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

Kristuksessa!
”Mietiskele näitä asioita: antaudu niille kokonaan, 

jotta edistymisesi olisi kaikille todistukseksi.”
1. Timoteus 4:15 NKJV
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“Tahdon sinun ymmärtävän jotain: jos olet uudestisyntynyt, 
sinun ei tarvitse kärsiä elämässäsi enää yhtäkään päivää. 
Sinun ei tarvitse olla sairas, tyhjätasku, turhautunut, 
köyhä tai tautien ja heikkouksien vaivaama. Laita 
uskosi toimimaan! Kirkkaudentäyteinen, vauras, terve, 
erinomainen, menestyksekäs ja hyvä elämä on Jumalan 
sinulle antama perintö… Jumalallinen terveys on sinun. 
Vauraus on sinun. Pysyvä rauha on sinun… Vastaanota 
ne henkeesi uskomalla, hyväksymällä ja julistamalla 
niitä ääneen omalla suullasi: ja näe, miten elämäsi 
muuttuu hetkessä. Tällä tavoin vastaanotetaan uskossa.”

- Lainaus opetuksesta “Miten saada uskosi toimimaan”

Pastori Chris sanoo:
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KESKUSTELLAAN

“EPIGNOSIS”

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Pietarin kirje 1:3 RSV
“Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaikki asiat, jotka 
kuuluvat elämään ja jumalisuuteen, hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät hänen omaan kirkkauteensa ja erinomaisuuteensa,”

(Tarkka, täsmällinen ja 
suhteeseen perustuva 

tieto Jumalasta)

Ylläolevassa jakeessa oleva sana “tieto” 
on kreikankielinen sana “epignosis”, joka 

tarkoittaa tarkkaa tai täsmällistä tietoa; täyttä tietoa 
kera henkilökohtaisen suhteen. Se tarkoittaa täyttä 
ymmärrystä, tunnistamista ja havaitsemista: Jumalan 
kanssa täysin tutuksi tulemista. Herra pyrkii siihen, että 
Hänen lapsillaan olisi tällaista tietoa Hänestä. Meidät on 
kutsuttu kirkkauteen ja erinomaisuuteen: se on kirkkauden, 
kunnian, arvossapidetyn ja erinomaisuuden elämää, ja 
tämä elämä toimii sinussa sen tiedon - “epignosis” - avulla, 
mikä sinulla on Hänestä.

Pyhä Henki näyttää meille Apostoli Paavalin kautta 
sen, miten voimme saada tällaista tietoa Jumalasta Hänen 
Seurakunnan puolesta rukoilemassa rukouksessa: “Anoen, 
että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, 
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen 
Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän 
sydämenne silmät…” (Efesolaiskirje 1:17-18). Mitä tämä 
oikein tarkoittaa?

Hän sanoo tässä, että kun opit tuntemaan Jumalaa 
tämäntyyppisen erityisen suhteen tai kokemuksen kautta, 
Hän tulee antamaan sinulle sisäpiiritietoa todellisuudesta. 
Kyllä, Jumala on asettanut sinut kunnian, arvossapidetyn 
ja erinomaisuuden elämään, mutta samalla, kun opit 

Tiistai,

Marraskuuta
1
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Heprealaiskirje 1, Haggai 1-2

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

YKSIVUOTINEN

Johannes 9:1-7, 1. Aikakirja 1
KAKSIVUOTINEN

Hänestä ja mietiskelet Jumalan Sanaa, salaisuudet tätä 
elämää ja sitä koskien, miten vaeltaa sen todellisuudessa, 
paljastetaan  sinulle. Tämä muistuttaa minua eräästä toisesta 
voimakkaasta totuudesta, joka on 2. Pietarin kirjeessä 
1:2: “Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän 
Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.” Tässä tuntemiseksi 
käännetty sana on jälleen “epignosis”. Joten, kunnian, 
arvossapidetyn ja erinomaisen elämän lisäksi armo ja rauha 
voivat moninkertaistua sinun elämässäsi mietiskellessäsi 
Jumalan Sanaa.

2. Pietari 3:18; Filemon 1:5-6

Perehdy lisää

Viettäessäni aikaa Jumalan Sanassa, minut tuodaan sisään 
salaiseen tietoon Jumalasta ja Herrasta Jeesuksesta. Minulla on 
täysi ymmärrys ja arvostelukyky jumalallisista todellisuuksista, 
sillä henkeni silmät ovat tulleet valaistuneiksi, tietääkseni 
kutsumukseni toivon ja Jumalan perinnön rikkauden kaikissa 
hänen pyhissään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Sano ääneen

Mietiskele 2. Pietarin kirjeen jakeita 1:3-4 ja julista tänään 
rohkeasti sitä, mitä siinä kerrotaan sinusta.

Tartu toimeen

Muistiinpanoni
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SINÄ OLET JUMALAN 
TEMPPELI

LUETAAN RAAMATUSTA     Psalmi 96:6  TLB
“Kunnia ja majesteettisuus ympäröivät häntä; voima ja kauneus 
ovat hänen Temppelissään.”

 (Hänen temppelissään on 
voima ja kauneus)

KESKUSTELLAAN

Nuorena miehenä Daavid rakasti Jumalaa ja tahtoi 
rakentaa Hänelle suurenmoisen temppelin. 

Herra ei antanut hänen kuitenkaan rakentaa tätä temppeliä, 
sillä hän (Daavid) oli sotamies; kyse oli hänen pojastaan 
Salomosta, jonka Jumala valitsi lopulta rakentamaan tämän 
temppelin. Daavid teki kuitenkin tarkat suunnitelmat 
ja yksityiskohtaiset järjestelyt temppelin rakentamisen 
suhteen: hän laittoi sivuun paljon kultaa ja hopeaa, jotta 
ne käytettäisiin “Jumalan talon” rakentamiseen. Miksi? 
Vastaus on se, mitä luimme avausjakeestamme: “...voima 
ja kauneus ovat hänen Temppelissään. “

Luukkaan kertomus siitä, miten Stefanus puolusti 
Evankeliumia ylipapin edessä Apostolien teoissa 7:48 
paljastaa kuitenkin hyvin hätkähdyttävän asian. Siinä 
sanotaan, “Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä 
huoneissa…” 1. Korinttolaiskirjeessä 6:19 sanotaan, “Vai 
ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet 
Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” Sinä olet Pyhän 
Hengen temppeli ja jos voima ja kauneus ovat Hänen 
temppelissään, silloin voima ja kauneus ovat sinussa! 
Ylistys Jumalalle!

Juuri tämän vuoksi meidän on niin tärkeää jatkaa 
sielujenvoittamista, sillä jokaisesta Kristukselle voitetusta 
ihmisestä tulee Hänen temppelinsä. Sen lisäksi jokainen 

Keskiviikko,

2
Marraskuuta
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Heprealaiskirje 2, Jeremia 1-2

YKSIVUOTINEN

Johannes 9:8-17, 1. Aikakirja 2

KAKSIVUOTINEN

yksittäinen kristitty - jokainen, joka on tullut Kristuksen tykö 
- on osa suurta Jumalan temppeliä; Kristuksen ruumista: 
“Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen 
jäseniänsä” (1. Korinttolaiskirje 12:27). Tämän ruumiin jäseninä 
meitä rakennetaan Jumalan Sanan avulla suurenmoiseksi 
temppeliksi, jonka kulmakivenä on Itse Jeesus Kristus 
(Efesolaiskirje 2:20).

Efesolaiskirje 2:19-22

Rakas Isä, kiitos, että olet tehnyt minusta tehokkaan 
sielujenvoittajan ja kiitos siitä, että rakennat elämiä sinun Sanasi 
avulla suurenmoiseksi temppeliksi, jossa sinun kirkkautesi, 
majesteettisuutesi ja kunniasi voivat tulla näytetyksi koko 
maailmalle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mene tänään ulos ja kerro ainakin viidelle ihmiselle Herrasta 
Jeesuksesta. Voit aloittaa keskustelun kertomalla omasta 
pelastumisestasi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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HÄN ON SINUN 
RAKASTAVA ISÄSI

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Johanneksen kirje 1:3 GNB
“Sen, mitä me olemme nähneet ja kuulleet, ilmoitamme myös 
teille, jotta tulisitte mukaamme siihen suhteeseen, joka meillä on 
Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.”

(Rakenna vahva suhde 
Herran kanssa)

KESKUSTELLAAN

Jeesuksen kertoma tarina Luukkaan evankeliumissa 
15:11-27 miehestä, jolla oli kaksi poikaa, antaa meille 

paremman ymmärryksen suhteesta ja kanssakäymisestä. 
Vaikka tämä nuori poika oli lähtenyt kotoa ja päätynyt 
kauheaan köyhyyteen, hän oli yhä isänsä poika! Isä-poika-
suhde ei ollut tuhoutunut, mutta heidän välillä ei ollut 
kuitenkaan kanssakäymistä. Kun hän sitten lopulta tuli 
järkiinsä ja päätti palata kotiin, hänen isänsä toivotti hänet 
iloisesti tervetulleeksi (lue Luukas 15:11-27).

Tämä on myös joidenkin kristittyjen tilanne: heillä 
on suhde Jumalan kanssa, sillä he tulivat Isän luokse 
Herran Jeesuksen Nimessä, vastaanottivat pelastuksen 
ja tulivat näin Jumalan lapsiksi. Heillä ei ole kuitenkaan 
kanssakäymistä Hänen kanssaan. Heillä ei ole aikaa rukoilla, 
opiskella ja mietiskellä Jumalan Sanaa: he eivät “vaella 
Jumalan kanssa”. Kyse on ihan kuin siitä, että sinulla olisi 
lapsi: synnytät tämän lapsen kerran ja näin siitä lapsesta 
tulee sinun poikasi tai tyttäresi: tämä suhde luodaan 
kerran, mutta kanssakäymisen kautta muotoutuva suhde 
taas rakennetaan ajan saatossa.

On olemassa siunauksia, jotka pohjautuvat pelkkään 
suhteeseen ja on myös olemassa siunauksia, jotka 
pohjautuvat kanssakäymiseen. Roomalaiskirjeessä 12:3 
kerrotaan esimerkiksi, että Jumala on antanut jokaiselle 

Torstai,

3
Marraskuuta
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Heprealaiskirje 3, Jeremia 3-4
YKSIVUOTINEN

Johannes 9:18-27, 1. Aikakirja 3
KAKSIVUOTINEN

ihmiselle uskon määrän. Meistä jokaista on siunattu 
tarvittavalla uskonsiemenellä silloin, kun vastaanotimme 
pelastuksen. Mutta jotta tämä usko kasvaisi ja jotta voisit 
toimia suuremmilla uskon tasoilla, sinulla täytyy olla 
kanssakäymistä. Mitä enemmän sinä vietät aikaa yhdessä 
Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kanssa ja laitat omaa 
uskoasi toimimaan, sitä suuremmaksi sinun uskosi kasvaa 
ja sitä enemmän kokemusta sinulla tulee olemaan Jumalan 
asioista.

1. Johannes 1:7; 1. Korinttolaiskirje 1:9

Rakas Isä, kiitos, että olet tuonut minut ykseyteen sinun kanssasi. 
Olen iloinen siitä, että minulla ei ole sinusta syntyneenä 
ainoastaan vain suhde sinun kanssasi, vaan saan myös olla 
siunatussa kanssakäymisessä sinun kanssasi. Uskoni kasvaa 
kaiken aikaa vahvemmaksi ja vahvemmaksi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Puhu Herralle niin kuin puhuisit rakkaalle lähellä olevalle 
ystävälle: ole tietoinen Hänen läsnäolostaan sinun sisälläsi ja ole 
tänään tekemisissä Hänen kanssaan.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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PEITE ON 
POISSA! 

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Korinttolaiskirje 3:15-17 CEV
“Kun Mooseksen lakia luetaan, heidän mielensä on peitetty 
peitteellä, joka poistetaan ainoastaan niiltä, jotka kääntyvät 
Herran puoleen. Herra ja Henki ovat yksi ja sama ja Herran Henki 
vapauttaa meidät.”

(Kristuksessa sinä voit nähdä 
selkeästi, sillä valo on tullut!)

KESKUSTELLAAN

Monesti, kun Jumalan Sanaa julistetaan, jotkut 
uskonnolliset ihmiset kokevat hyvin vaikeaksi 

hyväksyä tai ymmärtää sitä. Avausjakeemme näyttää 
meille, miksi asia on niin: siinä kerrotaan, että aina tähän 
päivään saakka, kun “Moosesta”, eli “Lakia”, luetaan, peite 
heidän silmiensä päällä on paikoillaan, ja se otetaan pois 
ainoastaan Kristuksessa. Toisin sanoen siis, kun vastaanotit 
pelastuksen Roomalaiskirjeen 10:9 mukaisesti, Jeesuksen 
Herruus tuhosi pimeyden voiman sinun elämäsi yltä ja 
poisti sydäntäsi peittäneen verhon.

Uudestisyntymisessä sinut katapultattiin Valon 
Valtakuntaan: Jumalan rakkaan Pojan Valtakuntaan. 
Kolossalaiskirjeessä 1:12-13 (RSV) sanotaan, “Kiittäen 
Isää, joka on tehnyt meidät kelvollisiksi jakamaan pyhien 
perinnön valossa. Hän on vapauttanut meidät pimeyden 
hallintavallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan.” Tämä ei tule tapahtumaan vasta jossain 
vaiheessa, vaan se on jo tapahtunut ja tämä peite on 
lähtenyt ikuisiksi ajoiksi! Ei ole enää pimeyttä, sillä valo on 
tullut!

Perjantai,

4
Marraskuuta
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Heprealaiskirje 4:1-13, Jeremia 5-6

YKSIVUOTINEN

Johannes 9:28-41, 1. Aikakirja 4

KAKSIVUOTINEN

Pyhä Henki saavutti tämän sinun elämässäsi, kun Hän 
kastoi sinut Kristukseen: “Sillä me olemme kaikki yhdessä 
Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi…” (1. Korinttolaiskirje 
12:13), tämä Ruumis on Kristus. Kristus on “Valo”, joten 
Uudestisyntymäsi yhteydessä Pyhä Henki kastoi sinut 
“Valoon” ja sinä heräsit Jumalan Isyyteen. Näin ollen verho 
tuli poistetuksi sinun sydämesi yltä, jotta voit vaeltaa Jumalan 
valossa ja ymmärtää hengellisiä todellisuuksia. Halleluja!

Efesolaiskirje 2:4; Kolossalaiskirje 1:12

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minusta osanottajan 
pyhien perintöön valossa! Murran Saatanan voiman minua 
ympäröivien miesten ja naisten yltä niin, että Kristuksen 
kirkkaudentäyteisen Evankeliumin valo loistaisi heidän 
sydämiinsä ja toisi heidät pelastukseen, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Sano itsellesi, “Minut on kastettu Valoon: kieltäydyn siksi vaeltamasta 
tämän maailman pimeydessä. Minun valoni loistaa kaikkialla, minne 
menen!”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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SINÄ VOIT OLLA 
PARAS

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Korinttolaiskirje 13:5
“Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö 
tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä 
koetusta.”

(Tutki tarkasti 
omaa elämääsi)

KESKUSTELLAAN

Antti oli yleensä koulun vanhimpien 
opiskelijoiden puheenaihe koulun ylimmässä 

kerroksessa. Hänen koulukaverinsa ihmettelivät hänen 
erinomaisia urheilutaitojaan ja hänen loistokkuuttaan 
luokkahuoneessa: hän ei näyttänyt epäonnistuvan 
missään tekemisissään! Jopa hänen opettajansa olivat 
ihmeissään hänen nopeasta käsityskyvystään aina, kun 
hän vastasi oikein heidän kysymyksiinsä, lisäksi hän 
oli vielä kohtelias, kunnioittava ja vaatimaton. Antti oli 
heidän keskuudessaan täydellinen oppilas ja hänen 
luokkatoverinsa olivat hänelle kateellisia.

“Miten sinä oikein teet nämä kaikki asiat, Antti?” 
hänen paras ystävänsä, Tomi, kysyi häneltä.

Hän vastasi, “Minä olen ennen kaikkea kristitty ja 
päätin jo kauan aikaa sitten olla Jumalan paras ja ilmaista 
Hänen parhauttaan kaikessa siinä, mitä teen. Jeesus elää 
minussa ja Hän tulee minussa suurenmoisella tavalla 
esiin, tehden minusta erinomaisen kaikin mahdollisin 
tavoin.”

Myös sinä voit tuoda esiin Antin tavoin Jumalan 
parhautta itsessäsi ja sinun kauttasi. Päivittäinen 
arkielämäsi kristittynä on itse asiassa kaikista äänekkäin 
uskoasi ilmaiseva ääni. Siksi sinun tulisi tarkastella sitä, 
mihin sinä todella uskot, ja määritellä elämääsi tutkimalla 
se, että elätkö vaiko etkö todellista kristityn elämää.

“Millaista elämää minä elän?” “Olenko laittanut 

Lauantai,

5
Marraskuuta
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Heprealaiskirje 4:14-5:1-10, 
Jeremia 7-8

YKSIVUOTINEN

Johannes 10:1-10, 1. Aikakirja 5
KAKSIVUOTINEN

Jumalan Sanan toimimaan?” Mietiskele näitä ajatuksia aika 
ajoin samalla, kun arvioit omaa elämääsi tarkoituksenasi 
parantaa luonteenlaatusi erinomaisuutta. Sinun sisäinen 
persoonallisuutesi, luonteesi erinomaisuus ja luotettavuus, 
tulevat paljastetuiksi sinun sanojesi kautta: sinun sanojesi 
pitäisi olla sinun takuusi (Matteus 12:37). Yksi niistä tavoista, 
miten ympärilläsi oleva maailma voi nähdä Jeesuksen 
sinussa on sinun luonteenlaatusi, joka tulee usein 
ilmaistuksi sinun sanojesi kautta; pidä siksi yllä jumalallista 
kommunikaatiota: joka kerta ja kaikkialla.

Apostolien teot 24:16; Matteus 12:36-37

Kiitän sinua Isä siitä, että olet antanut minulle oman Sanasi, joka 
antaa minulle oikean mielenlaadun ja erinomaisen luonteen. 
Minun elämäni on heijastumaa sinun armostasi, rakkaudestasi, 
totuudestasi ja vanhurskaudestasi, kun elän sinun kunniaksesi, 
sinun Sanasi Herruuden alaisena, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Ota nyt aikaa analysoidaksesi sitä, miten olet elänyt 
viimeisimmät kuusi kuukautta ja tee nopeita muutoksia omaan 
persoonallisuutesi alkaen niistä sanoista, joita käytät kuvaillessasi 
itseäsi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VANHURSKAUS JA 
ELÄMÄ 

LUETAAN RAAMATUSTA    Roomalaiskirje 1:16-17 GNB
“Minulla on täydellinen luottamus evankeliumiin; se on Jumalan voima 
pelastamaan kaikki ne, jotka uskovat, ensin juutalaiset ja myös pakanat. 
Sillä evankeliumi paljastaa sen, miten Jumala asettaa ihmiset oikeaan 
asemaan hänen itsensä kanssa: se on uskosta alusta loppuun saakka. 
Niin kuin kirjoitukset sanovat, “Henkilö, joka on asetettu uskon kautta 
oikeaan asemaan Jumalan kanssa, saa elää.””

(Evankeliumi: oviaukko 
vanhurskauteen ja elämään)

KESKUSTELLAAN

Huomaamme avausjakeeestamme 
ensimmäisenä, että Jeesuksen Kristuksen 

Evankeliumi, joka on Jumalan Sana Jeesusta Kristusta ja 
Hänen tuomaansa pelastusta koskien, on Jumalan voima 
pelastamaan jokaisen miehen, naisen, pojan ja tytön. 
Hänen voimansa, joka siirtää Häneen uskovat pois synnistä 
vanhurskauden elämään, on paketoitu Hänen armon 
Evankeliumiinsa. Toisekseen, Hänen vanhurskautensa on 
tuotu esiin Jeesuksen Kristuksen Evankeliumissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että Evankeliumin ulkopuolella  ei ole 
mitään muuta tapaa oppia, vastaanottaa tai ymmärtää 
Jumalan vanhurskautta.

Apostoli Paavali kertoo 2. kirjeessä Timoteukselle, 
1:10, toisen kauniin ajatuksen: “...meidän Vapahtajamme 
Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti 
kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden 
evankeliumin kautta,” minkätyyppiseen elämään hän 
oikein viittaa? Kyse on Jumalan-tyyppisestä elämästä: 
elämästä, joka tekee sinusta Jumalan pojan: “Ja tämä 
on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen 
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika 

Sunnuntai,

6
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Heprealaiskirje 5:11-6:1-20, 
Jeremia 9-10

YKSIVUOTINEN

Johannes 10:11-21, 1. Aikakirja 6
KAKSIVUOTINEN

on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole 
elämää“ (1. Johannes 5:11-12).

Tämä on se kaikenvoittava elämä, joka nostaa 
meidät saatanan, pimeyden, tautien, sairauksien, 
epäonnistumisten, häviön ja kuoleman yläpuolelle: tämä 
on elämä, joka ei ole köyhyydelle alamainen. Tämä 
ylivertainen elämä, sekä vanhurskauden lahja, toimitettiin 
meille Kristuksessa Evankeliumin kautta.

2. Timoteus 1:10; Sananlaskut 4:20-22

Jumalan ylivertainen elämä ja Hänen vanhurskautensa 
yliluonnollinen vaikutus tekevät elintärkeästi työtään minun 
hengessäni, sielussani ja kehossani! Koen kasvua, kehitystä, 
eteenpäinmenemistä ja terveyttä, koska vaellan sen 
todellisuudessa, kuka olen Kristuksessa. Kunnia Jumalalle!

Julista tänään pitkin päivää sitä, että sinulla on Jumalan elämä ja 
vanhurskaus.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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ELÄ TODEKSI TAIVAALLISTA 
ELÄMÄÄ

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Korinttolaiskirje 5:21   
“Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, 
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”

(Sinussa on Jumalan-
kaltainen elämä)

KESKUSTELLAAN

“Pastori, miksi jotkut kristityt toimivat eri tavoin 
kuin jotkut toiset?” Fiona kysyi, “Tarkoitan sitä, 

että jotkut sanovat olevansa kristittyjä, mutta he toimivat 
silti ikään kuin kuuluisivat tähän maailmaan.”

“Noh, Fiona”, hänen pastorinsa vastasi, “Jotkut kristityt 
vasta kasvavat ja sinun tulisi olla kärsivällinen heidän 
suhteensa. Kun lapsi syntyy, hän on luonteenomaisesti 
ihminen, mutta hän alkaa rakentaa ja kehittää omia 
sisäisiä ihmispiirteitään tiedon ja informaation kautta. 
Samalla tavoin myös Jumalan lapsen täytyy kasvaa ja 
aikuistua Jumalan tuntemisessa, vaikka he ovatkin Jumalan 
vanhurskaus Kristuksessa.”

Kun olet uudestisyntynyt, sinulla on Jumalan elämä 
ja luonto: vanhurskaudesta on tullut sinun henkesi laatu. 
Kyky olla oikeassa ja toimia oikein - kyky tuoda esiin 
vanhurskautta - on luontaisesti sinun hengessäsi. Nyt 
sinulta vain vaaditaan sitä, että elät tätä vanhurskauden 
elämää sisältäsi käsin ulospäin: sinun täytyy elää todeksi 
sitä oikeassa olemista, jonka Jumala on antanut sinulle!

Jotta voisit toimia näin, sinun täytyy 
tulla taidokkaammaksi vanhurskauden opissa. 
Heprealaiskirjeessä 5:13 sanotaan, “Sillä jokainen, joka vielä 
nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, 
sillä hän on lapsi.” Lapsi, jota ei ole opetettu kävelemään, 
ei ehkä tule koskaan kävelemään: ei siksi, etteikö hän voisi 
kävellä, vaan koska häntä ei ole koskaan opetettu. Ihan 

Maanantai,

7
Marraskuuta



 20 21

Heprealaiskirje 7, Jeremia 11-12
YKSIVUOTINEN

Johannes 10:22-32, 1. Aikakirja 7
KAKSIVUOTINEN

samoin myös sinulle täytyy opettaa Jumalan Sanaa, jotta 
voisit vakiintua perusteellisesti vanhurskauden oppiin. Kaiken 
seurakunnassa tapahtuvan kanssakäymisen ja kauniiden 
asioiden lisäksi, sinulle opetetaan siellä sitä, miten elää 
sitä vanhurskauden elämää, jonka vastaanotit Kristuksessa 
Jeesuksessa. Sinulle neuvotaan Raamatun kirjoitusten avulla 
sitä, miten voit elää todeksi hengessäsi olevaa Jumalan 
vanhurskautta. Kun elät todeksi tätä vanhurskautta, monet 
tulevat todistamaan sinun sisälläsi olevaa täydellisyyttä 
ja jumalallista kauneutta: Jumalan oikeassa oleminen, 
erinomaisuus ja täydellisyys tulevat sinussa esiin.

Roomalaiskirje 5:17; Roomalaiskirje 3:21-22

Rakas Isä, kiitän sinua vanhurskauden elämästä, jonka olet 
antanut minulle Kristuksessa Jeesuksessa: vanhurskaus on tuonut 
elämääni täydellisyyden ja erinomaisuuden aikaansaaden sen, 
että elän ja toimin oikein, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Harjoittele ulkoa ja mietiskele 2. Korinttolaiskirjeen jaetta 5:21.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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Uuden-Seelannin suurin kaupunki, Auckland, on myös yksi sen 
suosituimmista kaupungeista. Monien muiden kaupunkien tavoin 
Auckland on myös täynnä charmia ja luonnetta, mutta on myös 
muutama asia, jotka tekevät siitä uskomattoman uniikin. Se sijaitsee 
Uuden-Seelannin pohjoisosassa ja on koko maan suurin metropoli. 
Auckland tunnetaan Maorin kielellä nimellä “Tamaki Makaurau”, joka 
tarkoittaa “Monien tahtomaa Tamakia”, mikä viittaa alueen haluttuihin 
luonnonvaroihin ja maantieteeseen. 

Tässä lisää kiinnostavia faktoja Aucklandista:
1. Auckland on Uuden-Seelannin suurin kaupunki.
2. Toukokuussa 2020 Aucklandin väestömäärä oli noin 1,7 miljoonaa 
ihmistä, josta kristittyjen osuus oli yli 37%.
3. Aucklandista kotoisin olevaa henkilöä puhutellaan englanniksi 
nimellä “Aucklander”.

AUCKLAND, UUSI-SEELANTI

TIESITKÖ?
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4. Aucklandin kaupungissa on yli 50 tulivuorta.
5. Aucklandille on annettu lempinimi “City of Sails” (Purjeiden 
kaupunki): Aucklandiin viitataan yleisesti “Purjeiden kaupunkina”, 
koska sen satamaa reunustavat sadat jahdit ja siellä on enemmän 
jahteja asukasmäärään nähden kuin missään muussa maailman 
kaupungissa. Yhdellä kolmesta Aucklandilaisesta on vene, siitä 
kaupungin lempinimi!
6. Auckland oli Uuden-Seelannin pääkaupunki 25 vuoden ajan 
vuodesta 1842 vuoteen 1865: William Hobsonista tuli Uuden-
Seelannin varakuvernööri ja hän valitsi Aucklandin omaksi uudeksi 
loistokkaaksi pääkaupungikseen vuonna 1842. Hän nimesi 
Aucklandin-kaupungin oman tukijansa ja ystävänsä George Edenin, 
1. Aucklandin kreivin mukaan. Ja vain 25 vuotta myöhemmin 
vuonna 1865, Wellington korvasi tämän pääkaupungin.
7. Tänä päivänä Auckland on maailman suurin polynesialainen 
kaupunki ja yksi Tyynenmeren suurista kaupungeista.
8. Rugby-unionia, krikettiä, Rugby-liigaa, jalkapalloa ja 
erityistyyppistä koripalloa pelataan ja seurataan laajalti Aucklandissa. 
9. Aucklandilla on täydellinen 100km rantaviiva ja siellä sijaitsee osa 
maailman henkeäsalpaavimmista hiekkarannoista.
10. Kaupungin virallinen puhuttu kieli on englanti. Siellä puhutaan 
kuitenkin myös paljon muita kieliä, kuten aasialaisia kieliä sekä 
maoria.
11. Mitä tulee elämänlaatuun, niin Auckland on tällä hetkellä 5. 
sijalla maailman 218 keskeisimmän kaupungin listalla.
12. Aucklandissa on yli 800 ravintolaa.

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

LUETAAN RAAMATUSTA    Sananlaskut 24:3-4 NKJV
“Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvaksi 
varustetaan. Tiedolla huoneet täytetään kaikilla kauniilla ja 
ihanilla rikkauksilla.”

(Viisaus, tieto ja ymmärrys)

KESKUSTELLAAN

Aleksandra tykkäsi käydä koulua: hän 
tykkäsi opiskelusta ja teki itselleen jopa 

harjoituskoekysymyksiä vastattavaksi. Hänellä oli viisautta 
mennä kouluun, mutta hänellä oli vaikeuksia ymmärtää 
koulutyötä. Lopulta hänestä tuli todella onneton eikä 
hän kokenut täyttymystä, koska hän ei saanut kunnolla 
ymmärrystä lukemistaan asioista. Hänellä oli tarpeeksi 
viisautta aloittaa oppimisprosessi, mutta häneltä puuttui 
ymmärrystä sen suhteen, miten saattaa se päätökseen. 

Ehkäpä sinäkin olet Aleksandran kaltainen tänään; 
jumissa tienhaarassa sen suhteen, mitä tehdä. Joillakin 
toisilla taas on ollut tarpeeksi viisautta organisoida omat 
perheensä, aloittaa jokin tietty projekti tai kuntoiluohjelma, 
mutta heiltä puuttuu tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä siitä, 
miten tehdä etenemisestä johdonmukaista kirkkaudesta 
kirkkauteen jatkuvaa. Viisaus, ymmärrys ja tieto kulkevat 
käsi kädessä; niitä tarvitaan kokonaisvaltaisen menestyksen, 
vaurauden ja täyttymyksen elämässä. Sananlaskuissa 4:7 
NKJV kerrotaan meille, että viisaus on tärkein asia; se on 
sinun pääomasi: “Viisaus on tärkein asia; hanki siksi viisautta. 
Ja kaikella saamallasi, hanki ymmärrystä”, tehden sinulle 
tiettäväksi, että ymmärrys on ihan yhtä tärkeää kuin viisaus.

Tiistai,

8
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Heprealaiskirje 8, Jeremia 13-14
YKSIVUOTINEN

Johannes 10:33-42, 1. Aikakirja 8
KAKSIVUOTINEN

Meitä varoitetaan Sananlaskuissa 15:5 siitä, ettemme 
halveksi tietoa: siinä sanotaan, että tiedon sivuuttava on 
tyhmä. Viisaus, tieto ja ymmärrys tulevat sinulle Jumalan 
Sanan kautta: “Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa 
lähtee tieto ja ymmärrys“ (Sananlaskut 2:6 NKJV). Tarvitset 
näitä kaikkia kolmea ollaksesi tehokas ja elääksesi sitä 
poikkeuksellista menestyksen, hallintavallan, voiton ja 
erinomaisuuden elämää, jonka Jumala on ennaltajärjestänyt 
sinulle.

Sananlaskut 8:1-14

Rakas Isä, kiitos, että olet antanut minulle viisauden, 
ymmärryksen ja tiedon Hengen, joka aikaansaa sen, että toimin 
erinomaisesti kaikissa elämän asioissa. Kasvan Hengen ja 
sinun Sanasi tuntemisen avulla viisaudessa ja ymmärryksessä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Julista jatkuvasti, että olet täynnä viisautta, tietoa ja ymmärrystä 
kaikkien niiden asioiden suhteen, mitä teet tänään.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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ILMAISE 
USKOASI! 

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Johanneksen kirje 5:4 AMPC
“Sillä mikä tahansa Jumalasta syntynyt on voitokas maailman 
ylitse; ja tämä on se voitto, joka voittaaa maailman, meidän 
uskomme.”

(Sinun uskosi on 
sinun voittosi)

KESKUSTELLAAN

Olen varma siitä, että muistat tarinan 
Bartolomeuksesta, joka itki toistuvasti Jeesuksen 

puoleen, jotta Hän olisi tälle armollinen? Kyse on todella 
merkittävästä tarinasta kertoen siitä, miten uskonperiaate 
oli toiminnassa, ja jos et ole vielä opiskellut sitä kunnolla, 
rohkaisen sinua ottamaan aikaa opiskellaksesi sen 
Markuksen evankeliumista 10:46-52. Olisit luonnollisesti 
odottanut, että Herra Jeesus olisi lähestynyt häntä ja 
parantanut hänet sokeudesta samantien, mutta Hän ei 
toiminut niin! Sen sijaan Hän kysyi ollessaan kasvokkain 
tämän sokean miehen kanssa, että “Mitä sinä tahdot 
minun tekevän sinulle?”

Eikö Herra nähnyt, että Bartolomeus oli sokea? Kyllä, 
mutta samaan aikaan Hän ei aikonut olettaa mitään. Kun 
opiskelet Jeesuksen palvelutyötä, tulet huomaamaan 
sen, että Hän tahtoi aina, että ihmiset ilmaisevat heidän 
uskoaan. Vaikka oli täysin ilmiselvää, että Bartolomeus oli 
sokea, Jeesus tahtoi silti, että hän ilmaisi omaa uskoaan 
kontaktipisteenä ihmettään varten. Vastauksessaan sokea 
mies sanoi, “Tahdon vastaanottaa näköni.” Kun hän oli 
sanonut tämän, Herra liikkui ja paransi hänet. Älä itke tai 
valita Jumalalle omaa tilannettasi: ilmaise uskoasi! Jeesus 
sanoi, että jos sinulla on uskoa sinapinsiemenen verran, 
voit käskeä vuorta liikkumaan ja se tulee tottelemaan 
sinua. Toisin sanoen sinun on siis tarkoitus tehdä jotain 

Keskiviikko,

9
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Heprealaiskirje 9:1-10, Jeremia 15-16
YKSIVUOTINEN

Johannes 11:1-13, 1. Aikakirja 9
KAKSIVUOTINEN

omalla uskollasi: jos ilmaiset uskoasi, mikään ei ole sinulle 
mahdotonta (Matteus 17:20).

Toimi tänään Jumalan Sanassa, sillä usko on Jumalan 
Sanaan lisätty teko. Joka kerta, kun rukoilet, iloitse niin 
kuin sellainen, joka on vastaanottanut. Jotkut iloitsevat, 
että he tulisivat vastaanottamaan, mutta se ei ole uskoa. 
Usko iloitsee, tietäen sen, että on vastaanottanut! Ilmaise 
uskoasi uskomalla Jumalan Sanaan ja puhu ja toimi sitten 
sen mukaisesti.

Markus 11:22-24; Jaakob 2:15-17

Minun uskoni kasvaa ja voittaa, sekä tuottaa yhä suurempia 
tuloksia, kun laitan sen toimimaan. Vanhurskauden, 
menestyksen, jumalallisen terveyden, voiton ja vaurauden 
voimat ovat aktivoituneet minun elämässäni, kun elän Jumalan 
Sanassa, ja olen jumalallisen viisauden ohjaama ja inspiroima 
täyttääkseni elämässäni Jumalan täydellisen tahdon, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Mikä on se uskonprojekti, jonka parissa olet tänään? Usko ja 
julista, että olet saanut jo voiton.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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OLE ROHKEA EVANKELIUMIN 
SUHTEEN!

LUETAAN RAAMATUSTA     Apostolien teot 18:9-10 CEV
“...Älä pelkää jatkaa julistamista. Älä lopeta! Minä olen sinun 
kanssasi ja sinua ei tulla vahingoittamaan. Monet ihmiset tässä 
kaupungissa kuuluvat minulle.”

(Jatka julistamista, älä 
lopeta!)

KESKUSTELLAAN

Eri maissa ympäri maailmaa asuu miljoonia ihmisiä, 
jotka eivät ole koskaan kuulleet Evankeliumia. 

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monissa näissä maissa 
viranomaiset ovat käyttäneet terrorismia, vainoja ja 
uhkailua lopettaakseen ja estääkseen Evankeliumin 
julistamisen. Apostolien teoissa 4:12 kerrotaan meille, “Eikä 
ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan 
alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman.“ Meidän täytyy jatkaa siksi Evankeliumin 
julistamista ilman mitään pelkoa, tietäen sen, että 
pelastukselle ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa.

Minkään määrän uhkailua tässä maailmassa ei tulisi 
horjuttaa ja estää sinua julistamasta Evankeliumia silloin, 
kun uskosi on juurtunut lujasti Jumalan Sanaan. Meidän 
Jumalamme on universumin Jumala: Hän omistaa koko 
maailman ja Hänellä on kaikki voima. Hän on sinun 
puolustuksesi: siksi yksikään voima tai tämän maailman 
auktoriteetti ei voi vahingoittaa tai tehdä sinulle pahaa 
Evankeliumin julistamisen vuoksi.

Mooses uhmasi pelottomasti faaraota Jumalan 
viestillä, ja siltikään faarao ei voinut tappaa häntä, vaikka 
hänellä oli kaikki “poliittinen voima” määrätä Mooses 
teloitettavaksi. Miksi hän ei kuitenkaan pystynyt siihen? 
Mooses oli suorittamassa Herran antamaa työtehtävää 

Torstai,
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Heprealaiskirje 9:11-28, Jeremia 17-18

YKSIVUOTINEN

Johannes 11:14-23, 1. Aikakirja 10

KAKSIVUOTINEN

ja hänen ymmärryksensä tämän työtehtävän tärkeydestä 
teki hänestä pelottoman. Herra suojelee sinua, kun 
olet sielujenvoittaja. Pidä aina mielessä se, mitä Herra 
sanoi Paavalille avausjakeessamme. Herra lohduttaa 
sinua tänään näillä samoilla sanoilla, kannustaen sinua 
jatkamaan ja pysymään horjumattomana Evankeliumin 
eteenpäinviemisessä. Älä lakkaa julistamasta sitä!

Jesaja 43:5; Jesaja 54:16-17; Efesolaiskirje 1:3

Rakas Isä, kiitän sinua Hengestäsi, joka aikaansaa sen, että 
vaellan sinun täydellisessä tahdossasi ja tietoisena vastuustani 
sovituksen palvelutyöntekijänä. Julistan ja jatkan Jumalan Sanan 
julistamista pelottomasti ja uskossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Ennen kuin lähdet tänään ulos julistamaan Evankeliumia, vietä 
ensin laatuaikaa kielillä puhuen ja hiljennä jokainen mahdollisesti 
sydämellesi nouseva pelon tai häviön ajatus.
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Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen



 30 31

NAUTI JUMALAN 
LAHJOISTA

LUETAAN RAAMATUSTA     2. Pietarin kirje 1:3 KJV
“...Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaikki asiat, mitä 
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, 
joka on kutsunut meidät kirkkauteen ja erinomaisuuteen.”

(Hyväksy se, mitä Hän on jo 
antanut sinulle)

KESKUSTELLAAN

Tämä on yksi niistä Raamatun “huutoa aiheuttavista 
jakeista”; et vain voinut lukea tätä ja olla ylistämättä 

Jumalaa täynnä intoa. Mietipä tätä: ei ole olemassa mitään, 
mitä Hän ei olisi tehnyt sinun saatavillesi Kristuksessa 
Jeesuksessa. Kaikki, mitä tarvitset elääksesi voitokkaasti 
- hallintavallassa, erinomaisuudessa ja vanhurskaudessa - 
on jo annettu sinulle Kristuksessa Jeesuksessa.  Kysymys 
kuuluukin nyt, että oletko sinä hyväksynyt sen, mitä Hän 
on antanut sinulle?

 On yksi asia, että Jumala antaa sinulle kaikki asiat, 
mutta täysin toinen asia taas on se, että hyväksytkö sinä sen, 
mitä Hän on antanut jo sinulle, ja toimitko sen mukaisesti. 
Kun olet kuullut, että Hänen jumalallinen voimansa on 
antanut sinulle kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen 
tarvitaan, sinun tulisi puhua ja elää sellaisena henkilönä, 
joka tietää, että hän on saanut kaiken. Jumala ei tehnyt 
tässä lupausta antaa sinulle kaikkia asioita: Hän on jo 
antanut sinulle ne kaikki. Puhu siis niin kuin omistaisit 
maailman, sillä niin sinä todella teet!

1. Korinttolaiskirjeen jakeessa 3:21 sanotaan, “...
kaikki on teidän”, joten omaa tämä tietoisuus ja kieltäydy 
antamasta kenenkään tai minkään olosuhteen saada sinua 
ajattelemaan, puhumaan tai toimimaan toisella tapaa. 
Opiskele Jumalan Sanaa oppiaksesi tuntemaan kaiken sen, 
mitä Jumala on antanut sinulle. 1. Johanneksen kirjeessä 
5:11-12 kerrotaan meille esimerkiksi, “...tämä on se todistus: 
Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä 
elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; 
jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” Tämä 

Perjantai,

11
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Heprealaiskirje 10:1-18, Jeremia 19-22
YKSIVUOTINEN

Johannes 11:24-34, 1. Aikakirja 11
KAKSIVUOTINEN

tarkoittaa sitä, että Jumala on antanut meille Hänen Itsensä 
tyyppisen elämän: voitokkaan elämän, joka ei ole alamaisena 
saatanalle, taudeille, sairauksille, epäonnistumiselle tai 
häviölle!

Filemonin kirjeen jae 1:6 opettaa, että sinun uskosi 
kommunikaatio tulee tehokkaaksi, kun tiedostat kaikki ne 
hyvät asiat, jotka kuuluvat sinulle Kristuksessa Jeesuksessa. 
Ole siis rohkea julistamaan, tunnustamaan ja iloitsemaan 
kaikesta siitä, mitä Jumala on antanut sinulle Kristuksessa 
Jeesuksessa: laula, tanssi ja huuda siitä!

Heprealaiskirje 11:6; 1. Korinttolaiskirje 3:21-23; Efeso-
laiskirje 1:3

Minä olen se, kuka Jumala sanoo minun olevan. Minulla on 
kaikki se, mitä Hän sanoo minulla olevan. Olen kaikkivaltiaan 
Kuninkaan perillinen ja hallitsen elämässä kuninkaana. Ikuinen 
elämä on minun tämänhetkinen omistukseni! Kyllä! Voitokas 
elämä on minun: elän kaikkien sairauksien, tautien, köyhyyden, 
epäonnistumisen ja kuoleman yläpuolella, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen,

Julista, tunnusta ja iloitse rohkeasti kaikesta siitä, mitä Jumala on 
antanut sinulle Kristuksessa Jeesuksessa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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EI OLE TARVETTA 
OLLA SAIRAANA

LUETAAN RAAMATUSTA     Roomalaiskirje 8:10-11 NIV
“Mutta jos Kristus on sinussa, niin vaikka silloin sinun kehosi 
on alamainen kuolemalle synnin vuoksi, Henki antaa elämän 
vanhurskauden vuoksi. Ja jos hänen Henki, joka herätti Jeesuksen 
kuolleista elää sinussa, hän joka herätti Kristuksen kuolleista, tulee 
antamaan elämän myös teidän kuolevaisille kehoillenne hänen 
Henkensä vuoksi, joka elää teissä.”

(Jumalan Henki 
elää sinussa!)

KESKUSTELLAAN

“Janita, tämä tauti ei näytä lähtevän minun 
kehostani! Pelkään, että kuolen.”

“Hei Jonna, älä puhu tuohon tyyliin! Sinä olet kristitty, 
ei se sairaus voi pysyä sinun kehossasi, sillä Jumalan Henki 
elää sinussa.”

“Oletko varma?”
“Satavarma! Pyhä Henki vahvistaa sinun kehoasi ja 

antaa sille elämän - se sairaus ei voi pysyä!”
“Aamen!”, Jonna vahvisti.
Jonna oli antanut vasta sydämensä Kristukselle ja 

Janita oli siitä tietoinen. Joten niinpä hän rohkaisi Jonnaa 
myöhemmin samana päivänä hänen sisällään läsnä olevan 
Jumalan jumalallisen elämän suhteen ja näytti hänelle 
Raamatun kirjoituksista, että jos Kristus (Parantaja) on 
hänessä, niin vaikka hänen kehonsa tuntuisi heikolta ja 
sairaalta, Hän tulisi antamaan sille elinvoimaa.

Paavalin johtopäätös Roomalaiskirjeessä 8:10-11 
mietiskeltyään Kristuksessa olevaa ylivertaista elämää 
on se, että kun sinulla on Pyhä Henki, sinun ei tulisi olla 
sairaana, sillä tämä sama Henki on antanut elinvoimaa 
sinun kehollesi (Roomalaiskirje 8:11). Pyhän Hengen 
tekemä työ sinun fyysisen kehosi elävöittämiseksi on 
“tämänhetkistä”; se ei ole jotain sellaista, mikä tulisi 
tapahtumaan vasta sitten, kun pääsemme Taivaaseen; Hän 
tekee sinussa paraikaa työtään! Kunnia Jumalalle!

Lauantai,

12
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Heprealaiskirje 10:19-39, 
Jeremia 23-25

YKSIVUOTINEN

Johannes 11:35-46, 1. Aikakirja 12
KAKSIVUOTINEN

Sinussa elävä Henki on se, missä voima on: Hänen 
sinussa oleva läsnäolo on ratkaissut tauti-ongelman ikuisiksi 
ajoiksi, sillä Hän “kuljeskelee” sinussa, “korjatakseen” minkä 
tahansa poikkeavuuden sinun fyysisessä kehossasi. Sinulla 
ei ole mitään pelättävää tai aihetta huoleen: Pyhä Henki 
- Parantaja - elää sinussa! Hänen elämänsä sinussa tekee 
sinusta voittamattoman. Hän on Se, joka teki Jeesuksesta 
Parantajan ja herätti Hänet kuolleista, ja nyt Hän elää sinussa. 
Se, mitä sinä tarvitset on tietoisuus tästä sisälläsi olevasta 
Parantajasta - sinussa olevasta Jumalan Hengestä. Kristus 
sinussa on sinun toivosi parantumisesta ja terveydestä. 
Halleluja.

1. Johannes 5:11-12; 1. Pietari 2:24; Luukas 10:19

Pyhä Henki - Parantaja - elää minun sisälläni ja siitä syystä minä 
en ole alamainen heikkouksille. Minussa oleva Jumalan elämä 
tekee jokaisesta olemukseni säikeestä - soluistani, kudoksistani, 
elimistäni ja kehoni systeemeistä - vastustuskykyisiä sairauksille 
ja taudeille, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Rukoile tietoisena sinussa olevasta Kristuksesta ja kiitä Häntä 
siitä, että Hän elävöittää päivittäin sinun kehosi sinussa olevan 
Henkensä kautta.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TODELLINEN SINÄ ON 
SINUN SISÄLLÄSI!

LUETAAN RAAMATUSTA    2. Korinttolaiskirje 4:16
“...vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen 
kuitenkin päivä päivältä uudistuu.”

(Elä sisältäsi käsin ulospäin)

KESKUSTELLAAN

Silloin, kun uudestisynnyit, kyse ei ollut sinun 
fyysisestä kehostasi, joka uudestisyntyi: 

kyse oli sinun hengestäsi - sisäisestä ihmisestä. 2. 
Korinttolaiskirjeessä 5:17 sanotaan, että jos joku on 
Kristuksessa, hän on uusi luomus; tämä uusi luomus 
on sisäinen ihminen. Jumalallinen luonto - Jumala-
elämä - on sinun ihmishengessäsi. Siksi sinun täytyy 
elää sisältäsi käsin ulospäin: toimia sinun sisäisestä 
ihmisestä käsin.

Se, miten tämä tapahtuu, on, että pidät 
keskittymisesi Jumalan Sanassa ja kieltäydyt tulemasta 
liikutetuksi siitä, mitä fyysiset aistisi sinulle sanelevat. 
Esimerkiksi, lääkärit ovat saattaneet diagnosoida 
fyysisessä kehossasi jonkin sairauden, mutta sinun 
fyysinen kehosi ei ole sinä: se on se talo, jossa 
“todellinen sinä”, eli sinun henkesi, elää. Sinun 
todellinen persoonasi on se uudeksiluotu ihmishenki 
ja hänet on tehty Kristuksen kuvaksi. Siksi hengessäsi 
ei ole yhtäkään sairautta, heikkoutta, rajoitusta, tai 
mitään muutakaan epätäydellisyyttä.

Uskonelämä, johon meidät on kutsuttu, on kutsu 
elää sisältä käsin ulospäin. 2. Korinttolaiskirjeessä 
4:17-18 sanotaan, “Sillä tämä hetkisen kestävä ja 
kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja 
määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka 
emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä 
näkyväiset ovat ajallisia (alamaisia muutokselle), mutta 
näkymättömät iankaikkisia.” Voit “katsoa” ainoastaan 

Sunnuntai,
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Marraskuuta



 34 35

Heprealaiskirje 11:1-16, 
Jeremia 26-28

YKSIVUOTINEN

Johannes 11:47-57, 1. Aikakirja 13
KAKSIVUOTINEN

uskon avulla niitä asioita, joita luonnolliset aistit eivät voi 
käsittää. Ne ihmiset, jotka eivät ole oppineet toimimaan 
hengestä käsin, ovat niitä, jotka ovat luonnonvoimien ja 
olosuhteiden hallitsemia.

Älä anna keskittymisesi olla siinä, mitä ulkopuolella 
tapahtuu: kiinnitä huomiota henkeesi. Jumala on 
tallettanut sinun henkeesi kaiken sen, mitä tarvitset 
elääksesi menestyksekästä ja voitokasta elämää. Terveys, 
vauraus, voitto, menestys, erinomaisuus ja kaikki 
hyvät Kristuksessa Jeesuksessa olevat asiat ovat sinun 
hengessäsi! Aktivoi ne sisältäsi käsin: katso sisääsi ja elä 
sisältäsi ulospäin (Luukas 6:45).

2 Korinttolaiskirje 5:7 AMPC

Iloitsen tietäessäni, että kun pidän keskittymiseni Jumalan 
Sanassa ja toimin hengestäni käsin, voin tuoda esiin vaurautta, 
terveyttä, voittoja sekä menestystä ja elää Herran henkeeni 
antaman johdatuksen ja opastuksen perusteella. Kunnia 
Jumalalle!

Puhu tänään kielillä ainakin 15 minuutin ajan ja lataa näin 
henkesi ihmeiden elämää varten.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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HALLITSE YLI 
OLOSUHTEIDEN!

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

(Hallitse omaa maailmaasi 
puhumalla uskontäyteisiä sanoja)

KESKUSTELLAAN

Kävellessään täällä maan päällä, Herra Jeesus 
eli todella esimerkillisen uskonelämän. Hänen 

luottamuksensa ja ilmeinen hallintavalta yli elämän 
olosuhteiden ovat kunnioitusta herättäviä. Hän häikäisi 
kaikki Hänen poikkeuksellisella hallintavallan elämällä. 
Eräänkin kerran Hänen opetuslapsensa eivät voineet 
muuta kuin kysyä ääneen, kertakaikkisen hämmästyksen 
vallassa, että “...Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä 
tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä?” (Luukas 8:25).

Luukkaan evankeliumissa 8:23-24 kerrotaan 
tästä tilanteesta, joka herätti opetuslapsissa tämän 
kysymyksen: “Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta 
alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja vene tuli vettä täyteen, 
ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet 
sanoen: “Mestari, mestari, me hukumme!” Ja herättyään 
hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa; ja ne asettuivat, 
ja tuli tyven.” Havainnoi nyt tarkasti, mitä Mestari teki: 
Hän nuhteli tuulta ja raivoavia aaltoja: se tarkoittaa, että 
Hän puhui sanoja. Hän sanoi itse asiassa: “...Vaikene, ole 
hiljaa…” (Markus 4:39) ja tuli aivan tyyntä.

Saamme tästä näkökykyä siihen, miten Hän 
voitti olosuhteet. Hän hallitsi negatiivisia olosuhteita 
uskontäyteisillä sanoilla. Hän puhui sanoja ja sokeat 
silmät avautuivat, vammautuneet raajat tulivat kuntoon 

Maanantai,
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Heprealaiskirje 11:17-40,
 Jeremia 29-30

YKSIVUOTINEN

Johannes 12:1-11, 1. Aikakirja 14
KAKSIVUOTINEN

ja kuurot korvat avautuivat. Hän puhui ja Lasarus, joka 
oli ollut jo kuolleena ja haudattuna 4 päivän ajan, heräsi 
henkiin. Hän teki nämä kaikki näyttääkseen, että me 
voimme toimia samoin: sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia 
olemme mekin tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Nouse 
siis, hallitse ja muovaa oma maailmasi uskontäyteisten 
sanojesi avulla ja näe elämäsi siirtyvän yhdeltä kirkkauden 
tasolta seuraavalle.

1. Johannes 4:4; 1. Johannes 5:4

Minä tiedän, kuka minä olen. Voin tehdä kaiken Kristuksen 
kautta, joka minua vahvistaa! Maailma on minun, sillä olen 
kanssaperillinen Kristuksen kanssa. Suurempi on Hän, joka on 
minussa, kuin hän, joka on maailmassa. Elän erinomaisuuden, 
voiton ja hallintavallan elämää saatanan yläpuolella: hallitsen 
voitokkaasti kaikissa olosuhteissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Julista voittoasi terveytesi, perheesi, taloutesi, opintojesi jne. 
suhteen. Julista, että suurempi on Hän, joka on sinussa, kuin 
hän, joka on tässä maailmassa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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VIHJEET
ENGLANNIKSI

Poikittain

1 Othniel’s famous older brother [Hint: 
Judges 3:9] (5).

3 He had his army dramatically 
reduced right down to 300 men [Hint: 
Judges 7] (6).

5 Joseph was sold for _______ pieces 
of silver (6).

10 He, from his shoulders and upward, 
was taller than all his people (4).

11 Name given to Joseph by Pharoah 
in Genesis 41 (8-7).

15 _________ was told by Jesus, “Where 
I am going you cannot follow Me now, 
but you shall follow Me afterward” 
[Hint: Johannes 13] (5,5).

19 Zedekiah’s former name [Hint: 2 
Kings 24] (9).

20 Father of Johannes, the writer of 
the Gospel according to Johannes 

[Hint: Matthew 4] (7).

22 The name of the people who 
descended from Esau [Hint: Genesis 
36] (8).

23 Their mother asked Jesus to grant 
her sons places at his right and left 
[Hint: Matthew 20:20-21] (5,3,4).

Alaspäin

2 Name of the pool where Jesus healed 
a man with an infirmity of thirty-eight 
years [Hint: Johannes 5] (8).

3 Judas betrayed Jesus here [Hint: 
Matthew 26] (10).

4 He asked Jesus, “Art thou the Christ, 
the Son of the Blessed?” [Hint: Mark 
14:61] (8).

6 He said, “O Lord my God, have You 
also brought tragedy on the widow with 
whom I lodge, by killing her son?” (6).

7 Jesus was asked, “Art thou the King of 
the Jews?” by ______ [Hint: Mark 15] (6).

8 The letter to the Colossians was 
written by Paul and ______ (7).

9 He Rukoile ääneened to God to bless 
him and enlarge his territory [Hint: 1. 
Aikakirja 4] (5).

12 This disciple asked Jesus “...How can 
we know the way?” [Hint: Johannes 14] 
(6).

13 He was killed by a woman who threw 
an upper millstone off the tower at 
Thebez [Hint: Judges 9] (9).

14 The disciple who was sitting at a tax 
booth when Jesus called him (7).

16 Number of lepers who Jesus healed 
and told to show themselves to the 
priests [Hint: Luke 17] (3).

17 Laban’s daughter whom Jacob loved 
most (6).

18 Joshua’s original name [Hint: 
Numbers 13] (5).

21 Second judge of Israel [Hint: Judges 
3] (4).

Sanaristikko
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SINUN TOIVOSI 
KIRKKAUDESTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Kolossalaiskirje 1:26-27 NASB
“Joka on, se mysteeri, joka on ollut piilotettuna menneistä 
ajoista ja sukupolvista lähtien, mutta on nyt tullut esiin Hänen 
pyhilleen, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi sen, mitkä ovat 
tämän pakanoiden keskuudessa olevan salaisuuden kirkkauden 
rikkaudet, joka on Kristus sinussa, kirkkauden toivo.”

(Sinussa olevan Kristuksen 
yliluonnollinen vaikutus)

KESKUSTELLAAN

Pietari kohtasi erään Ananias-nimisen miehen, 
joka oli ollut halvaantuneena jo kahdeksan 

pitkän vuoden ajan. Ananias tiesi, että ainoa asia, joka 
voisi saada hänet kuntoon, oli Jumalan voima. Niinpä hän 
vastaanotti halvaantuneena ollessaan Evankeliumin ja 
uskoi Jeesukseen Kristukseen. Pietari katsoi häntä ja kaikki, 
mitä hän sanoi, oli, “Ananias, Jeesus Kristus parantaa sinut, 
nouse ylös”, ja siinä se oli! Ananias tuli samantien Jumalan 
voiman parantamaksi (Apostolien teot 9:33-34). Pietari 
ei rukoillut hänen puolestaan, miksi? Hän ymmärsi, että 
Kristus oli kaikki, mitä Ananias tarvitsi.

Kaikista suurin asia, mitä kenellekään ihmiselle voi 
koskaan tapahtua, on oppia tuntemaan Jeesus Kristus 
ja saada Hänet omaan elämäänsä: Hän on ratkaisu 
kaikkiin ongelmiin ja vastaus kaikkiin kysymyksiin. Ihmisen 
ongelmat ovat “anteeksiannettavia” ainoastaan, jos hänellä 
ei ole Kristusta elämässä hänen sisällään; ainoastaan 
silloin hänen valituksensa ja turhautumisensa voivat olla 
“oikeutettuja”. Jos Kristus on sinun sisälläsi, sinulla ei ole 
mitään syytä epäonnistumisiin elämässä: sinulla ei ole 
mitään syytä häviölle.

Kristus sinussa ei ole mikään mielikuvitusasia 
tai satu: se on todellisuus. 1. Korinttolaiskirjeessä 3:16 

Tiistai,
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Heprealaiskirje 12:1-13, 
Jeremia 31-32

YKSIVUOTINEN

Johannes 12:12-19, 1. Aikakirja 15
KAKSIVUOTINEN

sanotaan, “Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli 
ja että Jumalan Henki asuu teissä?“ Jumalan Henki, joka 
kuljettaa Jumalan siunauksia ja kaikkia niitä asioita, jotka on 
annettu meille Kristuksessa Jeesuksessa, elää sinussa. Tule 
tietoiseksi tästä totuudesta ja tunnusta sitä kaiken aikaa. 
Kristus sinussa on sinun toivosi terveydestä, menestyksestä, 
voimasta, vauraudesta, edistymisestä ja erinomaisuudesta. 
Kristus sinussa tarkoittaa kirkkautta sinun elämässäsi! Ylistys 
Jumalalle!

1. Johannes 4:4; Filippiläiskirje 4:13

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua armostasi ja kaikista niistä 
kyvyistä, jotka olet antanut minulle Kristuksessa Jeesuksessa. 
Julistan, että voin tehdä kaikki asiat ja vaeltaa voitossa kaikkien 
epäsuotuisten olosuhteiden yläpuolella sen Hengen kyvykkyyden 
avulla, joka tekee työtään minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Mietiskele avausjaetta ja tunnusta, että Kristus on sinun toivosi 
kirkkaudentäyteisestä elämästä ja tulevaisuudesta.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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KRISTUKSEN 
“MATKIMINEN” 

LUETAAN RAAMATUSTA     Efesolaiskirje 5:1 AMPC
“Olkaa siis Jumalan matkijoita [kopioikaa Häntä ja seuratkaa 
Hänen esimerkkiään] niin kuin hyvin-rakastetut lapset [matkivat 
omaa isäänsä].”

(Miten voit 
kopioida Herraa)

KESKUSTELLAAN

Jotkut määrittelevät kristinuskon Kristuksen 
matkimiseksi; mutta tämä ei ole kovinkaan 

tarkkaa. Kristinusko on ilmestys siitä, että Kristus on 
sinussa. Talolla on esimerkiksi keittiö, mutta keittiö ei ole 
talo. Kristinuskossa on Kristuksen jäljitteleminen; mutta 
kristinusko itsessään ei ole Kristuksen matkimista.

Monet ihmiset eivät ole koskaan todella 
ymmärtäneet oikeaa kristinuskoa ja niinpä he kehottavat 
kaikkia matkimaan Kristusta. Sanoma Kristuksen 
matkimisesta ei ole kuitenkaan kaikkia varten, vaan 
ainoastaan niille, joiden sisällä on Jumalan elämä ja 
luonto. Et voi matkia Kristusta, ellei sinulla ole sisälläsi 
Hänen elämäänsä. Miten meidän on oikein tarkoitus 
matkia Kristusta? Onko meidän tarkoitus mennä Ristille 
ja kuolla niin kuin Hän kuoli? Sanoiko Hän, että meidän 
tulisi tehdä kaikki ne asiat, mitä Hän teki? Onko meidän 
tarkoitus mennä erämaahan ja paastota 40 päivää ja 
yötä niin kuin Hän teki? Onko kyse Hänen tapojensa, 
pukeutumisensa, äänensävynsä jne. kopioimisesta? Ei 
taatusti, mutta me voimme opiskella Hänestä Jumalan 
Sanasta: voimme nähdä Hänet Sanasta ja seurata Hänen 
esimerkkejään.

    1. Pietarin kirje 2:21-23 näyttää meille ne alueet, 
joissa jäljitellä Herraa - vanhurskaudessa, hyvässä 
kommunikaatiossa, anteeksiantamisen luonteessa, 

Keskiviikko,

16
Marraskuuta



 42 43

Heprealaiskirje 12:14-29, Jeremia 33
YKSIVUOTINEN

Johannes 12:20-29, 1. Aikakirja 16
KAKSIVUOTINEN

ystävällisyydessä, nöyryydessä ja rakkaudessa.
Yhteenveto Hänen luonteestaan on rakkaus: 

meidän on siis jäljiteltävä Häntä vaeltamalla rakkaudessa. 
Efesolaiskirje 5:2 AMPC kehottaa meitä: “...vaeltamaan 
rakkaudessa, [kunnioittaen ja iloiten toinen toisestamme] 
niin kuin Kristus rakasti meitä ja antoi Itsensä meidän 
puolestamme, teurasuhrina ja uhrilahjana Jumalalle [teidän 
puolestanne, jotta siitä tuli] suloinen tuoksu.” 1. Johanneksen 
kirjeessä 4:7-8 sanotaan, “Rakkaani, rakastakaamme toinen 
toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka 
rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei 
rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.“

1. Johannes 4:7-9

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet täyttänyt sydämeni 
ilmestyksellä sinun Sanastasi ja viisaudella toimia sinun tahtosi 
mukaisesti. Kun asetan sydämeni sinun Sanaasi, Kristus tulee 
muotoilluksi minuun ja Hänen rakkauden luonteensa ja 
vanhurskauden luontonsa tulevat paljastetuksi minun kauttani 
päivä toisensa perään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kirjoita ylös ne tavat, miten alat tästä päivästä lähtien matkimaan 
Herraa Jeesusta.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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ON OLEMASSA 
AVUKSI ARMOA

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

(Saavu Hänen Armon 
valtaistuimensa luokse ja 

kerää kaikki, mitä tarvitset)

KESKUSTELLAAN

Huomaa se, että avausjakeemme ei sanonut, 
että “Pyydä Jumalalta armoa”, vaan “löydä” tai 

“kerää” armoa. Tarvitsetko elämääsi armoa? Älä rukoile, 
että “Voi Jumala, armahda minua!” Sellainen ei toimi, koska 
Hän armahti jo koko maailman lähettäessään Jeesuksen. 
Jeesus oli Jumalan ojennettu armo. Nyt sinun on tarkoitus 
tulla rohkeasti armon valtaistuimen luokse ja “kerätä” sitä.

Seuraavassa osassa sanotaan, “...ja löytäisimme 
armon, avuksemme oikeaan aikaan.” Sinun täytyy 
määritellä se, mitä armoa sinä tarvitset, sillä on olemassa 
erilaisia “armoja”. Onko kyse armosta parantumista varten 
vai kenties armo sielujenvoittamista varten? Mitä armoa 
sinä tahdot? Voit saada jopa lisää armoa omia opintojasi 
ja talousasioitasi koskien. Jaakobin kirjeessä 4:6 sanotaan, 
“...hän antaa sitä suuremman armon…” Halleluja! Jumalan 
tahtona on lisätä elämässäsi olevan armon määrää 
joka kerta. 2. Pietarin kirjeessä 1:2 kerrotaan meille siitä, 
miten Hänen armonsa moninkertaistuu sinun elämässä: 
se tapahtuu Jumalan Sanan avulla - Jumalan ja meidän 
Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Paavali sanoi kirjoittaessaan Timoteukselle, 
“Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa.“ (2. Timoteus 2:1). Toisin sanoen, “ota hyöty 
irti Kristuksessa Jeesuksessa olevasta armosta.” Voit ottaa 
hyödyn irti tästä armosta jopa juuri nyt ja kävellä ulos 

Torstai,
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Heprealaiskirje 13, Jeremia 34-35
YKSIVUOTINEN

Johannes 12:30-41, 1. Aikakirja 17 
KAKSIVUOTINEN

mistä tahansa ahdingosta. Johanneksen evankeliumin jae 
1:16 näyttää meille, että me kaikki olemme vastaanottaneet 
Hänen yltäkylläisenä virtaavan armonsa: tämä armo, 
tehdessään työtään sinussa, on voima ylennykseen ja 
loppumattomaan menestykseen. Pyhä Henki, joka on Itse 
armon Henki, elää sinussa. Hänellä on kaikki se armo, 
jota tarvitset poikkeuksellista erinomaisuuden, voiton ja 
hallintavallan elämää varten: ota hyöty irti Hänen armostaan 
ja hallitse elämässä kuninkaana.

Roomalaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 2:4-5

Rakas Isä, olen kiitollinen sinun armostasi, joka moninkertaistuu 
päivittäin minun elämässäni aikaansaaden sen, että sinun 
siunauksesi, kauneutesi, täydellisyytesi ja erinomaisuutesi tulevat 
esiin minussa ja minun kauttani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Tarvitsetko lisää armoa? Voit vastaanottaa sitä jopa juuri nyt! Kerää 
lisää armoa siihen, mihin sitä tarvitset!

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen
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Tartu toimeen



 46 47

MISSÄ VALTAKUNNASSA 
SINÄ OLET?

LUETAAN RAAMATUSTA     Markuksen evankeliumi 1:14-15
“Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus 
Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: “Aika 
on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää 
parannus ja uskokaa evankeliumi.”

(Ero “Jumalan Valtakunnan” 
ja “Taivaan Valtakunnan” 

välillä)

KESKUSTELLAAN

Mestari sanoi Matteuksen evankeliumissa 11:11: 
“Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista 

syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes 
Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on 
suurempi kuin hän.“ Meidän on tärkeää ymmärtää, että 
yllä oleva alleviivattu kohta sanoo, “...vähäisin taivasten 
valtakunnassa…” eikä “...vähäisin Jumalan valtakunnassa…” 
Saatat tahtoa kysyä, että “Onko “Jumalan Valtakunnan” 
(viittaus tähän Markus 1:15) ja “taivaan Valtakunnan” välillä 
ero?” Vastaus on, että “Ehdottomasti kyllä!” 

Nämä molemmat ilmaisut “Jumalan Valtakunta” ja 
“Taivaan Valtakunta” ovat selkeästi erilaisia, vaikka niitä 
käytetäänkin synonyymeinä. Jumalan Valtakunta viittaa 
kaikkeen siihen, mikä on Kaikkivaltiaan Jumalan vaikutuksen 
alaisena niin taivaassa kuin myös maan päällä. Taivaan 
Valtakunta taas viittaa Jeesuksen Kristuksen maan päällä 
tekemään työhön: se on Jumalan Valtakunnan laajentuma 
maan päälle, Jeesuksen Kristuksen johtamana. Taivaan 
Valtakunta on Seurakunta, jonka osa me olemme. Joten 
kun Jeesus sanoi, että vähäisinkin Taivaan Valtakunnassa 
on suurempi kuin Johannes Kastaja, Hän puhui meistä - 
niistä, jotka ovat kanssaperillisiä yhdessä Hänen kanssaan. 

Perjantai,
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Jaakob 1, Jeremia 36-37
YKSIVUOTINEN

Johannes 12:42-50, 1. Aikakirja 18
KAKSIVUOTINEN

Me olemme suurempia, sillä me olemme Kristuksen ruumis, 
ja meistä jokainen on nostettu istumaan yhdessä Kristuksen 
kanssa vallan oikealle puolelle (Efesolaiskirje 2:4-6).

Meidän suuruutemme ei ole tulosta ihmisyhteyksistä, 
vaan toimintaa ykseydestämme Hänen kanssaan: meillä on 
sama elämä Hänen kanssaan, sillä me olemme syntyneet 
Hänen Sanasta ja Hänen Hengestä. Me olemme osanottajia 
Jumalan-kaltaisuuteen, olemme erottamattomasti yhtä 
Hänen kanssaan: “...joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 
kanssaan” (1. Korinttolaiskirje 6:17).

Johannes 15:5,16

Minä olen Kristuksen kanssaperillinen: kaikki, mitä Hänellä on, 
kuuluu minulle ja minun elämäni on Hänen kunniakseen. Vaellan 
tänään rohkeana ja luottavaisena, tietoisena erottamattomasta 
yhteydestäni Hänen kanssaan. Halleluja!

Kiitä Herraa Jeesusta siitä, että Hän on laittanut sinut Hänen 
Valtakuntaansa ja julista, että olet ykseydessä Hänen kanssaan.

Muistiinpanoni
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EI EDES 
MAHDOLLISUUTTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Johanneksen evankeliumi 12:31-32
“Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman 
ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, 
niin minä vedän kaikki tyköni.”

(Saatanalla ei ole 
mitään sinussa!)

KESKUSTELLAAN

Herra Jeesus lausui tämän voimakkaan 
julistuksen puhutellessaan omia opetuslapsiaan 

maanpäällisen palvelutyönsä viimeisillä hetkillä. Hän 
sanoi, “...maailman ruhtinas (saatana) tulee, ja minussa 
hänellä ei ole mitään” (Johannes 14:30). Kun opiskelet 
tämän jakeen alkuperäistä kreikankielistä rakennetta, 
huomaat, että Jeesus tarkoitti itse asiassa, että saatanalla 
ei ollut Hänessä (Jeesuksessa) mitään omaksi edukseen. 
Mikä julistus!

Onko saatanalla jotain sinussa? “Ei”, saatat ehkä 
vastata. Kyse ei ole kuitenkaan vain “Ei:n” sanomisesta, 
sinun täytyy tehdä tällainen julistus uskossa Jumalan 
Sanaan, tietäen, että kun Kristus loi sinut uudelleen 
Sanansa kautta, saatanalla ei ollut enää mitään sinussa. 
Jaakobin kirjeessä 1:18 sanotaan, “Tahtonsa mukaan hän 
synnytti meidät totuuden sanalla...” 1. Pietarin kirjeessä 
1:23 sanotaan, “Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 
katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan 
elävän ja pysyvän sanan kautta.” Sinut synnyttänyt 
Jumalan Sana on täydellinen ja korruptoitumaton: siksi 
sinussa ei ole mitään pimeydestä lähtöisin olevaa.

Jotkut ihmiset kutsuvat tietämättään paholaisen 
omiin elämiinsä, kun he majoittavat pelkoa, epäilystä, 
epäuskoa, sairautta, heikkoutta ja epäonnistumista. 
Älä päästä mitään paholaisesta lähtöisin olevaa 

Lauantai,
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Jaakob 2-3:1-13, Jeremia 38-40

YKSIVUOTINEN

Johannes 13:1-11, 1. Aikakirja 19 

KAKSIVUOTINEN

omaan elämääsi negatiivisen puheen kautta. Sinun 
tunnustuksenasi tulisi olla aina, “Minulla on elämän valo: 
minun elämässäni ei ole mitään pimeyttä, kuolemaa, 
epäonnistumista ja heikkoutta! Herra on elämäni voima ja 
vahvuus.” Efesolaiskirje 4:27 kieltää meitä antamasta sijaa 
paholaiselle: tämä näyttää sen, että hänellä ei ole mitään 
sijaa sinun elämässäsi, ellet sitten itse anna sitä hänelle. 
Älä anna saatanalle mitään mahdollisuutta: hänellä ei ole 
sinussa omaksi hyödykseen mitään, sillä sinä olet syntynyt 
Jumalan Sanasta. Tämä on totuus!

Johannes 16:33; Efesolaiskirje 6:10-18

Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet antanut minulle voiton yli 
saatanan, maailman ja kaikkien elämän negatiivisten olosuhteiden. 
Julistan uskon kautta, Jeesuksen Nimessä, että paholaisella ei 
ole omaksi edukseen mitään minussa! Niinpä sairaus, köyhyys, 
pelko, pimeys ja kivut eivät ole osa minun päivittäistä elämääni, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kärsitkö parhaillaan jostain ahdingosta? Julista, että sinä olet 
uudestisyntynyt, täynnä Pyhää Henkeä ja että saatanalla ei ole 
mitään sinussa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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USKOA KASVUUN

LUETAAN RAAMATUSTA     Roomalaiskirje 12:3 NIV
“Minulle annetun armon kautta sanon teille jokaiselle: Älkää 
ajatelko itsestänne enempää kuin teidän tulisi, vaan ajatelkaa 
pikemminkin itsestänne terveesti arvioiden, sen uskonmäärän 
mukaan, jonka Jumala on jakanut teistä jokaiselle.”

(Miten kasvattaa uskostasi 
vahva)

KESKUSTELLAAN

Jumala on antanut meille kaikille - jokaiselle, joka 
uskoo Jeesukseen - uskon määrän. Tämä on hyvin 

merkittävää, sillä meistä jokaiselle annettiin sama tarkka 
määrä uskoa silloin, kun vastaanotimme pelastuksen 
sanoman syntyäksemme uudelleen. Yksi niistä asioista 
kuitenkin, mitä Jumala odottaa sinulta, on se, että kasvatat 
omaa uskoasi. Usko on kristityn vaelluksen periaate (2. 
Korinttolaiskirje 5:7). Raamattu tähdentää, että ilman 
uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa (Heprealaiskirje 
11:6).

Jumala on paljastanut meille Sanansa kautta sen, 
miten voimme kasvattaa vahvan ja tehokkaan uskon. 
Sinun täytyy pysyä ensinnäkin jatkuvasti Jumalan Sanassa: 
Jumalan Sana herättelee hengessäsi uskoa: “Usko tulee siis 
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” 
(Roomalaiskirje 10:17).

Toisekseen, sinun uskosi voi tulla rakennetuksi 
myös niin, että käyt jatkuvasti Jumalanpalveluksissa ja 
olet tekemisissä toisten uskovien kanssa. Heprealaiskirje 
10:25 käskee meitä, että meidän ei tulisi hylätä “...omaa 
seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on 
tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, 
kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.” Sinulle 
opetetaan seurakunnassa Jumalan Sanaa, minkä lisäksi 
nautit rikkaasta Hengen yhteydestä sellaisella tavalla, mikä 

Sunnuntai,

20
Marraskuuta



 50 51

Jaakob 3:14-4:1-12, Jeremia 41-43
YKSIVUOTINEN

Johannes 13:12-20, 1. Aikakirja 20
KAKSIVUOTINEN

energisoi sinun uskoasi.  
Kolmanneksi, kehitä rukouksessa rikas suhde Pyhän 

Hengen kanssa, puhumalla säännöllisesti kielillä: “Mutta 
te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne 
perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä“ (Juudas 1:20). 
Rukous ehdollistaa sinun henkesi oikein vastaanottaaksesi 
Jumalalta. Kun henkesi on tällä tavoin ehdollistunut, Jumalan 
Sanan on helppo päästä sisääsi ja tuottaa tuloksia.

Lopuksi, hanki vielä rikkaita kristittyjä materiaaleja 
ja opiskele niitä itseäsi varten (2. Timoteus 2:15), ole 
Jumalan Sanan opiskelija. Älä ole ainoastaan vain “kuulija”, 
vaan “Jumalan Sanan tekijä”: rakennat voittavaa uskoa 
mietiskelemällä ja laittamalla Jumalan Sanan toimimaan 
jatkuvasti omassa elämässäsi.

2. Timoteus 2:15; Apostolien teot 20:32; 2. Korint-
tolaiskirje 5:7

Rakas Isä, kiitän sinua Sanastasi, joka inspiroi minussa uskoa. 
Jokainen haastava tilanne on minulle mahdollisuus laittaa uskoni 
toimimaan ja saada elintärkeä kokemus omasta voitokkaasta 
elämästäni Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Opettele avausjae ulkoa ja mietiskele sitä tänään pitkin päivää.

Muistiinpanoni
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SANOJESI VOIMA

LUETAAN RAAMATUSTA     Sananlaskut NKJV 6:2
“Jäät ansaan oman suusi sanojen perusteella; sinut viedään suusi 
sanojen perusteella.”

(Tarkkaile, mitä sanoja 
hyväksyt omaan elämääsi)

KESKUSTELLAAN

Muutos, olipa kyse sitten positiivisesta tai 
negatiivisesta muutoksesta, on tulosta niistä 

sanoista, joihin kiinnität huomiota ja niistä ajatuksista, 
jotka heräävät sinun sydämessäsi. Herra Jeesus opetti aina 
omia opetuslapsiaan kuulemaan ja ajattelemaan oikein. 
Hän sanoi Markuksen evankeliumissa 4:24, “...Huomatkaa, 
mitä kuulette…” Sitten Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 
8:18, “Tarkatkaa siis, miten kuulette…” Se, miten sinä 
kuulet, on aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä sinä kuulet, sillä 
se, miten sinä kuulet, määrittelee usein sinun vastauksesi 
ja asenteesi, ihan kuin myös kykysi ottaa vastaan sinulle 
tulevien sanojen voima.

Sanat tekevät tai tuhoavat. Sanat vaikuttavat meidän 
elämiimme: kotisi ilmapiiri riippuu niistä sanoista, jotka 
sen sisällä on puhuttu. Sinun ihmissuhteesi on rakennettu 
sanojen varaan.  Meidän elämämme ovat niin riippuvaisia 
sanoista, että ne eivät ainoastaan vain vaikuta meidän 
asenteisiimme, vaan ne vaikuttavat myös terveyteemme ja 
elinolosuhteisiimme. Se, että elätkö sinä tai et uskossa tai 
pelossa, perustuu kuulemaasi, sillä usko tulee kuulemisesta 
(Jumalan Sana: positiivinen informaatio), kun taas pelko 
tulee negatiivisen informaation kautta.

Monista on tullut nykypäivänä pelkureita sen 
vuoksi, että he ovat kuunnelleet median raportteja 
maailmantalouden heikkenevästä tilasta. On kuitenkin 

Maanantai,
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Jaakob 4:13-5:1-20, Jeremia 44-47

YKSIVUOTINEN

Johannes 13:21-30, 1. Aikakirja 21

KAKSIVUOTINEN

yksi, joka ei koskaan muutu. Hän on Kaikkivaltias Jumala: 
Hänen Sanansa on sama - eilen, tänään ja iankaikkisesti. 
Jeesus sanoi, “Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani 
eivät koskaan katoa“ (Matteus 24:35). Hän on antanut meille 
oman Sanansa todelliseksi muutoksen aikaansaajaksi ja 
muuttamaan meidät kirkkaudesta kirkkauteen: “Mutta me 
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan 
kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, 
joka on Henki“ (2. Korinttolaiskirje 3:18).

Markus 11:23; Matteus 12:37

Julistan, että minun ja rakkaideni elämissä on vaurautta, kasvua 
ja eteenpäinmenemistä. Elämässäni olevan Jumalan Sanan 
voiman ja vaikutuksen vuoksi voitto, ylöspäinpääseminen ja 
menestys ovat tunnusmerkkejäni, Jeesuksen Nimessä! Aamen.

Opiskele tänään nämä Sananpaikat: Sananlaskut 18:20-21, Matteus 
12:34-37, Jaakob 3:1-5.
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SANATUT-
KAIN

“Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus 
karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka 
pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa” (1. 
Johanneksen kirje 4:18).

Sana “täydellinen” tulee kreikan kielen sanasta “teleios”, 
joka kertoo kokonaiseksi tulemisen tasosta. Sitä käytetään 
eri yhteyksissä työn, kasvun sekä mentaalisen ja 
moraalisen luonteen suhteen kuvailemaan täydellisyyden/
kokonaisuuden tilaa. Se tarkoittaa myös täyttymykseen ja 
kokonaiseksi tuomista.

Kun jokin on täydellinen, se on ilman virhettä, vikaa tai 
tahraa eikä sitä voida enää parantaa, koska se ei ole 
viallinen eikä tarpeeton, ja sillä on kaikki tarvittavat 
ominaisuudet tai laadukkuudet sen luontoon ja tyyppiin 
nähden! Se kuvailee sitä tilaa, kun ei ole mitään vikaa; sitä, 
jolloin on kypsä, kokonainen, aito, terve, oikea ja oikeassa. 
Se, mikä on täydellinen, on saatettu loppuun tai tehty 
kokonaiseksi, niin, että siitä ei puutu enää mitään.

Jumalan rakkaus sinua kohtaan on täyttä ja kokonaista, 
ilman virhettä, vikaa tai puutetta. Se on rakkautta, joka 
ei koskaan lakkaa, niin kokonaista, aitoa, tervettä ja 
ilman virhettä; sitä ei voida enää parantaa. Jumalan 
rakkauden ymmärtäminen sinua kohtaan tässä valossa 
tulee eliminoimaan täysin pelon sinun elämästäsi, sillä 
Jumala ei tule rakastamaan sinua yhtään enemmän sitten, 
kun pääset taivaaseen, mitä Hän rakastaa sinua jo tänä 
päivänä! Hänen rakkautensa sinua kohtaan on täydellistä!

“TÄYDELLINEN”
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Minä todistan!

“Minulla on ystävä, joka kamppaili terveysongelman 
kanssa: kun hän sai TeeVon ja selaili sen sivuja, hän 
näki opetuksen, jossa puhuttiin Jumalan Sanan 
puhumisesta itselle ääneen ja kontrollin ottamisesta 
oman elämän suhteen. Kun hän luki tämän 
sanoman, hän sai Jumalan Sanasta viisautta, joka 
kertoi hänelle tarkasti sen, mitä tehdä ja miten. Sen 
seurauksena hän täyttyi ilolla, sillä hän sai näin 
tarkan tavan vastata tähän terveystilanteeseen. 
Nyt hän on täysin terve.
Pastori Chris on tehnyt tämän kirjan näyttääkseen 
meille, miten elää Jumala-elämää kaikista 
mahtavimmalla tavalla. Voin ainoastaan vain 
sanoa, “Kiitos Pastori, rakastan sinua niin paljon!”, 
sillä tämä kirja on todella ohjenuora elämää varten 
kaikille niille teineille, jotka tahtovat menestyä!”

Dare A,
Nigeria.
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HÄNEN VERENSÄ 
TEKI SEN KAIKEN

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Mooseksen kirja 9:3-4
“Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin 
minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille 
myös tämän kaiken. Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen 
veri, vielä on.”

(Täydellinen anteeksianto 
Hänen verensä kautta)

KESKUSTELLAAN

3. Mooseksen kirja 17:11 sanoo, “Veressä on elävän 
olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, 

että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa 
sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa 
sovituksen.” Sovitus tarkoittaa oikeuden vaatimusten 
tyynnytystä, lepytystä tai tyydyttämistä, tai väärintekemisen 
kompensointia. Hän antoi Vanhan Testamentin ihmisille 
veren sovitukseksi heidän sielujensa suhteen milloin 
tahansa he tekivätkään väärin.

Tämä oli Jumalan jumalallinen ohjeistus: Hänen 
jumalallinen periaate ja laki. Siksi Hän ohjeisti heitä 
siitä, että älkää syökö niiden eläinten verta, jotka he 
tappoivat. Tämä totuus on yhä voimassa Uudessa 
Testamentissa: Heprealaiskirjeen jakeessa 9:22 sanotaan, 
“Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja 
ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.” 
Syntiä ei voida pyyhkiä pois ilman verenvuodatusta, se on 
hengellinen laki.

Kun he ja heidän papistonsa käyttivät eläinten verta 
heidän sielujensa sovitukseksi, Jumala tiesi, että se ei ollut 
vielä tarpeeksi hyvä. Ihminen on henki ja iankaikkinen 
olento ja eläimiä ei ole tehty elämään iankaikkisesti. 
Siksi eläinten veri ei ollut tarpeeksi sovittamaan ihmisten 
syntejä. Ainoastaan Jumalan Lammas - Jeesus Kristus 
- voisi sovittaa maailman Hänen kallisarvoisen verensä 
kautta.

Jeesus saapui Uuden Testamentin Ylipappina 

Tiistai,
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1. Pietari 1:1-21, Jeremia 48-49
YKSIVUOTINEN

Johannes 13:31-38, 1. Aikakirja 22
KAKSIVUOTINEN

ja saavutti oman Ristikuolemansa kautta iankaikkisen 
lunastuksen: vapautuksen synnistä, pahuudesta ja kaikista 
niistä asioista, jotka eivät olleet yhdenmukaisessa linjassa 
Jumalan unelman suhteen meitä kohtaan (Heprealaiskirje 
9:11-12). Meistä tuli kuitenkin Hänessä uusia luomuksia, ei 
Ristillä, vaan Hänen ylösnousemuksessaan. Hän osti meidät 
oman verensä avulla ja teki Häneen uskoville mahdolliseksi 
sen, että he voivat vastaanottaa iankaikkisen elämän. Hänen 
verensä oli tarpeeksi: Hänen verensä teki sen kaiken. Kunnia 
Jumalalle!

Jesaja 53:5; 1. Pietari 2:24; Heprealaiskirje 9:11-12

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että minun syntini ovat tulleet 
täysin poispyyhityiksi Jeesuksen veren avulla. Siksi voin julistaa 
rohkeasti, että synnin voima elämäni yltä on täysin tuhottu: olen 
siis täysin vapaa elämään iloisesti vanhurskaudessa, antaen kunnian 
sinulle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kiitä Herraa Jeesusta siitä, että Hän antoi oman elämänsä, jotta 
sinä voisit pelastua.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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ELÄ IHMEISSÄ

LUETAAN RAAMATUSTA     Apostolien teot 1:8 AMPC
“Mutta te tulette vastaanottamaan voiman (kyvyn, tehokkuuden, 
ja mahdin), kun Pyhä Henki on tullut teidän yllenne, ja te tulette 
olemaan Minun todistajiani Jerusalemissa ja kaikkialla Juudeassa 
ja Samariassa ja maailman ääriin (aivan rajoille) saakka.”

(Käytä Hengen voimaa)

KESKUSTELLAAN

Me emme ole kristittyinä tavallisia ihmisiä: meillä 
on yliluonnollinen voiman elämä. Vastaanotit 

tämän poikkeuksellisen voiman silloin, kun Pyhä Henki tuli 
sinun elämääsi. Herra Jeesus sanoi avausjakeessamme, “...
te tulette vastaanottamaan voiman (kyvyn, tehokkuuden, 
ja mahdin), kun Pyhä Henki on tullut teidän yllenne…“ 
Minkälaiseen voimaan Hän oikein viittasi ja miten me 
voimme käyttää sitä?

Tässä jakeessa oleva sana “voima” on käännetty 
sanasta “dunamis” (kreikkaa) ja se tarkoittaa dynaamista 
voimaa tai kyvykkyyttä aikaansaada tai vaikuttaa muutos. 
Se viittaa ihmeitä-tekevään kyvykkyyteen: kykyyn 
aikaansaada yliluonnollisten asioiden tapahtuminen: 
sellaiseen voimaan ja kyvykkyyteen, jotka ovat sinua 
itseäsi korkeammalla! Se viittaa asiaan, jota kutsumme 
“tekemis-voimaksi” tai “työskenteleväksi voimaksi”; 
se käännetään joskus englanniksi sanaksi “might”. Se 
tarkoittaa myös erinomaisuuden voimaa; poikkeuksellista 
kykyä olla tehokas ja aikaansaava kaikessa siinä, mitä 
teet. Tämä on se elämä, joka meillä on Kristuksessa - 
yliluonnollisen tuotteliaisuuden ja jatkuvasti kasvavan 
kirkkauden elämä!

Meidän ei ole koskaan tarkoitus olla uhreja 
elämässä. Jos olet löytänyt itsesi ahdingosta, epävarmasta 

Keskiviikko,
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1. Pietari 1:22-2:1-25, Jeremia 50-51
YKSIVUOTINEN

Johannes 14:1-9, 1. Aikakirja 23
KAKSIVUOTINEN

tai epätoivoisesta tilanteesta, älä tutise pelosta; älä 
anna periksi! Sinussa on jotain: Hengen elämä ja voima 
aikaansaamaan muutoksia. Voit muuttaa minkä tahansa 
epämieluisan tilanteen tämän sinussa olevan voiman avulla. 
Tämä on kristinuskoa: se on elämää hallintavallassa. Sinun 
ei tarvitse kulkea paikasta toiseen etsien apua ja voimaa, 
sillä voima tahtomiesi muutosten aikaansaamiseen on 
sinun sisälläsi.

1. Tessalonikalaiskirje 1:5; Apostolien teot 6:8

Kallisarvoinen Pyhä Henki, arvostan sinua ja tiedostan sinun 
mahtavan voimasi, läsnäolosi ja armosi minun elämässäni! Olen 
luottavainen suurenmoisemman huomisen ja jokapäiväisen 
jatkuvasti kasvavan kirkkauden elämän suhteen, koska sinä olet se, 
joka ottaa minua kädestä ja johdattaa minut täyttämään Jumalan 
täydellisen tahdon omalla kohdallani. Kiitos siitä, että teet kaiken 
minua koskevan täydelliseksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Lataa ja energisoi oma henkesi Pyhän Hengen voimalla puhumalla 
kielillä ja julistamalla tänään Jumalan Sanaa ääneen itsellesi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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ÄLÄ VITSAILE 
YMPÄRIINSÄ

LUETAAN RAAMATUSTA     Sananlaskut 26:18-19
“Kuin mieletön, joka ammuskelee tulisia surmannuolia, on mies, 
joka pettää lähimmäisensä ja sanoo: “Leikillähän minä sen tein”.”

(Käytä kommunikoidessasi 
oikeita sanoja)

KESKUSTELLAAN

Jotkut ihmiset ajattelevat, että on muodikasta 
käyttää sellaisia sanoja kuin “Pelkään, että alkaa 

sataa”, “Olen niin sairas ja väsynyt tähän säähän” tai 
“Tuo vitsi tappaa minut.” Sinun täytyy katsoa tällaisen 
kommunikaation perään, sillä sinun elämäsi tulee 
päätymään juuri sellaiseksi kuin sanot sitä! Sinun elämäsi 
on tulosta sinun sanoistasi. Jos ihmisen sanat ovat 
hämmentäviä, hänen elämänsä tulee olemaan myös 
hämmentävää. Ihan samalla tavalla jos sinun sanasi ovat 
kunnollisia, sinun elämäsi tulee olemaan kunnollista ja 
tervettä: täydellistä, erinomaista ja inspiroivaa!

Sananlaskut 15:4 sanoo, “Sävyisä kieli on elämän 
puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen.” Jeesus 
opetti myös, että sinä saat sitä, mitä sinä sanot (Markus 
11:23). Ymmärräthän, että kristityille on olemassa 
hengellinen kieli. Siksi sinun tulisi laittaa Jumalan lapsena 
Hänen Sanansa omille huulillesi, sillä yliluonnollinen 
elämä perustuu sinun kieleesi. Sinun kielesi hallitsee 
sinun elämääsi. Apostoli Jaakob vertasi kieltä suuren 
laivan peräsimeen, jota kapteeni käyttää ohjatakseen 
laivaa minne tahansa hän tahtoo (Jaakob 3:4-5).

Katso siis, mitä sanot, sillä sinun tunnustuksesi 
kontrolloivat sinun tulevaisuuttasi. Sananlaskut 12:18 
sanoo, “Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta 

Torstai,
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1. Pietari 3, Jeremia 52

YKSIVUOTINEN

Johannes 14:10-21, 1. Aikakirja 24

KAKSIVUOTINEN

viisasten kieli on lääke.” Voit pitää itsesi terveydessä, 
turvassa, vauraudessa ja voitossa omien sanojesi avulla. 
Puhu uskoa, menestystä ja kasvua! 1. Pietarin kirje 3:10 
sanoo, “...joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä 
päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä 
puhumasta.“ Älä vitsaile sanojesi kanssa!

Psalmi 34:12-13; Sananlaskut 18:21

Rakas Isä, kiitos, että opetat minua sanojeni voimasta. 
Treenaan kieleni puhumaan ainoastaan uskontäyteisiä sanoja 
sinun Sanasi ja Henkesi avulla! Puhun ainoastaan elämää-
antavia sanoja, jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa sinun 
tahtosi kanssa minun elämääni koskien ja julistan, että minun 
tulevaisuuteni on varma, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Ota tänään sanakirjasi esiin ja kasvata tarkoituksella mukavien, 
ystävällisten ja kohteliaiden sanojen sanavarastoasi, joita voit 
puhua sekä itsellesi, että myös toisista.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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TUORE OSTOS

LUETAAN RAAMATUSTA     Heprealaiskirje 9:12 NIV
“Hän ei astunut sisään vuohien ja vasikoiden veren avulla; vaan 
hän astui sisään Kaikista Pyhimpään lopullisesti oman verensä 
avulla, saavuttaen näin iankaikkisen lunastuksen.”

(Uusi luomus ei 
ole lunastettu)

KESKUSTELLAAN

Avausjakeessamme käytetty sana “lunastettu” tulee 
kreikankielen sanasta “lutrosis”, joka tarkoittaa 

lunnaiden maksamista, vapauttamista, pelastamista tai 
ongelmista pois tuomista. Herra Jeesus lunasti Ristillä 
jokaisen miehen, naisen, pojan ja tytön synniltä ja Hänen 
verensä oli se valuutta, jolla Hän maksoi koko maailman 
synnit. Hänet haudattiin ja kolmantena päivänä Jumala 
herätti Hänet kuolleista uuden elämän kera ja nyt Hän 
antaa tämän iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka 
uskovat Häneen ja tunnustavat Hänen Herruutensa.

Huomaa, että uusi luomus ei ole lunastettu: uusi 
luomus on Kristuksen Ristillä tekemän lunastustyön 
hedelmä. Jotkut ihmiset hämmentyvät, kun he opiskelevat 
Raamatusta niitä kohtia, joissa uutta luomusta kuvaillaan 
“lunastettuna”. Esimerkiksi Ilmestyskirja 5:9 NKJV sanoo, 
“Ja he lauloivat uuden laulun, sanoen: “Sinä olet arvollinen 
ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit; sillä 
Sinut tapettiin ja olet lunastanut meidät Sinun verelläsi 
Jumalalle jokaisesta heimosta ja kielestä ja kansasta ja 
kansakunnasta.”” Sana “lunastettu” on käännetty tässä 
kohtaa väärin: se tulee kreikan kielen sanasta “agorazo”, 
joka tarkoittaa kauppaan menemistä ja siellä ostoksen 
tekemistä: jonkin asian ostamista lahjaksi jollekin toiselle. 
Kyse ei ole tässä kohtaa jonkin asian takaisin ostamisesta, 
niin kuin sanan “lutrosis” kanssa, vaan uudesta tuoreesta 

Perjantai,
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1. Pietari 4, Valitusvirret 1-2
YKSIVUOTINEN

Johannes 14:22-31, 1. Aikakirja 25
KAKSIVUOTINEN

ostoksesta.
Elävä Raamattu -käännös esittää tämän jakeen näin: 

“...sillä sinut tapettiin ja sinun veresi on ostanut ihmisiä 
jokaisesta kansakunnasta lahjoiksi Jumalalle.” Sinä olet lahja, 
Jeesus osti sinut Jumalalle, Hän maksoi sinusta hinnan. Kyse 
on tuoreesta ostoksesta ja sinä kuulut nyt Jumalalle. Sinä et 
ole se henkilö, joka “vapautettiin” paholaiselta silloin, kun 
Jeesus kuoli ristillä: sinä olet uusi luomus, jota ei ole koskaan 
vapautettu paholaiselta, sillä sinä olet syntynyt paholaisen 
yläpuolelle toisen syntymän kautta.

Heprealaiskirje 4:14-16; 1. Korinttolaiskirje 6:20

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että lähetit Jeesuksen 
kuolemaan minun puolestani ja vuodatit Hänen kallisarvoisen 
verensä puhdistaaksesi minut kaikesta epävanhurskaudesta. 
Minusta on tullut näin uusi luomus, vapaa elämään vanhurskaasti 
ja palvelemaan sinua iloisesti, nauttimaan sinun jumalallisesta 
läsnäolostasi ja elämään sinun voimassa ja kirkkaudessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Kerro tämä sanoma jollekin ympärilläsi olevalle. Kerro hänelle siitä, 
miten sinä olet paholaisen yläpuolella.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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JUMALA IHASTELEE 
NÖYRYYTTÄ

LUETAAN RAAMATUSTA     Jaakobin kirje 4:6 NIV
“Mutta hän antaa meille lisää armoa. Siksi Kirjoitukset sanovat, 
“Jumala on ylpeitä vastaan, mutta osoittaa suosiota nöyrälle.””

(Nöyryys tulee korotetuksi 
Jumalan seurassa)

KESKUSTELLAAN

Tahdotko saada Jumalan huomion? Tahdotko 
Jumalan korottavan sinua ja saavan sinut 

menestymään? Se kaikki riippuu sinusta! Avausjakeemme 
antaa selkeän ja selvän tavan saada Jumala korottamaan 
sinua omassa elämässäsi. Nöyryys on avain suuruuteen, 
menestykseen ja ylennykseen. Jumala antaa lisää armoa 
nöyrälle, mutta asettuu Itse ylpeää ja ylimielistä vastaan 
(Jaakob 4:6 TLB); mitä enemmän he yrittävät nousta tai 
edetä elämässä, sitä enemmän heidän ylpeytensä asettaa 
heidät väistämättä Jumalan suosiota vastaan.

Jotkut ihmiset kokevat paikalleen jämähtämistä 
ja epätasaista kasvua ja ihmettelevät, miksi asiat eivät 
suju heidän kohdallaan hyvin, vaikka he soveltavat 
oikeaa periaatetta (tai periaatteita). He näkevät sellaisten 
ihmisten, joilla ei ole mitään heihin verrattuna, kehittyvän 
nopeasti ja ihmettelevät sitä. Syy on joskus ylpeydessä. 
Jumala ei pidä ylpeydestä: Hän on sitä vastassa 
kyynärpäät edellä.

Saatat ajatella samalla tapaa, että heikkous olisi 
nöyryyttä. Näiden kahden välillä on kuitenkin suuri ero. 
Nöyränä oleminen ei tarkoita sitä, että olisit heikko: se 
on pikemminkin luonteenlaadun lujuutta. Kuvitellaanpa 
Jeesuksen elämää: Hän oli avoin ilmaisemaan nöyryyttä. 
Hän ei ollut heikko: samaan aikaan Hän ei ollut kuitenkaan 
ylimielinen, töykeä tai itserakas. Raamattu sanoo, 
että Hän luopui maineesta, nöyrtyi ja oli kuuliainen 

Lauantai,
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1. Pietari 5, Valitusvirret 3-5

YKSIVUOTINEN

Johannes 15:1-10, 1. Aikakirja 26

KAKSIVUOTINEN

kuolemaan asti, jopa ristin kuolemaan asti (Filippiläiskirje 
2:7-8). Vaikka Hän oli niin nöyrä, Hän ei koskaan sallinut 
kenenkään painaa Itseään puheillaan alas! Hän tiesi oman 
identiteettinsä ja puhui avoimesti Hänen suhteestaan ja 
auktoriteetistaan Isän kanssa.

Ole nöyrä! Ilmaise rakkautta ja tuo esiin hyvää 
luonteenlaatua ja kommunikoi ystävällisin sanoin. Jumala 
on kiinnostunut nöyristä ihmisistä ja tulee jatkamaan 
armon lisäämistä heille.

1. Pietari 5:5-6; Sananlaskut 29:23

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että annat minulle lisää ja lisää armoa 
suoriutuakseni erinomaisesti kaikista tekemisistäni, kun vaellan 
nöyryydessä ja hengen sävyisyydessä, tuoden kaiken aikaa 
itsessäni esiin Kristuksen luonteenlaatua ja luontoa, Herran 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Nosta esiin ainakin kaksi muuta Raamatun henkilöä Herran 
Jeesuksen lisäksi, joiden sanottiin olevan omana aikanaan 
nöyriä.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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“APOLUTROSIS” 

LUETAAN RAAMATUSTA     1. Korinttolaiskirje 1:30
“Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, 
joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja 
pyhitykseksi ja lunastukseksi.”

(Kristus on sinun 
“Vapautuksesi”)

KESKUSTELLAAN

Avausjakeessamme oleva sana “lunastus” 
tarkoittaa “vapautusta”. Vapautus on käännetty 

kreikankielisestä sanasta “apolutrosis”, joka viittaa siihen, 
että sinut on tuotu pois ongelmista. Siksi se, että Kristus 
on meidän lunastuksemme, tarkoittaa itse asiassa sitä, että 
Hän on meidän vapautuksemme: ihan niin kuin Hän sanoi 
Psalmissa 50:15, “Huuda minua avuksi hädän päivänä! 
Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”

    Sillä ongelmalla, johon olet joutunut, ei ole mitään 
merkitystä, sillä Kristus on sinun vapautuksesi: Hän tulee 
vapauttamaan sinut ongelmistasi. Sananlaskuissa 11:8 
sanotaan, “Vanhurskas pelastetaan hädästä, ja jumalaton 
joutuu hänen sijaansa.” Oi, miten ihanaa tämä on! Lue 
nämä lohduttavat ja vakuuttavat Herran Itsensä sanomat 
sanat Jesajan kirjan jakeista 43:2-4:  Jos vetten läpi kuljet, 
olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua 
upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki 
sinua polta. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi...Koska 
sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska 
minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja 
kansakuntia sinun hengestäsi.“

 Herra on velvollinen pelastamaan sinut. Hän tulee 
auttamaan sinut pois mistä tahansa suosta, ei siksi, että 

Sunnuntai,
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2. Pietari 1, Hesekiel 1-2
YKSIVUOTINEN

Johannes 15:11-19, 1. Aikakirja 27
KAKSIVUOTINEN

olisit rukoillut tarpeeksi kovasti tai ollut tarpeeksi hyvä, 
vaan koska sinulla on lunnaat Kristuksessa Jeesuksessa. 
Hän paikkaa virheesi. Jokainen virhe ja jokainen synti on 
laitettu Hänen piikkiinsä. Sinun ei tarvitse enää möyhiä 
katumuksessa syntiesi, virheidesi ja erehdystesi vuoksi; 
ymmärrä se, että Kristuksesta on tehty sinun vapautuksesi. 
Sinun ei tarvitse kantaa itsesi tuomitsemisen ja syyllisyyden 
taakkaa. Olet maksanut Kristuksessa kaikista synneistäsi, 
virheistäsi ja erehdyksistäsi. Halleluja!

Psalmi 91:1-12; Kolossalaiskirje 1:27

Sillä, mihin ongelmaan joudun, ei ole mitään merkitystä: yksi 
asia on varmaa: se, että minä pääsen siitä ulos. Sillä, millainen 
julistus on tehty minua vastaan, ei ole mitään merkitystä: niillä 
ei ole mitään vaikutusta, sillä Kristus on minun vapautukseni. 
Hän vapauttaa minut ongelmista ja vetää jalkani irti mutaisasta 
savesta.

Mietiskele Psalmia 59:16: “Mutta minä veisaan sinun 
väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä 
olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä.”

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Sano ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma
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JUMALAN 
VALTAKUNTA

LUETAAN RAAMATUSTA     Markuksen evankeliumi 1:14-15
“Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus 
Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: “Aika 
on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää 
parannus ja uskokaa evankeliumi.”

(Perusta Jumalan Valtakunta 
ihmisten sydämiin)

KESKUSTELLAAN

Jeesus tuli julistamaan Jumalan Valtakunnan 
Evankeliumia. Hän sanoi, että aika on täyttynyt; 

Jumalan Valtakunta on täällä (Markus 1:15). Mikä Jumalan 
Valtakunta on? Se ei ole paikka; se on Jumalan hallintavalta, 
jossa Hänestä tulee Herra; jossa Hänestä tulee Pomo 
ja jossa Hän hallitsee; jossa Hän on hallintavallassa ja 
ilmaisee Itseään - Hänen kirkkauttaan ja hyvyyttään. 
Siksi Jeesus varoitti, että kun sinulle on kerrottu “Jumalan 
Valtakunta on siellä tai tuolla”, sinun ei tulisi uskoa sitä, 
sillä tämä Valtakunta ei tule näkemisellä, vaan se on sinun 
sisälläsi (Luukas 17:20-21). Jumalan suunnitelmana on 
asettaa Hänen Valtakuntansa ihmisten sydämiin; se on 
hengellinen valtakunta.

Muistele sitä, kun Jeesus tuotiin Pilateuksen 
eteen Johanneksen evankeliumissa 18:36-37: Pilateus 
kysyi Häneltä joitakin kysymyksiä, joihin Hän vastasi, “...
Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta…” (Johannes 
18:36). Jumalan Valtakunta ei ole fyysinen rakenne ja 
niinpä Jeesus sanoi, “Se on tullut” - se tarkoittaa, että se 
perustetaan ihmisten sydämiin. Näin Jeesuksen julistama 
Valtakunnan Evankeliumi kuuluu, “Hei kaikki, Jumalan 
Valtakunta voidaan perustaa nyt teidän sydämiinne; se on 
saapunut! On koittanut aika, jolloin Jumala perustaa omat 

Maanantai,
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2. Pietari 2, Hesekiel 3-4

YKSIVUOTINEN

Johannes 15:20-27, 1. Aikakirja 28 

KAKSIVUOTINEN

päämajansa teidän sydämiinne.” Tämä ei ollut mahdollista 
vielä Aabrahamin, Mooseksen, Elian, Daavidin, Salomon ja 
entisaikojen patriarkkojen aikaan. Mutta kun Jeesus tuli, Hän 
toi sisällään tämän Valtakunnan.

Kun olet uudestisyntynyt, tämä Valtakunta on nyt sinun 
sydämessäsi: rauha, kauneus, kirkkaus, armo ja Jumalan 
elämä on tullut perustetuksi sinun sydämeesi! Jumala on 
nyt kotonaan sinussa. Millaisen elämän Hän onkaan tuonut 
meille, ja asettanut meidät tähän elämään! Hän tahtoo 
meidän kertovan koko maailmalle nämä kirkkaudentäyteiset 
uutiset: kuka tahansa, joka uskoo, voi saada nyt Jumalan 
Valtakunnan perustetuksi omaan sydämeensä! Mikä 
Evankeliumi!

Kolossalaiskirje 1:27; 2. Korinttolaiskirje 4:6-7

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että Jumalan Valtakunta on perustettu 
minun sydämeeni ja näin minuun on tuotu kirkkauden elämä. 
Julistan, että elämäni on sinun kunniaksesi ja tuon esiin sinun 
luonnettasi, erinomaisuuttasi, täydellisyyttäsi ja kauneuttasi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Voita tänään ainakin viisi sielua Jumalan Valtakuntaan.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen



 70 71 70

 

TIETOVISA

1. Miten voit kasvaa lisääntyneessä armossa ja rauhassa?
A. Meditoimalla Jumalan Sanaa.    
B. Kasvamalla täydempään, tarkkaan ja henkilökohtaiseen tietoon 
Jumalasta ja Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.
C. Rukoilemalla lisää armoa ja rauhaa omaan elämääsi.
D. A ja B.
(Vihje: Lue 1.11.2022 sanoma).

2. Missä temppelissä Jumala asuu tänä päivänä? 
A. Salomon rakentamassa temppelissä.
B.  Jokaisessa maailman tuomiokirkossa.
C. Sinun fyysisessä kehossa.
D. Ei yhdessäkään ylempänä olevista vaihtoehdoista.
(Vihje: Lue 2.11.2022 sanoma).

3. Kun Bartolomeus tapasi Jeesuksen Markuksen evankeliumin 
jakeissa 10:46-52, Herra tahtoi hänen _____________
A. ilmaisevan uskoaan parantumiseen.
B. itkevän vielä kovempaa.
C. menevän temppeliin ja rukoilevan.
D. kärsivän vaivaansa vielä hieman pidempään.
(Vihje: Lue 9.11.2022 sanoma).

4. Missä asiassa Jonna rohkaisi Janettea?
A. Olemaan menestys elämässä hyödyntämällä Joosuan kirjan 
jaetta 1:8. 
B. Hänessä olevasta Jumalan jumalallisesta elämästä, hyödyntämällä 
Roomalaiskirjettä 8:10-11.
C. Menemään seurakuntaan, hyödyntämällä Heprealaiskirjeen 
jaetta 10:25. 
D. Kaikissa yllä olevissa asioissa.
(Vihje: Lue 12.11.2022 sanoma).

5.        Mikä alla olevista väitteistä on täsmällisin?
A. Kristinuskossa on Kristuksen matkiminen; mutta kristinusko ei ole 
pohjimmiltaan ilmestys Kristuksesta. 
B. Kristinuskossa on ilmestys Kristuksesta; mutta kristinusko ei ole 
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pohjimmiltaan ilmestys Kristuksesta.     
C. Kristinuskossa on Kristuksen matkiminen; mutta kristinusko ei ole 
pohjimmiltaan Kristuksen matkimista.    
D. Kristinuskossa on ilmestys Kristuksesta; mutta kristinusko ei ole 
pohjimmiltaan Kristuksen matkimista.        
(Vihje: Lue 16.11.2022 sanoma).

6. _____________ kieltää meitä antamasta sijaa paholaiselle.
A. Roomalaiskirje 4:27.    
B. Efesolaiskirje 4:27.
C. Kolossalaiskirje 4:27.
D. Filippiläiskirje 4:27.
(Vihje: Lue 19.11.2022 sanoma).

7. Miten elämään saadaan muutos?
A. Puhuttujen sanojen ja sydämen ajatusten kautta.
B. Toivomalla, että asiat tulevat muuttumaan.
C. Ponnistelemalla itse kovemmin raskaan työn parissa.
D. Liittymällä tukiryhmiin muutoksen edistämiseksi.
(Vihje: Lue 21.11.2022 sanoma).

8. Mikä näistä on esimerkki oikeanlaisesta kommunikaatiosta?
A. “Kuolen nauruun tuon vitsin vuoksi.”
B. “Pelkään, että minulla ei ole rahaa.”
C. “Olen suorastaan sairas ja väsynyt tähän hallitukseen.”
D. “Olen täynnä elämää ja terveyttä.”
(Vihje: Lue 24.11.2022 sanoma).

9. “Apolutrosis” on kreikan kielen sana ja tarkoittaa _______________
A. “Ongelmista poistuotua”. 
B. “Vapautusta.”
C. “Sovitusta.”
D. Kaikkia yllä olevia asioita.
(Vihje: Lue 27.11.2022 sanoma).

10. Mikä on Jumalan Valtakunta?
A. Se on Jerusalemissa, Israelissa, oleva paikka.
B. Se on Jumalan hallintavalta, jossa Hän on puikoissa ja ilmaisee Itseään 
kirkkaudessaan ja hyvyydessään.
C. Valtakunta, jossa Jeesus on täysin hallintavallassa ja hallitsee kaiken 
yläpuolella.
D. Ei yksikään ylläolevista.
(Vihje: Lue 28.11.2022 sanoma).



 72 73

YLLÄPIDÄ RAKKAUDEN 
VAELLUSTASI

LUETAAN RAAMATUSTA     Matteuksen evankeliumi 5:44 MSG
“...Käsken teitä rakastamaan vihollisianne. Antakaa heidän tuoda 
teistä esiin paras, ei huonoin. Kun joku antaa sinulle vaikean ajan, 
vastaa rukouksen energioilla.”

(Rakasta, rukoile, siunaa 
ja älä kiroa)

KESKUSTELLAAN

Ylläolevasta jakeesta käy selville, että aina tulee 
olemaan niitä, jotka saattavat vihata, vainota ja 

halveksia meitä: mutta meidän on sallittua vastata heille 
ainoastaan rakkaudessa. Tällaisten ihmisten toimien 
tai asenteiden ei tulisi koskaan yllyttää sinua tekemään 
kompromisseja. Elämä on käsikirjoitus ja sinä olet 
keskipisteessä; sinun täytyy valita hoitaa oma osasi - 
rakkausosa.

Uskonvaelluksellasi kaikki ne ihmiset, jotka ovat 
tekemisissä sinun kanssasi, ovat Jumalan sinne asettamia, 
sinun hyväksesi; ovatpa he sitten auttamassa sinua 
tai sinua vastaan, sillä ei ole mitään merkitystä! Se ei 
pysäytä Jumalan suunnitelmaa korottaa sinua. Jos he ovat 
ystävällisiä, rakastavia ja avuliaita sinua kohtaan, arvosta 
heitä ja ylistä Jumalaa heistä, jos he taas ovat toisenlaisia, 
rakasta heitä ihan samalla tavoin.

Jos joku esimerkiksi syyttää sinua väärin perustein, 
älä mene pois tolaltasi ja yritä perustella syyttömyyttäsi 
toimimalla sellaisella tavalla, joka on sopimatonta 
kristitylle. Jätä asia Herran haltuun: Hän on vanhurskas 
Tuomari ja tulee takuulla puolustamaan sinua. Jatka vain 
rakastamista: se on sinun roolisi tässä käsikirjoituksessa. 
Sinä olet syntynyt Jumalasta: Hänen rakkautensa on 
vuodatettu sinun sydämeesi sinussa elävän Pyhän Hengen 
kautta (Roomalaiskirje 5:5 KJV). Tämä tarkoittaa sitä, että 
sinä voit rakastaa niin kuin Hän rakastaa.

Tiistai,

29
Marraskuuta
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2. Pietari 3, Hesekiel 5-7

YKSIVUOTINEN

Johannes 16:1-11, 1. Aikakirja 29

KAKSIVUOTINEN

Hän sanoi, “Näin kaikki tulevat tunnistamaan, että te 
olette minun opetuslapsiani - kun he näkevät sen rakkauden, 
joka teillä on toisianne kohtaan“ (Johannes 13:35 MSG). 
Mikä tapa erottaa meidät muusta maailmasta! Meidän 
vaelluksemme rakkaudessa on ensisijainen todistus siitä, että 
me rakastamme Herraa ja olemme siirtyneet kuolemasta 
elämään. Meidän kykymme kohottaa kasvoillemme 
rakastava hymy silloin, kun toiset jyräävät ylitsemme, 
kritisoivat meitä ikävästi tai vainoavat meitä, näyttää sen, 
että me todella asumme Hänessä ja vaellamme valossa, niin 
kuin Hän on valossa.

Luukas 6:27-35

Rakas Isä, sinä olet antanut minulle kyvyn rakastaa sinun tavoin 
ja olen siitä niin kiitollinen! Olet antanut minulle ymmärrystä 
sinun rakkautesi poikkeuksellisista syvyyksistä ja tämä rakkaus 
säteilee minun kauttani ylenpalttisesti toisille! Kiitän sinua siitä, 
että olet tehnyt minusta sinun hyvyytesi jakelijan, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Opettele kertomaan niille, jotka ovat loukanneet sinua aiemmin, 
että et kanna kaunaa heitä kohtaan ja että rakastat heitä täysin 
vilpittömästi.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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OTA HALTUUN

LUETAAN RAAMATUSTA     Filemon 1:6 KJV
“Jotta uskosi kommunikaatio tulisi tehokkaaksi tiedostamalla 
jokaisen hyvän asian, joka on sinussa Kristuksessa Jeesuksessa.”

(Tieto tekee 
sinusta omistajan)

KESKUSTELLAAN

Nyt kun olet uudestisyntynyt, sinut on tuotu 
menestyksen, vaurauden ja terveyden elämään. 

On kuitenkin sinun vastuullasi työskennellä ja elää todeksi 
voitokasta elämääsi Kristuksessa, “...työskennelkää oma 
pelastuksenne…” (Filippiläiskirje 2:12 NKJV); toisin sanoen 
tehdä vastaanottamastasi pelastuksesta tehokas. Jotkut 
kristityt eivät ymmärrä tätä ja siitä syystä he toivovat, 
odottavat ja rukoilevat, että Jumala tulisi vielä tekemään 
jotain lisää parantaakseen heidän elämiään. 

Ei ole olemassa enää mitään muuta, mitä Herran 
tarvitsee tehdä kuin se, mitä Hän jo teki sinun puolestasi 
Ristillä. Hän on jo tehnyt kaiken tarpeellisen varmistaakseen 
sinun parantumisesi, hyvinvointisi, vapautuksesi ja 
vaurautesi; Hän on tehnyt puolestasi kaiken, jotta voisit 
elää tasapainoista vanhurskauden, hallintavallan ja 
voiman elämää. Jos rukoilisit esimerkiksi, “Oi Herra, anna 
minulle rauha”, tämä olisi väärin rukoilemista, sillä Hän 
on jo antanut sinulle rauhan. Hän sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 14:27, “Rauhan minä jätän teille: minun 
rauhani - sen minä annan teille…“

Se, mitä sinä tarvitset tänään, on tietää se, miten 
ottaa haltuun omassa elämässäsi Jumalan siunaukset; 
ota hyöty irti siitä, mitä Hän on jo tehnyt. Hän on antanut 
sinulle kaikki asiat, jotta voisit nauttia niistä vapaasti. 1. 
Korinttolaiskirjeessä 3:21 sanotaan, “...kaikki on teidän”, 
mutta miten tulet nauttimaan siitä? 2. Pietarin kirje 1:2-
3 antaa meille vastauksen; siinä sanotaan, “...Armo ja 
rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme 

Keskiviikko,

30
Marraskuuta
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1. Johannes 1-2:1-14, Hesekiel 8-10 

YKSIVUOTINEN

Johannes 16:12-22, 2. Aikakirja 1-2

KAKSIVUOTINEN

Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen 
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka 
on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.” 
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen erityisen tuntemisen 
kautta, et tule ainoastaan vain tutuksi omien oikeuksiesi, 
etuoikeuksiesi ja Kristuksessa olevan perintösi kanssa, 
vaan sinut katapultataan sellaiseen todellisuuteen, jossa 
vaellat sinussa olevien Jumalan siunauksien iankaikkisten 
talletusten todellisuudessa. Se on tietoa, joka saa sinut 
ottamaan haltuun sen, mikä on tunnettu.

2. Pietari 1:2-3; 2. Timoteus 2:15

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle erinomaisen 
hengen, joka on täynnä sinun hyvyytesi, armosi, täydellisyytesi ja 
kauneutesi iankaikkisia talletuksia. Minun ymmärrykseni silmät 
ovat tulleet valaistuneiksi omaamaan täsmällisen tiedon minussa 
olevista kirkkaudentäyteisen perintösi suurista rikkauksista, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Ota tänään aikaa opiskellaksesi ja mietiskelläksesi ahkerasti 
Jumalan Sanaa.

Muistiinpanoni

Perehdy lisää

Rukoile ääneen

Päivittäinen Raamatun lukusuunnitelma

Tartu toimeen
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Pelastusrukous
Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän 
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta 
Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

”Rakas Herra Jumala, uskon koko sydämestäni 
Jeesukseen Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan. 
Uskon Hänen kuolleen minun puolestani ja Jumalan 
herättäneen Hänet kuolleista. Uskon, että Hän elää 
tänä päivänä. Tunnustan suullani, 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 alla oleviin numeroihin.
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TIETOVISA

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

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

ENGLANNIKSI

VASTAUKSET
POIKITTAIN: 1 Caleb, 3 Gideon, 5 Twenty, 

10 Saul, 11 Zaphnath-Paaneah, 15 Simon Peter, 
19 Mattaniah, 20 Zebedee, 22 Edomites, 

23 Jaakob and Johannes.
    

ALASPÄIN: 2 Bethesda, 3 Gethsemane, 
4 Caiaphas, 6 Elijah, 7 Pilate, 8 Timothy, 

9 Jabez, 12 Thomas, 13 Abimelech, 
14 Matthew, 16 Ten, 17 Rachel, 

18 Oshea, 21 Ehud.

Sanaristikko



 78 79

MUISTIINPANOT



 78 79

MUISTIINPANOT



 80 80

MUISTIINPANOT



8181

MUISTIINPANOT



 82 83

MUISTIINPANOT



 82 83


