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Introduction

Eläköön! Suosikki päivän sanasi, Rapsodia Todellisuuksista, 
on nyt saatavilla kaikilla tunnetuilla kielillä! Uskomme, 

että tämän vuoden 2023 Rapsodia opetukset tulevat 
varmasti edistämään hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi 
sekä auttamaan sinua menestymään erinomaisesti kaikessa 
tekemisessäsi.
Tämän julkaisun elämää mullistavat totuudet tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistelemaan sinua todella 
antoisaan, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanan parissa.

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

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN HYÖDYN 
SAAVUTTAMISEKSI-

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

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

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

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

                       -Pastor Chris Oyakhilome
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Olen usein sanonut, että ei ole olemassa parempaa 
uskon määritelmää kuin se, minkä löydämme 

Heprealaiskirjeestä 11:1. Siinä sanotaan, että usko on 
sen todellisuutta, mitä toivotaan, todiste näkymättömistä 
todellisuuksista. Tämä tarkoittaa, että usko on toivon ydin. 
Näin ollen, kun toimit uskossa, sinun ei tulisi keskittyä siihen, 
millaista keinoa käytät tai itse prosessiin, koska ainoastaan 
sinun toimintasi lähteellä on merkitystä. Usko on asian ydin, 
ei prosessi.

Raamattu kertoo, että Aabraham ei ollut uskossaan 
heikko, hän ei antanut huomiotaan kuolettuneelle keholleen 
eikä Saaran kuihtuneelle kohdulle, vaan pysyi vahvana 
uskossa - asian ytimessä. Halleluja! Aabraham ei keskittynyt 
siihen, miten Iisak-lapsi syntyisi, vaan Jumalaan, jolta lapsi 
tulisi, sillä Jumala oli antanut hänelle lupauksen sanansa, ja 
hän piti Jumalaa uskollisena sanalleen. Aabraham näki tämän 
lapsen uskon silmillä. 

Mitä sinä näet tänä päivänä? Mitä uskosi on kuvittanut? 
Mistä henkesi on saanut kiinni? Pidä kiinni siitä kuvasta, mitä 
tahdot saada ja kieltäydy murehtimasta sitä, että miten se 
löytää tiensä luoksesi!

Älä ajattele: “Voisikohan Jumalalla olla joku, joka saisi 
tämän aikaan minulle. Miten tulen saamaan rahat tähän 
projektiin.” Ei! Sinun tehtäväsi on pysyä keskittyneenä 
Häneen. Pidä sydämesi ja mielesi siinä, mitä tahdot. Sinun 

KESKITY ASIAN YTIMEEN, ÄLÄKÄ 
PROSESSIIN

sunnuntai 1

Nyt usko on sen todellisuutta, mitä 
toivotaan, todiste siitä, mitä ei nähdä 

(Heprealaiskirje 11:1 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 1 & 1. Mooses 1-2

Matteus  1:1-14 & 1. Mooses 1

Heprealaiskirje 11:1-3 TPT; 1. Mooses 13:14-15

toivosi ei tulisi olla siinä, että joku auttaisi sinua rahan suhteen, 
vaan Jumalassa - lähteessäsi. 

Tee aina vähän väliä rohkeita uskontunnustuksia ja 
kieltäydy näkemästä päinvastaisia merkkejä, tunteita tai 
pelkoja, ja anna kunnia Jumalalle! Muista, että sen, mitä näet, 
tulet saamaan. Raamattu sanoo, että Aabraham ei epäillyt 
epäuskoisena Jumalan lupausta, vaan oli vahvana uskossa, 
antaen Jumalalle kunnian. Hän piti kiinni kuvasta, sillä jos 
katsot toisaalle, se haihtuu pois. Mutta kun katsot sitä, näet 
sen toiminnassa ja se tulee myös manifestoitumaan todeksi.

Sillä ei ole merkitystä, minkälaisten riskien he sanovat 
olevan sinua vastassa. Kohtaamillasi vaikeuksilla ei ole väliä. 
Voitko nähdä kuvan upeasta elämästäsi? Voitko nähdä 
kuvan entistä suurenmoisemmasta, menestyksekkäämmästä, 
voitokkaammasta ja erinomaisemmasta itsestäsi? Ainostaan 
sillä on merkitystä. Pidä siitä kiinni.

Rakas Isä, sinä olet asettanut iankaikkisuuden sydämeeni. 
Minulla on täysin poikkeuksellinen kapasiteetti visualisoida 
kuvia loputtomista mahdollisuuksista ja siitä kirkkauden 
täyteisestä elämästä, jota olet kutsunut minut elämään. 
Minä ymmärrän Hengen kautta voimasi mittaamattoman, 
rajattoman ja aivan ylivertaisen suurenmoisuuden, ja tämä 
voima tekee työtään minussa! Uskoni on elävä ja se tuottaa 
tuloksia kaiken aikaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Pelastuksen ulottuvuudessa on ilo. Tämä johtuu siitä, 
että kaikki Jumalan siunaukset, kaikki Kristuksessa 

olevat siunaukset, ovat pelastuksessa.  Joten me olemme 
kaiken aikaa täynnä iloa, sillä meillä on kaikki. Raamattu 
sanoo: “Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, 
vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” 
(Roomalaiskirje 14:17).

Elämissämme ei ole tilaa turhautumiselle. Me emme 
anna sijaa surullisuudelle, suuttumukselle tai katkeruudelle. 
Me annamme sijaa ilolle Herrassa - sanoinkuvailemattomalle 
ilolle ja kirkkauden täyteydelle.

Ajattele, mitä Henki sanoo apostoli Paavalin kautta 
Tessalonikan pyhistä: “Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja 
Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla 
Pyhässä Hengessä” (1. Tessalonikalaiskirje 1:6). Ahdingosta 
huolimatta, he olivat täynnä iloa. Eikö Jaakob puhunut myös 
tästä? Jaakobin kirje 1:2 NIV: “Pitäkää sitä puhtaana ilona, 
veljeni, aina, kun kohtaatte erinäisiä vaikeuksia.”

Tämän takia Paavali ja Silas pystyivät myös laulamaan 
vankilassa ylistystä Jumalalle, vaikka heidät oli kahlittu 
jalkapuuhun. He ylistivät iloisesti Jumalaa, mutta ei siksi, että 

PELASTUKSEN ULOTTUVUUDESSA 
OLEVA ILO

maanantai 2

Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi 
ja suun tunnustuksella pelastutaan 
(Roomalaiskirje 10:10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 2 & 1. Mooses 3-5

Matteus  1:15-25 & 1. Mooses  2

1 . Pietari 1:8; Roomalaiskirje 14:17

Vanhurskas Isä, olen pukenut ylleni uuden ihmisen, joka on 
luotu sinun kaltaisuuteen vanhurskaudessa ja tosi pyhyydessä. 
Siksi olen tänään täynnä iloa ja voimaa Pyhästä Hengestä! 
Elämäni on todistusta armostasi ja hyvyydestäsi, minä 
iloitsen aina sanoinkuvailemattomassa ilossa ja kirkkauden 
täyteydessä. Halleluja!

RUKOUS

Hän vapauttaisi heidät (vaikka Hän kyllä vapauttikin), vaan 
koska uuden luomuksen elämä on sellainen - todellinen ilo 
purkautuu ja ilmenee; se vain virtaa.

Jos tämä ei ole ollut oma kokemuksesi, se johtuu siitä, 
että et ole toiminut Sanassa. Ilon täyteisenä oleminen on 
sinun elämäsi. Raamattu sanoo: “Te saatte ilolla ammentaa 
vettä pelastuksen lähteistä” (Jesaja 12:3). Ilman iloa, et voi 
kokea niitä upeita siunauksia, jotka Jumala on antanut sinulle 
silloin, kun vastaanotit pelastuksen.

Ilo on yksi uudeksi luodun henkesi luontaisista 
ominaisuuksista. Siksi sinun ei tarvitse muuta kuin vain ilmaista 
iloa ja tuoda sitä esiin kaikista olosuhteista huolimatta. Se on 
se, mistä löydät voimasi - voiman jatkuvasti voitokkaaseen 
elämään: “...ilo Herrassa on teidän väkevyytenne” (Nehemia 
8:10).
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tiistai 3
USKO ON ELÄMÄNTAPAMME 

KUNINGASKUNNASSA
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy 
uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu 
on: "Vanhurskas on elävä uskosta" 
(Roomalaiskirje 1:17). 

Jumalan Kuningaskunnassa, jossa me elämme, 
usko on elämäntapamme. Usko ei ole jotain, mitä 

yritämme saavuttaa, vaan se on meille luontaista. Se tuli 
meille Evankeliumissa: “Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 
kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Roomalaiskirje 
10:17). Roomalaiskirje 12:3 sanoo: “...Sen uskonmäärän 
mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” 

Jotta voit elää voitokkaasti tässä Kuningaskunnassa, 
sinun tulee laittaa uskosi tekemään työtään. Epäonnistuminen 
uskon kasvattamisen ja harjoittamisen suhteen on yhtenä 
syynä siihen, miksi monet kristityt kärsivät niin pitkään. Sen 
sijaan, että he toimisivat uskossa, he keskittyvätkin enemmän 
omaan tilaansa ja valittavat katkerasti siitä, mitä he joutuvat 
käymään lävitse.

Mutta tämä ei ole se tapa, miten me toimimme Jumalan 
Kuningaskunnassa. Sinun täytyy ymmärtää, että Jumala on 
antanut sinulle auktoriteetin ja voiman Pyhässä Hengessä 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 3 & 1. Mooses  6-8

Matteus  2:1-12 & 1. Mooses 3

Luukas 17:6; Heprealaiskirje 11:1; Roomalaiskirje 10:17

Minulla on voittojen ja mahdollisuuksien mukainen 
mielenlaatu. Minä tarraan kiinni ja kutsun todeksi sellaisia 
asioita, joita fyysiset aistini eivät voi havaita, mutta jotka 
ovat paljastettuina meille Jumalan Sanassa. Jumalan minulle 
antamat visiot, ideat, tavoitteet ja unelmat ovat kaikki 
mahdollisia, koska elän uskossa Jumalan Sanaan. Minä 
elän tämän Kuningaskunnan hengellisissä todellisuuksissa, 
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja loputtomassa 
menestyksessä! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

muutosten aikaansaamista varten. Joten enää ei tarvita muuta 
kuin se, että alat toimimaan Sanassa ja juuri siitä uskossa on 
kyse. Uskon kautta me voimme aktivoida kaikki ne siunaukset, 
jotka Kristus on tuonut meidän saatavillemme Evankeliumissa. 
Tämän takia Jeesus opetti uskon sanomaa Hänen aikansa 
ihmisille. Mutta kun olemme uudestisyntyneitä, me olemme 
uskon luomuksia. Usko on elämäntapamme. Halleluja!
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keskiviikko 4

Ne asiat, joita sinä tahdot tai saatat joskus tulla vielä 
tahtomaan, eivät tule tippumaan sinulle taivaasta tai 

mistään muualtakaan, vaan ne tulevat sydämestäsi. Sydämesi 
on kaiken alkulähde, mukaan lukien materiaaliset asiat. Tästä 
luimme avausjakeestamme.

Muista, että universaali materia tuli Jumalan sydämestä. 
Kaikki oli Hänen sisällään ennen kuin Hän puhui ne esiin. 
Sinut on tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Tämä tarkoittaa, 
että sinä näytät Häneltä ja toimit niin kuin Hän toimii. Sen 
tähden kaikki se, mitä voit koskaan tulla tarvitsemaan omassa 
elämässäsi, tulee ulos sinusta, omasta sydämestäsi.

Se liiketoiminta, jonka tahdot aloittaa, se rakennus, jonka 
tahdot pystyttää, se tarvitsemasi uusi kiinteistö sekä siihen 
tarvittava pääoma; nämä kaikki löytyvät sinun sydämestäsi! 
Tuo ne sisimmästäsi esiin! Raamattu sanoo, että Jumala 
on asettanut, tarkoittaen sitä, että Hän on tallettanut 
iankaikkisuuden sydämiimme: “Kaiken hän on tehnyt 
kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut 
heidän sydämeensä…” (Saarnaaja 3:11).

Sinun sydämelläsi on kapasiteetti loputtomille 
mahdollisuuksille ja kyvykkyyksille. Sinä voit tuoda hengestäsi 
esiin mitä tahansa. Ajattele: jos kerran sydämesi voi pitää 
sisällään Jumalan (sillä Hän elää sydämessäsi, koska sinä 

SE TULEE SYDÄMESTÄSI

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä 
sieltä elämä lähtee (Sananlaskut 4:23).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 4 & 1. Mooses 9-11

Matteus 2:13-23 & 1. Mooses 4

olet Pyhän Hengen temppeli), silloin tämä tarkoittaa myös 
sitä, että taivas ja maa, elämä, menestys, voitto ja ilo - kaikki 
mahdolliset hyvät asiat, mitä voit kuvitella tai toivoa - löytyvät 
sinun sydämestäsi.

P ä i n v a s t a i n e n  p i t ä ä  m y ö s  p a i k k a n s a 
uudestisyntymättömien kohdalla: heidän sydän toimii 
pahuuden, pimeyden, jumalattomuuden, epäonnistumisen 
ja kuoleman asuinsijana. Muista Herran Jeesuksen sanat 
Matteuksen evankeliumissa 12:35: “...Hyvä ihminen tuo 
hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan 
runsaudesta esille pahaa.” 

Kun olet uudestisyntynyt, sinä olet tämä “hyvä” 
ihminen, josta Jeesus puhui. Sinä olet se, joka tuottaa sitä, 
mitä ikinä Jumala tahtoo tänne maan päälle: me sallimme 
ja tuomme esiin ainoastaan sellaisia asioita, jotka ovat 
yhdenmukaisessa linjassa Hänen täydellisen tahtonsa kanssa. 
Meidän sydämemme ja henkemme tutkii kaiken ja päättää, 
että ainoastaan Herran tahto tulee tapahtumaan omassa 
maailmassamme ja täällä maan päällä (Roomalaiskirje 12:2). 
Halleluja!

Minä tuon esiin sisimmästäni käsin menestystä, voittoja, 
terveyttä, vaurautta, iloa ja kaikkea sitä hyvää mitä tahdon. 
Minä vaellan Jumalan kirkkaudessa ja Evankeliumin täysissä 
siunauksissa, ja teen vaikutusta omassa maailmassani oleviin 
ihmisiin minussa olevalla Kristuksen elämällä ja luonnolla, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

Matteus 12:34; Luukas 6:45; Roomalaiskirje 12:2
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torstai 5

Vaikka Aabraham, Iisak ja Jaakob tunsivat Jumalan 
El Shaddaina, Jumala esitteli Itsensä Moosekselle 

Jehovana (2. Mooses 6). Vanhan testamentin toivo perustui 
tämän varaan, se paljastettiin nimessä Emmanuel - “Jumala 
kanssamme!” (Matteus 1:23).

Mutta Jumala ei tyytynyt “Emmanueliin”. Hänen 
suunnitelmansa oli erilainen, kuten meille selviää 
Kolossalaiskirjeestä 1:26-27: “Sen salaisuuden, joka on 
ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta 
joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä… Kristus teissä, 
kirkkauden toivo.” Siunattu olkoon Jumala!

Jumalan suunnitelmana ei ole ollut aivan alusta alkaen se, 
että hän saisi olla meidän kanssamme tai keskuudessamme, 
vaan Hän tahtoi olla meissä kaikessa Hänen täyteydessään. 
Sinä saatat tanssia, huutaa ja iloita siitä, että Jumala on sinun 
kanssasi, mutta ennen kuin sinulle todella valkenee hengessäsi 
se, että Hän elää sisimmässäsi, elämäsi tulee olemaan tyhjää. 
Kirkkauden täyteinen elämäsi alkaa sen ymmärtämisestä, että 
Kristus kirjaimellisesti asuu sinussa.

Me näemme tämän Paavalin kauniissa rukouksessa 

HÄNEN TÄYTEYTENSÄ MEISSÄ

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys 
hänessä asuisi (Kolossalaiskirje 1:19).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 5:1-20 & 1. Mooses 12-14

Matteus 3:1-9 & 1. Mooses  5

Johannes 1:16; Efesolaiskirje 3:14-19; Kolossalaiskirje 2:10

Efesolaiskirjeessä 3:17. Siinä sanotaan: “...Kristuksen 
asua uskon kautta teidän sydämissänne… että tulisitte 
täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” Juuri tästä Jumalan 
suunnitelmassa on kyse; että sinä olisit täytettynä (aivan 
pullollaan) kaikkea Jumalan täyteyttä, aivan kuten Jeesuskin 
oli täytettynä kaikella Jumalan täyteydellä.

Sinulla on oma roolisi tässä, muutoin Hengen rukous 
Paavalin kautta Efesolaiskirjeessä 3:17-19 ei olisi ollut 
tarpeellinen. Siksi Hän käski meitä olemaan aina täynnä 
Henkeä ja Efesolaiskirje 5:18-20 näyttää, että miten: “Älkääkä 
juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää 
Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä 
ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne 
Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Halleluja!

Kristus minussa kirkkauden toivo! Olen ikuisesti kiitollinen 
tästä etuoikeudestani, että saan olla aina täynnä Henkeä 
niin, että elän kaiken aikaa kaikkialla voiton ja hallintavallan 
elämää Pyhän Hengen kautta! Toimin Hengen johdatuksessa 
ja olen synkronoituna Hänen kanssaan niin, että täytän 
Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen elämääni varten, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 6

Ajattele mitä luimme juuri tästä ihmeellisestä 
todellisuudesta! Sillä ei ole väliä miten paljon 

vainoa ja vastustusta kohtaat parhaillaan, kyse on “kevyestä 
ahdistuksesta” tässä ohikiitävässä elämässä. Mutta siinä ei 
ole vielä kaikki: nämä “kevyet ahdistukset” tuottavat sinulle 
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden. Siunattu olkoon 
Jumala!

Se kriisi, jonka luulit tulleen murskaamaan sinut, on vain 
ohimenevää elämää! Jos vain pysyt keskittyneenä Sanaan, 
siitä tilanteesta tulee seuraamaan varmasti määrättömän suuri 
iankaikkinen kirkkaus.

Hän kertoo meille sitten 2. Korinttolaiskirjeessä 4:17-18, 
että miten tämä tapahtuu. Siinä sanotaan: “...sillä näkyväiset 
ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” Lopeta 
ajallisen maailman näkyväisiin asioihin katsominen, pysy 
keskittyneenä siihen, että katsot näkymättömään. Koska nämä 
näkymättömät ovat todellisia asioita.

Ne asiat, joita pystyt havainnoimaan fyysisillä silmilläsi tai 
aisteillasi, eivät ole todellisia; ne ovat ajallisia - tänään täällä, 

NÄE KUNINGASKUNNAN MUKAISELLA 
TAVALLA

Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt 
ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen 
ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti 
(2. Korinttolaiskirje 4;17)
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 5:21-48 & 1. Mooses 15-17

Matteus 3:10-17 & 1. Mooses  6

Jaakob 1:2-4 TPT; 2. Korinttolaiskirje 4:16-18 AMPC

Rakas Herra, kiitos tästä iankaikkisesta ja määrättömän 
suuresta kirkkaudesta, jota saan kokea, kun vaellan Sanassasi. 
Minä iloitsen aina, tietäen sen, että sinä Herra olet elämäni 
voima, jonka kautta saan jokaisesta elämäntilanteesta 
kunniakkaan voiton niin, että hallitsen vanhurskaudessa, 
armossa, viisaudessa ja Kristuksen tuntemisessa. Aamen.

RUKOUS

huomenna poissa. Ne ovat alamaisina muutokselle! Tästä 
samasta voimme lukea Elisan ja hänen palvelijansa kohdalla, 
kun he olivat vihollisen suuren armeijan piirittäminä. Elisan 
palvelija huusi peloissaan: “Herrani, meidät on piiritetty, mitä 
meidän pitäisi tehdä?”

Elisa vastasi: “Älä pelkää, niitä, jotka ovat meidän 
kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän 
kanssaan.” Sitten Elisa rukoili: “Herra, avaa hänen silmänsä, 
että hän näkisi” (2. Kuningasten kirja 6:15-17). Palvelija 
katsoin väärään asiaan. Todellinen armeija ja sotavaunut 
olivat näkymättömässä enkelien ulottuvuudessa, joka 
ympäröi Elisaa, mutta palvelija ei tiennyt tästä. Joten näe 
siis elämässäsi näkymätön! Katso ja näe hengellisesti. Näe 
Kuningaskunnan mukaisella tavalla! Halleluja!
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Raamattu kertoo meille hengellisestä kalliosta, joka 
oli Israelin mukana, kun he matkasivat autiomaassa. 

Tämä kallio oli Kristus (1. Korinttolaiskirje 10:4). Hän on 
pelastuksemme kallio. Kaikki, mikä on perustettuna Häneen, 
on iankaikkisesti kestävää ja horjumatonta.

Tämä tuo mieleen Jeesuksen sanat Matteuksen 
evankeliumissa 7:24-27. Hän sanoi: “Sentähden on jokainen, 
joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 
verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa 
kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja 
tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta 
se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, 
joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, 
on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet 
puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, 
ja sen sortuminen oli suuri.”

Huomaa, että Herra ei sanonut, että jos rakennat talosi 
kalliolle, tuulet kääntyvät pois tai tulvat väistäisivät sinut. Ei! 

KALLIOLLE PERUSTETTUNA

Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, 
minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä 
pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja 
varustukseni (Psalmi 18:2).

lauantai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 6:1-18 & 1. Mooses 18-19

Matteus 4:1-11 & 1. Mooses 7

Apostolien teot 20:32; 1 Korinttolaiskirje 3:10-11;
 Matteus 7:24-27 NIV

Hän sanoi, että ne tulevat piiskaamaan taloasi. Mutta koska 
se on perustettu kalliolle, se tulee kestämään pystyssä pysyen. 
Elämäsi on tällaista, kun elät Jumalan Sanassa. Sillä ei ole väliä, 
miten Saatana viskelee palavia nuoliaan ja tuulenpuuskiaan; 
sinä kestät horjumattomana ja vahingoittumattomana.

Rakenna palvelutyösi Sanan pohjalle. Rakenna elämäsi, 
raha-asiasi, liiketoimesi, ihmissuhteesi ja kaikki pyrkimyksesi 
Sanan pohjalle, silloin ne eivät tule koskaan murtumaan. 
Muista, mitä Raamattu sanoo profeetta Jesajan kautta, 
mikä vastaa sitä, mitä luimme Mestariin liittyen Matteuksen 
evankeliumista 7:24-27. Hän sanoi:  “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…” (Jesaja 43:2-3).

Tämä on sinun perintösi Kristuksessa. Sinä olet 
voittamaton. Kaikki yhdessä vaikuttaa sen hyväksi, että sinulle 
tulee siunauksia! Sinä olet jumalallisesti suojeltu, koska Kristus 
on kalliosi ja linnasi. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka on varma ja vakaa perustukseni. 
Elämäni on rakennettu Kristus kallion varaan, jolla seison 
turvassa, siihen juurrutettuna ja istutettuna. Minut on asetettu 
eteenpäin menevälle kurssille - elämään ylivertaista, voitokasta 
ja menestyksekästä elämää, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



22

finnish

Raamattu näyttää, miten meidän tulee reagoida, 
kun vastaamme tulee haasteita. Herra käskee 

meitä olemaan aina pelkäämättä. Älä koskaan hermostu tai 
hämmenny. Me olemme uskon luomuksia emme pelon.

Markuksen evankeliumin 4. luvussa Jeesus oli veneessä 
opetuslastensa kanssa, kun yltyi myrsky: “Ja nousi kova 
myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe 
jo täyttyi” (Markus 4:37). Pelosta järkyttyneinä opetuslapset 
huusivat Mestarille, joka nukkui rauhallisesti veneen perällä. 
Hän ei ollut se, joka hämmentyi olosuhteista.

Kun Hän heräsi, Hän ei sanonut: “Tämä myrsky aiheuttaa 
vakavan uhan elämillemme! Minun on puhuttava Isän kanssa.” 
Ei! Hänen ihmeellisen inspiroiva vastauksensa myrskylle oli: 
“Vaikene, ole hiljaa!” Halleluja! Jotkut kristityt löytävät itsensä 
vastaavanlaisista tilanteista, joissa he vastaavat pelolla. He 
alkavat puhumaan kielillä paniikista käsin, ei. Puhu kielillä, 
mutta älä koskaan pelosta käsin.

ÄLÄ KOSKAAN HERMOSTU

Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi 
järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli 
asettui, ja tuli aivan tyven (Markus 4:39).

sunnuntai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 6:19-7:1-6 & 1. Mooses 20-22

Matteus 4:12-25 & 1. Mooses  8

Psalmi 27:1-6; Jesaja 41:10; Psalmi 107:29

Paniikista käsin rukoileminen kumoaa uskosi; se on 
tehotonta. Ei ole kuitenkaan väärin alkaa puhumaan heti 
kielillä, kun kohtaat sellaisen tilanteen, mutta sinun tulee 
tietää, että miksi sinä puhut kielillä sellaisessa tilanteessa. Sen 
pitäisi herätellä henkeäsi poimimaan tarkemmin oikeat sanat 
kyseisen tilanteen käsittelemiseksi.

Kun puhut kielillä, Pyhä Henki antaa sinulle myös 
hengellisiä lauseita, jotka toimivat koodattuina sanoina 
olosuhteita päin. Halleluja! Kieltäydy pelkäämästä ja muista, 
kuka olet. Ja puhu sitten Jumalan vanhurskautena Kristuksessa 
Jeesuksessa. Halleluja!

Minä elän uskossa Jumalan Sanaan ja pidän mieleni 
jatkuvasti Kristukseen  ja Jumalan Valtakunnan todellisuuksiin 
keskittyneenä! Riippumatta siitä, mitä ympärilläni tapahtuu, 
minä kieltäydyn pelkäämästä, sillä olen syntynyt Jumalasta ja 
olen voittanut maailman. Suurempi on Hän, joka on minussa 
kuin hän, joka on tässä maailmassa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Tämä, mitä luimme avausjakeestamme, muistuttaa 
siitä, mitä Aabraham teki: “Mutta Jumalan lupausta 

hän ei epäuskossa epäillyt, vaan oli vahvana uskossa, 
antaen kunnian Jumalalle” (Roomalaiskirje 4:20 KJV). 
Miten annamme kunnian Jumalalle? Se tapahtuu Hänen 
Sanansa tunnustamisen kautta, kun tunnustat Hänen 
suurenmoisuuttaan, valtaansa, majesteettisuuttaan ja 
rakkauttaan. 

Kun puhumme Jumalan Sanan tunnustamisesta, on myös 
niitä, jotka ihmettelevät, että “Täytyykö minun puhua sitä?” 
Kyllä! Tämä on Jumalan Valtakunnan periaate, joka toimii 
myös pelastuksessa (Roomalaiskirje 10:9-10) ja kaikessa 
muussakin. Herra Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 
11:23: “Sinä tulet saamaan sen, mitä sanot.”

Ymmärrä tämä: Sinä olet henki. Saatat rukoilla ja itkeä 
jotain tiettyä tilannetta koskien, mutta jos et julista sitä, mitä 
Sana sanoo sitä tilannetta koskien, mikään ei tule muuttumaan. 
Ennen kuin sanot sen, mitä Jumala on sanonut sinua koskien, 
se ei tule perustetuksi omaan elämääsi! Heprealaiskirje 13:5-6 
sanoo: “..sillä hän on sanonut…niin että me rohkein mielin 
sanoisimme.”

SANAN TUNNUSTAMINEN USKOSSA

Pysykäämme järkähtämättä uskomme 
tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi 
lupauksen, on uskollinen
 (Heprealaiskirje 10:23 KJV).

maanantai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 7:7-29 & 1. Mooses 23-24

Matteus 5:1-10 & 1. Mooses  9

Sananlaskut 18:21; Joosua 1:8; Markus 11:23

Olet saattanut rukoilla: “Voi Herra, perusta Sanasi 
elämääni,” vaikka sinun pitäisi itse tehdä se. Raamattu sanoo:  
“Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa” 
(Psalmi 119:89). Mutta sinä et asut taivaassa, vaan täällä 
maan päällä. Joten sinun tulee perustaa Hänen Sanansa tänne 
maan päälle. Kun Jumala on sanonut sen, sinä perustat sen 
julistamalla sitä samaa.

Saatat olla veloissa tai epätoivoisessa taloudellisessa 
tilanteessa, mutta sinun tulee sanoa: “Kaikki on minun! 
Minulla on kaikki, mitä elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan! 
Jumala on kykenevä kanavoimaan kaikki tarvitsemani 
resurssit minulle ja paljon enemmänkin, ja Hän on jo 
tehnyt sen, sillä Hän on paimeneni.” Halleluja! Tee tällaisia 
julistuksia jatkuvasti, silloin henkesi, sielusi ja kehosi sekä 
myös ympäröivät olosuhteet tulevat kaikki mukautumaan 
tunnustustesi mukaiseen linjaan.

Kieltäydy hermoilemasta. Jatka Sanan tunnustamista. 
Uskon tunnustuksesi luovat todellisuuksia. Älä suostu 
horjumaan, pelkäämään tai epäröimään. Ole vahvana 
uskossa, anna kiitos ja kunnia Herralle. Halleluja!

Minä olen iankaikkinen voittaja! Tekemäni uskontunnustukset 
luovat todellisuuksia. Minä tiedän, kuka olen - olen 
Aabrahamin siementä! Koko maailma kuuluu minulle. Minä 
voitan aina, koska olen Kristuksessa ja Hän on elämäni 
kirkkaus. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 10

Avausjakeemme on jotain niin valtavaa, että joidenkin 
voi olla vaikeaa käsittää sitä. He ihmettelevät: “Miten 

me voisimme olla niin kuin Jumala?” No, me emme tienneet 
olevamme Hänen kaltaisia ennen kuin Hän kertoi siitä meille. 
Luimme siitä avausjakeestamme: sellainen kuin hän on, 
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Me olemme niin 
kuin Hän, koska me olemme syntyneet Hänestä. Meidät on 
luotu Hänen kuvaksi, joka loi meidät (Kolossalaiskirje 3:10). 
Siunattu olkoon Jumala!

Uudestisyntyneinä meillä on sama elämä ja luonto kuin 
Jeesuksella. Tästä syystä voimme ajatella, puhua ja elää niin 
kuin Hän, sillä me olemme yhtä Hänen kanssaan: “Mutta 
joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan” (1. 
Korinttolaiskirje 6:17).

Raamattu sanoo, että Hän on kaiken viisauden ja tiedon 
ruumiillistuma: “Jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet 
ovat kätkettyinä” (Kolossalaiskirje 2:3). Tämä sama on totta 
myös sinun kohdallasi, koska sinä olet täytettynä Hänessä 
(Kolossalaiskirje 2:10). Sinä olet jumalallisen tiedon ja 

ME OLEMME NIIN KUIN HÄN

Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, 
että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä 
sellainen kuin hän on, sellaisia mekin 

olemme tässä maailmassa
 (1. Johannes 4:17).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 8:1-27 & 1. Mooses 25-26

Matteus 5:11-20 & 1. Mooses 10 

1 . Pietari 2:9; 1. Johannes 5:11-13

viisauden haltijana, sillä Johanneksen evankeliumissa 1:16 
sanotaan: “Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme 
saaneet, ja armoa armon päälle.” Halleluja!

Sinä olet aivan yhtä täynnä Jumalaa kuin mitä Jeesus 
oli, sillä sinä olet vastaanottanut Hänen täyteyden. Eikä siinä 
vielä kaikki: sinä olet Hänen kirkkautensa loiste, aivan kuten 
Hän oli ja on Isän kirkkaus. Jos vain elät tässä tietoisuudessa, 
se tulee muuttamaan koko elämäsi. Silloin tulet vaeltamaan 
jokapäiväisessä voitossa ja hallintavallassa olosuhteiden ylitse. 
Halleluja!  

Aivan kuten Jeesus on Isän kirkkaus, niin olen myös minäkin 
tässä maailmassa. Jumala hallitsee ja levittää vanhurskauttaan 
tänä päivänä täällä maan päällä minun kauttani, koska minä 
hallitsen Kristuksen hallintavallassa. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Jeesus sanoi: “Niin te siis tunnette heidät heidän 
hedelmistään” (Matteus 7:20). Et voi tuottaa jotain 

sellaista hedelmää, jota et itse ole. Appelsiinipuu voi tuottaa 
hedelmänään ainoastaan appelsiineja. Avausjakeemme 
kertoo siis meille, että jos olet vanhurskas, sinulla tulee 
olemaan vanhurskauden hedelmiä. Jeesus sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 15:5: “Minä olen viinipuu, te olette oksat….” 
Ja kuten yleisesti tiedetään, puun kauneus on sen oksissa.

Jeesuksen Kristuksen “oksana” oleminen tarkoittaa, että 
sinä kannat Jumalan Pojan kauneutta. Halleluja! Sinä olet 
viinipuun hedelmää kantava osa. Sinä kannat vanhurskauden 
hedelmiä. Sinun elämässäsi on kyse Hänen vanhurskauden 
esiin tuomisesta.

Sinut on asetettu vanhurskauden puuksi, tuottamaan 
vanhurskauden hedelmiä ja tekoja. Tämä tarkoittaa, että 
elämässäsi esiin tulevat asiat - sanasi ja tekosi - tuovat kiitosta 
ja kunniaa Jumalalle. Jesaja 61:3 kutsuu meitä vanhurskauden 

VANHURSKAUDEN HEDELMIEN ESIIN 
TUOMISTA

…Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka 
Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi 
ja ylistykseksi (Filippiläiskirje 1:11).

keskiviikko  11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 8:28-9:1-17 & 1. Mooses 27-28

Matteus 5:21-30 & 1. Mooses 11

2. Korinttolaiskirje 5:21; Filippiläiskirje 1:9-11 NIV; 
Sananlaskut 11:30 ESV

tammiksi, Herran istutukseksi, Hänen kirkkautensa kunniaksi. 
Jumalan kirkkaus ja erinomaisuus tulevat ilmaistuiksi sinun 
kauttasi.

Maailman ihmisten tulisi sinut nähdessään tunnistaa 
sinussa oleva Hengen erinomaisuus ja tyylikkyys. Kun 
Jeesus antoi sokeille näön, kuuroille kuulon, paransi rammat, 
herätti kuolleet, ruokki nälkäiset, lohdutti vaivattuja ja puhui 
jumalallisia rohkaisun sanoja ja siunasi ihmisiä, Hän toi julki 
vanhurskauden hedelmiä. Ja sellainen kuin Hän on, sellaisia 
olemme mekin tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Kunnia 
Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

Minä olen vanhurskas. Minä kukoistan niin kuin palmupuu 
ja kasvan niin kuin Libanonin setripuu. Minut on istutettu 
Herran huoneeseen ja minä kukoistan Jumalamme esipihoilla. 
Minä tuotan vanhurskauden hedelmää ja tekoja. Elämäni 
on todistusta Jumalan kirkkaudesta ja armosta. Hänen 
kauneutensa tulee ilmaistuksi kauttani. Tämä on Kristuksessa 
oleva perintöni. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Pä i n v a s t o i n  k u i n  m i t ä  m o n e t  l u u l e v a t , 
uudestisyntymiseen ei vaadita paljoa. Ainoana 

edellytyksenä on Kristukseen tuleminen. Roomalaiskirje 10:9 
sanoo: “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, 
niin sinä pelastut.” Siinä on kaikki, mitä syntisen täytyy tehdä.

Kun syntinen tulee Kristukseen, yhtäkkiä kaikki vanha on 
poissa. Raamattu ei sano, että hänen pitäisi yrittää muuttaa 
vanhoja asioita. Jumala ei odota, että syntiset muuttaisivat 
vanhat tapansa ennen kuin tulevat Hänen luokseen. Jos he 
pystyisivät siihen itse, he eivät tarvitsisi Jeesusta.

Roomalaiskirje 5:10: “Sillä jos me silloin, kun vielä 
olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen 
kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa 
ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, 
kun olemme sovitetut.” Miten armollinen Herra onkaan! Me 
tulimme sovitetuiksi Hänen kanssaan, kun emme vielä edes 
tunteneet Häntä - ollessamme vihollisia. Efesolaiskirje 2:4-5 
sanoo: “Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren 
rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on 
tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi 
Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut.”

HÄNEN RAKKAUTENSA MEITÄ 
KOHTAAN

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

torstai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 9:18-38 & 1. Mooses 29-30

Matteus 5:31-40 & 1. Mooses 12

2. Korinttolaiskirje 5:19-20; Kolossalaiskirje 1:21-22

Hän rakasti meitä jopa silloin, kun olimme kuolleina 
synneissämme: “Mutta Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme 
syntisiä, kuoli meidän edestämme” (Roomalaiskirje 5:8). 
Roomalaiskirje 4:4-5 näyttää meille sen, miten tämä tapahtui. 
Siinä sanotaan: “Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa 
armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo 
häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan 
hänen uskonsa vanhurskaudeksi.”

Meidän Jumalamme vanhurskauttaa jumalattomat. 2. 
Korinttolaiskirje 5:19 sanoo: “Sillä Jumala oli Kristuksessa ja 
sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” Tästä 
on kyse Evankeliumissa: Kristuksesta Jeesuksesta ja Hänen 
suuresta rakkaudestaan koko ihmiskuntaa kohtaan! Kyse 
on iankaikkisesta elämästä ja vanhurskaudesta, jonka Hän 
on tuonut vapaasti kaikkien saataville, ja joka tulee eläväksi 
todellisuudeksi niille, jotka hyväksyvät tämän totuuden 
tunnustamalla Jeesuksen Kristuksen herruuden.

Rakas taivaallinen Isä, minä rukoilen pelastumattomien 
puolesta eri puolilla maailmaa, julistan avoimia ovia 
Evankeliumille tavoittaa heitä ja tehdä heihin vaikutusta 
juuri tänään. Kaikenlainen vastustus tulee murretuksi ja he 
vastaanottavat Sanasi totuuden omaksi pelastuksekseen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 13

Kristus on elämämme! Siunattu olkoon Jumala! Pelkkä 
ajatuskin tästä aikaansaa sen, että Jumalan voima 

lävistää koko olemukseni. Me emme ole tavanomaisia. Kun 
vastaanotit Kristuksen, jotain todella tapahtui: Jumalan elämä 
ja luonto välitettiin henkeesi. Sinussa ei ole enää ihmiselämää, 
vaan Kristus-elämä, jumalallinen elämä.

Tämä oli apostoli Paavalin yhteenveto, kun hän julisti: 
“Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, 
en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt 
elän lihassa (tässä kehossa), sen minä elän Jumalan Pojan 
uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä 
minun edestäni” (Galatalaiskirje 2:20). Miten ihmeellisen 
syvällinen vakaumus!

Paavali viittasi samaan ajatukseen Kolossalaiskirjeessä 
3:10, kun hän sanoi, että uusina luomuksina olemme 
pukeneet yllemme uuden ihmisen, joka uudistuu tiedon 
kautta Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Toisin sanottuna, 
mitä enemmän opit Hänestä ja keräät kokemusta Hänestä 
tiedollisesti, sitä suuremmissa määrin Hän tulee ilmaistuksi 

KRISTUS ON ELÄMÄMME

Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, 
silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte 
kirkkaudessa (Kolossalaiskirje 3:4).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus  10:1-23 & 1. Mooses 31-33

Matteus 5:41-48 & 1. Mooses 13

Kolossalaiskirje 1:26-27; Kolossalaiskirje 3:3-4;
 Roomalaiskirje 8:10-11 ESV

sinussa ja sinun kauttasi. Tätä on kristityn kasvu.
Kun tieto sinussa olevasta jumalallisesta elämästä uppoaa 

henkeesi meditoimisen seurauksena, se muodostuu jatkuvaksi 
tietoisuudeksi. Siitä tulee käytäntö, kokemus ja elämäntapa. 
Miten mikään voisi mennä pieleen maksassasi, sydämessäsi 
tai munuaisissasi, jos kerran Kristus on elämäsi?

Raamattu sanoo, että jos Kristus on sinussa, niin vaikka 
ruumiisi olisi kuolettunut tai sairauden runtelema synnin 
tähden, Henki antaa sille elämän vanhurskauden tähden 
— sinussa olevan Jumalan elämän ja luonnon tähden 
(Roomalaiskirje 8:10). Se vanha turmeltunut, tappioon 
joutunut, tuhoutunut ja rikkoutunut ihmiselämäsi on nyt tullut 
korvatuksi Kristuksen elämällä - vanhurskauden, kunnian, 
rauhan ja kirkkauden jumalallisella elämällä. Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
Kristus on elämäni! Kristus on vanhurskauteni! Kristus 
on viisauteni. Kristus on kaikkeni! Kristus minussa on 
kirkkauden toivo! Minä ilmaisen tänään täysillä jumalallisen 
luontoni ydintä ja teen vaikutusta maailmaani Kristuksen 
vanhurskauden, kunnioituksen, rauhan ja hallintavallan 
kautta. Halleluja!
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Apostolien teot 13:6-12 kertoo meille hyvin 
mielenkiintoisen tarinan Barnabaksen ja Paavalin 

lähetystyöstä Pafoksessa. Pafos oli kaupunki, joka tunnettiin 
sekä moraalittomuudestaan että pimeydestään. Kun he 
olivat tekemässä tässä kaupungissa evankelioimistyötään, 
apulaissheriffi Sergius Paulus tahtoi kuulla Jumalan Sanaa ja 
pyysi Barnabaan ja Paavalin luokseen.

Mutta eräs hänen vaikutusvaltaisista virkamiehistä, 
joka esiteltiin meille vääränä profeettana ja velhona, 
pyrki tekemään tyhjäksi heidän tekemän lähetystyön. 
Hän ei tahtonut pomonsa kuulevan Evankeliumia. Mutta 
Paavali, joka oli huomannut Elymaksen petollisuuden ja 
pahansuopaisuuden, väitteli tiukoin sanoin hänen kanssaan 
sanoen: “Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä 
tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on…” 
(Apostolien teot 13:11). Yhtäkkiä mies sokeutui ja väistyi 
heidän tieltään. Halleluja!

Sergius Paulus oli viisas mies. Hän ei ollut korruptoitunut 
virkamies, mutta hän ei tiennyt minkälainen vaikutus Saatanan 
hänen vierelleen istuttamalla Elymaksella oli häneen. Saatana 
toimii usein tähän tapaan vaikuttaessaan hallituksiin ja 
poliittisiin päättäjiin, jotta hän saisi heidän tekemään vääriä 
asioita.

RUKOUSTA JOHTAJIEN PUOLESTA

Kehotan ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien 
puolesta… (1. Timoteus 2:1-2).

lauantai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 10:24-42 & 1. Mooses 34-35

Matteus 6:1-13 & 1. Mooses 14

1. Timoteus 2:1-4; Jeremia 29:7; Sananlaskut 21:1

Näin ollen, kun rukoilet kaupunkisi tai asuinmaasi 
johtajien puolesta, muista, että Saatana istuttaa omiaan 
heidän ympärilleen häiritäkseen heitä niin, että he eivät kuulisi 
Sanaa eivätkä tulisi tuntemaan Jumalaa. Käytä Jeesuksen 
Nimeä siihen, että murrat Saatanan vallan niiden yltä, jotka 
työskentelevät johtajien kanssa ja yrittävät vaikuttaa heihin 
niin, että he toimisivat Jumalan tahdon ja tarkoitusperien 
vastaisesti.

Käske paholaista irrottamaan otteensa heidän mielensä 
yltä, jotta Kristuksen kirkkauden täyteisen Evankeliumin valo 
pääsisi loistamaan heille. Julista, että heidän sydämensä 
ovat avoimina vastaanottamaan Evankeliumin ja että sen 
seurauksena vanhurskaus kumpuaa heidän sydämiltään ja 
Jumalan viisaus opastaa heidän ajatuksiaan. Rukoile johtajien 
ja kaikkien ihmisten puolesta tähän tapaan kuten 1. kirjeessä 
Timoteukselle 2:1-2 kehotetaan.

Herra, sinun toiveesi on, että kansakuntien johtajat 
pelastuisivat ja että vanhurskautesi saisi hallita heidän 
sydämiään ja ajatteluaan. Näin ollen rukoilen kansakuntien 
johtajien puolesta, että heidän sydämensä olisivat avoimina ja 
vastaanottavaisina Evankeliumille. Minä rukoilen, että Sanasi 
saa mennä vapaasti eteenpäin ja tulla kirkastetuksi heidän 
elämissään niin, että se hallitsee ja katkaisee tehokkaasti 
kaikenlaisen negatiivisen vaikutuksen heidän elämistään, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 15

Jotkut eivät usko, että maa olisi todella täynnä Jumalan 
hyvyyttä. Mutta juuri niin ylempänä oleva jae aivan 

yksiselitteisesti julistaa. Jotkut ovat kokeneet elämässään 
ainoastaan katkeruutta ja tuskaa. Osasyynä tähän ovat 
pahojen ja jumalattomien miesten ja naisten teot. Nämä 
pahuuden manipuloijat tuhoavat kansakuntien talouksia 
oman hyötynsä tähden.

Tästä huolimatta ruokaa ja hyviä asioita on enemmän 
kuin tarpeeksi tarjolla jokaiselle maapallon asukkaalle. 
Tässä maailmassa on enemmän kuin riittävästi varallisuutta. 
Tässä maailmassa on enemmän kuin tarpeeksi armoa. 
Tässä maailmassa on enemmän kuin tarpeeksi voimaa 
ja kyvykkyyttä. Siksi Jumala tahtoo meidän esirukoilevan 
kaikkien ihmisten puolesta, jotta he voisivat nauttia kaikesta 
siitä, millä Jumala on maata siunannut.

Luimme juuri avausjakeestamme: maa on täynnänsä 
Herran hyvyyttä (Psalmi 33:5). Joten tunnusta näin ollen, 
että ihana maa on tullut osaksesi ja että kaunis perintö on 

HÄNEN HYVYYTENSÄ MAAN PÄÄLLÄ

Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta, koko 
maa on täynnänsä Herran hyvyyttä 
(Psalmi 33:5 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 11:1-30 & 1. Mooses 36-37

Matteus 6:14-24 & 1. Mooses 15

2. Pietari 1:3; Jesaja 1:19; Psalmi 27:13 AMPC & NIV

annettu sinulle (Psalmi 16:6). Usko tämä ja toimi myös sen 
mukaisesti. Jumala sanoi: “Minun kansani tuhoutuu tiedon 
puutteeseen” (Hoosea 4:6 KJV). Mutta tieto on tullut sinulle 
tänä päivänä: kaikki Jumalan siunaukset täällä maan päällä 
ovat sinulle, jotta nauttisit niistä.

Älä tyydy vähempään. Hän sanoi Psalmissa 50:10-11: 
“Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet 
tuhansilla vuorilla. Minun ovat kaikki vuorten linnut ja 
laaksojen moninaiset eläimet.” Ja sitten psalmissa 24:1 Daavid 
sanoi: “Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja 
ne, jotka siinä asuvat.” Ei ihme, että Paavali sanoi: “Kaikki 
on teidän” (1. Korinttolaiskirje 3:21), sillä sinä olet Jumalan 
perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Halleluja!

Armollinen Isä, koko maa on täynnä kirkkauttasi ja hyvyyttäsi, 
mutta monet ovat silti katkeria ja kamppailevat kivuissa. 
Näin ollen minä käyn Herran Jeesuksen Nimessä kaikenlaisia 
jumalattomien ihmisten tekoja vastaan, jotka täyttävät maata 
väkivallalla, köyhyydellä ja kuolemilla, jotta he saisivat pidettyä 
ihmiset erossa hyvyydestäsi. Heidän työt halvaannutetaan ja 
Jumalan ihmiset kokevat siunauksiasi, terveyttä, menestystä 
ja voimaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 16

Alleviivatussa osassa sanotaan, että me “rohkeasti 
sanomme”, joka on kreikaksi “tharrheo ̄ legō” ja se 

tarkoittaa rohkeaa julistamista. “Legō” tarkoittaa sanomista 
tai puhumista; mutta se tarkoittaa myös kerskumista. Jumala 
on sanonut jotain, jotta me voisimme rohkeasti julistaa tai 
kerskua sitä samaa asiaa. Tämä on mahtavaa!

Tämä on juuri sitä, mitä Jeesus teki, kun Hän kohtasi 
Saatanan Matteuksen evankeliumin 4. luvussa. Hän sanoi: 
“Kirjoitettu on…” (Matteus 4:7). Tämä näyttää meille sen, 
että elämänolosuhteisiin tulee vastata Raamatulla. Esimerkiksi, 
kun sanot: “Suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän, 
joka on maailmassa,” tällöin vastaat Sanalla. Sinä tunnustat 
rohkeasti Sanaa.

Tämä jae ei itse asiassa sano: “Suurempi on Hän, joka on 
minussa”; vaan sen sijaan se sanoo: “Suurempi on hän, joka 

JULISTA HÄNEN SANAANSA 
ROHKEASTI

…sillä hän itse on sanonut: "En minä 
sinua hylkää enkä sinua jätä"; niin että 
me rohkeasti sanomme: "Herra on minun 
auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen 
minulle tehdä?" (Heprealaiskirje 13:5-6 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 12:1-21 & 1. Mooses 38-39

Matteus 6:25-34 & 1. Mooses 16

Sananlaskut 15:23; Roomalaiskirje 10:10; Joosua 1:8

on teissä….” Mutta omassa vastauksessasi sinä personalisoit 
sen, ja silloin siitä tulee “Rhema”. Kunnia Jumalalle! Jumala 
antoi meille Raamatun kirjoitukset, jotta me voisimme puhua 
niitä ääneen. Kaikki on luotu Jumalan Sanalla, joten kaikki 
elämässä myös vastaa huuliltasi puhuttuun Sanaan. Tähän 
liittyvä periaate on: Sana sydämessäsi ja suussasi. Sinä 
vapautat puheen kautta Jumalan voiman tekemään työtään 
puolestasi. Halleluja!   

Minä olen ainainen voittaja. Minä elän kaikenlaisten 
rajoitusten ja olosuhteiden yläpuolella. Ei ole olemassa mitään 
sellaista tilannetta, jota minä en pystyisi muuttamaan, sillä 
kieleni on elämän puu, jonka kautta ylläpidän terveyttäni, 
menestystäni, turvallisuuttani ja hyvinvointiani. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 17

Avausjakeemme listaa rauhallisuuden ja varmuuden 
vanhurskauden vaikutukseksi; kyse on uskosta! 

Usko on rauhallista varmuutta sen suhteen, että odotetut 
myönteiset asiat toteutuvat: “Usko on luottavaista varmuutta 
siihen, että jokin tahtomamme asia tulee tapahtumaan…” 
(Heprealaiskirje 11:1 TLB). Tämä kuvailee täydellisesti sen 
vanhurskauden vaikutuksen, josta luimme avausjakeestamme. 
Se olisi voitu myös kirjoittaa näin: “Ja vanhurskauden 
vaikutuksena on oleva usko.” 

Vanhasta testamentista sana “usko” löytyy ainoastaan 
kahdessa kohtaa eikä näissä kohdissa ollut kyse ihmisten 
uskon demonstroimisesta Jumalan suuntaan. Ensimmäistä 
kertaa sitä käytettiin Vanhassa testamentissa 5. Mooseksen 
kirjassa 32:20. Ja toinen löytyy Habakukin kirjasta 2:4: “...
mutta vanhurskas on elävä uskostansa”; profetaalinen 
viittaus uuteen luomukseen. Mutta nyt, usko on tullut! Se 
on meidän elämäntapamme. Kun olemme uudestisyntyneet, 
olemme syntyneet vanhurskauteen ja vanhurskauden 

USKO: VANHURSKAUDEN VAIKUTUSTA

Ja vanhurskauden työnä on oleva rauha; ja 
vanhurskauden vaikutuksena rauhallisuus 
ja iankaikkisesti kestävä varmuus
 (Jesaja 32:17 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 12:22-50 & 1. Mooses  40-41

Matteus 7:1-12 & 1. Mooses 17

Heprealaiskirje 11:1 TLB; Matteus 17:20

vaikutus on vuoria siirtävät usko. Halleluja! 
Vanhurskauden ansiosta sinulla on voima kaikenlaisten 

kriisien ylitse. Sinä hallitset tämän maailman korruptoivien 
vaikutusten ylitse. Sinä voit elää ilman pelkoja, huolia, 
konflikteja ja levottomuutta. Jesaja 54:14 sanoo: “Sinut 
vahvistetaan vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana 
väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana 
hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty.” Halleluja! 

Elämässäsi ei ole enää pelkoa tai sortoa, koska elämäsi 
on perustettuna Kristuksen vanhurskauteen. Sinä et ole enää 
pimeyden vallassa. Et kuulu enää niiden joukkoon, joita 
sortavat olosuhteet, tilanteet, demonihenget jne. Sinut on 
siirretty Jumalan Rakkaus-Pojan Valtakuntaan - siunauksien, 
hallintavallan ja kirkkauden ulottuvuuteen. Ylistys Jumalalle!

Minä vaellan tietoisena Jumalan vanhurskaudesta, olen 
tullut turvallisesti perustetuksi Kristukseen! Minä elän tämän 
maailman voimien ja korruptoivien vaikutusten yläpuolella. 
Elän ilman huolia, konflikteja ja levottomuutta. Minä vaellan 
Jumalan kirkkaudessa, hallintavallassa ja voimassa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Saatanan kaikenlaiset pahat suunnitelmat ja julmat 
agendat maailman kansakuntia kohtaan eivät voi 

menestyä, koska me vastustamme häntä. Seurakunnan 
ylöstempauksen jälkeen, Saatana tulee saaman Raamatun 
mukaan haluamansa, mutta sitä ennen me - Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunta - olemme hallintavallassa ja kontrollissa.  
Me määrittelemme kansojen kohtalot. Halleluja!  

Jotkut ihmiset uskovat, että meillä ei ole mitään 
mahdollisuuksia, koska he eivät ole itse osana siinä, mitä 
me teemme. He ovat niin kuin Sukkotin päämiehet, joista 
Raamattu kertoo Tuomarien kirjassa 8:5, jotka Gideonin 
tukemisen sijasta pilkkasivatkin häntä (Tuomarien kirja 
8:6). He nauroivat Gideonille, koska he eivät uskoneet 
hänen pienen uupuneen joukkonsa kykenevän lyömään 
midianialaisten sotureita. Mutta Gideon onnistui siinä ilman 
heidän tukeaan.

Aina niin kauan, kun me emme ole vaiti ja tietämättömiä 
Saatanan agendan suhteen maailman osalta, hän ei voi hallita 
kansakuntia. SE EI TULE ONNISTUMAAN! Jumala sanoi 

ME OLEMME HALLINTAVALLASSA

Si l lä lai t tomuuden salaisuus on jo 
vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä 
poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää 
(2. Tessalonikalaiskirje 2:7).

keskiviikko 18
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 13:1-23 & 1. Mooses 42-43

Matteus 7:13-20 & 1. Mooses 18

Psalmi 149:5-9; 1 Samuel 14:6

Hesekielin kirjassa 22:30: “Minä etsin heidän joukostansa 
miestä, joka seisoisi muurinaukossa, mutta en löytänyt 
ketään.” Hän ei sanonut: “Minä etsin monia.” Joten aina niin 
kauan kuin jotkut meistä seisovat Sanan varassa paholaista 
ja hänen joukkojaan vastaan, heidän työnsä tulee estetyksi.

Jesajan kirja 44:25 (MSG) tiivistää osuvasti heidän 
loppunsa! Siinä sanotaan, että Jumala “saa taikojen tekijät 
näyttämään naurettavilta ja hän tekee ennustajista pelkkiä 
vitsejä. Hän saa asiantuntijat näyttämään vähäpätöisiltä ja 
heidän uusimmat tietonsa typeryydeltä.” Juuri tämä tapahtuu 
parhaillaan ympäri maailmaa meidän rukoustemme ansiosta. 
Halleluja!

Herra hallitsee universumia aina galakseista hallituksiin 
saakka. Yksikään nimi tai valta ei ole Hänen hallintavaltansa 
ulottumattomissa, eikä vain tässä ajassa vaan myös tulevissa 
ajoissa! Minä vastustan kaikenlaisia rakenteita, järjestelmiä ja 
juonia, joita Saatana käyttää levittääkseen petosta ja pelkoa 
maailman kansakuntiin. Kaikki nämä rakenteet kukistetaan ja 
jokainen pahuuden työ paljastetaan ja tuomitaan, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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torstai 19

Johanneksen evankeliumissa 5:43 Jeesus sanoi: “Minä 
olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; 

jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte 
vastaan.” Alleviivattu osa kuulostaa olettamukselta, mutta se 
ei ole olettamus. Kyse on itse asiassa toteavasta vastauksesta, 
kun tutkimme sitä kreikan kielestä. 

Sana “toinen” tässä jakeessa ei tule sanasta “heteros” 
(kreikaksi), vaan sanasta “allos” (kreikaksi). Tämä selkeästi 
tarkoittaa, että Jeesus profetoi “pseudokristuksesta” - väärästä 
Kristuksesta, joka tulisi valheellisesti vaatimaan itselleen 
Messiaan nimeä ja virkaa. Jeesus opetti, että vääriä kristuksia 
ja profeettoja tulisi olemaan.

Kun luet Uuden testamentin kirjeitä (kuten 1. Johannes 
2:18), siellä käytetään termiä “antikristus”, joka on kreikaksi 
“antichristos”, tarkoittaen: Kristuksen sijalla olemista, 
Kristusta vastaan olemista, sellaista, joka asettaa itsensä 
Kristuksen paikalle tai vastustaa Kristusta. Tämä asettuu 
linjaan “pseudokristuksen” kanssa. Joten kun Jeesus sanoi: 
“…jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte 
vastaan,” Hän tiesi, mistä Hän puhui. Valitettavasti nykyään 

OLE VALPPAANA 
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne 
millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 
ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja 
laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen 
lapsi (2. Tessalonikalaiskirje 2:3).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 13:24-43 & 1. Mooses 44-45

Matteus 7:21-29 & 1. Mooses 19

1. Johannes 4:1-3; 1. Johannes 2:18; 2 Johannes 1:7; 
3 Johannes 1:4

on sellaisia ihmisiä, jotka kyllä osoittavat epäuskoisuutta 
valheellisia uutisia ja vääränlaisia oppeja kohtaan, mutta he 
eivät kuitenkaan tahdo hyväksyä todellista totuutta. 

Raamattu kertoo meille, että antikristus tulee olemaan 
pettäjä ja valehtelija, ja että merkittävät uskonnolliset johtajat 
tulevat tukemaan häntä. Mutta tämä ei ole yllättävää. 
Raamatun päivinä oli myös sellaisia ihmisiä, jotka tukivat 
vääriä profeettoja ja tappoivat Jumalan profeetat (Matteus 
23:31). Tästä samasta on kyse nyt tämän päivän maailmassa, 
monet ovat valinneet tulla petetyiksi.

Saatanan toimintatapa perustuu petokseen ja vääristelyyn. 
Pysy siis valppaana. Raamattu sanoo: “Älköön kukaan pettäkö 
teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa 
Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia” (Efesolaiskirje 
5:6). Me olemme tämän nykyisen ajan viimeisissä hetkissä. 
Herra palaa pian takaisin. Ole hereillä ja valmiina.

Armollinen Herra, minä kiitän sinua tästä valaistumisesta, 
jonka olen saanut vastaanottaa Sanastasi. Minä paljastan 
Saatanan ja hänen joukkonsa juonet näinä viimeisinä päivinä. 
Ymmärrykseni silmät tulvivat valoa. Olen hereillä ja valmiina 
Herran takaisin paluuta varten. Aamen.

RUKOUS
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Ylempänä oleva jae Amplified Classic käännöksestä 
sanoo: “Sillä mikä ikinä on syntynyt Jumalasta, 

voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka voittaa 
maailman - meidän uskomme.” Siinä puhutaan Jumalalta 
tulevasta uskosta, Hänen iankaikkisesta Sanastaan meidän 
hengissämme! Sellainen usko voittaa maailman!

Roomalaiskirje 12:3 sanoo: “...Sen uskonmäärän 
mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” Halleluja! 
Ja sitten Roomalaiskirje 10:17 sanoo: “Usko tulee siis 
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” 
Siksi on tärkeää, että altistat henkesi Sanalle.

Mitä enemmän kuulet tai opiskelet Sanaa, sitä enemmän 
sinuun tulee uskoa; uskoa oman maailmasi hallitsemiseen. 
Tällaisella uskolla olet hallintavallassa olosuhteiden ylitse 
ja elät voitossa maailman järjestelmien yläpuolella. Mutta 
sellainen usko, jota ei ilmaista, ei tule voittamaan. Sinä ilmaiset 
uskoasi sanoissa ja teoissa, koska Raamattu sanoo, että usko 

USKO, JOKA VOITTAA MAAILMAN 

Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, 
voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka 
on maailman voittanut, meidän uskomme 
(1. Johannes 5:4).

perjantai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 13:44-14:1-12 & 1. Mooses 46-48

Matteus 8:1-11 & 1. Mooses  20

2. Korinttolaiskirje 4:13; Markus 9:23; Markus 11:23

puhuu! 
Joten hallitse maailmaasi uskon täyteisten sanojesi kautta. 

Sanoissasi on voimaa, ne sisältävät energiaa. Jos joku sanoo 
sinulle: “Mutta sinä olet jo puhunut Sanaa pitkään, eikä 
mikään ole muuttunut.” Muistuta heitä siitä, mitä Raamattu 
sanoo: “Jos pilvet tulevat täyteen sadetta, valavat ne sen 
maahan…” (Saarnaaja 11:3).

Jatka Sanan puhumista uskossa ja pilviesi täyttämistä 
rukouksessa. Kun toimit näin, hengelliset pilvet tulevat 
täyteen hengellisestä vedestä eikä mikään voi estää niitä 
vuodattamasta sadetta! Siunattu olkoon Jumala!

Herra on vahva ja väkevä, ja Hän on minun kanssani ja 
minussa! Minä laitan luottamukseni yksin Häneen ja nojaan 
uskossani vain Hänen Sanaansa. Kaikista tämän päivän 
maailman haasteista riippumatta, uskoni on se voitto, joka 
voittaa tämän maailman! Kaikki on mahdollista sille, joka 
uskoo. Näin ollen kaikki on mahdollista minulle. Kunnia 
Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Avausjakeessamme oleva sana “vanhurskauden” 
tulee kreikan sanasta “dikaiosunē”; se tarkoittaa 

sanaa tai vanhurskauden “logos” sanaa. Jotkut käännökset 
käyttävät “oppia” ja toiset taas “opetusta”, sen sijaan, 
että käyttäisivät “sanaa.” Mutta tähän jakeeseen upotettu 
hengellinen kommunikaatio on jotain paljon korkeampaa. 
Siinä viitataan vanhurskauden puhumiseen tai vanhurskauden 
kommunikoimiseen. 

Ymmärtääksemme tätä lisää, tutkitaan Jeesuksen 
vastausta siihen, kun Saatana kiusasi häntä Matteuksen 
evankeliumin 4. luvussa: Hän lainasi kirjoituksia joka kerta, 
mutta ei kuitenkaan sellaisena henkilönä, joka vastaisi lain 
näkökulmasta käsin katsottuna. Esimerkiksi, kun Raamattu 
sanoo: “Älä varasta” (2. Mooses 20:15), se kirjoitettiin 
Israelille yhtenä käskynä.  

Mutta kun sinusta tulee kristitty, “Älä varasta” ei enää päde 
sinuun! Sitä ei voida soveltaa sinun henkeesi. Tarkoittaako 
tämä, että voin varastaa? Ei tietenkään tarkoita! Kristinuskossa 
sinulla on luonto, joka ei varasta. Sinä olet korkeammassa 
luokassa. Et enää elä lain tai käskyjen alaisuudessa, sillä 
Raamattu sanoo: “...lakia ei ole pantu vanhurskaalle…” (1. 

PUHU VANHURSKAUTTA

Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on 
kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän 
on lapsi (Heprealaiskirje 5:13).

lauantai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 14:13-36 & 1. Mooses 49-50

Matteus 8:12-22 & 1. Mooses 21

1 Korinttolaiskirje 2:12-13; Kolossalaiskirje 3:16; 
Roomalaiskirje 10:6-8

Timoteus 1:9).
Joten kun Jeesus sanoi Saatanalle: “Kirjoitettu on: 

'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä” (Matteus 4:4), Hän 
kuvaili omaa elämäänsä. Kyse oli Hänen vanhurskautensa 
kuvauksesta. Halleluja! Jumala odottaa sinun aina vastaavan 
Sanalla aivan kuten Jeesuskin teki. Kyse ei ole Raamatun 
ulkoa opettelusta, jotta voisit lainata kirjoituksia. Kyse on 
vanhurskauden puhumisesta, kommunikaatiosta, joka on 
linjassa Kristuksessa olevan luontosi kanssa - sen kanssa, kuka 
sinä olet Hänessä.

Joskus, kun vastaat Sanalla, lainaamasi Raamatun paikka 
ei ehkä ole sanatarkka, mutta olet kuitenkin tietoinen siitä, 
että sanomasi on Jumalan Sanan mukaista; sanoma menee 
henkeesi Hengen kielellä. Kun vastaat Saatanalle ja elämän 
haasteille tähän tapaan, tulet olemaan aina voitokas! Ylistys 
Jumalalle!

Elämäni on Kristuksen kirkkauden ja hallintavallan ilmaisua. 
Minä elän korkeampaa elämää. Minä olen Jumalan perillinen 
ja Kristuksen kanssaperillinen. Koko maailma on minun! 
Jumalallinen elämä tekee työtään minussa ja tämä Jumalan 
elämä on aktivoitu toimimaan jokaisessa olemukseni 
säikeessä. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Apostoli Paavali tiesi, miten kamppailla rukouksessa 
ihmisten sielujen puolesta. Hän ymmärsi voittavan 

rukouksen periaatteen - sielujen puolesta kamppailemisen. 
Esimerkiksi 1. Korinttolaiskirjeessä 15:32 hän sanoi: “...Olen 
taistellut petojen kanssa Efesossa…” Hän puhui tässä kohtaa 
jostain sellaisesta, mikä oli tapahtunut hengessä. Kyse oli 
hengellisestä sodankäynnistä.

Ilmestyskirjassa 19:11 apostoli Johannes kertoo meille: “...
hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.” Me tuomitsemme 
ja käymme sotaa vanhurskaudessa. Termi “sotia” tulee 
kreikan “polemeō” sanasta ja se tarkoittaa sodankäynnissä 
mukana olemista, taistelemista. “Sodan” sijasta se käännetään 
joskus myös “taisteluksi.”

“Sota” käännetään myös sanasta “stratomai,” joka 
liittyy sotaan sotilaiden kautta tapahtuvassa sodankäynnissä. 
Mutta sitten on vielä “Agonisomai” (kreikaksi); toinen sana 
sodasta, joka on enemmänkin taistelua jonkin asian puolesta 
(Kolossalaiskirje 1:29; 4:12). Tässä on kyse intohimoisemmasta 
ja intensiivisemmästä taistelusta, eikä siinä välttämättä käytetä 
aseita. 

Englannin kielen sana “agonize” (tuskaileminen, 
kamppaileminen) on peräisin siitä. Ja tätä meidän odotetaan 
tekevän, kun rukoilemme kadotettujen sielujen puolesta - me 
“kamppailemme,” koska vastassamme on vihollinen, joka 

RUKOUKSESSA SIELUJEN PUOLESTA 
KAMPPAILEMINEN 

Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen 
Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, 
joka rukouksissaan aina taistelee teidän 
puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja 
täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan 
tahto (Kolossalaiskirje 4:12).

sunnuntai 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 15:1-28 & 2. Mooses 1-2

Matteus 8:23-34 & 1. Mooses 22

1. Timoteus 2:1-4; Efesolaiskirje 6:12-13

käy sotaa meitä vastaan. Efesolaiskirje 6:12 sanoo: “Sillä 
meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia 
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 
taivaan avaruuksissa.”

Tämä sana “taistelu” on yleisempi termi sodalle, ottelulle, 
mittelölle tai kamppailulle, tehden meille näin selväksi, 
että näillä kaikilla on tekemistä vihollisemme kanssa. 2. 
Korinttolaiskirje 4:3-4 kertoo meille tästä vihollisesta ja hänen 
pahuutensa laajuudesta. Siinä sanotaan: “Mutta jos meidän 
evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka 
kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet 
tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista 
valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, 
hänen, joka on Jumalan kuva.”

Tämän takia sinun täytyy rukoilla palavasti syntisten 
puolesta, jotta heidät saadaan vapautettua Saatanan vallan 
alta Jumalan poikien ihmeelliseen vapauteen. Kamppaile 
heidän puolestaan rukouksessa. Tämä on tärkeintä hyvässä 
sodankäynnissä (1. Timoteus 2:1-2).

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet vuodattanut Henkesi 
koko ihmiskunnan ylle, mahdollistaen sen, että kaikki ihmiset 
voivat vastaanottaa Kristuksen Evankeliumin. Minä murran 
paholaisen voiman niiden ihmisten mielistä, jotka sinä olet 
tarkoittanut pelastumaan tänä päivänä; heidät vapautetaan 
pimeydestä valoon ja Jumalan poikien ihmeelliseen vapauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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1. Pietarin kirje 2:9 KJV sanoo: “Mutta te olette valittu 
suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa, erityisiä 

ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin Hänen ylistystään, joka on 
pimeydestä kutsunut teidät Hänen ihmeelliseen valoonsa.” 
Tämä on meidän kutsumuksemme: elää ylistyksen elämää. 
Meidät on pyhitetty ylistämään Herraa.

Raamatusta näemme, miten Daavid, joka oli Jumalan 
profeetta, sai Herralta innoituksen järjestää leeviläiset 
kuoroihin. Tämä johtuu siitä, että hänellä oli ilmestystä 
todellisesta palvonnasta. Daavid oli muusikko, soittaja ja 
lauluntekijä. Hän soitti Israelin kuninkaan, Saulin palatsissa 
usein harppua (1. Samuel 16:14-23).

Raamattu kertoo, että he soittivat musiikkia kuninkaan 
palatsissa. Musiikki ei ollut mikään uusi asia sen ajan 
maailmassa. Mutta musiikki Jumalaa varten oli erilaista. Jos 
musiikkia aiottiin uhrata Jumalalle, sen saivat tehdä ainoastaan 
leeviläiset temppelissä (1. Aikakirja 16:4). 

Lisäksi ylistyksemme toimii myös aseena vastustajiamme 
vastaan. Muista, mitä tapahtui Joosafatille, kun kolme 
viholliskansaa oli liittoutunut Juudaa vastaan. Mutta Joosafat 
järjesti joukkonsa niin, että hän laittoi laulajat kulkemaan 
armeijan edessä. Raamattu sanoo: “Ja juuri kun he aloittivat 
riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla 
ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten 
selkään…” (2. Aikakirja 20:22). Tässä näimme pyhitetyn 

PYHITETTY YLISTYS

Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti 
veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä 
pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan 
aseväen edellä sanoen: "Kiittäkää Herraa, 
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti" 
(2. Aikakirja 20:21).

maanantai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 15:29-16:1-12 & 2. Mooses 3-5

Matteus 9:1-13 & 1. Mooses 23

2 . Aikakirja 20:21-22; Apostolien teot 16:25-26

ylistyksen voiman. 
On olemassa taisteluita, jotka voitetaan ylistämällä. Lue 

Apostolien teot 16, josta näet, miten Paavali ja Silas vapautettiin 
yliluonnollisesti vangitsijoidensa käsistä, kun he ylistivät Herraa: 
“Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja 
veisasivat ylistystä Jumalalle…Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri 
maanjäristys…ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien 
kahleet irtautuivat” (Apostolien teot 16:25-26).

Uudessa testamentissa me olemme niitä ympärileikattuja, 
jotka palvovat Jumalaa Hengessä, me iloitsemme Kristuksessa 
Jeesuksessa emmekä aseta luottamustamme lihaan 
(Filippiläiskirje 3:3). Me olemme niitä, jotka Hän on pyhittänyt 
uhraamaan Hänelle todellista ylistystä. Tästä syystä voimme 
palvoa Häntä Hengessä ja totuudessa.

Meillä on usein globaaleja Ylistysiltoja, joissa vuodatamme 
sydämestämme ylistystä ja palvontaa Herralle, ja ylistämme 
Häntä Hänen rakkaudestaan, hyvyydestään, armostaan ja 
ihmeellisistä teoistaan. Varmista, että olet mukana näissä 
LIVE-lähetyksissä ja voit myös kokea nämä hetket uudelleen 
katsomalla uudelleen lähetyksiämme Loveworld-kanaviltamme.

Kallisarvoinen Herra Jeesus, minä palvon sinua. Sinä olet 
iankaikkinen kuningas, kuolematon ja kaikkivaltias. Sinä 
olet koko universumin hallitsija ja sinulla yksin on kaikki 
auktoriteetti taivaassa, maan päällä ja maan alla. Sinä olet 
Korkein Jumala, joka ansaitsee kaiken ylistyksen, kunnian ja 
ihailun. Sinä olet kaikkien aikakausien Kuningas. Minä palvon 
sinua nyt ja aina. Aamen.

RUKOUS
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Ylempänä olevassa Raamatun paikassa kuvaillaan, 
millaisia rukouksia meidän tulisi rukoilla kaikkien 

ihmisten puolesta: “anomaan, rukoilemaan, pitämään 
esirukouksia ja kiittämään.” Meidän on rukoiltava näin, ja 
lisäksi myös paastottava usein, jotta Jumalan tarkoitus suurten 
ihmismassojen tulemisesta Kristuksen luokse toteutuisi. 
Raamattu sanoo, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten 
pelastumista, mukaan lukien kansakuntien johtajat. 

Tämä on Hänen armonsa ja pelastuksen aikaa. Joten 
esitä siis rukouksessa tämä argumentti. Raamattu sanoo, että 
Jumalan armo, joka tuo pelastuksen, on annettu kaikkien 
ihmisten saataville (Titus 2:11). Kristuksessa pelastus on jo 
toteutettu jokaisen ihmisen puolesta. Mutta me tiedämme, 
mikä pitää ihmisiä yhä pimeydessä. Raamattu sanoo: “Mutta 
jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on 
niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, 
joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, 
ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden 
evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva” (2. 

ESIRUKOUSTA KAIKKIEN IHMISTEN 
PUOLESTA  

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 
kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, 
että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista 
elämää kaikessa jumalisuudessa ja 
kunniallisuudessa (1. Timoteus 2:1-2).

tiistai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 16:13-17:1-13 & 2. Mooses  6-7

Matteus 9:14-26 & 1. Mooses 24

Titus 2:11; Apostolien teot 2:37-39; 
1. Timoteus 2:1-4 AMPC

Korinttolaiskirje 4:3-4).
Saatana on se, joka on sokaissut ihmisten mielet niin, 

että he eivät uskoisi Evankeliumiin. Hän on se syy, miksi 
jotkut tekevät ihan mitä vaan vastustaakseen Evankeliumia. 
Mutta rukouksen kautta sinä voit murtaa hänen otteensa ja 
vaikutuksensa ihmisten elämistä!

Käytä aina aikaasi siihen, että rukoilet palavasti niiden 
puolesta, jotka eivät vielä tunne Herraa. Rukoile, että 
kaikenlainen vastustus poistuu, jotta he voivat ottaa totuuden 
vastaan ja omaksua Jumalan Sanan omaksi pelastuksekseen. 

Rukoile myös sitä, että johtajilla olisi tahtotilaa ja 
rohkeutta toimia oikein ja kieltäytyä antautumasta korruptiolle 
ja negatiivisille vaikutuksille. Profetoi usein sitä, että rauha 
valtaa alaa kaupungeissa, kylissä ja maailman kansakunnissa, 
ja että evankeliumi saa edetä vapaasti siellä, missä sinä elät 
ja työskentelet.

Tämä on pelastuksen ja armon aikaa, sillä Jumalan armo, joka 
tuo pelastuksen on tuotu kaikkien saataville. Minä rukoilen, 
että suuret määrät miehiä ja naisia ympäri maailmaa tulee 
vastaanottamaan tämän kallisarvoisen pelastuksen sanoman. 
Rukoilen, että suomut putoavat heidän silmiltään niin, 
että heidän sydämensä ja mielensä avautuvat näkemään 
kirkkauden täyteisen Kristuksen Evankeliumin valon. Aamen.

RUKOUS
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2. Korinttolaiskirje 5:21 sanoo: “Sen, joka ei synnistä 
tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, 

että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” 
Uudestisyntyneinä me olemme tarkka kuva Jumalan 
vanhurskaudesta. Koira synnyttää koiria. Aivan samalla tapaa, 
kun Jumala omassa äärettömässä vanhurskaudessaan synnytti 
meidät, meistä tuli Jumalan vanhurskaus.

Me olemme Hänen vanhurskautensa tuotteita. Me 
olemme Hänen vanhurskaus, joka on tullut julki! Julista tätä 
totuutta itsestäsi aina vähän väliä. Kun sanot sen, kyse ei 
ole kerskumisesta, vaan sinä vain yksinkertaisesti tunnustat 
totuutta - sinä julistat sitä, kuka sinä olet Kristuksessa!

Tämä eroaa vanhurskauden lahjasta, jonka kautta sinä 
seisot Jumalan läsnäolossa vastaanottaaksesi iankaikkisen 
elämän. Kun uudestisynnyit, sinut uudelleen luotiin 
vanhurskaudessa. Raamattu sanoo: “Siis, jos joku on 
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus…” (2. Korinttolaiskirje 

HÄNEN VANHURSKAUTENSA 
TUOTTEITA

keskiviikko 25

Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka 
Jumalan mukaan on luotu totuuden 
vanhurskauteen ja pyhyyteen 
(Efesolaiskirje 4:24).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 17:14-18:1-14 & 2. Mooses 8-9

Matteus 9:27-38 & 1. Mooses 25

Efesolaiskirje 4:24 AMPC; Roomalaiskirje 5:17 AMPC

5:17). Tämä uusi luomus, kuten luimme avausjakeestamme, 
on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 

Ampl i f ied Class ic käännös kutsuu s i tä “tos i 
vanhurskaudeksi” (Efesolaiskirje 4:24). Halleluja! Toisin 
sanottuna, kyse ei ole vain jostain vanhurskauden varjosta 
tai ulkomuodosta. Sinä olet Jumalan kaltainen todellisessa 
vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Mikä siunaus! Elä tällaisella 
tietoisuudella ja vaella kirkkaudessa ja hallintavallassa 
olosuhteiden ylitse, joka päivä. 

Minä olen vastaanottanut todellisen vanhurskauden. Minä 
olen nyt Jumalan kaltainen todellisessa vanhurskaudessa 
ja pyhyydessä, ylempänä Saatanaa ja hänen demoneitaan 
sekä elämän olosuhteita! Ja Jeesuksen Kristuksen voiman 
kautta koko maailma on alistettuna edessäni ehdottoman 
hallintavallan alaisuuteen! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 10:9: “...jos sinä 
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 

sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut.” Tämä kertoo meille, että Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemus on se, mistä kristinusko on syntynyt.

Kristittynä sinun täytyy uskoa ylösnousemukseen. Jos 
et usko ylösnousemukseen, et voi uskoa myöskään Hänen 
kuolemaansa, koska kuoleman täytyi tapahtua ennen 
ylösnousemusta. Paras käännös Roomalaiskirjeestä kuuluisi 
itse asiassa näin: “Jos tunnustat suullasi Herran Jeesuksen, 
uskoen sydämessäsi, että Jumala herätti Hänet kuolleista, 
silloin pelastut.”

Saatat sanoa: “Pastori  Chris ,  s i inä puhutaan 
tunnustamisesta ensin ja sitten seuraavaksi vasta uskomisesta.” 
Ei, sinä uskot ensin ennen kuin tunnustat. Tämä on se periaate. 
Seuraava jae selventää asiaa: “Sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” 
(Roomalaiskirje 10:10). Halleluja!

Kun uskot sydämessäsi, sinä tulet oikeaan suhteeseen 
Jumalan kanssa. Me uskoimme Jeesukseen Kristukseen 

PELASTETTU HÄNEN 
YLÖSNOUSEMUKSENSA KAUTTA

torstai 26

Sillä armosta te olette pelastetut uskon 
kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja (Efesolaiskirje 2:8).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 18:15-35 & 2. Mooses 10-12

Matteus 10:1-11 & 1. Mooses 26

Jesaja 45:8 NASB; 1 Korinttolaiskirje 15:12-19;
 Johannes 11:25 

ja saimme oikeanlaisen aseman. Ja Hänen herruuden 
tunnustamisen kautta meidät siirrettiin pelastukseen. Se on 
siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan.

2. Korinttolaiskirje 4:13 sanoo: “Mutta koska meillä on 
sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, 
sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden 
me myös puhumme.” Tämä näyttää sen, että ensin uskotaan 
ja sitten puhutaan. Jokainen mies, nainen, poika ja tyttö, 
joka on koskaan syntynyt tai tulee koskaan syntymään 
tähän maailmaan, on jo laillisessa mielessä “pelastettu” 
Jeesuksen Kristuksen toimesta. Kun Jeesus kuoli, Hän kuoli 
pelastaakseen koko ihmiskunnan. Mutta tämä pelastus 
tulee eläväksi todellisuudeksi - aktivoiduksi sellaisen ihmisen 
elämässä, joka ei usko ainoastaan Jeesuksen kuolleen, vaan 
myös nousseen kuolleista meidän vanhurskauttamistamme 
varten. Ylistys Jumalalle!

Kun odotamme pian tapahtuvaa Herran takaisin paluuta, 
vuodattakoon pilvet jatkuvasti vanhurskautta, avautukoon 
maa kantamaan pelastuksen hedelmää ja itäköön vanhurskaus 
maasta esiin, Herran Sanan mukaisesti, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja 
vahvistui (Apostolien teot 19:20).

perjantai 27

Jos tahdot saada aikaan jonkinlaisia muutoksia 
elämääsi, kaupunkiisi tai kansakuntaasi, voit saada 

ne tapahtumaan tehokkaan rukouksen kautta - palavassa 
rukouksessa. Paavali tiesi, miten rukoilla tehokkaasti. Ja sen 
vuoksi hän pystyi muuttamaan Efesoksen ja muutkin paikat, 
joissa hän oli palvelemassa.

Paavali oli Efesoksessa 2 vuotta ja 3 kuukautta, ja 
tässä ajassa hän ravisteli koko paikan. Raamattu sanoo: 
“Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja 
tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa” (Apostolien teot 19:18). 
Toisin sanottuna, he luopuivat epäjumalanpalveluksesta ja 
pakanallisista tavoistaan tunnustaen avoimesti Jeesuksen 
herruuden. 

19. jae kertoo siitä, miten ne, jotka olivat harjoittaneet 
taikuutta ja okkultismia, kääntyivät kristinuskoon. Miten 
Paavali onnistui saavuttamaan tämän? Hän antoi meille siitä 
idean, kun hän sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 15:32: “Jos minä 
ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä 
hyötyä minulle siitä on….”

Kun opiskelet tämän asiayhteyttä, et tule löytämään 
sellaista kohtaa, jossa hän olisi henkilökohtaisesti kohdannut 
petoja tai joutunut villieläinten fyysisen hyökkäyksen 
kohteeksi. Paavali puhui siis mitä ilmeisimmin hengellisesti. 
Hän viittasi johonkin, joka oli tapahtunut hengessä. Muista, 
mitä luimme avausjakeestamme: “Näin Herran sana 
voimallisesti kasvoi ja vahvistui.”  

ENERGISOITU RUKOUS
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 19:1-15 & 2. Mooses 13-14

Matteus 10:12-22 & 1. Mooses 27

Jaakob 5:16-18 AMPC; Luukas 22:44 TPT

Evankeliumi menestyi Efesoksessa, koska Paavali 
ymmärsi, miten tulee rukoilla palavasti; miten voittaa 
hengessä rukouksen avulla. Raamattu sanoo: “Vanhurskaan 
tehokas palava rukous saa paljon aikaan” (Jaakob 5:16 KJV). 
Termi “tehokas palava” tulee kreikan “energeō” sanasta; 
se tarkoittaa “energisoitua.” Toisin sanottuna vanhurskaan 
“energisoitu” rukous saa paljon aikaan. Halleluja!

Jaakob selkiyttää meille tätä vielä lisää antamalla 
esimerkin Elian rukouksesta sanomalla, että Elia “rukoili 
hartaasti” (Jaakob 5:17). Termi “rukoili hartaasti” tarkoittaa 
kirjaimellisesti, että Elia “rukoili rukoilemalla,” antaen sille 
heprealaisen painotuksen. Hän tarkoitti tällä Elian rukouksen 
intensiteettiä. Hän rukoili energisoitua rukousta. 

Maailmassamme tapahtuu nykyään monia asioita, joiden 
pitäisi saada meidät rukoilemaan intensiivisesti, aivan kuten 
Elia. Jumalan lapsena sinun vastuullasi on pysäyttää pahat teot, 
joita Saatana suunnittelee maailmassasi ja kaukaisemmillakin 
alueilla. 

Rakas Herra, kiitos tästä etuoikeudesta ja siunauksesta, 
että saan rukoilla. Rukoilen nyt Evankeliumin esteettömän 
leviämisen puolesta, että Sanasi saisi vapaasti kulkea ja että 
sitä ylistettäisiin kaikkialla. Minä rukoilen pelkoa, pahuutta ja 
kaikenlaista epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Julistan rauhaa, 
edistystä, vakautta ja menestystä, jotta Kuningaskuntasi saisi 
mennä eteenpäin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 28

Ajattelepa tätä: sama Henki, jonka kautta Jeesus ajoi 
ulos paholaisia, paransi sairaat, herätti kuolleet ja 

teki kaikenlaisia ihmeitä; tämä sama Henki elää sinussa tänä 
päivänä. Pyhä Henki on Jumalan Henki. Hän on jumalallinen 
olemus. Hän on aivan kuten Jeesus. Hän ei vastaanota voimaa 
Jumalalta, sillä Hän on Jumalan VOIMA! Hän on totuuden 
Henki, joka lähtee Isän tyköä.

Pyhä Henki ei ole Isää vähäisempi eikä myöskään 
Jeesusta vähäisempi. Raamattu sanoo, että Hän oli se, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista (Roomalaiskirje 8:11). Tämä Pyhä 
Henki on myös elävöittänyt kuolemaan taipuvaisen kehosi. 
Sinun kehosi on Hänen temppelinsä (1. Korinttolaiskirje 6:19). 
Halleluja! Mitä tämä tarkoittaa sinulle?

Tämä tarkoittaa, että jos kehosi kärsii, jos kehossasi on 

PYHÄ HENKI ON JUMALALLINEN 
OLEMUS

Siksi muistutan sinua, että virität (sytytät 
uudelleen hiilloksen, puhallat liekkiin ja 
pidät palamassa) Jumalan armolahjan 
[sisäisen tulen] joka on sinussa kätten 
päällepanemisen seurauksena [vanhinten 
vihkimyksessä] 2. kirje Timoteukselle 1:6 
AMPC
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 19:16-20:1-16 & 2. Mooses 15

Matteus 10:23-33 & 1. Mooses 28

Apostolien teot 1:8; 1. Timoteus 4:14 AMPC; 
Roomalaiskirje 8:10-11 ESV

haavoja tai poikkeavuuksia, Pyhä Henki huolehtii niistä. Hän 
kuljeskelee sinussa varmistaakseen sen, ettei mikään mene 
pieleen fyysisessä kehossasi. Tämä on totta! Joten aktivoi aina 
vähän väliä Hänen voimansa tekemään työtään kehossasi 
puhumalla kielillä ja tunnustamalla Hänen Sanaansa.

Sinun ei tarvitse osallistua “herätyskokouksiin” 
aktivoidaksesi Hengen voimaa. Ala vain julistamaan Hänen 
Sanaansa omaan elämääsi ja ennen pitkää Hänen jumalallinen 
voimansa tulee kulkemaan koko olemuksesi lävitse. Siunattu 
olkoon Jumala!

Kaikki minun kehossani on kosketuksissa Pyhän Hengen 
voiman kanssa. Minussa on elämä. Sellaista tilannetta ei ole 
olemassa, jota en voisi muuttaa, sillä minussa on voima, joka 
kykenee tekemään niin paljon enemmän kuin mitä osaan edes 
pyytää, ajatella tai kuvitella. Olen täynnä jumalallista voimaa, 
ja Jumalan kirkkaus tulee julki minun kauttani. Halleluja!

TUNNUSTUS
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sunnuntai 29

Kaikki, mitä Jeesus teki - kaikki Hänen tekemänsä 
ihmeet - Hän teki kaiken sanojen kautta. Jopa se, 

kun Hän moninkertaisti viisi leipää ja kaksi kalaa; se tapahtui 
sanojen kautta! Raamattu sanoo, että Hän siunasi ne (Matteus 
14:19) antamalla kiitoksen; Hän aktivoi voiman sanojen 
kautta.

Sanat ovat “asioita”; ne pitävät sisällään luovaa energiaa. 
Kun puhut, energia tulee vapautetuksi aikaansaamaan sitä, 
mitä sinä käskit materialisoitumaan, positiivista tai negatiivista. 
Raamattu sanoo: “Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä” 
(Sananlaskut 18:21). Älä sekoita henkeäsi sanomalla yhtä ja 
tekemällä toista.

Jaakobin kirje 3:11 sanoo, että makea ja karvas vesi 
eivät pulppua samasta lähteestä. Ole johdonmukainen 
tunnustuksissasi - kun julistat Jumalan totuuksia. Totuus 
on johdonmukaista. Älä muuta tunnustustasi ohikulkevien 
tilanteiden tai olosuhteiden perusteella. Sillä ei ole väliä, miltä 
sinusta tuntuu, mitä näet tai kuulet; pidä kiinni siitä, mitä olet 
uskonut ja vastaanottanut.

Pidä kiinni Jumalan Sanan tunnustamisesta. Älä anna 
Saatanalle mahdollisuutta. Sillä ei ole merkitystä, minkälaisia 
päinvastaisia todisteita ja vastoinkäymisiä hän kenties 
nostattaa sinua vastaan. Sinun tulee sanoa: “Minä olen 

OLE JOHDONMUKAINEN 
TUNNUSTUKSISSASI 

Pysykäämme järkähtämät tä  to ivon 
tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi 
lupauksen, on uskollinen (Heprealaiskirje 
10:23).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus  20:17-34 & 2. Mooses  16-17

Matteus 10:34-42 & 1. Mooses 29

Heprealaiskirje 13:5-6 AMPC; 2. Korinttolaiskirje 4:17-18 

voittaja Kristuksessa Jeesuksessa! Suurempi on Hän, joka 
on minussa kuin hän, joka on tässä maailmassa.” Kun olet 
sanonut tämän, sillä ei ole väliä, mitä sen jälkeen tapahtuu, 
kieltäydy epäröimästä. Uskosi tulee voittamaan.

Näin sinun tulee käsitellä elämän olosuhteita ja tilanteita: 
sinä et horju Jumalan lupausten suhteen epäuskossa. 
Vaan sinä pysyt vahvana uskossa, antaen kunnian Herralle 
(Roomalaiskirje 4:20). Pidä uskon sana aina suussasi ja tulet 
olemaan aina voitokkaana: “Totisesti minä sanon teille: jos 
joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä 
epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä 
hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi” (Markus 11:23).

Minä kieltäydyn sallimasta olosuhteiden määritellä elämäni 
kulkusuuntaa. Minä en horju epäuskossa Jumalan Sanan 
suhteen, vaan pysyn vahvana uskossani, antaen kunnian 
Jumalalle! Yksikään sairaus, tauti tai heikkous ei voi menestyä 
kehossani, koska minä olen liittynyt Herraan ja olen yhtä 
henkeä Hänen kanssaan. Jumalallinen elämä, terveys ja 
vahvuus tekevät työtään jokaisessa olemukseni säikeessä, 
jokaisessa verisolussani ja jokaisessa kehoni luussa! Kunnia 
Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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Jotkut kristityt kuvailevat usein omia kokemuksiaan 
demonien kanssa ja sitä, miten he ovat usein 

demonisten voimien ahdistelun kohteena. Tällaisia ihmisiä 
varten mieleeni nousee usein kysymys: “Kuka Jeesus oikein 
on? Eikö Hän antanut meille auktoriteetin paholaisten ylitse?”

Raamattu sanoo, että meidät on vapautettu - siirretty 
- pimeyden hallintavallasta Jumalan rakkaan Pojan 
Valtakuntaan. Tämä on nykyinen asuinpaikkasi. Sinä 
olet paljon korkeammalla henkivaltoja ja voimia: todella 
konkreettisesti ja ylivertaisesti Saatanaa ja hänen helvetin 
demoneitaan ylempänä!

Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 10:19: “Katso, 
minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole 
teitä vahingoittava.” Kunnes ja ellei tästä tule tämänhetkistä 
tietoisuuttasi, käsitystäsi ja elämänkatsomustasi, tulet elämään 
sellaista elämää, joka on paljon alhaisempi kuin kutsumuksesi 
Kristuksessa. 

Kerron sinulle nyt jotain, mitä tein vuosikausia takaperin ja 
suosittelen sinua tekemään samoin: ota muistiinpanovälineesi 
tai päiväkirjasi ja kirjoita otsikolla: “Miksi minulla on 
hallintavalta demonien ylitse?” Avaa sitten Raamattusi ja 
kirjoita ylös jokainen Sananpaikka, jonka löydät Jeesuksesta 
siihen liittyen, kuka Hän on ja kuka sinä olet Hänessä!

Tulet ihmettelemään ja inspiroitumaan siitä, mitä tulet 
löytämään Jeesukseen Kristukseen liittyen; siitä voimasta, 

KOROTETTU PAIKKASI HÄNESSÄ 
maanantai 30

Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden 
vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan (Kolossalaiskirje 1:13).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 21:1-32 & 2. Mooses 18-19

Matteus 11:1-10 & 1. Mooses 30

Kolossalaiskirje 1:12-13; Efesolaiskirje 1:21-23 TPT; 
Efesolaiskirje 2:6

jonka Hän on antanut sinulle ja korotetusta paikastasi 
Hänessä. Sinä olet Hänessä. Olet erottamattomasti yhtä 
Hänen kanssaan. Sellainen kuin Hän on, sellainen olet myös 
sinä tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).

Minkälainen Hän on? Hän on Isän kirkkauden loiste. Hän 
on kirkkaus persoonan muodossa. Kuka Hän on? Hän on 
Itse Jumala! Missä Hän on? Hän on korkeimman kunnian ja 
ylimmän auktoriteetin paikalla taivaallisessa ulottuvuudessa: 
“...korotettuna ensimmäiseksi kaikkien olemassa olevien 
hallitsijoiden, auktoriteettien, hallitusten ja valtakoneistojen 
yläpuolelle! Hän on kunniakkaasti valtaistuimella kaikkien 
muiden nimien yläpuolella, joita ylistetään, eikä ainoastaan 
tässä ajassa, vaan myös tulevassa ajassa” (Efesolaiskirje 1:21 
TPT). 

Kaikkein kiehtovinta tässä kaikessa on nyt se, että sinä 
olet Hänessä, kunniakkaasti Hänen kanssaan valtaistuimelle 
korotettuna, kaukana kaikkien olemassa olevien hallitsijoiden, 
auktoriteettien, hallitusten ja valtakoneistojen yläpuolella. 
Siunattu olkoon Jumala!

Minä elän Jumalan rakkaus-Pojan Valtakunnassa. Olen 
syntynyt tähän ulottuvuuteen: kirkkauteen, joka menee ajan 
ja paikan ulkopuolelle; ihmeiden ulottuvuuteen. Kieltäydyn 
alentumasta elämässäni järkeilyn maalliselle tasolle. Minä 
hallitsen demoneiden ja olosuhteiden ylitse, dominoin tätä 
fyysistä maailmaa taivaallisen Valtakunnan periaatteilla. 
Halleluja!

RUKOUS
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Kun me sanomme, että kristinusko on kutsu elämään 
kirkkaudessa, vanhurskaudessa, suurenmoisuudessa, 

kunniassa ja rauhassa, siinä on kyse nykyhetken todellisuudesta. 
Kyse on kirjaimellisesti tosiasiasta, eikä jostain lupauksesta, 
jota odottaisimme niin, että pääsisimme nauttimaan siitä 
vasta taivaassa. Meissä on tämä Kristus-elämä NYT! Hänen 
vanhurskautensa ja kirkkautensa on meissä. Raamattu sanoo: 
“Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä 
maailmassa” (1. Johannes 4:17).

Kolossalaiskirje 3:3-4 kertoo meille jotain todella 
hienoa: “Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän 
elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte 
kirkkaudessa.” Kristus on sinun elämäsi. Tapahtui vaihto; 
luonnollinen ihmiselämäsi korvattiin Hänen jumalallisella 
elämällä. Herra Jeesus otti turmeltuneen, kukistetun, 
tuhoutuneen ja rikkinäisen ihmiselämäsi pois sinulta. Hän otti 
synnin ja häpeän elämän pois sinulta ja Hän antoi sen tilalle 

KIRKKAUDEN JA VANHURSKAUDEN 
ELÄMÄ 

tiistai 31

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhitetty kansa, erityisiä ihmisiä, 
jotta voisitte tuoda esiin Hänen ylistystään, 
joka on pimeydestä kutsunut teidät Hänen 
ihmeelliseen valoonsa (1. Pietari 2:9 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 21:33-22:1-14 & 2. Mooses 20-21

Matteus 11:11-20 & 1. Mooses 31

Kolossalaiskirje 1:26-27; 1. Johannes 4:17; Johannes 17:22

elämän kirkkaudessa ja vanhurskaudessa.
Ajattelepa tätä: jos kerran Kristus on elämäsi, silloin 

kaiken elämässäsi tulisi olla ehdottoman jumalallista. Miten 
sitten voitaisiin sanoa, että sinulla on parantumaton sairaus? 
Saatana on pettänyt monet uskomaan, että mikään ei 
ole muuttunut heidän elämissään, vaikka he ovatkin nyt 
uudestisyntyneitä.

Pimeys, kärsimys, heikkoudet ja kivut, jotka liittyivät 
vanhaan ihmiselämääsi, ovat kaikki nyt poissa. 2. 
Korinttolaiskirje 5:17 sanoo: “Siis, jos joku on Kristuksessa, 
niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, 
katso, uusi on sijaan tullut.”

Sinä elät nyt uudessa ympäristössä - Hänen kirkkauden 
ja vanhurskauden ympäristössä. Siksi elämäsi on täynnä 
kirkkautta ja sinä tuotat vanhurskauden töitä ja hedelmää. 
Omaa tämä tietoisuus ja vaella siinä. Ole täynnä uskoa ja 
luottamusta, tietämällä sen, että elämäsi on näiden totuuksien 
julkituomista ja ilmaisua. Halleluja!

Olen täynnä uskoa ja luottamusta, tietäen sen, että elämäni 
on Kristuksen kirkkauden ja vanhurskauden julkituloa ja 
ilmestymistä. Kristuksen elämä tekee työtään hengessäni, 
sielussani ja kehossani. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS



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

elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

yhteyttä:

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

united kingdom:

+234 1 8888186
nigeria:

+27 11 326 0971
south africa:

+1 416-667-9191
canada:

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

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

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

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

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

PELASTUS
RUKOUS

KIRJOITTA
JASTA



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



Rhapsody 
of  

Realities

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish


