme asioista, toimien todisteena 
niistä asioista, joita me emme näe… 
(Heprealaiskirje 11:1 AMPC). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 4 & Hesekiel 33-34

Ilmestyskirja 1:1-20 & Hoosea 3-4

Heprealaiskirje 11:6; Matteus 15:28; Heprealaiskirje 11:1-3 
AMPC

ja 3. Johanneksen kirjeen 1:2 todisteinasi jumalallisesta 
terveydestä. Roomalaiskirje 8:10-11: “Mutta jos Kristus on 
teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta 
henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen 
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu 
teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne 
Henkensä kautta, joka teissä asuu.” 3. Johannes 1:2 (NIV): 
“Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea muuta, että sinä 
menestyisit ja olisit terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.” 
Kun tunnustat näitä Sananpaikkoja, sinä laitat todisteesi 
työskentelemään. Halleluja!

Olen täysin vakuuttunut Jumalan Sanasta! Minä ankkuroin 
elämäni Jumalan Sanan varaan. Minä kieltäydyn horjumasta 
vastatuulen tai olosuhteiden vaikutuksesta, sillä uskoni toimii 
omistuskirjana näkymättömistä todellisuuksista. Minä vaellan 
Kristuksessa olevan perintöni valossa. Vaellan voimassa ja 
armossa, ja elän todeksi jumalallista terveyttä ja yliluonnollista 
menestystä. Minä olen iankaikkisesti voitokas, koska elän 
Sanan mukaisesti. Aamen.

TUNNUSTUS
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Raamattu kertoo, että Aadamin tottelemattomuuden 
tähden kuolema tuli kaikkien ihmisten osaksi: 

“Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli 
maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut 
kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet” 
(Roomalaiskirje 5:12). Kuolema on seurausta synnistä. Aadam 
syyllistyi maanpetokseen totellessaan Eedenin Puutarhassa 
Saatanaa ja näin kuolema alkoi tehdä työtään jokaisessa 
ihmisessä. Saatana sai itselleen oikeuden vaivata ihmisiä 
oman tahtonsa mukaisesti erilaisilla sairauksilla, taudeilla, 
tuholla ja lopulta jopa kuolemalla.

Mutta kun Jeesus tuli, asiat muuttuivat. Miehet ja naiset, 
jotka olivat aiemmin olleet koko elämänsä ajan orjuuden 
alaisina kuoleman pelon tähden, vapautettiin Jeesuksen 
Kristuksen voittaessa kuoleman ja haudan: “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” (Heprealaiskirje 2:14-15).

Jeesus meni suoraan helvettiin — Saatanan alueelle 
— ja halvaannutti Saatanan sekä hänen joukkonsa, ja otti 
heiltä kuoleman ja helvetin avaimet! Hän käsitteli kuolema-

HALLINTAVALTA YLI KUOLEMAN JA 
HELVETIN

lauantai 26

Ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, 
minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla 
on kuoleman ja tuonelan avaimet 
(Ilmestyskirja 1:18).



63

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 5 & Hesekiel 35-36

Ilmestyskirja 2:1-12 & Hoosea 5-6

Roomalaiskirje 6:9-11; 2. Timoteus 1:8-10;
 Heprealaiskirje 2:14-15

ongelman, kun Hän nousi voitokkaasti ylös kuolleista ja siirsi 
näin ihmisen uuteen elämään. 

Tänä päivänä yhdenkään uudestisyntyneen ihmisen ei 
tarvitse enää pelätä kuolemaa, koska Jeesus voitti kuoleman. 
Ei ihmekään, että Raamattu sanoo 1. Korinttolaiskirjeessä 
15:54-57: “Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä 
on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema? 
Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta 
kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!”

Hän on antanut meille voiton yli kuoleman ja haudan. 
Tänä päivänä Saatana ei voi enää ottaa ihmisiä hengiltä 
oman tahtonsa mukaisesti, koska hänellä ei ole enää 
valtaa kuolemaan. Kristus on antanut meille elämän 
yltäkylläisyydessä. Hänen läsnäolossaan on ylenpalttinen 
ilo ja iankaikkinen onnellisuus: “Varas tulee ainoastaan 
varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, 
että heillä olisi elämä nautittavaksi, elämä yltäkylläisyydessä 
(aivan täytenä, kunnes se vuotaa yli)” (Johannes 10:10 
AMPC).

Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, mutta kuitenkin 
minä elän, mutta en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja 
minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa! 
Minut on tuotu sisälle elämään ja kuolemattomuuteen. En 
pelkää mitään, koska kuolema on halvaannutettu — Jeesus 
voitti kuoleman ja kun Hän teki sen, minä olin Hänessä! 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 
kuuleminen Kristuksen sanan kautta 
(Roomalaiskirje 10:17).

sunnuntai 27

Jumalan Sana välittää uskoa. Olet saattanut joskus 
huomata, että kun olet istunut alas kuuntelemaan 

tai opiskelemaan Jumalan Sanaa, henkesi on tullut täyteen 
energiaa. Tällaisina hetkinä kaikki ne haasteet, joita olet 
kohdannut, tuntuvat yhtäkkiä aivan mitättömiltä. Syy tähän 
on siinä, että tuossa hetkessä vastaanottamasi Sana herättelee 
uskoa esiin sydämelläsi.

Jumalan Sana on hengellistä, joten se on paljon 
todellisempaa kuin ne fyysiset asiat, jotka pystyt havaitsemaan 
aisteillasi. Kun vastaanotat Sanan henkeesi, se sytyttää 
hengellisen reaktion sinun henkesi ja Jumalan Sanan välille, 
joka suo sinulle hallintavallan olosuhteiden ylitse. Kun tämä 
reaktio tapahtuu, usko nousee sinussa kuin jättiläinen ja 
sinulla on varmuus voitosta.

Vaikka ajattelisit uskosi olevan vähäinen, Jeesus sanoi, 
että jopa pienellä uskolla voit tehdä suurenmoisia asioita; 
usko voi kirjaimellisesti siirtää vuoria (Luukas 17:6). Tai ehkäpä 
ajattelet: “Minulla ei ole uskoa.” Meidän avausjakeemme 
kertoo siitä, kuinka voit saada uskoa: usko tulee kuulemisesta 
ja kuuleminen Jumalan Sanan kautta. 

Aina, kun ajattelet, että sinulla ei ole tarpeeksi uskoa, 
se tarkoittaa vain sitä, että sinun tulee kuulla lisää Jumalan 

SANA VÄLITTÄÄ USKOA
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Sanaa. Sana tulee väistämättä välittämään sinuun uskoa. 
Tämä on Jumalan Kuningaskunnan periaate. Sinun ei tarvitse 
ponnistella saadaksesi sitä tapahtumaan. Jos vain annat 
huomiosi Jumalan Sanalle, usko tulee välitetyksi sinuun.

Tämä tuo mieleeni erään nuoren miehen, joka tuli vuosia 
sitten käymään eräässä kokouksessamme. Hän tuli paikalle 
sanoen, että hän ei usko eikä tule uskomaan mitään niistä 
asioista, joista tulisimme kertomaan tuona iltana. Mutta hänen 
ystävänsä olivat kuitenkin saaneet vakuutettua hänet niin, 
että hän tuli paikalle kaikesta huolimatta. Joten tämä mies 
istui kokouksessa yrittäen olla uskomatta. Mutta hän “kuuli” 
sanomamme (muista, että usko tulee kuulemisesta).

Myöhemmin, kun juttelin hänen kanssaan, hän sanoi: 
“Jotenkin huomasinkin yhtäkkiä hyväksyväni ne asiat, joista 
sinä puhuit. Uskoin kaiken, mitä sanoit.” Hän ei voinut välttyä 
siltä, koska usko tulee Jumalan Sanan kuulemisesta! Halleluja!

Rakas Isä, kun opiskelen ja meditoin Sanaasi, minä opin 
lisää Kristuksessa olevasta perinnöstäni. Vastaanotan myös 
uskoa, jotta voin nauttia kaikesta siitä, mitä olet tehnyt minun 
saatavilleni Kristuksessa. Uskoni voittaa aina. Olosuhteet 
menevät linjaan uskon täyteisten suuntunnustusteni kanssa. 
Minä johdan ja hallitsen omaa maailmaani, ja vaellan 
Kristuksen Evankeliumin siunausten täyteydessä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 28

Joku sanoi kerran: “En ole koskaan nähnyt kenenkään 
siirtävän vuoria uskollaan. Käyttikö Jeesus vain 

vertauskuvallista puhetta vai tarkoittiko hän todella sitä? 
Voimmeko todella käskeä vuorta siirtymään?”

Kyllä, Jeesus tarkoitti sitä. Mutta Jeesus ei kuitenkaan 
puhunut mistään pelistä. Hän ei sanonut, että meidän tulisi 
mennä kadulle ja sanoa: “Olen täällä näyttämässä teille, 
kuinka voimallinen olen.” Ja sitten alkaisimme käskemään 
vuoria ja rakennuksia siirtymään.” Ei!

Kysymys kuuluu: miksi sinä tahtoisit siirtää fyysistä vuorta; 
minkälaista tarkoitusta ja päämäärää varten? Uskollamme 
on aina tekemistä tarpeidemme kanssa. Jos jollekin asialle 
ei ole tarvetta, silloin siihen ei ole myöskään uskoa. Saatat 
siis huomata, että yrität saada jotain tapahtumaan, joka ei 
tapahdu, koska alun perinkään sen asian eteen ei ollut mitään 
syytä aktivoida uskoa.

Usko tulee aktivoiduksi ainoastaan silloin, kun sille on 
tarvetta. Jos olet tilanteessa, jossa sinulla on “tarve”, älä vaivu 
epätoivoon, koska tämä tarve tulee aktivoimaan uskosi. 

SINUN “TARPEESI” AKTIVOIVAT USKOSI

Jeesus vastasi ja sanoi heille: Pitäkää usko 
Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: 
jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja 
heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän 
sanoo, niin se hänelle tapahtuisi 
(Markus 11:22-23). 
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Aivan kuten erään naisen kohdalla, jolle kerrottiin, että hän ei 
voisi koskaan tulla raskaaksi. Nämä uutiset aktivoivat hänen 
uskonsa ja pian tämän jälkeen hän sai vauvan. Ennen kuin hän 
kuuli uutisen siitä, että hän ei voisi koskaan saada lasta, hän ei 
vielä tiennyt sitä, että hän voisi saada lapsen uskonsa kautta. 

Tästä samasta oli kyse myös erään miehen kohdalla, 
joka parani syövästä. Hän ei tiennyt, että hän voisi saada 
sen tapahtumaan ennen kuin hän kuuli uutisen, että hänellä 
oli enää vain yksi kuukausi elinaikaa jäljellä. Nämä uutiset 
herättelivät hänen uskonsa esiin ja hän alkoi julistamaan: 
“Minä en tule kuolemaan, vaan elämään,” ja näin todellakin 
tapahtui, hän parani täysin! Halleluja!

Älä koskaan huku omiin tarpeisiisi, vaan yhdistä ne sen 
sijaan uskosi kanssa. Anna tarpeidesi innostaa sinua. Kun 
kohtaat jonkinlaisen tarpeen, näe se mahdollisuutena peitota 
tarpeesi oman uskosi alle. Ylistys Jumalalle!

Kristuksessa olen omavarainen. Minä olen syntynyt 
katoamattomaan ja ehtymättömään perintöön. Uskoni on 
se voitto, joka voittaa tämän maailman. Olen voittanut 
maailman sekä kaikki sen rakenteet ja systeemit. Kuljen sitä 
kirkkauden, erinomaisuuden, voiton, menestyksen, terveyden 
ja vaurauden polkua pitkin, jonka Jumala on tarkoittanut 
minun kuljettavakseni. Vaellan hallintavallassa. Halleluja!

TUNNUSTUS



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



70

finnish

tiistai 29

Jokaiselle meistä on olemassa Jumalan ennalta 
määräämä polku, jota pitkin Hän on tarkoittanut meidät 

kulkemaan tässä elämässä. Tämä polku on menestyksen ja 
suurenmoisuuden polku. Matkasi varrella tulet kuitenkin 
kohtaamaan erilaisia voimia ja tilanteita, jotka tulevat 
koettelemaan uskoasi. Daavidin kohdalla häntä vastaan 
tuli karhu ja leijona. Myöhemmin vastassa oli Goljat 
ja filistealaisten armeija, ja sen jälkeen monia muitakin 
armeijoita. Mutta Hän voitti heidät kaikki. Halleluja!

En ehkä tiedä tarkalleen, mitä sinun polullasi tulee vastaan, 
mutta jotain siellä on aivan varmasti. Yksi asia on kuitenkin 
täysin varma: sinä olet jo voittanut. Siksi Raamattu sanoo: 
“Pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, 
joihin joudutte” (Jaakob 1:2).

Kaikki polullasi olevat haasteet ja esteet ovat vain 
kangastusta. Kun kohtaat niitä, älä itke. Äläkä ala anelemaan 
Jumalaa tekemään jotain. Älä pelkää, kun kohtaat jonkinlaisen 

POLULLASI TULEE VARMASTI VASTAAN 
JOTAIN

Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä 
(Hänen tekoaan),  uudel leenluodut 
Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi syntyneet] 
jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä, jotka 
Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut 
etukäteen) meille [kulkeaksemme niitä 
polkuja, jotka Hän on valmistanut jo ennen 
aikaamme], että me niissä vaeltaisimme 
[eläen sitä hyvää elämää, jonka Hän on 
ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi meidän 
elettäväksemme] (Efesolaiskirje 2:10 AMPC).
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“naamioidun paholaisen”, joka voi tarkoittaa esimerkiksi 
jonkinlaista hidastetta liiketoimissasi tai työssäsi, rajoitetta 
tai estettä sielujen voittamisen tai evankeliointi pyrkimystesi 
kohdalla, tai jotain terveydellistä haastetta. Sinun tulee sanoa: 
“Jeesuksen Kristuksen Nimessä, mene pois tieltäni!”

Kun sanot niin, tilanne saattaa kyllä edelleen näyttää 
siltä ikään kuin jotain siitä esteestä olisi vielä jäljellä, mutta 
kieltäydy tunnistamasta sitä ja jatka matkaasi eteenpäin. Älä 
jatka enää siihen katsomista, vaan sulje silmäsi siltä ja ala 
lausumaan Hengen sanoja, kielillä puhuen. Sitten, aivan kuten 
Daavid hyökkäsi Goljatia päin, hyökkää sitä estettä kohti ja 
kävele sen läpi Jeesuksen Nimessä siten, miten Henki sinua 
johdattaa. 

Jumala on ottanut kaiken huomioon jo ennen kuin edes 
kohtasit sitä. Nyt voit ymmärtää, miksi Hän pyytää sinua 
olemaan murehtimatta. Se johtuu siitä, että kun sinä kohtaat 
kaikkein suurimpia vaikeuksia, Hän astuu väliin. Sinun ei 
tarvitse huutaa. Sinun ei tarvitse potkia. Sinun ei tarvitse 
ponnistella. Jatka vain matkaasi eteenpäin ja kävele kaikkien 
haasteiden lävitse! Halleluja!

Kiitän sinua Isä siitä, että saan kulkea juuri sillä polulla, 
jonka sinä olet ennalta määrännyt minulle. Tämä polku 
on vanhurskauden, suuren kirkkauden, suurenmoisuuden 
ja jatkuvien voittojen polku. Olen antautuneena Pyhälle 
Hengelle, Hänen johdatukselle, ohjaukselle ja viisaudelle, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Sillä perustalla, mille elämäsi on rakennettu, on merkitystä. 
Raamattu sanoo: “Sillä muuta perustusta ei kukaan 

voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus” (1. 
Korinttolaiskirje 3:11). Kristus on ainoa varma perusta. Hänen 
täytyy olla sinun menestyksesi perustana. Tällä tavoin, kun 
kohtaat elämän vastoinkäymisiä, pysyt pystyssä, koska seisot 
vahvalla Kalliolla, Kristuksessa Jeesuksessa! 

Profeetta Jesaja puhui avausjakeessamme profetaalisesti 
“kivestä”, jonka Herra Jumala tulisi laskemaan Siioniin, ja tahdon 
sinun huomaavan nyt sen tavan, miten tätä “kiveä” on kuvailtu. 
Ensin siinä puhutaan “koetellusta kivestä.” Sitten hän kutsuu sitä 
“kalliiksi kulmakiveksi.” Ja kolmantena hän viittaa sillä “lujaan 
perustukseen.”

“Koeteltu kivi” tarkoittaa, että sitä on testattu ja se on 
todettu kestäväksi. “Kallis kulmakivi” tarkoittaa sitä, että se on 
rakennuksen vakauden kannalta kaikkein tärkein kivi. “Luja 
perustus” tarkoittaa sitä, että voit laskea elämäsi sen varaan. 
Juuri tällainen on Herra Jeesus. Hän on todellinen perusta, jonka 
päälle voit rakentaa elämäsi.

Ei ihmekään, että Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 
6:47-49: “Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun 

VARMA PERUSTA 

keskiviikko 30

Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, 
minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun 
kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; 
joka uskoo, se ei pakene (Jesaja 28:16).
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sanani ja tekee niiden mukaan - minä osoitan teille, kenen 
kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta 
rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun 
sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta 
ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta 
joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta 
panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti 
sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen 
oli suuri.”

Muista, että perustuksella on ratkaiseva merkitys. Kummatkit 
talot tässä Jeesuksen antamassa esimerkissä kohtasivat saman 
tulvan, mutta vain se talo, jolla ei ollut perustusta, sortui. Tee 
Kristuksesta, vakaasta Kalliosta, elämäsi perusta! Ole Jumalan 
Sanan tekijä, sillä vain siten voit rakentaa elämääsi tälle kalliolle. 
Näin sinä pysyt pystyssä, vaikka kaikki muu ympärilläsi sortuisi. 
Ja näin sinä tulet pysymään menestyksessä ja vauraudessa koko 
elämäsi ajan. 

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka on varma ja vakaa perusta. 
Tämän perustan päällä minä olen turvassa; horjumattomana, 
vahvistettuna, juurtuneena ja perustettuna. Sinun Sanasi on 
se kivi, joka tukee minua, sillä Sanasi on luotettava, varma ja 
tosi. Kiitos Herra voitokkaasta elämästäni, jota elän Sanassasi 
ja Sanasi kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

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

elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

yhteyttä:

+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 .

PELASTUS RUKOUS KIRJOITTA JASTA
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