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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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Nämä avausjakeesta lukemamme sanat ovat 
niin inspiroivia ja syvällisiä: upeita lupauksia 

Israelille. Vaikka Israel tulee saamaan täyttymyksensä vasta 
tuhatvuotisessa valtakunnassa, me sen sijaan elämme ja 
nautimme jo nyt tällä hetkellä näistä siunauksista Jeesuksen 
Kristuksen Seurakuntana. Nämä ovat meidän NYKYHETKEN 
todellisuuksia Kristuksessa Jeesuksessa!

Me olemme pelottomia ja vaellamme hallintavallassa, 
koska Herra on Jumalamme. Hän on vahvuutemme ja me 
saamme Häneltä ihmeellisesti apua. Hänen vanhurskautensa 
oikea käsi tukee meitä. Hänen vanhurskauden oikealla kädellä 
viitataan Kristukseen. Ja Kristus on meidän vanhurskautemme 
(1. Korinttolaiskirje 1:30). Halleluja!

Jesajan kirja 54:17 KJV sanoo: “Jokainen ase, joka 
valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton…Tämä on 
Herran palvelijain perintöosa ja heidän vanhurskautensa 
on minusta, sanoo Herra.” Tämä kuuluu osaltaan Hänen 
vanhurskauteensa ja Hänen vanhurskaudessa vaeltamisen 
siunauksiin. 

Ja on vielä lisääkin. Raamattu sanoo Jesajan kirjassa 45:24: 
“Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta sanottaman - on 

VANHURSKAUDESSA VAELTAMISEN 
SIUNAUS

keskiviikko 1

Älä pelkää, sillä minä olen sinun 
kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä 
olen sinun Jumalasi; minä vahvistan 

sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua 
vanhurskauteni oikealla kädellä

 (Jesaja 41:10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 9:14-32 & 4. Mooses 7-8

Matteus 19:1-12 & 2. Mooses 10

Jesaja 54:14-17 AMPC; Luukas 1:69-71; 1. Johannes 4:4

vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, 
jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.” Ajattele tätä! 
Siinä sanotaan, että kaikki vastustajasi tulevat joutumaan 
häpeään. Jokainen, jolla on vihaa sinua kohtaan, joutuu 
nöyryytetyksi, häpeään. Tämä on Herran Sana.   

Herra sanoo vastustajia koskien Jesajan kirjassa 41:12: 
“Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan 
taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun 
kanssasi sotivat…” Tämä on sinun perintösi, koska sinä vaellat 
Hänen vanhurskaudessa!

Jesajan kirjassa 51:7 Hän käskee meitä olemaan 
pelkäämättä ihmisten pilkkaa. Sana on jo julistanut heidän 
tekojensa lopun: heidät nöyryytetään ja he joutuvat häpeään! 
Sinun tehtävänäsi on jatkaa vaellustasi vanhurskaudessa, 
kantaen vanhurskauden hedelmää. Raamattu sanoo: “Sinut 
vahvistetaan vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana 
väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana 
hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty” (Jesaja 54:14). Kunnia 
Jumalalle! Tämä on elämäsi. Vaella sen valossa.

Elän vanhurskauteen perustettuna, Henki johdattaa 
minua aina riemukkaassa voitossa. Kristus on voittoni ja 
vanhurskauteni. Hän on elämäni kirkkaus: Hänessä minä elän 
ja liikun, ja Hänessä on koko olemukseni. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Onko koettelemuksissa mahdollista olla iloisena? 
Todellakin on! Sellaista elämämme on kristinuskossa. 

Sillä ei ole väliä, mitä tulee vastaan, me pysymme rauhallisina 
ja ilon täyteisinä, koska me tiedämme lopun jo aivan alusta 
alkaen! Me voitamme aina.

2. Korinttolaiskirje 4:17 sanoo: “Sillä tämä hetkisen 
kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen 
ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti.” Tämä on 
Jumalan Sanaa, eikä sitä voida kumota. Ei ihme, että Jaakob 
sanoi: “Pitäkää sitä pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin 
koettelemuksiin” (Jaakob 1:2).

Sillä ei ole väliä, miten kovaksi paine yltyy, me emme 
koskaan sano: “En kestä tätä enää.” Vaan sen sijaan, 
me pysymme pystyssä vahvoina ja horjumattomina. Me 
emme koskaan hämmenny, sillä voittaminen on meidän 
luonteessamme. Kestämme kovissa haasteissa iloisin mielin; 
me olemme ”hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan 
kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä 

ILOISENA KOETTELEMUKSISSA 

torstai 2

Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon 
minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä 
lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo 

kaikessa ahdingossamme
 (2. Korinttolaiskirje 7:4).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 9:33-50 & 4. Mooses 9-10

Matteus 19:13-22 & 2. Mooses 11

Psalmi 40:2-3 AMPC; Jaakob 1:2-4 TPT

Minä elän ylivertaista elämää, ehdottoman voiton, menestyksen 
ja erinomaisuuden elämää! Elämäni on jatkuvasti voittavaa 
ja iloista elämää, jossa minulla on hallintavalta kaikenlaisten 
kriisien ylitse. Elämän vastoinkäymiset toimivat ylennyksenäni, 
sillä minut on rakennettu voittamaan. Halleluja!

TUNNUSTUS

ja pitkämielisiä, ilolla“ (Kolossalaiskirje 1:11). Kunnia 
Jumalalle!

Muista aina, että elämän vastoinkäymiset toimivat 
mahdollisuuksina suurenmoisuudellesi tulla niiden kautta 
testatuksi ja julkituoduksi. Näin ollen sinun tulee julistaa aina, 
kun kohtaat vastustusta: “Suurempi on Hän, joka on minussa 
kuin hän, joka on tässä maailmassa!” 

Voitto on hengessäsi. Apostoli Paavalilla oli tällainen 
ymmärrys, kun hän sanoi: “Minä iloitsen heikkoudestani 
ja toivotan haasteet tervetulleeksi” (2. Korinttolaiskirje 
12:9). Sinulla tulee olla samanlainen tietoisuus. Toivota 
haasteet tervetulleeksi! Kristus elää sinussa. Kun Hänen 
Sanansa on sydämessäsi ja suussasi, sinä kestät kaikenlaiset 
koettelemukset ja tulet aina voittamaan. Halleluja!
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perjantai 3
HÄN ON TEHNYT TERVEYTESI 

TÄYDELLISEKSI
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? 
(1. Korinttolaiskirje 6:19).

Jos todella uskot, että kehosi on Pyhän Hengen 
temppeli, sen tulisi tietää loppua fyysisille sairauksille 

kehossasi. Sinun tulee tietoisesti mietiskellä sitä tosiasiaa, että 
Pyhä Henki asuu sinussa elinvoimaisena ja aktiivisena. Hän 
kuljeskelee kehossasi pitääkseen sen terveenä.

Terveytesi tuli täydelliseksi, kun Kristus asettui sinuun 
asumaan. Psalmin kirjoittaja profetoi Psalmissa 138:8 KJV: 
“Herra tekee täydelliseksi sen, mikä minua koskee….” Tästä 
on tullut todellisuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Terveytesi on 
tehty täydelliseksi Hänessä. Halleluja!

Osana Pyhän Hengen palvelutyötä sinua kohtaan ja 
Hänen aikaansaamaa vaikutusta fyysistä kehoasi kohtaan, on 
sen huolehtiminen, että kehosi pysyy täydellisen terveenä. 
Tämän takia Hän opastaa sinua ravitsemaan Sanalla henkeäsi, 
sieluasi ja kehoasi. Ja siksi Hän myös johdattaa sinua 
terveellisen elämän viisaudella.
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 10:1-31 & 4. Mooses 11-13

Matteus 19:23-30 & 2. Mooses 12

Johannes 1:12-13; Jesaja 33:24; Roomalaiskirje 8:10-11 
ESV

Minä olen osanottajana Jumalan kaltaisuuteen, Jumalan 
tuhoutumaton elämä on minussa. Minä valitsen joka 
päivä terveenä ja vahvana olemisen. Jumalallinen terveys 
tekee työtään jokaisessa olemukseni säikeessä, jokaisessa 
verisolussani ja jokaisessa kehoni luussa. Halleluja!

TUNNUSTUS

Ota siis hallintavalta omasta terveydestäsi ja hallitse 
kehoasi Jumalan Sanalla. Kieltäydy alistumasta sairauksille. 
Jumalallinen terveys on Kristuksessa oleva syntymäoikeutesi 
ja luontosi. Valitse joka päivä terveenä ja vahvana oleminen. 
Halleluja! 
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lauantai 4

Ei ole olemassa mitään sellaista asiaa, minkä voisit 
kokea tänä päivänä elämässäsi, mutta joka tulisi 

yllätyksenä Jumalalle. Hän tunsi sinut ja tiesi kaiken elämääsi 
liittyvän jo ennen kuin sinä tulit tähän maailmaan. Hän 
suunnitteli elämäsi erinomaisesti Hänen kirkkauttaan varten. 
Joten älä anna minkään lannistaa sinua. Luota Häneen ja ole 
kärsivällinen. 

Raamattu sanoo, että Jumala edeltätunsi ja edeltämääräsi 
sinut Hänen Poikansa Jeesuksen kaltaisuuteen. Hän ennalta 
järjesteli elämäsi kunniaa ja erinomaisuutta varten. Hän 
sanoi Jeremialle: “Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin 
kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen 
profeetaksi” (Jeremia 1:5).

Tästä samasta Hän puhuu myös Efesolaiskirjeessä 
2:10 AMPC: ”Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä 
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut Kristuksessa Jeesuksessa, 
[uudeksi syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä, 
jotka Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut etukäteen) 
meille [kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän on 
valmistanut jo ennen aikaamme], että me niissä vaeltaisimme 
[eläen sitä hyvää elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt 

LUOTA HÄNEEN JA OLE 
KÄRSIVÄLLINEN

Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, 
hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 
kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion 
mukaan (Efesolaiskirje 1:5).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 10:32-52 & 4. Mooses 14-15

Matteus 20:1-16 & 2. Mooses 13

ja tehnyt valmiiksi meidän elettäväksemme].” 
Hän on jo suunnitellut elämäsi Hänen kunniakseen. Jopa 

silloinkin, kun asiat näyttävät menevän vaikeiksi, pysy Hänen 
täydellisessä tahdossa, pysymällä Sanassa. Hän on sanonut: 
“...kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 
rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat 
kutsutut” (Roomalaiskirje 8:28). Tämä toimii sen takeena.

Kun vaellat Herran kanssa, luota Häneen tietäen, että 
Hän ei koskaan epäonnistu ja että Hänen ajoituksensa on aina 
täydellinen. Jaakobin kirjeessä 1:4 sanotaan: “Ja kärsivällisyys 
tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset 
ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.” Sinä tarvitset 
kärsivällisyyttä, jotta voit elää tasapainoista, menestyksekästä 
ja vakaata kristityn elämää. Pidä luottamuksesi ja toivosi 
Hänessä elävänä, sillä Raamattu sanoo, että ne, jotka luottavat 
Häneen, eivät tule pettymään (Roomalaiskirje 5:5).

Rakas rakastava ja armollinen Isä, minä kiitän sinua 
siitä, että olet ennalta järjestellyt elämäni kunniaa ja 
erinomaisuutta varten. Olet asettanut minut kulkemaan 
sitä tietä, jota minun tulee kulkea. Henkesi kautta johdatat 
minua kaikkialla jatkuvassa voittoparaatissa! Minä vaellan 
voitossa, menestyksessä, rauhassa ja hyvinvoinnissa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Sananlaskut 3:5-6 AMPC; Jesaja 1:19 TLB; 
2 Korinttolaiskirje 2:14 MSG
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sunnuntai 5

Elämässäsi on kauneutta ja vetovoimaa, koska sinä olet 
Jumalan vanhurskaus. Kun vaellat vanhurskaudessa, 

ihmiset tulevat luoksesi kuulemaan Jumalan Sanaa, jotta 
heihin välittyisi se sama Jumalan vanhurskauden elämä ja 
luonto, joka on sinussa. 

Tämä tuo mieleen sen, mitä profeetta Jesaja sanoi Jesajan 
kirjassa 60:3: “Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, 
kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.” Vanhurskaus 
vetää puoleensa! Se vetää luoksesi ihmisiä, jotka tahtovat 
tuntea sinun Jumalasi ja palvella Häntä.  

Kiitos Jumalalle siitä, että tämä vanhurskaus ei ole 
jotain, minkä saamiseksi meidän pitäisi ponnistella. Kyse on 
Jumalan siunauksesta ja lahjasta sinulle Kristuksessa. Tämä 
vanhurskauden lahja aktivoitui ja tuli voimaan elämässäsi sillä 
hetkellä, kun sinä uudestisynnyit.

Näin ollen sinun tulee aina tunnustaa, että sinulla on 
Jumalan vanhurskaus. Tämä on tärkeää sen tähden, mitä 

VANHURSKAUDEN VETOVOIMA

Totisesti, tullaan sanomaan: Herrassa 
minulla on vanhurskaus ja voima; hänen 
luokseen tulevat ihmiset ja kaikki, jotka 
ovat kantaneet vihaa häntä vastaan, joutuvat 
häpeään (Jesaja 45:24 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 11:1-26 & 4. Mooses 16-17

Matteus 20:17-23 & 2. Mooses 14

Sananlaskut 11:30; Jesaja 60:2-4

luimme avausjakeemme alusta: “Totisesti, tullaan sanomaan: 
Herrassa minulla on vanhurskaus ja voima….” Kun julistat 
tätä, tulet löytämään itsesi tuomasta esiin yhä enemmän 
vanhurskauden hedelmää ja yhä suurempia vanhurskauden 
tekoja.

Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:16: “Te 
ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että 
teidän hedelmänne pysyisi….” Sinut on asetettu kantamaan 
pysyvää hedelmää sielujen voittamisessa, kun johdatat ihmisiä 
Kristuksen tykö. Halleluja! Tämä kuuluu osaltaan Jumalan 
vanhurskauden toimintaan elämässäsi.

Siunattu olkoon Jumala, joka on tehnyt minut hedelmää 
kantavaksi ja tuotteliaaksi sielujen voittamisessa ja kaikessa 
muussakin, koska Hänen elämänsä ja luontonsa on minussa! 
Minä vedän ihmisiä puoleeni tällä Jumalan kirkkaudella, joka 
on minussa. Evankeliumi tavoittaa minun kautta jokaisen 
maailmassani olevan ihmisen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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maanantai 6

Kristinuskossa usko toimii elämäntapanamme. Kun 
Raamattu kehottaa meitä nostamaan uskon kilven 

pahan palavia nuolia vastaan, tämä tarkoittaa, että uskosi on 
kilpi. Uskollasi sinä kykenet neutralisoimaan ja sammuttamaan 
kaikki pahan palavat nuolet.  

Demoniset voimat suuntaavat palavia nuoliaan sinua 
kohti, mutta sinä voit sammuttaa ne uskollasi. Esimerkiksi 
lannistuminen ja viha ovat vihollisen nuolia. Jotkut saattavat 
olla ihan vain itsekseen, mutta yhtäkkiä viha tai lannistuminen 
hyökkää heidän mieleensä. Nämä ovat vihollisen palavia 
nuolia.

Jotkut saattavat tuntea yhtäkkiä ikään kuin jonkin kovan 
iskevän heidän kylkeensä, vaikka mitään fyysistä esinettä tai 
persoonaa ei ole ollut paikan päällä. Nämä ovat pahan palavia 
nuolia. Jotkut toiset taas tuntevat äkillistä kovaa kipua jossain 
kohtaa kehoaan. Mutta kiitos Jumalalle, nämä vihollisen 
ampumat nuolet voidaan neutralisoida uskon kilvellä.

Raamattu sanoo: “Lapsukaiset, te olette Jumalasta 
ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on 
suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. Johannes 4:4). 

SUOJASI VIHOLLISTA VASTAAN 

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte 
sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet 
(Efesolaiskirje 6:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 11:27-12:1-17 & 4. Mooses 18-19

Matteus 20:24-34 & 2. Mooses 15

Efesolaiskirje 6:13-17 AMPC; Roomalaiskirje 4:19-20

Uskoni on elossa ja voittaa tänään kaikista maailmassa olevista 
vaaroista ja koettelemuksista huolimatta! Minä olen suojeltu 
ja turvassa. Olen niin kuin puu, joka on istutettu vesiojan 
äärelle, ja joka ojentaa juurensa kohti virtaa. Minä olen 
aina voitokas Kristuksessa Jeesuksessa! Minä olen voittanut 
maailman ja sen järjestelmät, koska minä asun Kaikkein 
Korkeimman suojassa ja kohoan korkeuksiin Hengen siivin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

1. Johannes 5:4 sanoo: “Sillä kaikki, mikä on syntynyt 
Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka 
on maailman voittanut, meidän uskomme.” Uskosi on se, 
mitä sinä tarvitset. Usko asettaa sinut Saatanan ja elämän 
olosuhteiden yläpuolelle. 

Muista, että sinun ei tarvitse etsiä ympäriltäsi kilpeä, 
jota kutsutaan uskoksi. Usko on sinun hengessäsi, aivan 
kuten Paavali ilmaisi asiasta ytimekkäästi Roomalaiskirjeessä 
12:3. Jatka uskosi rakentamista Sanan opiskelun ja Sanassa 
toimimisen kautta. Riippumatta siitä, mitä ympärilläsi 
tapahtuu, kieltäydy pelkäämästä: puhu Sanaa uskossa. Näin 
käytät uskon kilpeäsi Saatanan juonien ja strategioiden 
neutralisoimiseen. Pidä kiinni Jumalan Sanasta ja voittosi 
tulee olemaan aivan yhtä varma kuin mitä Sana on. Halleluja! 
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On tärkeää, että ymmärrät jumalallisten ohjeiden 
hengellisen puolen. Jumalalliset ohjeet ovat sinun 

elämäsi, joten ota ne aina vakavasti. Ymmärryksen puute 
hengellisen puolen totuudesta sekä vihastuminen johtivat 
Mooseksen tekemään vakavan virheen, joka maksoi hänelle 
sen, että hän ei saanut viedä Israelia luvattuun maahan.  

4. Mooseksen kirjassa Jumala ohjeisti Moosesta 
puhumaan kalliolle, jotta se antaisi vettä israelilaisille 
juotavaksi. Mutta kun Mooses saapui kallion luo, sen sijaan, 
että hän olisi puhunut Jumalan ohjeen mukaisesti kalliolle, 
Mooses iskikin sitä kädessään olevalla sauvalla. Vesi tuli kyllä 
ulos, mutta Jumala ei ollut tyytyväinen Moosekseen.

Mooseksen saama aiempi ohje 4. Mooseksen kirjassa 
17:6 oli, että hänen tuli lyödä kalliota, jotta se antaisi vettä, 
ja hän teki niin ja vesi tuli siitä ulos. Mutta nyt tällä kertaa, 
kalliota ei ollut määrä enää lyödä toista kertaa, koska tämä 
kallio oli Kristus (1. Korinttolaiskirje 10:4). Kristusta tuli lyödä 
ainoastaan yhden kerran, sen jälkeen Hänelle tulee puhua 

YMMÄRRÄ HÄNEN OHJEIDEN 
TAUSTALLA OLEVA TOTUUS

Tartu kiinni ohjeisiin; säilytä ne: pidä 
ne tallessa; sillä ne ovat sinun elämäsi 
(Sananlaskut 4:13 KJV).

tiistai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 12:18-44 & 4. Mooses 20-21

Matteus 21:1-11 & 2. Mooses 16

Roomalaiskirje 12:1-2; Kolossalaiskirje 1:9-10

siitä, mitä me tahdomme.
Vaikka Mooses olikin tottelematon lyödessään kalliota 

toista kertaa, vesi tuli siitä kuitenkin ulos. Mutta sillä ei saatu 
aikaiseksi sitä tulosta, jonka Jumala tahtoi. Tämä kertoo meille 
nyt jotain: kyse ei ole sinun toivomista tuloksista, vaan kyse 
on siitä, että onko asia oikein Jumalan silmissä. Onko Isä 
siihen tyytyväinen? 

Nämä Raamatusta lukemamme asiat ovat siellä sen 
tähden, että me oppisimme niistä (Roomalaiskirje 15:4). 
Harjoita hengellistä ymmärtämistä, hengellistä viisautta ja 
Hengessä vaeltamista. Se on kutsumuksesi. Ainoastaan tähän 
tapaan elämällä me voimme miellyttää Herraa kaikessa. 
Ymmärrä Hänen ohjeiden taustalla oleva totuus ja toimi 
niiden mukaisesti. Halleluja!

Minä olen täynnä Jumalan tahdon tuntemista kaikessa 
hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Minä vaellan 
arvokkaasti Herraa kaikessa miellyttäen. Kannan hedelmää 
kaikenlaisissa hyvissä töissä ja kasvan kaiken aikaa Jumalan 
tuntemisessa. Jumalallinen viisaus tekee minussa työtään 
kaiken aikaa, joka paikassa ja jokaisessa tilanteessa Isän 
kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen.

TUNNUSTUS
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Matteuksen evankeliumin luvussa 6 Jeesus opetti 
opetuslapsiaan rukoilemaan ja vaikka Hän ei 

sinänsä tarkoittanutkaan tätä rukousta rituaalinomaisesti 
toistettavaksi, Hän sanoi kuitenkin jotain todella syvällistä 
jakeessa 11: “Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 
leipämme” (Matteus 6:11).

Muista, että tämä tapahtui jo ennen Hänen tuoman 
Kuningaskunnan tulemista. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalalla 
on suunnitelma jokaista varten. Sana “leipä” on tässä kohtaa 
symbolinen. Kyseessä ei ole mikään perusruoka, jonka 
valmistat jauhoista ja vedestä koostuvasta taikinasta. Sen 
sijaan, tässä puhutaan tämän päivän tarpeiden täytöstä. 
Kaikesta siitä, mitä sinä tarvitset tänä päivänä, jotta voit 
elää iloisesti ja täyttää näin Jumalan tarkoitusta elämässäsi. 
Halleluja! 

Kun luin tästä vuosia takaperin, minulle valkeni, että 
minulla on paljon ylijäämää jokapäiväisestä leivästäni; 
kaikesta siitä, mitä minulle on kertynyt ajan saatossa, mutta 
jota en ole saanut otettua haltuuni. Sitten sanoin: “Jeesuksen 
Nimessä, minä vastaanotan ne kaikki!” Koska tämä Jumalan 
jokapäiväinen leipä ei myöskään vanhene.

Hän sanoi Joelin kirjassa 2:25: “Ja minä palautan teille 

KUTSU TARPEIDEN TÄYTTÖSI ESIIN  

Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään 
ja  jumal i suuteen tarv i taan,  hänen 
tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään 
(2. Pietarin kirje 1:3).

keskiviikko 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 13:1-37 & 4. Mooses 22-23

Matteus 21:12-17 & 2. Mooses 17

Psalmi 121:1-2 NIV; Psalmi 23:1; Psalmi 68:19; 
Matteus 7:11

takaisin ne vuodet, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka 
ja kalvajasirkka söivät...” Jos Hän voi palauttaa kaiken tämän, 
silloin Hänellä ei ole olemassa näissä minkäänlaista eräpäivää.

Jos et ole vielä koskaan ottanut haltuusi sitä, mikä kuuluu 
sinulle koko siltä ajalta, kun olet ollut kristittynä, silloin olet 
elänyt elämääsi alhaisemmalla tasolla, vaikka taivaalliselle 
tilillesi onkin kertynyt rikkauksia. 

Mutta hyvä uutinen on tässä kohtaa se, että sinä voit 
kutsua jopa juuri nyt tätä tarjontaa tulemaan esiin, kun teet 
uskon täyteisiä tunnustuksia. Avausjakeemme sanoo, että 
Hän on tehnyt kaiken sinun saatavillesi, mitä tarvitset elämään 
ja jumalisuuteen (2. Pietari 1:3). Kutsu ne esiin Jeesuksen 
Nimessä.

Minut on kytketty loppumattomaan tarpeiden täyttöön, 
koska olen Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen! 
Näin ollen minä olen tarpeiden täyttö tietoinen. Mutta minä 
en katso ihmisten suuntaan; työnantajaani tai hallitukseen, 
vaan katson ainoastaan Jumalaan, sillä Hänen tarpeiden 
täyttö järjestelmänsä on ehtymätön. Minä kieltäydyn 
elämästä ainaisissa tarpeissa tai rahattomana. Minulle 
jaetaan taivaasta käsin joka päivä taivaan hyvyyttä. 
Yliluonnollinen tarpeiden täyttö toimii elämässäni ja siksi 
vaellan yltäkylläisyydessä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Avausjakeemme näyttää, että Sana on voimallinen 
ohjaamaan mieltäsi ajattelemaan kaiken aikaa 

oikeilla tavoilla: Kuningaskunnan tavoilla. Joku saattaa nyt 
sanoa: “Tiedäthän, että minä olen afrikkalainen, aasialainen, 
amerikkalainen tai eurooppalainen, joten ajattelen siten”; ei! 
Jos olet uudestisyntynyt, sinä olet Jumalan Kuningaskunnassa, 
joten sinun tulee ajatella taivaan kansalaisen tavoin.

Raamattu sanoo: “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). Jos tahdot 
olla menestyksekäs Kristuksessa Jeesuksessa ja jos tahdot elää 
Kuningaskunnan elämää, sinun täytyy ajatella siten, miten 
Kristus tahtoo sinun ajattelevan.

Roomalaiskirje 12:2 sanoo: ”Älkää mukautuko tämän 
maailman menoon, vaan muuttukaa (transfiguroitukaa) 
mielenne uudistuksen kautta, niin että osaatte arvioida, 
mikä on se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan tahto.” 

AJATTELE KUNINGASKUNNAN 
TAVOILLA

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan 
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kasvatukseksi vanhurskaudessa
 (2. kirje Timoteukselle 3:16).

torstai 9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:1-26 & 4. Mooses 24-26

Matteus 21:18-32 & 2. Mooses 18

Roomalaiskirje 12:2 NIV; 2 Korinttolaiskirje 5:17; 
1. Timoteus 4:15

Jumalan Sanassa vaeltaminen ja mielesi uudistaminen Sanalla 
on kaikkein helpoin asia kristitylle, sillä Sana on koko elämäsi.  

Sinä olet saanut syntysi Sanasta (1. Pietari 1:23). Sinussa 
on Sanan elämä, joten sinun on helppo havainnoida ja 
tarkastella elämää Sanan näkökulmasta käsin katsottuna. 
Sinun on myös helppo ajatella ja elää Kuningaskunnan tavoilla 
ja saada myös Kuningaskunnan mukaisia tuloksia.   

Jumalan Sana on elämäni. Sana ohjaa mieltäni ajattelemaan 
ja elämään Kuningaskunnan tavoilla ja myös saamaan 
Kuningaskunnan mukaisia tuloksia. Kun meditoin jatkuvasti 
Sanaa, mieleni tulee ohjelmoiduksi tuottamaan suuria voittoja 
ja erinomaisuutta. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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perjantai 10

Saatanan on todella helppo käyttää sellaisia ihmisiä, 
joissa on jotakin hänestä, kuten esimerkiksi itsekkyyttä 

ja ahneutta. Itsekäs ihminen ei vaella Jumalan rakkaudessa. 
Rakkaus hallitsee itsekkyyden ylitse. Jumalan rakkaus on 
armollinen. Ihmisen sydämestä löytyvä itsekkyys toimii 
kutsuna saatanallisille vaikutuksille, sillä Saatana on 
itsekkyyden alkuunpanija. 

 Tämän takia sinun tulee välttää itsekkyyttä ja ahneutta 
sekä myös kaikkia muitakin Saatanan luonteen mukaisia 
piirteitä. Älä päästä minkäänlaisia Saatanan piirteitä itseesi. 
Jeesus sanoi: “...maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä 
ei ole mitään” (Johannes 14:30). Saatanalla ei ollut mitään 
Jeesuksessa. Saatanalla ei ollut Jeesuksessa mitään sellaista, 
mistä hän olisi voinut esittää vaatimuksia tai mitään, mihin 
hän olisi voinut Jeesuksessa vaikuttaa.

Näin tämän tulisi mennä myös sinun kohdallasi. Saatanan 
ei tulisi löytää sinusta mitään, mikä vetää häntä puoleensa tai 
mitään, mitä hän voisi käyttää oman agendansa edistämiseen. 
Siksi sinun tulee vaeltaa aina rakkaudessa. Rakkaus on 
vastalääke itsekkyydelle ja ahneudelle. Ja sinun tulee myös 

SINUSSA EI TULE OLLA MINKÄÄNLAISIA 
SAATANAN PIIRTEITÄ

En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, 
sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa 
hänellä ei ole mitään (Johannes 14:30).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:27-52 & 4. Mooses 27-28

Matteus 21:33-46 & 2. Mooses 19

Galatalaiskirje 5:16; 1 Korinttolaiskirje 13:4-8 AMPC; 
Jaakob 4:7

aina puhua totta. 
Sananlaskut 6:16-19 nostaa esiin Saatanan luonteen 

mukaisia piirteitä, joita sinun tulee välttää. Siinä sanotaan: 
“Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa 
kauhistuu: ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka 
vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia 
miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää 
todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa 
veljesten kesken.”

Raamattu sanoo: “Älkääkä antako perkeleelle 
sijaa” (Efesolaiskirje 4:27). Älä salli tai anna tilaa hänen 
luonteenpiirteille omassa elämässäsi. Vaella Jumalan valossa 
— Hänen Sanassa — ja silloin kaikki se, mikä on Saatanasta ja 
pimeydestä tulee karkotetuksi pois luotasi. 

Tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole 
mitään! Jumalan Sana, josta olen saanut syntyni on täydellinen 
ja turmeltumaton. Näin ollen minussa ei ole minkäänlaista 
pimeyttä. Minussa on elämän valo: elämässäni ei ole mitään, 
mikä tuottaisi pimeyttä. Kaikessa, mitä teen, on oikeanlaiset 
ja epäitsekkäät motiivit. Jumalan rakkaus on vuodatettu 
sydämeeni Pyhän Hengen kautta. Aamen.

TUNNUSTUS
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Eikö ole upeaa, miten me elämme jo niissä siunauksissa, 
joista Israel tulee nauttimaan kansakuntana vasta 

tuhatvuotisessa valtakunnassa. Yhtenä esimerkkinä tästä toimii 
vanhurskauden lahja. Me olemme syntyneet vanhurskauteen, 
mutta he alkavat nauttimaan vanhurskaudesta vasta 
tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Jeremian kirja 23:5 sanoo: “Katso, päivät tulevat, sanoo 
Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; 
hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on 
tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.” Tässä on kyse 
tuhatvuotisesta valtakunnasta. Seuraava jae 6 sanoo: “Hänen 
päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä 
on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 
vanhurskautemme'.” 

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Herra tulee olemaan 
heidän vanhurskautena. He eivät tule tuhatvuotiseen 
valtakuntaan oman vanhurskautensa kautta eläen tai luottaen 
omaan vanhurskauteensa; ei, vaan he tulevat luottamaan 
Hänen vanhurskauteen, jonka he ristiinnaulitsivat. Mutta 
me elämme jo Seurakuntana Jumalan vanhurskautena 
Kristuksessa Jeesuksessa.

VANHURSKAUTEEN SYNTYNYT

Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut 
sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut 
sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, 
pakanoille valkeudeksi (Jesaja 42:6).

lauantai  11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 14:53-72 & 4. Mooses 29-31

Roomalaiskirje 3:21-22 NIV; Roomalaiskirje 5:1 AMPC

Tästä samasta on kyse myös oikeutuksen kohdalla. 
Raamatussa puhutaan Jesajan kirjassa 45:25 KJV tuhatvuotista 
valtakuntaa koskien näin: “Herrassa tulee oikeutetuksi koko 
Israelin siemen, ja hän on heidän kirkkautensa.” He tulevat 
saamaan oikeutuksensa tuhatvuotisessa valtakunnassa, kun 
taas me olemme saaneet oikeutuksen ja tulleet oikeutetuiksi 
jo 2000 vuoden ajan. 

Roomalaiskirje 5:1 sanoo, että meidät on oikeutettu, 
tarkoittaen sitä, että meidät on julistettu vanhurskaiksi. 
Apostolien teot 13:39 sanoo Hänestä (Jeesuksesta 
Kristuksesta), että kaikki, jotka uskovat Häneen tulevat 
Hänessä vanhurskautetuiksi kaikesta siitä, mistä he eivät vielä 
voineet tulla vanhurskautetuiksi Mooseksen lain kautta. Me 
nautimme nyt siitä, mitä juutalaisille on luvattu tuhatvuotiseen 
valtakuntaan. Halleluja!

Minä olen syntynyt vanhurskauteen, jotta voin tuottaa Isän 
kunniaksi vanhurskauden tekoja ja hedelmää. Minä iloitsen 
tästä vanhurskauden lahjasta, joka on testamentattu minulle 
Jeesuksen Kristuksen kuolemassa. Sen ansiosta hallitsen 
vanhurskaudessa elämän olosuhteiden ja tämän maailman 
haasteiden ylitse, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

Matteus 22:1-14 & 2. Mooses 20
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Totuus vapauttaa, nostaa, siunaa ja muuttaa. Totuus 
inspiroi ja energisoi sinua. Ja mikä sitten on totuus? 

Totuus on Jumalan Sana. Johannes 17:17: “...sinun sanasi 
on totuus.” Kaikkeen totuuteen johdattaminen kuuluu Pyhän 
Hengen palvelutyöhön. Se on jotain, mitä Jumala tahtoo sinun 
elämääsi. Hän on Itse totuuden henki. Totuus on todellisuutta.

Herra näytti minulle eräänä päivänä näyssä jotain todella 
merkittävää totuuden tuntemista ja siinä vaeltamista koskien. 
Olen maininnut tästä useilla eri foorumeilla, mutta tämä on 
toistamisen arvoista. Kyse on siitä miehestä, joka oli saanut 
syöpädiagnoosin ja hänelle sanottiin, että hänellä on enää 
vain vähän aikaa jäljellä.

Mutta Herra näytti minulle sitten tämän saman miehen 
näyssä sanoen: “Katso häntä, hän on saanut syöpädiagnoosin, 
joten siksi hän uskoo, että hänellä on syöpä. Mutta 
todellisuudessa hänessä ei ole minkäänlaista syöpää.” Katsoin 
sitten tätä miestä ja hänen kehossaan ei ollut syöpää.

Tämä tarkoittaa, että faktojen valossa syöpä oli olemassa, 
mutta kun faktojen päälle laitetaan totuus, silloin faktat 
muuttuvat ja linjautuvat totuuden suuntaisesti. Monet eivät 

KIINNITÄ KATSEESI TOTUUTEEN
Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus 
on tekevä teidät vapaiksi (Johannes 8:32).

sunnuntai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 15:1-20 & 4. Mooses 32-33

Matteus 22:15-22 & 2. Mooses 21

Joona 2:8; Roomalaiskirje 4:20-21; 
2 Korinttolaiskirje 4:16-18

ole ymmärtäneet tätä. Mutta juuri näin Jumalan kanssa 
vaelletaan ja eletään. Sinä asetat Hänen Sanansa - totuuden 
- faktojen ja elämän olosuhteiden yläpuolelle.

Tämä tuo mieleen sen, mitä 2. Korinttolaiskirje 4:18 
sanoo: “...sillä näkyväiset ovat ajallisia…”; tämä tarkoittaa, 
että ne ovat muutokselle alamaisia. Se liikakasvu tai kasvain 
saattaa kyllä olla siellä, mutta Jumalan Sana - joka on TOTUUS 
ja todellisuus - sanoo, että sinä olet täydellinen Kristuksessa.

Älä tuijota niihin faktoihin, vaan kiinnitä katseesi 
totuuteen, Jumalan Sanan todellisuuteen, joka vahvistaa 
ja takaa sinulle kirkkauden täyteisen elämän voitossa, 
jumalallisessa terveydessä ja hallintavallassa. Kunnia Jumalalle!

Rakas Isä, sinun Sanasi on totuus, johon kiinnitän katseeni. 
Sanasi takaa minulle menestyksen, jumalallisen terveyden, 
voiton, hallintavallan ja kirkkauden täyteisen elämän 
Kristuksessa. Minä menen eteenpäin kirkkaudesta kirkkauteen, 
kun elän Sanassasi, joka tuottaa elämääni sitä todellisuutta, 
josta se puhuu, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 13

Sanaan “voima” viitataan kahdesti ylempänä olevassa 
jakeessa. Mutta nämä kaksi sanaa eivät tarkoita 

samaa asiaa. Ensimmäisessä kohdassa sanotaan: “Katso, 
minä olen antanut teille voiman”; joka on käännetty 
kreikan sanasta “exousia”, joka tarkoittaa auktoriteettia. 
Toinen kohta tulee kreikan “dunamis” sanasta, joka taas 
tarkoittaa voimaa, työskentely kyvykkyyttä. Jeesus antoi 
meille ehdottoman auktoriteetin kaiken vihollisen voiman, 
työskentely kyvykkyyden ylitse.

Auktoriteetin ja kyvykkyyden välillä on ero. Otetaan tästä 
esimerkkinä oman asuinmaasi presidentti. Yksityishenkilönä 
hän ei kykenisi vastustamaan maasi armeijaa, mutta hänen 
takana on valtion auktoriteetti! Kun hän harjoittaa ylintä 
käskyvaltaa armeijan ylitse, heidän on pakko totella!

Puolustusvoimat ovat kaikkine sota-aseineen presidentin 
käskyvallan alaisuudessa. Kun hän antaa käskyn, he ovat 
velvollisia tottelemaan. Armeijalla on voimaa, painoarvoa ja 
substanssia, mutta presidentillä on auktoriteetti. Auktoriteetti 
muuttaa kaiken.

Sillä ei ole väliä, miten paljon valtaa ja voimaa vihollinen 

AUKTORITEETTI KAIKEN VIHOLLISEN 
VOIMAN YLITSE

Katso, minä olen antanut teille voiman 
tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea 
vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava (Luukas 10:19 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 15:21-47 & 4. Mooses 34-36

Matteus 22:23-33 & 2. Mooses 22

Matteus 28:18-20; Filippiläiskirje 2:9-10; Efesolaiskirje 2:6

pystyy käyttämään ja keräämään; sinulle on annettu 
auktoriteetti hänen ylitse Jeesuksen Nimessä. Raamattu 
sanoo, että Hänen Nimensä on: “Paljon korkeammalla 
kaikkia hallituksia, auktoriteetteja, voimia ja herruuksia, 
jokaisen hallitsijan arvonimen yläpuolella, jota käytetään 
tässä Ajassa sekä tulevassa Ajassa.” (Efesolaiskirje 1:21 
WNT). Halleluja!

Kun tämä sama Jeesus sanoo sinulle: “eikä mikään ole 
teitä vahingoittava,” sinun on parempi uskoa ja toimia siinä. 
Luetaan, mitä Hän kertoo meille 1. Johanneksen kirjeessä 
4:4: “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet 
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka 
on maailmassa.” Mikä upea uutinen!

Ei ihme, että psalmin kirjoittaja vahvisti tämän: “Herra on 
minun valoni ja pelastukseni: ketä minä pelkäisin? Herra 
on minun elämäni voima: kenen tähden minä vapisisin?” 
(Psalmi 27:1). Sinulla ei ole mitään pelättävää tässä elämässä. 
Joten hallitse menemään joka päivä Jeesuksen Nimessä. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
Kristuksessa oleva auktoriteettini on täydellinen ja ehdoton. 
Minkäänlainen pahuus eikä yksikään demoni pysty 
vastustamaan sitä! Minut on asetettu Kristuksen kanssa 
istumaan paljon korkeammalle kaikkia henkivaltoja ja 
voimia sekä kaikkea, mikä liittyy Saatanaan. Minä hallitsen 
olosuhteiden ylitse. Halleluja! 
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Kristittynä elämässäsi oleva Jumalan suosio on 
erottanut ja pätevöittänyt sinut olemaan päänä 

hännän sijasta; olemaan parhaana ja vastaanottamaan 
kaikkein parhaimman. Psalmi 5:12 KJV sanoo: “Sillä sinä, 
Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä suosiollasi 
niinkuin kilvellä.”

Ole aina tietoisena siitä, että sinä olet saanut osaksesi 
jumalallisen suosion. Efesolaiskirje 1:6 sanoo, että Hän on 
hyväksynyt meidät siinä rakastetussa. Hyväksyä sana tulee 
tässä kohtaa kreikan sanasta “charitoō”, joka viittaa suuren 
suosion saamiseen.

Tämä on sama sana, jonka enkeli toi Marialle Luukkaan 
evankeliumissa 1:28 KJV: “Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä 
enkeli sanoi: Tervehdys sinulle, joka olet saanut osaksesi 
suuren suosion, Herra on sinun kanssasi: sinä olet siunattu 
naisten joukossa.” Jos enkeli tulisi tänään sinun luoksesi, 
hän käyttäisi tätä samaa ilmaisua, koska sinua koskien on 
jo kirjoitettu, että sinä olet siunattu ja olet saanut osaksesi 

OLET SAANUT SUUREN SUOSION 
OSAKSESI

Mutta hänestä on teidän olemisenne 
Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille 
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja 
pyhitykseksi ja lunastukseksi 
(1. Korinttolaiskirje 1:30).

tiistai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 16:1-20 & 5. Mooses 1-2

Matteus 22:34-46 & 2. Mooses 23

Psalmi 5:12 NIV; 1. Mooses 39:21-23; Daniel 1:9

suuren suosion!
Paavali puhui avausjakeessamme tästä Korinton 

kristityille, kun hän kutsui heitä pyhitetyiksi. “Pyhitys” sana 
tulee kreikan “hagiasmos” sanasta ja se tarkoittaa Jumalaa 
varten erotettuna olemista, erottautumista Kristukselle. 
Sinusta on tullut Jumalan ystävä.

Luukkaan evankeliumissa 2:52 KJV kirjoitetaan Mestarista: 
“Ja Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja suosiossa Jumalan sekä 
ihmisten edessä.” Tiesitkö, että tämä sama pitää paikkansa 
myös sinun kohdallasi? Sinulla on Jumalan ja ihmisten 
suosio. Toivota siis suosio päivittäin tervetulleeksi elämääsi. 
Elämäsi on tullut Jumalan jumalallisen suosion kaunistamaksi. 
Tunnusta tätä joka päivä sinua itseäsi koskien. Halleluja!

Elämässäni oleva Jumalan suosio on pätevöittänyt minut 
olemaan paras ja vastaanottamaan kaikkein parasta. Nyt 
ja aina, jokaisessa paikassa ja kaikessa, mitä teen, Jumalan 
yliluonnollinen suosio tulee julki minun parhaakseni. Suosio 
avaa minulle sellaisia ovia ja mahdollisuuksia, joita ei voida 
selittää inhimillisesti. Minä olen tietoisena tästä suosion 
vaikutuksesta elämäni asioiden kulkuun. Halleluja!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 15

Jokainen kristitty, joka on tehokkaana sielujen 
voittamisessa ja Evankeliumin eteenpäin viemisessä, on 

merkattu Jumalan siunauksilla. Saatana ottaa myös tällaiset 
pyhät kohteekseen. Jos olet esimerkiksi runsaskätinen antaja 
Jumalan huoneessa, silloin Taivas ja enkelit merkkaavat sinut 
siunauksia varten, mutta Saatana merkkaa sinut myös omia 
hyökkäyksiään varten.

Mihin Saatana hyökkää? Mitä hän tavoittelee? Kyse ei 
ole työstäsi. Hän tietää, että sinä et sponsoroi Evankeliumia 
vain sen tähden, että sinulla on hyvä työpaikka. Kyse ei ole 
myöskään rahoistasi, sillä hän tietää, että jos hän hyökkää 
raha-asioitasi vastaan, sinä voit aina saada lisää rahaa. Hän 
tavoittelee elämässäsi olevaa Jumalan Sanaa. Hän tietää, että 
se on sinun salaisuutesi. Hän tietää, että Sana on inspiraatiosi 
ja voimasi lähde.

Sinä et ollut sitoutuneena Jumalan asioihin ja taloudelliseen 
antamiseen Jumalan huoneessa ennen kuin kuulit Sanan, joka 
muutti elämäsi saaden sinut sitoutumaan varojesi ja elämäsi 
osalta Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin levittämiseen. Joten 
kyse on siis Sanasta! Paholainen yrittää viedä sinulta Sanan 
pois tai lannistaa sinua sen suhteen. Hän yrittää pitää sinut 
pois seurakunnasta. Hän pyrkii saamaan ongelmia sinun ja 
niiden välille, jotka opettavat sinulle Sanaa.

OLE TIETOINEN SAATANAN TEMPUISTA

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, 
perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva 
jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä
 (1. Pietarin kirje 5:8).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 1:1-25 & 5. Mooses 3-4

Matteus 23:1-12 & 2. Mooses 24

1 . Pietari 5:8-11; Efesolaiskirje 6:10-11 AMPC

Kuten avausjakeemme sanoo: “Olkaa raittiit, valvokaa…” 
(1. Pietari 5:8). Varjele sydämessäsi olevaa Sanaa. Anna Sanan 
upota aina syvälle henkeesi meditoimisen kautta. Pysy aina 
siinä yhteisössä, jossa sinulle opetetaan Sanaa ja iloitse aina 
Herrassa. 

Mitä sitoutuneempi olet Jumalan asioihin ja Jumalan 
huoneeseen, sitä valppaampi sinun tulee olla hengessä, 
rakkaudessa ja nöyryydessä vaeltamisen suhteen. Jatka 
kasvuasi Jumalan Sanan tuntemisessa ja puhu usein kielillä. 
Täyty Hengellä, koska silloin hengellinen terävyytesi ja 
herkkyytesi tulee olemaan aina huipussaan.

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka opastaa ja ohjaa 
minua sitä tietä pitkin, jota minun tulee kulkea. Kiitos tästä 
etuoikeudesta ja siunauksesta, että saan olla sitoutuneena 
Evankeliumin eteenpäin viemiseen. Minä en salli minkään 
tulla heikentämään intoani tai estämään minua tekemästä 
parastani Evankeliumin työssä. Täytyn jatkuvasti Hengellä, 
olen hengellisesti hereillä ja herkkänä kaiken aikaa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



40

finnish

torstai 16

Jeesuksen Kristuksen Seurakunta on väkevä, 
lannistumaton voima. Yksikään instituutio, valta, 

hallitus tai yhteisö ei voi vastustaa sitä. Tämä johtuu siitä, 
että Jeesuksella on herruus ja hallintavalta valtojen ja 
voimien ylitse; kaikkien valtojen, auktoriteettien, hallitusten 
ja olemassa olevien voimien. Ja tämä kaikki on Seurakunnan 
parhaaksi.

Seurakunta on valtaistuimella yhdessä Hänen kanssaan. 
Meidän tulisi olla täysin tietoisia Kristuksessa olevasta 
auktoriteetistamme. Raamattu sanoo Jeesuksesta näin: 
“Hän on paljon korkeammalla kaikkea hallintavaltaa, 
auktoriteettia, voimaa, johtoa ja kaikkea muutakin - eikä 
ainoastaan vain tässä maailmassa vaan myös tulevassa” 
(Efesolaiskirje 1:21 NLT). Ja seuraavan jakeen 22 luimme jo 
avausjakeestamme.

Siinä sanotaan: “Jumala on laittanut kaiken Kristuksen 
auktoriteetin alaisuuteen ja tehnyt hänet pääksi kaiken 
yläpuolelle seurakunnan parhaaksi” (Efesolaiskirje 
1:22 NLT). Jumala antoi tämän auktoriteetin Kristukselle 

HÄNEN AUKTORITEETTI ON MEIDÄN 
PARHAAKSI 

Jumala on laittanut kaiken Kristuksen 
auktoriteetin alaisuuteen ja tehnyt hänet 
pääksi kaiken yläpuolelle Seurakunnan 
parhaaksi (Efesolaiskirje 1:22 NLT).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 1:26-56 & 5. Mooses 5-7

Matteus 23:13-22 & 2. Mooses 25

Efesolaiskirje 2:5-6 AMPC; Kolossalaiskirje 1:9-10

Seurakunnan parhaaksi. Hän on jo tehnyt tämän! Kaikesta 
tästä Jeesukselle annetusta auktoriteetista ja vallasta ei ole 
kuitenkaan mitään hyötyä, jos me (Seurakunta) emme käytä 
sitä. Se on annettu meille käyttämistä varten. Hän antoi meille 
Nimensä, jotta me pitäisimme sen kautta Saatanan kurissa ja 
hallitsisimme elämän olosuhteiden ylitse.

Hän on laittanut meidät hallitsemaan tätä maailmaa, 
pitääksemme sen kurissa Hänen vanhurskautensa, kunniansa 
ja armonsa kautta. Siksi sinun tulee julistaa joka päivä: 
“Minä hallitsen Saatanan ja tämän maailman voimien ylitse!” 
Halleluja!

Kieltäydy alistumasta minkäänlaisten olosuhteiden 
alaisuuteen; käytä Jeesuksen auktoriteettia. Käytä Hänen 
Nimeä. Kaikki auktoriteetti on puettuna Hänen Nimeensä. 
Käytä sitä päivittäin.

Jeesuksella on kaikki valta ja auktoriteetti, ja Hän on paljon 
korkeammalla kaikkia kuninkaita, presidenttejä ja hallituksia. 
Ja nyt tässä Nimessä minä vastustan pimeyden voimia, jotka 
pyrkivät kääntämään kansakuntia omia kansalaisiaan vastaan 
niin, että he eivät pääsisi enää kokemaan omassa maassaan 
olevaa Jumalan hyvyyttä. Heidän pyrkimykset ja manipulaatiot 
jäävät hedelmättömiksi ja tehottomiksi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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perjantai 17

Tässä lopunajassa vihollisen strategiana on tuhota 
monia pelolla ja petoksella. Mutta me voimme 

puuttua petoksiin ja poistaa petosten vaikutukset tekemällä 
totuutta tunnetuksi. 

Tämän takia me olemme niin kiitollisia Jumalalle 
Rapsodia Todellisuuksista päivän sanasta. Koska tämän kautta 
me olemme tuomassa totuutta päivittäin tunnetuksi kaikissa 
maailman kansakunnissa ja kaikilla maailman eri kielillä. 
Siunattu olkoon Jumala!

Osallistu tähän suureen liikehdintään, jonka kautta me 
viemme totuutta jokaiseen maailman kolkkaan, kun jaamme 
Rapsodia Todellisuuksista päivän sanaa kaikille eri kielille 
käännettynä kaikissa maailman kansakunnissa. Jumala tahtoo 
suojella omiaan. Hän tahtoo opastaa ja johdattaa omaa 
kansaansa. Ja Hän tekee sen Sanansa ja Pyhän Henkensä 
kautta.

Tehdään Hänen totuutensa tunnetuksi. Kun ihmiset eivät 
tunne Jumalan Sanaa, he tulevat petetyiksi, ryöstetyiksi ja 
tuhotuiksi. Jumala sanoi: “Minun kansani tuhoutuu tiedon 
puutteeseen.” Sinun ei tulisi ainoastaan kasvaa kaiken aikaa 
Jumalan tuntemisessa, vaan myös auttaa toisia tuntemaan 

TEE TOTUUS TUNNETUKSI

Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus 
on tekevä teidät vapaiksi (Johannes 8:32).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 1:57-80 & 5. Mooses 8-10

Matteus 23:23-39 & 2. Mooses 26

1. Johannes 4:1; 1. Johannes 4:5-6; Psalmi 91:4

Sanaa.
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 28:19: “Menkää 

siis ja opettakaa kaikkia kansoja….” Toisin sanottuna, opeta 
heille totuutta. Näytä heille se, miten heidän tulee elää, 
jotta he eivät tulisi petetyiksi. Jokainen, joka on tietämätön 
Jumalan Sanan suhteen, on pimeydessä, sillä Jumalan Sana 
on totuus ja valo.

Sama koskee kaikkia, joilla ei ole Pyhää Henkeä, sillä 
Pyhä Henki on totuuden Henki. Hän on Se, joka opastaa sinut 
kaikkeen totuuteen, jotta et ainoastaan vaella itse totuudessa, 
vaan teet myös totuutta toisille tunnetuksi. Hänen totuus 
(Hänen Sanansa) on kilpesi ja suojasi (Psalmi 91:4). Siksi 
sinun tulee pitää huomiosi Sanassa. Sana vapauttaa sinut ja 
karkottaa pimeyden.

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka aikaansaa sen, että vaellan 
ja pysyn totuudessa sekä täydellisessä tahdossasi. Kun 
lapsesi tekevät eri puolilla maailmaa totuutta tunnetuksi, 
vanhurskautesi tulee perustetuksi kaikkeen maailmaan, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



44

finnish

Joskus yritämme saada Jumalaa tekemään jotain 
maailmalle, kun ihmiskunta tuskailee ahdingoissaan, 

tajuamatta sitä, että me olemme itse asiassa Jumalan toivo 
tälle maailmalle. Me olemme Hänen ojennettuna siunausten 
käsivartena maailmalle. Hän on siunannut meitä ja tehnyt 
meidät Hänen siunauksensa kantajiksi maailman suuntaan.

Hänen Sanansa sanoo, että Hän on tehnyt kaiken 
kauniiksi. Hän loi ihmiskunnan elämään rauhassa, ilossa, 
turvassa, menestyksessä ja yltäkylläisyydessä. Ja Hän tahtoo, 
että me pidämme asiat tällä mallilla. Meidän on määrä katsoa 
niihin maailman kansakunnissa tapahtuviin asioihin, jotka 
eivät ole yhdenmukaisessa linjassa Jumalan tahdon kanssa 
ja aikaansaada niihin sitten muutoksia. Meidän tulee tutkia, 
mikä on Jumalan hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen tahto täällä 
maan päällä (Roomalaiskirje 12:2).

Tämä tuo mieleeni Jeesuksen sanat Matteuksen 
evankeliumista 18:18: “Totisesti minä sanon teille: kaikki, 
minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja 
kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty 
taivaassa.” Ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa: me annamme 
Jumalan kirkkauden näkyä täällä maan päällä. Me annamme 
tilaa Hänen tahdolleen. Me sallimme Jumalan hyvien asioiden 

SINÄ OLET JUMALAN TOIVO 
MAAILMALLE

Silloin minä sanoin: Katso, minä tulen- 
kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään 
sinun tahtosi, Jumala (Heprealaiskirje 10:7).

lauantai 18
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 2:1-20 & 5. Mooses 11-12

Matteus 24:1-11 & 2. Mooses 27

Jeremia 1:10-12; Roomalaiskirje 8:19-21 AMPC;
 Markus 16:15-18

tulemisen tähän maailmaan.
Meidän tehtävänämme on turvata kaikkea tässä 

maailmassa ja määrittää, mikä on hyväksyttävää ja linjassa 
Jumalan täydellisen tahdon kanssa, ja tuoda se sitten tähän 
maailmaan. Se on kutsumuksemme. Ei ihme, että Raamattu 
sanoo: “Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa 
Jumalan lasten ilmestymistä…itse luomakuntakin on tuleva 
vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten 
kirkkauden vapauteen…” (Roomalaiskirje 8:19-22).

Me olemme toivona maailmalle ilon, vanhurskauden, 
rauhan ja menestyksen suhteen. Me olemme niitä, jotka 
vapauttavat maailman turmeluksen orjuudesta Jumalan 
poikien kirkkauden vapauteen, ja me teemme juuri sitä. 
Halleluja!

Minä olen Jumalan ojennettuna siunauksen käsivartena 
maailmalle, toivon majakkana kivuissa kamppailevalle 
maailmalle. Herra levittää vanhurskauttaan minun kauttani 
ja tuo tähän luomakuntaan uusia asioita, erinomaisuutta, 
täydellisyyttä, kauneutta ja elämää, vapauttaen ihmiset 
Jumalan poikien kirkkauden vapauteen. Halleluja!

TUNNUSTUS
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sunnuntai 19

Se on niin ihmeellistä, mitä me voimme tehdä, mitä 
meillä voi olla - siunaukset ja kirkkaus, jota voimme 

kokea - kun me käytämme Jeesuksen Nimeä. Ajattele tätä, 
mitä luimme juuri avausjakeestamme! Jeesuksen Nimi tuo 
parantumisen ja terveyden; täydellisen eheyden kehollesi. 
Kunnia Jumalalle!

Evankeliumeista löydämme lukuisia tapauksia siitä, miten 
ihmiset koskettivat Jeesuksen vaatteita ja vastaanottivat 
heti parantumisen. Esimerkiksi verenvuototautia sairastanut 
nainen Luukkaan evankeliumin luvussa 8. Raamattu kertoo, 
että hän tuli Jeesuksen taakse ja “kosketti hänen viittansa 
tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui” (Luukas 8:44).

Sana “tupsu” tulee tässä jakeessa kreikan “kraspedon” 
sanasta, joka tarkoittaa “hapsuja” tai “tupsuja.” Myös 
Matteuksen evankeliumin luvussa 14, kun Jeesus tuli 
Gennesaretiin, sen alueen ihmiset ryntäsivät Hänen luokseen 
parantuakseen ja Raamattu kertoo miten: “he pyysivät 
häneltä, että vain saisivat koskea hänen viittansa tupsuun; 
ja kaikki, jotka koskivat, paranivat” (Matteus 14:36).

Mestarin ei pitänyt tehdä mitään. Ihmisten täytyi vain 

PARANTUMINEN JA TERVEYS OVAT 
HÄNEN NIMESSÄÄN

Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen 
nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka 
te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus 
vaikuttaa, on hänelle antanut hänen 
jäsentensä terveyden kaikkien teidän 
nähtenne (Apostolien teot 3:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 2:21-52 & 5. Mooses 13-15

Matteus 24:12-22 & 2. Mooses 28

Johannes 10:10; Apostolien teot 3:16 AMPC; 
Filippiläiskirje 2:9-11 

koskettaa Hänen vaatteiden tupsua ja he parantuivat. Mutta 
tämä on vielä upeampaa nyt tänä päivänä! Sinun ei tarvitse 
koskettaa Hänen vaatteita, sillä Hänen Nimessään kaikki 
sairaudet kumartavat; syövät häipyvät, halvaantuneet jäsenet 
tulevat terveiksi. Tänä päivänä Hänen Nimensä on vastaus.

Raamattu kertoo Markuksen evankeliumissa 6:56, että 
kaikkialla, missä vain Jeesus meni: “...kyliin tai kaupunkeihin 
tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja 
pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen 
viittansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat 
terveiksi.” Tämä sama voima on yhä edelleen tänä päivänä 
saatavilla Hänen Nimessään.

Ei ihme, että Hän käski meitä parantamaan sairaat, 
puhdistamaan spitaaliset ja herättämään kuolleet (Matteus 
10:8). Hän sanoi Markuksen evankeliumissa 16:17-18: “Ja 
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…he panevat 
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.“ Siunattu 
olkoon Jumala!

Herra, minä rukoilen lastesi puolesta, jotka kärsivät kehossaan 
sairauksista, että he nousisivat näistä rajoituksista ja siteistä, 
ja parantuisivat, Jeesuksen Nimessä. Heissä oleva elämäsi 
tekee heidät terveiksi. Kristus heissä tuo heidät täydelliseen 
mielen ja kehon terveyteen. Halleluja!

RUKOUS
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Maailmassa on ollut aivan yhtä paljon pahaa 
Raamatun päivinä kuin mitä me näemme nyt tänä 

päivänä. Maailma oli aivan yhtä paha ja pimeä jo tuolloin 
kuin mitä se on nykyään. Tämän päivän maailmassa koetaan 
kyllä todella tuskallisia aikoja, mutta Raamattu näyttää meille 
selkeästi, että nämä eivät ole mitään uusia asioita: “Mitä on 
ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin 
tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla” (Saarnaaja 1:9).  

Aikoinaan oli jo taloudellisia vaikeuksia, petoksia, pelkoja 
ja terrorismia aivan kuten on myös tänäkin päivänä. Vihollinen 
käyttää yhä edelleen näitä samoja temppuja ihmisten 
sortamiseen. Mutta Jumalamme on uskollinen sukupolvesta 
toiseen. Hän johdattaa meitä jatkuvassa voitossa. Maailmassa 
olevalla pimeyden määrällä ei ole merkitystä, kieltäydy 
pelkäämästä.

1. Johanneksen kirje 4:4 sanoo: “Lapsukaiset, te olette 

KRISTUKSESSA VOITOKKAANA 

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina 
kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa 
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi 
hänen tuntemisensa tuoksun
 (2. Korinttolaiskirje 2:14).

maanantai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 3:1-38 & 5. Mooses 16-17

Matteus 24:23-33 & 2. Mooses 29

Psalmi 37:18-19; Psalmi 91:5-6; 1 Korinttolaiskirje 15:57

Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä 
on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.” Jumala on 
määrännyt sinun osaksesi voiton, ylennyksen ja menestyksen 
kaiken pimeyden keskellä. Hän on jo suunnitellut sinut 
olemaan menestyksenä tässä maailmassa riippumatta siitä, 
mitä ympärilläsi olevassa maailmassa tapahtuu.

Isä, minä kiitän sinua elämässäni olevasta kirkkaudesta, joka 
saa asiat loksahtelemaan oikeille paikoilleen hyvän perintöni 
tähden. Minä elän ja vaellan vauraudessa sekä terveydessä. 
Suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän, joka on tässä 
maailmassa. Minä olen Jumalan kirkkaus!

TUNNUSTUS
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Kristittyinä ja sielujen voittajina meidän tulisi olla 
riittävän kiinnostuneita, että tiedämme, jos joku 

seurakuntamme jäsenistä on harhautunut tai jäänyt sivuun. 
Meidän ei tule koskaan luovuttaa kenenkään kohdalla. Herra 
odottaa meidän tekevän tiliä jokaisesta sielusta.

Johanneksen evankeliumista 17:12 löytyvien Jeesuksen 
sanojen tulisi toimia inspiraationamme aina, kun olemme 
tekemisissä niiden kanssa, jotka Herra lisää Seurakuntaansa. 
Herra sanoi: “Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä 
heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja 
suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään 
muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen” 
(Johannes 17:12). Herra Jeesus teki tiliä jokaisesta sielusta, 
jotka Jumala antoi Hänelle. 

Sielujen voittamiseen kuuluu tilivelvollisuus. Me olemme 
tilivelvollisia niistä sieluista, jotka Herra on antanut meille. 
Herra Jeesus kertoi Luukkaan evankeliumin luvussa 15 
vertauksen paimenesta, jolla oli 100 lammasta ja miten hän 
jätti 99 lammasta lähteäkseen etsimään yhtä eksynyttä.

Kun hän löysi lampaan, hän kantoi sen iloiten kotiinsa 
ja kutsui ystävänsä ja naapurinsa juhlimaan. Ja Mestari 
sanoi sitten: “Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa 
suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 

ÄLÄ LUOVUTA HEIDÄN SUHTEEN

Vel je t ,  jos  joku tavataan jos tak in 
rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, 
häntä sävyisyyden hengessä… 
(Galatalaiskirje 6:1).

tiistai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 4:1-13 & 5. Mooses 18-21

Matteus 24:34-44 & 2. Mooses 30

Efesolaiskirje 3:14-19; Galatalaiskirje 6:1; Luukas 15:8-11

yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka 
eivät parannusta tarvitse” (Luukas 15:7). Jeesus palveli tässä 
kohtaa juutalaisia, mutta Hän ei puhunut tässä sellaisesta 
ihmisestä, joka ei olisi koskaan vielä tullut Herran luokse, 
vaan sellaisesta, joka oli eksynyt pois.

Sellaisen ihmisen, joka ei ole koskaan ollut Seurakunnassa 
ja sellaisen ihmisen, joka on ollut Seurakunnassa, mutta 
harhautunut sieltä pois, välillä on olemassa ero. Meidän täytyy 
lähteä heidän perään, jotta voittaisimme heidät takaisin. Joten 
soita tai vieraile sen veljen, sisaren tai perheen luona, joka ei 
ole enää tullut seurakuntaan. Jaa heidän kanssa Kristuksen 
rakkautta ja jatka esirukouksessa heidän puolestaan. Kun 
voitat heidät takaisin, Raamattu kertoo, että taivaassa on 
suuri ilo. Halleluja!

Herra, minä rukoilen, että armosi ja laupeutesi paikallistaa 
jokaisen, joka on ollut Seurakunnassasi, mutta harhautunut 
sieltä jostain syystä pois. Syttyköön rakkaus heissä jälleen 
niin, että heillä on tuore ruokahalu Sanan puoleen ja Hengen 
asioihin. Minä rukoilen, että Kristus ottaa heissä muodon ja 
että he tulevat syvällisesti juurrutetuksi uskon ja rakkauden 
perustalle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Tiesitkö, että viisaus ja vanhurskaus liittyvät toisiinsa? 
Tämä vanhurskaan viisaus (phronesis), josta puhun, 

on käytännöllistä viisautta. Siinä on kyse Jumalan viisauden 
käytännön toteutuksesta elämässäsi. Kun puhumme Jumalan 
vanhurskaudesta, me puhumme käytännöllisestä viisaudesta 
tekemässä työtään; phronesiksen ilmaisusta.

Me olemme vanhurskauden lapsia. Et voi vaeltaa 
vanhurskaudessa, jos epäonnistut viisaudessa (phronesis). 
Avausjakeemme alleviivattu osa sanoo: “...Hän ohjaa minut 
vanhurskauden tielle….”

Vanhurskauden poluilla vaeltamisessa on kyse 
phronesiksesta. Se tarkoittaa, että sinä et mene minnekään 
sattumalta. Et tapaa ketään sattumanvaraisesti, koska polullasi 
ei ole sattumia. Kaikki on Jumalan ennalta järjestämää.

Kun opiskelemme viisauden ja vanhurskauden välistä 
suhdetta Sananlaskujen kirjasta 8:12-18, viisaus sanoo: 
“Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen 
löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko on pahan 

VIISAUS JA VANHURSKAUS

Herra on minun paimeneni, ei minulta 
mitään puutu… Hän virvoittaa minun sieluni. 
Hän ohjaa minua vanhurskauden tiellä 
nimensä tähden (Psalmi 23:1,3 KJV).

keskiviikko 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 4:14-44 & 5. Mooses 22-24

Matteus 24:45-51 & 2. Mooses 31

Sananlaskut 8:12-21; 1 Korinttolaiskirje 1:30

vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa 
suuta minä vihaan. Minulla on neuvo ja neuvokkuus; 
minä olen ymmärrys, minulla on voima. Minun avullani 
kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti 
säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, 
maan tuomarit kaikki. Minä rakastan niitä, jotka minua 
rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. 
Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus 
ja vanhurskaus.”

Kun viisaus johdattaa sinua vanhurskauden polkuja 
pitkin, et voi olla köyhänä. Joten julista joka päivä: “Viisaus 
tekee työtään minussa tänään! Elämässäni ei tapahdu 
mitään sattumanvaraista. Ennaltamäärääminen tekee työtään 
minussa.” Jumala on suunnitellut elämäsi siten, että saat 
vaeltaa viisauden ja vanhurskauden polkuja pitkin. Ylistys 
Jumalalle!

Viisaus tekee työtään minussa tänään ja olen asetettuna ennalta 
määrätylle vanhurskauden polulle! Ennaltamäärääminen tekee 
työtään minussa. En mene minnekään sattumalta. En tapaa 
ketään sattumanvaraisesti. Elämän polullani ei ole kuolemaa. 
Elämäni on saanut tarkoituksensa Jumalalta. Aamen.

TUNNUSTUS
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Tämä ylempänä oleva Raamatun paikka on kirjoitettu 
Jumalan ihmisille. Tämä kertoo meille, että on 

mahdollista löytää kristitty, joka saattaa vaeltaa katkeruudessa, 
kateudessa ja riitaisuudessa. Kuten avausjakeemme sanoo, että 
jos huomaat katkeruutta, kateutta tai riitaisuutta sydämelläsi, 
sinun tulee hankkiutua siitä eroon. Älä kiistä niiden olemassa 
oloa; käsittele ne, koska ne ovat paholaismaisia.

Seuraavassa jakeessa 15, jossa viitataan edelleen vihaan, 
katkeruuteen ja riitaisuuteen, sanotaan seuraavanlaisesti: 
“Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on 
maallista, sielullista, paholaismaista viisautta” (Jaakob 
3:15 KJV). Tämä “paholaismainen” sana tulee kreikan 
“daimoniōdēs” sanasta, joka tarkoittaa “demonista” tai 
sellaista, joka on saanut inspiraationsa demoneilta.

Älä salli elämäsi tulla demonien vaikuttamaksi. Älä ajaudu 
riitelemään. Saatana ei voi lähtökohtaisesti pakottaa omaa 
tahtoaan kenellekään, paitsi niille, jotka antautuvat hänen 
juonille ja vaikutuksille. Ikävä kyllä, jotkut ihmiset antautuvat 
paholaiselle ilman, että he edes itse tajuavat sitä. Tämän 
takia sinun tulee vaeltaa Hengessä ja Sanan tuntemuksessa 
kaiken aikaa. Se on aivan elintärkeää, jotta voit elää voitokasta 
kristityn elämää.

SANALLE ANTAUTUMINEN ON AVAIN

Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus 
sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä 

valhetelko totuutta vastaan
(Jaakobin kirje 3:14).

torstai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 5:1-16 & 5. Mooses 25-27

Matteus 25:1-13 & 2. Mooses 32

Efesolaiskirje 4:31; Jaakob 1:22-25

Galatalaiskirje 5:16: “Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, 
niin ette lihan himoa täytä.” Sama Jaakob, joka kirjoitti sen, 
mitä luimme avausjakeestamme, kirjoitti myös Jaakobin 
kirjeen 4:7: “Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta 
vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” Sinä olet 
Jumalalle alamaisena silloin, kun sinä antaudut Sanalle.

Kun olet Sanalle alamaisena, silloin vastustat paholaista 
ja hän pakenee luotasi. Tässä on avain: Sanalle antautuneena  
oleminen. Sinä annat itsesi Sanalle toteuttamalla Sanaa! 
Se tulee vapauttamaan sinut kateudesta, riitaisuudesta, 
ylpeydestä, mustasukkaisuudesta, katkeruudesta, vihasta 
ja aivan kaikesta epäterveestä ja epäpuhtaasta. Se tulee 
tuomaan sinut pyhityksen paikalle. Ylistys Jumalalle!

Rakas Isä, kiitän siitä vaikutuksesta, jota Sanasi on tehnyt 
henkeeni, sieluuni ja kehooni. Elämäni on täynnä iloa 
ja vanhurskautesi kunniaa, kun vaellan Sanasi valossa. 
Kaikenlainen pimeys tulee karkotetuksi polultani pois, koska 
minä vaellan Hengessä ja Sanasi valossa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Kristittyinä meille on annettu Jeesuksen Nimessä 
hallintavalta Saatanan ja pimeyden voimien ylitse. 

Meidän täytyy käyttää sitä, mitä meillä on. Älä neuvottele 
demonien kanssa. Kun sinä sanot niille “ulos!”, niiden täytyy 
totella, koska sinä käytät Herran Jeesuksen auktoriteettia.

Raamattu sanoo, että ihmiset olivat ihmeissään 
Jeesuksesta, koska Hän käski pahoja henkiä auktoriteetilla ja 
niiden täytyi totella Häntä (Markus 1:27). Raamattu sanoo: 
“...hän ajoi henget ulos sanalla…” (Matteus 8:16). Sinun 
tulee myös toimia näin.

Käytä hallintavaltaasi Kristuksessa. Käytä Pyhän 
Hengen voimaa. The Good News -raamatunkäännös 
avausjakeestamme sanoo: “Jeesus käski henkeä: ́ Ole hiljaa, 
ja tule ulos tästä miehestä!´ Ja paha henki ravisteli kovasti 
tätä miestä ja lähti hänestä huutaen kovaan ääneen.” 
Pahat henget eivät voineet vastustaa Jeesusta. Ja ne eivät voi 
myöskään vastustaa sinua.

Kun rukoilet ja esirukoilet ihmisten ja kansakuntien 
puolesta, aja ulos pahoja henkiä! Käske pahuudesta, 
hämmennyksestä ja pimeydestä vastuussa olevia pahoja 

KÄYTÄ SITÄ, MITÄ SINULLA ON 

Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja 
lähde hänestä." Ja saastainen henki kouristi 
häntä ja lähti hänestä huutaen suurella 
äänellä (Markus 1:25-26).

perjantai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 5:17-39 & 5. Mooses 28

Matteus 25:14-30 & 2. Mooses 33

Luukas 9:1; Luukas 10:19; Markus 16:15-18

henkiä tulemaan ulos asuinmaastasi, kaupungistasi ja 
kylästäsi. Käske ilmavaltojen hallitsijaa ottamaan näppinsä irti 
ihmisistä, jotta Kristuksen kirkkauden täyteisen Evankeliumin 
valo saisi loistaa heidän sydämiinsä, jotta he pelastuisivat.

Saatanalla ei ole oikeutta hallita elämäsi asioita, ei kotonasi 
eikä myöskään läheistesi elämissä. Harjoita Kristuksessa 
olevaa auktoriteettiasi häntä vastaan. Älä jää odottelemaan, 
että joku muu tekisi sen puolestasi. Jokaisella kristityllä on 
kyvykkyys ajaa pois pahoja henkiä. Jeesus on antanut sinulle 
auktoriteetin, joten vaella ja elä Hänen Nimessään. Käytä nyt 
sitä, mitä sinulla on!

Minulla on auktoriteetti Jeesuksen Nimessä demonien ja 
pimeyden joukkojen ylitse. Näin ollen minä murran kahleet 
ihmisten elämistä! Jumalan vanhurskaus tulee perustetuksi 
kaikkiin maailman kansakuntiin, kaupunkeihin ja kyliin, 
Jeesuksen Nimessä! Mikä upea kirkkauden, hallintavallan ja 
voiman elämä meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa, 
kun saamme elää Saatanan ja hänen pimeyden joukkojensa 
yläpuolella! Halleluja! 

TUNNUSTUS
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lauantai 25

Rukous on tärkeä asia kristitylle. On olemassa 
tiettyjä asioita, jotka eivät muutu ennen kuin sinä 

rukoilet. Rukous ei pidä sisällään ainoastaan yhteydenpitoa - 
rukouksen sisältöä - vaan myös rukouksen aikana tapahtuvan 
meditaation.

Eristäytyminen on myös tärkeää. Sinun täytyy sulkea itsesi 
pois kaikesta ja kaikista siten, että olet kahdestaan Pyhän 
Hengen kanssa, jotta Hän voi puhua sinulle ja avata silmiäsi. 
Kun puhut kielillä ja pidät mielesi Raamatun kirjoituksissa, 
Hän tulee paljastamaan Itsensä ja Hänen totuuden sinun 
henkeesi. Halleluja!

Nämä ovat Jumalan Valtakunnan salaisuuksia, jotka Hän 
on antanut lapsilleen, jotta he menestyisivät elämissään. Sinun 
tulee elää voitossa jopa myrskyjen keskellä ja Kristuksessa 
oleva voiton elämä on todella yksinkertainen. Aina kun on 
mahdollista vetäytyä kaikesta muusta erilleen rukoilemaan, 
tee se. Ole aina hereillä ja vastaa hengestäsi tulevaan 

JATKUVAN RUKOUKSEN VAIKUTUKSET 
JA HYÖDYT  

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että 
heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä 
(Luukas 18:1).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 6:1-16 & 5. Mooses 29-30

Matteus 25:31-46 & 2. Mooses 34

Efesolaiskirje 6:18 AMPC; Luukas 18:1 NIV;
 1. Tessalonikalaiskirje 5:17; 1. Johannes 5:14-15 NIV

kiireelliseen rukouksen kutsuun.
Jeesus sanoi: “...ihmisen tulee aina rukoilla” (Luukas 

18:1). Efesolaiskirje 6:18 sanoo: “Ja tehkää tämä kaikella 
rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä….” 
Anna huomiosi kielillä rukoilemiselle. Sinun tulee rukoilla 
aina Pyhässä Hengessä; sanojesi täytyy olla Pyhän Hengen 
energisoimia, antamia, inspiroimia ja voitelemia. Se tulee 
muuttamaan kaiken. Ylistys Jumalalle!

Rakas taivaan Isä, minä kiitän sinua tästä etuoikeudestani, 
joka minulla on olla yhteydessä sinun kanssasi rukouksessa. 
Vastaanotan kurinalaisuuden siihen, että innostun ja vastaan 
aina hengestäni nousevaan kiireelliseen kutsuun alkaa 
rukoilemaan. Rukouksen kautta henkeni ja mieleni linjautuvat 
samaan linjaan sinun ajatustesi kanssa. Sinun sanoistasi 
tulee minun sanojani, jotka kommunikoidaan Pyhän Hengen 
voimassa niin, että ne aikaansaavat muutoksia maailmaani, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



62

finnish

Herra Jeesus puhui Johanneksen evankeliumissa 
3:14 eräästä vertauskuvallisesta asiasta. Hän 

sanoi: “Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin 
pitää Ihmisen Poika ylennettämän.” Tässä kohtaa oli kyse 
autiomaassa olleista juutalaisista, kun käärmeet olivat purreet 
heitä ja aiheuttaneet heille tuskallisia kipuja ja kuolemaa.

Jumala ohjeisti sitten Moosesta tekemään pronssista 
käärmeen ja nostamaan sen tangon päähän niin, että 
jokainen, joka katsoisi siihen, tulisi jäämään eloon. Hän ei 
sanonut, että heidän tulisi katsoa käärmeeseen ja rukoilla. Ei, 
siihen ei liittynyt mitään seremonioita tai rituaaleja. Heidän tuli 
ainoastaan vain katsoa pronssista tehtyä käärmettä ja jäädä 
eloon. Ja kun he katsoivat siihen, he parantuivat. Halleluja! 

Tämä symboloi Jeesusta ristillä, kun Hän otti kantaakseen 
sinun surut, kivut, pettymykset, sairaudet ja epäonnistumiset 
niin, että ne eivät tulisi enää koskaan sinun osaksesi. Mutta 
ristin lisäksi meillä on nyt myös Hänen elämänsä. Me elämme, 
koska Hän elää.

Hänen ylösnousemuksensa ansiosta meidät on nyt tuotu 
sisälle uuteen elämään: “Niin olemme siis yhdessä hänen 
kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin 

KATSO SANAAN

sunnuntai 26

Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 
Jeesukseen…  (Heprealaiskirje 12:2).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 6:17-49 & 5. Mooses 31-32

Matteus 26:1-13 & 2. Mooses 35

Apostolien teot 20:32; Matteus 4:4; Johannes 1:1-3 &14

Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, 
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” 
(Roomalaiskirje 6:4). Me elämme nyt jumalallista elämää.

Näin ollen, se, mihin sinun tulee nyt tänä päivänä katsoa, 
ei ole risti, vaan Hänen Sanansa! Hänen Sanasta sinä näet sen, 
mitä Hän on tehnyt sinua varten, keneksi Hän on tehnyt sinut 
ja mikä on sinulle kuuluva perintösi Hänessä. Avausjakeemme 
puhuu silmien luomisesta Jeesukseen, uskomme alkajaan ja 
täyttäjään. Kuka Jeesus sitten on? Hän on Sana!

Sillä ei ole väliä, miten vaikeita tilanteita tai olosuhteita 
kohtaat. Älä valita tai vaikeroi! Katso Sanaan! Katso Sanaan 
ja näe sieltä upea ja kirkastettu elämäsi! Katso Sanaan ja näe 
menestyksesi, voittosi ja vaurautesi. Katso Sanaan ja näe, että 
sinä olet lannistumaton; täynnä Pyhää Henkeä ja voimaa. 
Halleluja!  

Kun ruokin itseäni Sanalla, menestys, suosio ja armo tulevat 
moninkertaistetuiksi elämässäni. Minun elämäni on yhtä 
loputonta siunausten ja ihmeiden virtaa, koska elän Sanassa 
ja Sanan kautta. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Samoin myös Henki auttaa meidän 
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä 
meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla 
tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän 
puolestamme sanomattomilla huokauksilla 
(Roomalaiskirje 8:26).

maanantai 27

Yksi kaikkein tärkeimmistä rukouksista on rukous, jossa 
Pyhä Henki esirukoilee Itse sinun kauttasi pyhien 

puolesta. Tästä luimme avausjakeestamme. On olemassa 
sellaista rukousta, jossa sinun henkesi rukoilee kielillä, josta 
apostoli Paavali puhui 1. Korinttolaiskirjeessä 14:14: “Sillä 
jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä 
rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.”

Sinulle on kuitenkin joskus saattanut käydä myös niin, 
että henkesi on rukoillut ja yhtäkkiä oletkin päässyt sellaiselle 
tasolle, jossa Pyhä Henki ottaa hallintavallan rukouksesta. 
Siinä kohtaa kyse ei ole enää sinun hengestäsi rukoilemassa, 
vaan Pyhä Henki rukoilee nyt Itse suoraan sinun kauttasi 
syvällisillä huokauksilla ja ääntelyillä.

Huomaat rukoilevasi intensiivisesti, hallitsemattomin 
vuolain kyynelein; sinä itket, mutta et surusta tai tuskasta vaan 
sielujen kärsimysten tähden. Tässä ei muodostu minkäänlaisia 
sanoja. Sinä joudut jopa pitelemään vatsaasi ikään kuin olisit 

HENKI RUKOILEE KAUTTASI 
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 7:1-35 & 5. Mooses 33-34

Matteus 26:14-25 & 2. Mooses 36

Roomalaiskirje 8:26-28 AMPC; Juudas 1:20 AMPC

tuskissasi, vaikka et koe minkäänlaista kipua. Kyse on Pyhästä 
Hengestä, joka kamppailee rukouksessa sinun kauttasi. 

Lue avausjakeemme uudelleen. Siinä sanotaan, että 
Henki Itse esirukoilee meidän kauttamme sanomattomin 
huokauksin. Tämä on todella upea tapa tehokkaaseen 
rukoilemiseen ja on tärkeää, että sinä antaudut Pyhälle 
Hengelle niin, että Hän saa rukoilla kauttasi tähän tapaan aina 
aika ajoin. Tämä on Hänen työtään, jota Hän tekee kauttasi.

Kun Hän rukoilee kauttasi, Roomalaiskirje kertoo meille 
sen lopputuloksen: “Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, 
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” Halleluja!

Minä olen aina tietoisena ja omistautuneena Pyhän Hengen 
palvelutyölle omassa elämässäni. Minä en ole epäedullisessa 
asemassa. Minä olen täynnä iloa. Olen täynnä rakkautta, ja 
vaellan vanhurskaudessa ja menestyksessä. Herran hyvyys ja 
armo seuraavat minua päivittäisessä elämässäni, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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tiistai 28

Avausjakeestamme löytyy yksi Messiaan hallitseman 
tuhatvuotisen valtakunnan siunaus, mutta meidän 

kohdalla tämä on jo totta Kristuksessa. Hänessä me elämme 
ja liikumme, ja Hänessä on koko olemuksemme. Meille on 
taattu jumalallinen suojelus kaikenlaisten aseiden varalle, 
jotka suunnataan meitä päin. 

Kristinuskossa me elämme Kristuksessa. Kristus 
on kotimme. Kristuksessa me olemme turvassa. Meillä 
on immuniteetti vaikeuksia vastaan. Kyse on samasta, 
mitä Jumala teki israelilaisille Vanhassa testamentissa. 
2. Mooseksen kirjassa 12:22-23 sanotaan: “Ja ottakaa 
isoppikimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja 
sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, 
joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa 
ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa 
egyptiläisiä; mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja 
molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi eikä salli 
tuhoojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään.”

Hän käski israelilaisia pysymään talojensa sisällä, 
sillä kuoleman enkeli oli tulossa kaupunkiin, joten ulkona 

PYSY KRISTUKSESSA

Jokainen ase, joka valmistetaan sinun 
varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen 
kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi 
oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on 
Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän 
vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo 
Herra (Jesaja 54:17).
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 7:36-50 & Joosua 1-2

Matteus 26:26-35 & 2. Mooses 37

2 Korinttolaiskirje 2:14; Psalmi 91:5-9

oleminen olisi ollut vaarallista. Hän ohjeisti heidät myös 
merkkaamaan ovenpielet ja ovenpäällisen verellä estääkseen 
näin heidän tuhoutumisen egyptiläisten rinnalla. 

He toimivat niin kuin Jumala oli heitä ohjeistanut ja he 
säilyivät hengissä. Aina niin kauan, kun he pysyivät siellä, 
missä Jumala oli käskenyt heidän pysyä, kuoleman enkeli 
ei voinut koskea heihin. Tästä samasta on kyse myös tänä 
päivänä. Aina niin kauan, kun sinä olet Kristuksessa - aina 
niin kauan, kun pysyt Jumalan Sanan totuudessa - kuolema, 
pahuus ja vaara tulevat “ohittamaan” sinut. Sinä tulet elämään 
jatkuvassa voitossa. 

Kun Sanan todellisuus ja se, kuka sinä olet Kristuksessa 
alkaa valkenemaan sinulle, silloin saavut yhtäkkiä ehdottoman 
luottamuksen ja itsenäisyyden paikalle, jossa tajuat sen, että 
sinä olet Saatanaa ylempänä eikä mikään hänen tekonsa 
kykene vaikuttamaan sinuun. Tällaista elämämme on 
Kristuksessa. Kunnia Jumalalle! 

Minä elän Korkeimman salaisessa piilopaikassa, Kaikkivaltiaan 
siipien suojassa. Hän on turvani ja linnoitukseni. Minä olen 
ikuisesti suojeltuna kaikenlaista pahuutta ja maailmassa 
vaikuttavaa korruption vaikutusta vastaan, koska minä elän 
Kristuksessa. Kristus on turvallisuuden, kunnian, hallintavallan 
ja iankaikkisen ilon paikka, jossa minä hallitsen aina 
kaikenlaisten olosuhteiden ylitse, Jeesuksen Nimessä!

TUNNUSTUS
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Avausjakeemme muistuttaa siitä, mitä apostoli 
Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä 3:14-15: “Sentähden 

minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä 
isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä.” Opettele 
polvistumaan rukoukseen. Joskus ihmiset käyvät läpi rankkoja 
aikoja; vakavaa vainoa. Tällaiset tilanteet tulee käsitellä 
polvillaan rukouksessa!

Herra Jeesus painotti periksiantamattomuuden tärkeyttä 
rukouksessa Luukkaan evankeliumissa 18:1-8. Näin siksi, 
koska ollessasi Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa, 
sinä voit muuttaa mitä tahansa rukouksen kautta. Kun 
Saatana nostattaa vainoa meitä vastaan, vie asia Herran 
eteen rukouksessa.

Älä salli yhdenkään kriisin tai tilanteen viedä huomiotasi 
siinä määrin, että alkaisit mietiskelemään asiaa niin, että 
tuntisit itsesi avuttomaksi. Yksi minuutti Pyhän Hengen kanssa 
tulee saamaan paljon suuremman vaikutuksen aikaiseksi kuin 
viisi tuntia kestävä synkkä ja surumielinen murehtiminen. 

KÄSITTELE SE POLVILLASI 

Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton 
päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili 
(Luukas 22:41).

keskiviikko 29
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 8:1-21 & Joosua 3-4

Matteus 26:36-46 & 2. Mooses 38

Luukas 18:1; 1. Tessalonikalaiskirje 5:17; Jaakob 5:16 
AMPC

Joten rukoile hengessä. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin 
rukoilkoon… (Jaakob 5:13). Efesolaiskirje 6:18 sanoo: “Ja 
tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen 
joka aika Hengessä….”  

Vainon määrällä tai asuinmaasi taloudellisten ongelmien 
määrällä ei ole merkitystä, jatka rukoilemista niiden suhteen. 
Saarnaajan kirjassa 11:3 sanotaan: “Jos pilvet tulevat täyteen 
sadetta, valavat ne sen maahan. Ja jos puu kaatuu etelää 
kohti tai pohjoista, niin mihin paikkaan puu kaatui, siihen 
se jää.”

Jatka pilvien täyttämistä rukouksen kautta, ja ennen 
pitkää pilvet tulevat täyteen ja vastauksia alkaa satamaan 
kaatamalla.

Herra hallitsee ihmisten asioita! Herra on väkevä ja vahva. 
Hän on Jumala yli kaiken lihan eikä mikään ole Hänelle liian 
vaikeaa. Hän on mahdollisuuksien Jumala. Hän on antanut 
minulle valtakirjan Jeesuksen Nimen käyttämiseen, jotta saan 
aikaan tahtomiani muutoksia. Minä elän näin ollen jatkuvasti 
voittavaa elämää. Olen hallintavallassa Saatanan ja pimeyden 
joukkojen ylitse, kun levitän Kristuksen Evankeliumia omaan 
maailmaani ja kaukaisemmillekin alueille, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.  

TUNNUSTUS
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torstai 30

Jonkin aikaa sitten julkisuuteen levisi tietoa 32-vuotiaasta 
hoitajasta, jota syytettiin seitsemän vastasyntyneen 

vauvan murhaamisesta, pitäen sisällään kaksi veljestä 
kolmosista. Hän teki tämän hirvittävän teon vuoden mittaan 
erään sairaalan vastasyntyneiden osastolla.

Naisen pidättämisen jälkeen poliisi oli löytänyt tämän 
naisen kotoa ilmiselviä tunnustuskirjeitä, joihin nainen oli 
kirjoittanut järkyttäviä ajatuksiaan. Yhteen lappuun hän oli 
kirjoittanut isoin kirjaimin: “MINÄ OLEN PAHA. MINÄ TEIN 
SEN.” Mikä sai tämän naisen tekemään näin saatanallisen 
teon ja tunnustamaan itsensä pahaksi? Nämä ehdotukset 
olivat tulleet hänelle demoneilta!

On niin monia pahoja asioita, joita demonit saavat ihmiset 
tekemään, joita he eivät olisi koskaan muutoin tehneet. Mutta 
demonit tekevät työtään ihmisissä ehdotellen heille vähitellen 
lisää asioita. Nämä pahat ajatukset tulevat aina uudelleen ja 
uudelleen ihmisten mieliin, kunnes he alkavat pitämään niistä. 

Kyseessä voi olla esimerkiksi itsemurhan tai vihan 
ajatuksia. Tällaisia ajatuksia voi tulla ihmisten mieliin ilman 
sen kummempaa syytä, mutta jos niitä alkaa majoittamaan, 
demonit siirtyvät seuraavalle tasolle saaden ihmisen lopulta 

ÄLÄ MAJOITA SAATANAN AJATUKSIA

Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, 
mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä 
puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvää 
todistusta, jos siinä on jotakin hyvää ja 
jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa 
(Filippiläiskirje 4:8 KJV).
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2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 8:22-39 & Joosua 5-6

Matteus 26:47-56 & 2. Mooses 39

Efesolaiskirje 4:27 AMPC; Sananlaskut 4:23; 
Filippiläiskirje 4:8 AMPC

toimimaan ajatustensa pohjalta.
Siksi Efesolaiskirje 4:27 sanoo: “Älkääkä antako 

perkeleelle sijaa.” Sinä annat hänelle sijan, jos annat hänen 
ajatuksille ja sanoille sijaa. Älä majoita hänen ajatuksiaan. Kun 
hän tulee luoksesi negatiivisten ja masentavien ajatustensa 
kanssa — Jumalan Sanan vastaisten ajatusten kanssa — käske 
hänen poistua välittömästi. Vastaa Jumalan Sanalla ja hän 
pakenee.

Jos hän yrittää riehua ympärilläsi, muista mitä Jeesus 
sanoi siihen liittyen, mikä tulisi olemaan merkkinä heistä, 
jotka uskovat Häneen. Jeesus sanoi: “Ja niitä, jotka uskovat, 
seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat 
pois pahoja henkiä…” (Markus 16:17). Joten aja hänet pois, 
aja hänen ajatuksensa pois.

Todella monet asiat, joita maailmassamme tapahtuu, 
ovat demonien aikaansaamia. Tämä johtuu siitä, että Saatana 
on luonut tämän maailman järjestelmän. Ja ainoastaan ne, 
miehet ja naiset, jotka uskovat Jumalan Sanaan, voivat käyttää 
Jumalan Sanaa asioiden muuttamiseen.

Saatanalla ei ole mitään minussa! Kieltäydyn hautomasta 
mielessäni pelkoa, vihaa, kaunaa, katkeruutta tai 
anteeksiantamattomuutta, koska rakkaus hallitsee sydämelläni. 
Demonien ajatuksilla ei ole mitään sijaa sydämessäni, koska 
Jumalan Sana puhdistaa jatkuvasti sydäntäni, puhdistaen sen 
kaikenlaisesta vääryydestä. Jumalan Sana on sydämessäni ja 
suussani ja siksi olen iankaikkinen voittaja. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Kun Jeesus tuli maan päälle, se ei ollut Hänen 
päivänsä. Hän sanoi aivan ristiinnaulitsemisen 

kynnyksellä, Luukkaan evankeliumissa 22:53: “...tämä on 
teidän hetkenne ja pimeyden valta.” Joten Hän siis salli 
Itsensä tulla pidätetyksi. Kun Hän teki omaa palvelutyötään, 
Hän ei kulkenut Israelin ulkopuolelle (Luukas 24:49). Koska 
se ei ollut vielä Hänen päivänsä.

Kristuksen päivä koittaa, kun Hän palaa takaisin 
tuomitsemaan kansoja ja aloittaa tuolloin tuhatvuotisen 
valtakuntansa täällä maan päällä (Lue Filippiläiskirje 1:10, 
Filippiläiskirje 2:16, 2. Tessalonikalaiskirje 2:2). Raamattu 
sanoo: “Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu 
turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 
Herra on meidän vanhurskautemme” (Jeremia 23:6).

Kaikki nämä asiat tulevat tapahtumaan Hänen päivinään, 
1000 vuoden aikana! Se tulee tapahtumaan tuhatvuotisessa 
valtakunnassa. Mutta me elämme nyt Seurakunnan aikaa! 
Kunnia Jumalalle! Ymmärrä tämä ja ota siitä hyöty irti. Nämä 
ovat niitä päiviä, jolloin meidän tulee käyttää kaikkea sitä, 
mitä Hän on meille antanut Hänen kunniaansa varten. Sinun 

TÄMÄ ON MEIDÄN PÄIVÄMME

Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan 
voimassa (1. Korinttolaiskirje 4:20).

perjantai 31
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 8:40-56 & Joosua 7-9

Matteus 26:57-68 & 2. Mooses 40

Jesajan 53:10; Roomalaiskirje 8:19-21

täytyy saada Jumalan voima ilmenemään omassa elämässäsi! 
Jumalan valtakunta ei ole pelkissä sanoissa, vaan myös 
voimassa.

Jeesuksen ja apostolien tekemistä valtavista ihmeistä, 
merkeistä ja voimateoista on kirjoitettu Raamattuun, jotta 
me inspiroituisimme niistä ja jotta me tietäisimme, että me 
voimme tehdä myös saman näinä meidän päivinämme saman 
Hengen voimasta. Käytä sitä, mitä sinulla on. Ylistys Jumalalle! 

Nämä ovat Seurakunnan päiviä ja kiitos Jumalalle, joka 
aikaansaa sen, että me kuljemme aina Kristuksen voitossa 
ja tuomme julki Hänen tuntemisensa tuoksua jokaisessa 
paikassa! Kiitos Herra tästä kaikesta, minkä olet antanut 
meille kirkkautesi ja voimasi esiintuloa varten elämissämme. 
Yliluonnollinen on tullut Seurakunnalle jokapäiväiseksi 
kokemukseksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



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
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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 .
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