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Lue ja mieti huolella jokaista kirjoitusta. Kun sanot 
rukoukset ja tunnustukset ääneen itsellesi joka päivä, 
varmistat, että puhumasi Jumalan Sanan hedelmät kasvavat 
elämääsi.

Käy läpi  koko Raamattu,  joko yhden vuoden 
lukusuunnitelman mukaan tai lue aivan uuden kahden vuoden 
ehdotuksemme mukaisesti.

Voit myös jakaa päivittäiset Raamatun lukuosuudet 
kahteen osaan – aamun ja illan lukuhetkiin. 

Hyödynnä Päivän Sana ja kirjoita rukoillen tavoitteesi joka 
kuukausi, ja mittaa onnistumisesi, kun saavutat päämäärän 
toisensa jälkeen. 

Eläköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista, 
on nyt saatavissa 715 kielellä, ja lisää tulee jatkuvasti. 

Uskomme, että vuoden 2016 painos edistää hengellistä 
kasvuasi, kehitystä ja asemaa, jossa läpi vuoden kaikuu 
onnistumisen riemu.
Tämän painoksen elämää muuttavat ajatukset virvoittavat, 
muuttavat täysin ja valmistavat sinua suureen täyttymykseen, 
antoisaan ja palkitsevaan kokemukseen Jumalan 
Sanassa.

Kutsumme sinua iloitsemaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta 
ja voitosta koko vuoden ajan, kun otat joka päiväisen annoksesi 
Jumalan Sanaa! Rakastamme jokaista! Jumala siunatkoon 
sinua!

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-KuinKA Käytät tätä hArtAuSKirjAStA 
mAKSimAAliSeSti -
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   Sinulla On Annettavaa

Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa 
teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte 

(Roomalaiskirje 1:11).

Huomaa tämä, että apostoli Paavali ei sanonut: 
”…ikävöitsen nähdäkseni teitä voidaksemme 

rukoilla yhdessä ja pyytää Jumalaa antamaan teille 
joitakin hengellisiä lahjoja”; ei. Sen sijaan hän sanoi: 
”Kaipaan nähdä teitä, että minä voisin antaa teille 
joitakin hengellisiä lahjoja…” Paavali tiesi, että hänellä 
oli jotakin annettavaa. Hän ajatteli eri tavoin kuin 
ihmiset helposti ajattelevat itsestään; he eivät usko, 
että heillä on Hengen lahja. ”Kenelläkään ei ole mitään 
lahjaa; vain Jumalalla on lahja, joten lakkaa sanomasta, 
että sinulla olisi jokin lahja”, he saattavat sanoa ajatellen 
olevansa nöyriä. 

Mutta sellainen on silkkaa tietämättömyyttä eikä 
mitään nöyryyttä; eikä Jumala halua meidän olevan 
tietämättömiä Pyhän Hengen lahjojen manifestaatioista. 
Hän sanoi 1 Korinttolaiskirjeessä (12:1): ”Mutta mitä 
hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, 
pitää teitä niistä tietämättöminä”, sillä Hengen 
ilmentymiset on annettu jokaiselle yhteiseksi hyväksi” 
(1 Korinttolaiskirje 12:7). 1 Korinttolaiskirjeessä 
(12:8–10) valotetaan edelleen erilaisia Hengen lahjoja 
ja vaikutuksia, jotka annetaan itse kullekin sen mukaan 
kuin Henki tahtoo. 

Niin Paavali l la oli si is jotain annettavaa, 
minkä vuoksi hän ikävöi saada kohdata Rooman 
kristittyjä, Hän sanoi: ”että me yhdessä ollessamme 
virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja 
minun” (Roomalaiskirje 1:12). Toisin sanoen hän olisi 

perjantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot 
15:22-35
Ester 5-7

2 Korinttolaiskirje 
11:10-33
Jesaja 20

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
siunannut elämääni Henkesi 
siunauksilla ja että saan olla 
l ev i t t ämässä  maa i lmaan i 
Kristuksen tuoksua, jonka 
kautta he voivat olla osallisia 
Sinun armosuosiostasi ja tulla 
siunatuiksi minussa vaikuttavan 
Pyhän Hengen lahjoil la ja 
voimalla, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.  

Apostolien teot 14:21-23; Matteus 10:7-8

tullut lohdutetuksi siitä, mitä hengellinen jakaminen 
olisi vaikuttanut Rooman pyhissä. 

Tätä me tarvitsemme tämän päivän seurakunnassa 
enemmän kuin ikinä aiemmin. Osasyynä siihen, miksi 
jotkut kristityt ovat kovin penseitä ja vaikuttavat 
heikoilta, on se, että he eivät ole koskaan päässeet 
osallisiksi moisesta Hengen siunauksen jakamisesta. 
Raamattu kertoo meille, miten apostolit menivät 
alkuseurakunnassa vahvistamaan pyhiä (Apostolien 
teot 14:21). Miten he toimivat? Kaikki tapahtui Jumalan 
sanaa saarnaamalla ja opettamalla, sekä tuomalla esille 
Pyhän Hengen voiman vaikutuksia. 

Ei ihmisille riitä se, että he pelkästään uskovat; 
heidän tulee myös saada tulla vahvistetuiksi, mikä 
tarkoittaa sitä, että heitä siunataan osallisuudella Pyhän 
Hengen lahjoihin. Meillä on jotakin annettavaa; emme 
ole aivan tavallista väkeä. Siunaa toisia Pyhän Hengen 
lahjoilla ja voimalla, joita sinulla on.
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Herra Jeesus antoi väkevän lausuntonsa 
sinusta. Hän sanoo sinua koskien juuri samaa 

kuin itsestään, kun Hän sanoi. ”Niin kauan kuin minä 
maailmassa olen, olen minä maailman valkeus” 
(Johannes 9:5). 

Sinä olet kaupunki, joka on rakennettu vuorelle 
– olemaan valona maailmallesi. Matteus 5:15 sanoo: 
”…eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa 
oleville.” 

Tästä näet kutsumuksestasi kristittynä. Sinut on 
kutsuttu valaisemaan pimeyttä.. Psalmiti 74:20 sanoo: 
”…maan pimennot ovat väkivallan pesiä täynnä.” 
Mutta sinä olet tuossa synkässä maailmassa oleva 
valkeus. 

Efesolaiskirje 5:13 kertoo meille: ”…mutta tämä 
kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä 
kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.” Valo on juuri 
se, mikä saa aikaan manifestaation; valo valistaa. Sinun 
tehtävänäsi tässä maailmassa on tuoda valaistumista 
omaan maailmaasi. 1 Tessalonikalaiskirje 5:5 sanoo: ”…
kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me 
emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.” Et voi olla 

Sinä Olet Oman Maailmasi valo

Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella 
oleva kaupunki olla kätkössä (Matteus 5:14).

lauantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot                    
15:36-16:1-15

Ester 8-10

2 Korinttolaiskirje 
12:1-10

Jesaja 21

Tunnustus
Olen maailman valo, korkealla 
vuorella oleva kaupunki, joka 
ei saata olla kätkössä. Tuon 
ju l k i  J uma lan  k i r kkau t t a 
omassa maailmassani tuomalla 
Hänen nimensä tunnetuksi ja 
saattamalla niin miehiä kuin 
naisia vanhurskauteen, Jeesuksen 
nimessä. Aamen

Filippiläiskirje 2:14-15; Matteus 5:16 

toista kuin alkuperäsi; koiran jälkeläinen on luonnollisesti 
koira eikä kissa. Sen vuoksi valon lapsena sinä olet valo! 
Sinä välität valaistusta, paljastamalla Jumalan sanan ja 
tuomalla ilmi Hengen tälle maailmalle. 

Olet oman maailmasi valo, paljolti samalla tavoin 
kuin Jeesus oli maailman valkeus. Herra Jeesus toi julki 
kansalle: ”Minä olen maailman valkeus; joka minua 
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva 
elämän valkeus” (Johannes 8:12). Se on juuri samoin 
mitä sinäkin olet. Opiskellessasi olet valona koulussasi. 
Bisnesihmisenä sinä olet valona tuotantoalallasi. 
Poliisina sinä olet valona sekä virantoimituksessasi 
että yhteisössäsi. Sotilaana sinä olet valona armeijassa. 
Olet valona työpaikallasi. Jatka valaisemalla omaa 
maailmaasi! Anna Jumalan rakkauden niin loistaa 
lävitsesi, että maailma voi nähdä sen ja saattaa 
kunnioittaa sinussa näkemäänsä Jumalan vaikutusta. 
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Raamattu osoittaa meille jotain todella 
merkittävää siitä, miten Israelin lapset 

saavuttivat voiton amalekilaisista. Mooses oli ohjeistanut 
Joosuaa viemään sotilaat taistelemaan amalekilaisia 
vastaan. Joosua toimi Moosekselta saamiensa ohjeiden 
mukaisesti, mutta Mooses päätti kavuta kukkulan laelle 
yhdessä Aaronin ja Huurin kanssa Joosuan taistellessa 
amalekilaisia vastaan. 

Taisteluiden edetessä Aaron ja Huur pistivät 
merkille, että aina kun Mooses piti kätensä kohotettuina, 
Israel menestyi taistossa amalekilaisia vastaan. Mutta 
kun hänen kätensä vaipuivat, amalekilaiset pääsivät 
voitolle. Aaron ja Huur päättivät ryhtyä kannattelemaan 
Mooseksen käsivarsia kukin puoleltaan Mooseksen 
istuessa kiven päällä. Raamattu kertoo siitä seuranneen 
sen, että ”Joosua voitti amalekilaiset ja heidän 
sotaväkensä miekan terällä.” (2 Mooseksen kirja 
17:13). 

Kaikkein innoittavinta tässä on se seikka, kuinka 
uskossa toimiminen aktivoi taivaalliset vallat ja sai aikaan 
sen, että Jumalan kansa voitti. Mooses ei puhunut, 
mutta niin kauan kuin hänen kätensä olivat kohotettuina 
Herran puoleen, Israel menestyi. Tästä paljastuu 
se, että runsas Jumalan voimavaikutus oli päällä, 
kun Mooses rukoili kädet kohotettuina palvontaan. 

  Käsien Kohottamisesta

Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa 
kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä

(1 Timoteuskirje 2:8).

sunnuntai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot 
16:16-40
Job 1-2

2 Korinttolaiskirje  
12:11-21

Jesaja 22

Rukous
Armollinen Isä, minun käteni 
ovat kohotetut Sinun puoleesi 
palvontaan ja ylistykseen. Ei 
ole ketään Sinun kaltaistasi. 
Sinä olet suuri ja mahtava. Vain 
Sinä olet Jumala! Sukupolvesta 
sukupolveen Sinä pysyt samana, 
uskollisena, vanhurskaana ja 
totena! Sinä olet väkevä ja 
voimallinen, alati kanssani oleva 
apu hädässä; minä palvon Sinua 
tänään. 

Meidän käsiemme kautta kulkee voittovoima. Ei siis 
kummakaan, että Paavali sanoi: ”Minä tahdon siis, 
että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät 
kädet…” (1 Timoteuskirje 2:8). 

Jos haluat menestyä ja voittaa elämässäsi, niin opi 
kohottamaan kätesi Herran puoleen, suuntaamalla 
mielesi Häneen rukouksessa ja palvonnassa. Sellainen 
on Hengen strategia, jolla hämmennetään vastustaja. 
Ehkäpä olet seurakunnassasi, soluryhmässäsi tai 
ystäväpiirisi kokoontumisessa, kun pastori sanoo: 
”Kohottakaa kätenne palvoen Herraa”. Pidä kätesi 
kohotettuina Herran puoleen. Harjaannuta itsesi 
toimimaan näin. 

Rukoiltaessa ja palvoessa Herran edessä, käsien 
kohottaminen on syvästi hengellistä. Se saa aikaan 
voiton ja antaa merkin voitosta ja herruudesta, mikä 
meillä on olosuhteittemme ja vastustajiemme ylitse. 
Kunnia Jumalalle. 

Psalmit 141:2; Psalmit 134:1-2
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Kristittynä, elämäsi on Jumalan edeltä 
järjestämä; ja se toimii kohdallasi. Sinulle ei 

tapahdu mitään sattumalta, eikä elämäsi ole sattuman 
oikku. Sinä kannat vastuun siitä, millaiseksi elämäsi 
muodostuu. Hän antoi sinulle auktoriteetin, joka on 
Hänen nimessään. 

Nyt käsität, että mikään ei voi rajoittaa sinua. Ikäsi, 
kansakuntasi taloudellinen tila, ihonvärisi, perheesi, 
koulutuksesi ja taloudellinen taustasi ei voi olla mikään 
rajoittava tekijä. Ei mikään, eikä kukaan kykene 
asettamaan sinulle rajoitteita. Tällaisella siunauksella 
Jumala on siunannut jokaista lastaan. Hän antoi sinulle 
Pyhän Hengen joka on riittävä kaikkeen. Hänen 
kanssaan kykenet mihin hyvänsä, teet mitä tahansa 
tai menet minne hyvänsä. Olet kaikkea sitä, millaiseksi 
Jumala on asettanut sinut olemaan. 

Ei sinun tarvitse kamppailla menestyäksesi, sillä 
toimit Hänen kykynsä ja viisautensa turvin – ylittäen 
omat inhimilliset kykysi. Hänen sinussa vaikuttava 

 Älä Salli Minkään Rajoittaa Itseäsi

”…ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella 
jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se 
kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt 
meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, 
ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta 

Henki tekee eläväksi (2 Korinttolaiskirje 3:5-6).

maanantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot 
17:1-15
Job 3-5

2 Korinttolaiskirje 
13:1-6

Jesaja 23-24

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Pyhän 
Hengen läsnäolosta elämässäni. 
Hän kuljettaa minua alati 
kirkkauden ja voiton tiellä. 
Hänen kanssaan minä kykenen 
ka ikkeen!  Hän on minun 
pätevyyteni, viisauteni ja kykyni. 
Minä hallitsen elämässä yhdessä 
Hänen kanssaan, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

viisautensa on se voima, joka saa sinut vaeltamaan 
Jumalan täydellisessä tahdossa kaiken aikaa ja 
menestymään kaikissa tekemisissäsi. 

Älä salli minkään rajoittaa itseäsi. Tiedosta, että 
Pyhä Henki on sinun menestymisesi salaisuus. Juuri 
Hän vaikuttaa sinussa ja Hän on persoonallisuus ilman 
rajoituksia rajattomassa voimassaan, kyvyssään ja 
potentiaalissaan. Hän on varsinainen rajojen murtaja. 
Tunnista Hänen toimintansa ja palvelutoimensa itsessäsi. 
Tietoisuus tästä saa aikaan Jumalan voimavaikutuksen, 
joka koituu sinun alati kestäväksi menestymiseksesi ja 
voitoksesi.

2 Korinttolaiskirje 12:9-10; 2 Korinttolaiskirje 3:5 
AMP;         Filippiläiskirje 4:13
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Maailma On Sinun

Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on 
teidän (1 Korinttolaiskirje 3:21).

Elämälläsi on korkea kutsumus sen perusteella, 
että olet uudestisyntynyt. Senpä tähden 

kieltäydy siitä, että virtuaaliset olosuhteesi saisivat sinut 
ajattelemaan toisin. Jeesus sanoi, ettet sinä ole tästä 
maailmasta (Johannes 15:19). Hän valitsi sinut suuresta 
joukosta, maailmasta, sinä olet toista rotua. Sinä olet 
Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen, mikä 
yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että olet maailman 
omistaja. 

Raamattu sanoo: ”Herran on maa ja kaikki, mitä 
siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.” Mutta 
Jumala tahtoi, että liiton mukaan koko maailma kuuluu 
Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Galatalaiskirje 
3:16 sanoo: ”… Mutta nyt lausuttiin lupaukset 
Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: 
’Ja siemenille’, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin 
yhdestä: ’Ja sinun siemenellesi’, joka on Kristus.” 

Senpä vuoksi Jumala tähyil i  Aabrahamin 
fyysisiä jälkeläisiä etäämmälle, aina Kristukseen asti. 
Galatalaiskirje (3:29) sanoo: ”Mutta jos te olette 
Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin 
siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Me olemme 
Aabrahamin siementä ja laajemmin otettuna kaiken 
omistajia. Kaikki Jumalan Aabrahamille tekemät 
lupaukset, joiden omistajana hänestä tuli kaiken 

tiistai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot 
17:16-34
Job 6-8

2 Korinttolaiskirje 
13:7-14

Jesaja 25

Tunnustus 
Olen Kristuksen kanssaperillinen 
ja  Aabrahamin  s iementä . 
Maailma kuuluu minulle. Ei 
minulta mitään puutu, sillä olen 
Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Kullat ja hopeat 
ovat minun! Elän Jumalan 
superkylläisyydessä, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Psalmit 33:5; Johannes 10:10; Galatalaiskirje 3:29

omistaja, ovat täyttyneet meissä! Tämän seurauksena 
Raamattu sanoo: ”Älköön siis kukaan kerskatko 
ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali 
ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma…, kaikki on 
teidän” (1 Korinttolaiskirje 3:21-22).

Jotkut saattavat taistella maista ja maatiloista, 
mutta me omistamme maailman ja meillä on siitä 
omistusasiakirja. Tämän maailman omistajuudesta 
ainoastaan Jumala on oikea Henkilö sanomaan, kuka 
on tämän maailman todellinen omistaja, sillä Jumala 
teki maailman ja nimitti Jeesuksen olemaan kaiken 
perillinen (Heprealaiskirje 1:2). Ja Hän on sanonut, 
että me olemme perillisiä yhdessä Hänen kanssaan. 
Halleluja! 

Täten Jumalan lapsena et ole mikään kerskuri, 
vaan olet täysin totuudenmukainen sanoessasi: ”Koko 
maailma on minun!” Ja tämä maailma, joka kuuluu 
sinulle, on Raamatun mukaan täynnä Herran hyvyyttä 
sinun siitä nauttiaksesi (Psalmi 33:5). 
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Kristuksen toteuttaman pelastustyön ja 
sovitustyön suunnitelman kaikkein tärkein 

tarkoitus on kutsu ystävyyteen. Syy siihen, miksi Jeesus 
kuoli meidän syntiemme tähden, on se, ettei meidän 
ollut mahdollista päästä ystävyyteen Jumalan kanssa, 
ennen kuin ihminen oli pelastettu synnistä ja sen 
seurauksista. Niinpä pelastus synnistä oli keino edetä 
korkeampaan tarkoitukseen, mikä on ystävyys. 

Ystävyys on kutsu ykseyteen; se pitää sisällään 
osallisuuden, kumppanuuden, yhteistoiminnan, 
kanssakäymisen, osuuden, yhteyden ja intiimiyden. 
Voitko kuvitella, että Jumala kutsuu meidät sellaiseen 
ystävyyteen, missä kaikki, mitä Hän omistaa, kuuluu 
meille yhtä paljossa määrin kuin Hänelle itsellensä? 
Onko se todella mahdollista? Ehdottomasti kyllä!

Juuri sitä kristillisyys on; me olemme Isän ja Hänen 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen ystäviä. Tämä on 
kristillisyyden kaikkein hämmästyttävin siunaus – tämä 
meidän erottamaton ykseytemme Herramme kanssa. 
Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumissa (17:20-21): 
”…että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet 
minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat…” 
tämä on saanut täyttymyksensä meissä tänään. Meistä 

Kutsuttu Jumalalliseen Yhteyteen

…minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös 
teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän 
kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen 

Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa
(1 Johannes 1:3).

keskiviikko
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
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SUUNNITELMA

Apostolien teot 
18:1-23
Job 9-11

Galatalaiskirje 
1:1-9

Jesaja 26

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua tästä 
valtaisasta etuoikeudesta saada 
elää Sinun yhteydessäsi ja siitä 
ystävyyden ihanuudesta, mikä 
minulla on Sinun Henkesi kanssa. 
Pyhä Henki on korottanut minut 
ja siirtänyt minut kirkkaaseen 
j a  k o r k e a m p a a n  e l ä m ä n 
valtapiiriin, missä minä vain 
näen ja samaistun Jumalan 
valtakunnan todellisuuksiin, 
Jeesuksen nimessä. Aamen

on tullut yhtä jumaluuden kanssa. 
Me olemme Hänessä ja Hän on meissä. 
Sinut on upotettu Kristukseen Hengen kautta, 

liitetty kirjaimellisesti yhteen Hänen kanssaan yhdeksi 
jumalalliseksi olennoksi. Sinun kuuluu nauttia tästä 
kumppanuudesta joka päivä; se ei ole mitään sellaista, 
mihin tullaan ja mistä poistutaan, sillä sinä olet Hänessä 
ja Hän on sinussa. 2 Korinttolaiskirje 5:17 sanoo: ”Siis, 
jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus…” 
Kolossalaiskirje 1:27 sanoo: ”…Kristus teissä, kirkkauden 
toivo.” Olet siis aivan kuin Jeesus, olet Hänessä ja Hän 
on sinussa. 

Eipä siis ihmekään, että Hän sanoo: Suurempi on 
Hän, joka on sinussa, kuin hän, joka on maailmassa (1 
Johanneksen kirje 4:4). Tämän totuuden tiedostaminen 
tulee muuttamaan iäksi sinun elämäsi ja antamaan 
sinulle aivan erityisen tavan ajatella asioista, minkä 
turvin sinä kuljet voittoisasti ja hallitsen kaiken keskellä 
ja kaikkialla. Halleluja!

1 Korinttolaiskirje 1:9; 1 Korinttolaiskirje 6:17; 2 
Korinttolaiskirje 13:4
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Jotkut ihmiset kertovat meille mieluusti, ettemme 
ole mitenkään erityistä väkeä. Joskus jopa 

seurakunnasta löytyy jotakin, jotka sanovat, kun 
heitä on pyydetty todistamaan, että Jumala teki 
minulle sitä ja sitä, ei kuitenkaan sen vuoksi, että 
olisin mitenkään erinomainen…; mutta sinäpä olet 
erinomainen. Ihmiset lausuvat moisia määritelmiään 
silkkaa tietämättömyyttään ollen mielestään nöyriä. 
Sinä olet erityinen. Olet Jumalalle aivan erityinen 
henkilö. Olet Hänelle mittaamattoman arvokas helmi. 
Ei se ole mitään ylpeilyä, että tiedostat ja vakuutat 
olevasi erityinen. 

Muista, että olet syntynyt Jumalan tahdosta. Jaakob 
1:18 sanoo: ”Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät 
totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa 
esikoiset.” Jumalan tahtoon ei millään muotoa 
mahdu ”mitättömien” tai ”arvottomien palvelijoiden” 
syntyminen, jollaisiksi jotkut kristityt mieltävät itsensä 
tietämättömyyttään, sillä Hänestä alkunsa saaneet 
ovat samaa lajia Jumalan kanssa. Sinä olet Jumalan 
luomakunnan kruunu, parasta mitä Hän teki. 

Avausjakeemme sanoo, että taivasten valtakunta 
on verrattavissa kauppiaaseen, joka etsi melkoisia 
helmiä ja yhden erittäin arvokkaan helmen löydettyään 
meni ja möi kaiken omaisuutensa ja osti helmen. Sinä 

Tiedosta Erikoislaatuisuutesi

Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi 
kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen 
helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti 

sen (Matteus 13:45-46).

torstai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot            
18:24-19:1-7

Job 12-14

Galatalaiskirje 
1:10-17

Jesaja 27

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, miksi 
olet tehnyt minun Kristuksessa; 
kalliiksi ja mittaamattoman 
arvokkaaksi helmeksi. Vaellan 
tietoisena siitä, kuka minä olen, 
tuon julki sinun täydellisyyttäsi, 
erinomaisuuttasi ja viisauttasi 
ottamalla todesta papillisen 
virkani, tuoden ilmi Sinun 
Henkesi luonnetta, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

2. Mooseksen kirja 19:5-6; Luukas 12:7; Tiitus 2:14

olet tuo kallisarvoinen helmi, minkä vuoksi olet aivan 
erityinen Jumalan silmissä. Älä siis pidä itseäsi halpa-
arvoisena; olet Jeesuksen veren arvoinen. 

1 Pietarin kirjeessä (2:9 [AMP]) sanoo: ”Mutta 
te olette “valittu suku, kuninkaallinen papisto, 
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät 
ihmeelliseen valkeuteensa.” tämä on todella kirkas 
ymmärrys siitä, mitä sinä olet ja miksi Hän on sinut 
tehnyt. Perintösi Kristuksessa lisää sinun luottamustasi 
ja uskoasi Häneen, sekä näkemystäsi ja käsitystäsi 
itsestäsi. 

Vakuuta itsellesi rohkein mielin sitä, mitä sinä 
olet Kristuksessa. Olet Jumalan erityistä omaisuutta, 
Hänen voitelemansa, kutsuttu Hänen nimessään 
ja tehty Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ole 
tietoinen tosiasiallisesta persoonallisuudestasi; 
kuulut kuninkaallisiin, olet erityinen aarre, Jumalan 
pappiskuningas, joka on asetettu hallitsemaan ja 
vallitsemaan maan päällä. Olet aivan erityinen; tunnista 
se ja vaella siinä tietoisuudessa. 
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Taivaan alla ei ole yhtään uskontoa, mitään 
uskonnollista johtajaa, mitään menetelmää 

tai välittäjää ihmisen pelastumiseksi kuin yksin nimi 
Jeesus. Vaikka tämä asia on mitä kirkkaimmin esitetty 
Raamatussa, silti löytyy niitä, jotka kamppailevat tämän 
asian kanssa todeten, että Jumalan luokse johtaa monia 
teitä. Mutta Jumalan sana sanoo: Ei ole taivaan alla 
pelatusta yhdessäkään muussa nimessä kuin yksin 
Jeesuksen nimessä! Johanneksen evankeliumissa 
(14:6) Jeesus sanoi yksiselitteisesti: ”…Minä olen tie 
ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin 
kuin minun kauttani.” 

Jumaliksi saatetaan kutsua monia, mutta on 
olemassa vain yksi Jumala ja yksi välimies Jumalan ja 
ihmisten välillä; ihminen, Kristus Jeesus (1 Timoteuskirje 
2:5). Hän on ainut, joka sovittaa ihmisen Jumalan 
kanssa; ainut, joka rakentaa sillan yli kuilun ja solmii 
ystävyyden ja rauhan Jumalan ja ihmisen välille. Tämän 
tulee olla sinun sisäinen vakaumuksesi ja myös riittävä 
motivaatio saarnaamaan evankeliumia. 

Roomalaiskirje 5:1-2 sanoo: ”Koska me siis 
olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme 

Jeesus On vastaus

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman (Apostolien teot 4:12).

perjantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Apostolien teot 
19:8-41   

Job 15-18

Galatalaiskirje       
1:18-2:1-2
Jesaja 28

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
armosuos ios tas i ,  joka on 
i l m o i t e t t u  p e l a s t a m a a n , 
parantamaan, vapauttamaan, 
nostamaan ylös, ja rikastuttamaan 
kaikkia, jotka omaksuvat tänään 
Kristuksen pelastavan voiman, 
kun sitä saarnataan eri puolilla 
maailmaa. Sitoudun uudistunein 
p y r k i m y k s i n  m a a i l m a n 
evankelioimiseen, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt 
olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan 
kirkkauden toivo.” Ihmisellä ei ollut lainkaan toivoa 
ennen Jeesuksen tuloa. Ihminen oli erotettu Jumalan 
yhteydestä ja Hänen kirkkaudestaan; hänelle ei ollut 
tarjolla mitään keinoa tulla sovitetuksi. Siinä syy siihen, 
mikä pätee kaikkiin maailman uskontoihin; ne etsivät 
paluutietä Jumalan yhteyteen. Mutta Kristus on vastaus. 
Hän sai aikaan sen, että me pääsemme ottamaan 
vastaan Jumalan elämän, kun Hän upotti meidät 
Jumalan läsnäoloon. 

Kristittynä sinun kuuluu olla ehdottoman 
vakuuttunut siitä, että ei ole olemassa mitään muuta 
pelastusta kuin pelastus Jeesuksessa. Ole täysin varma, 
että Hän on vastaus – Hän on elämän vesi, joka 
sammuttaa ihmisen janon iäksi. Hän on maailman ainut 
toivo. Ihminen pysyy tuomion alla ilman Jeesusta, joten 
älkäämme toimiko teeskennellen, että löytyisi muitakin 
vaihtoehtoja. Jeesus on tie – AINOA tie. 

Johannes 14:5-6; Roomalaiskirje 5:1-2; Filippiläiskirje 
2:9-11
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Vielä on maailmassa monia, joiden pitää kuulla 
evankeliumi Kristuksesta. Joissakin paikoissa 

kristittyjä vastaan hyökätään ja heitä surmataan ja 
monia kielletään avoimesti tunnustamasta Jeesusta. 
Mutta tämä ei ole mitenkään uutta. Apostolit kohtasivat 
vastaavanlaista vainoa, mutta he säilyttivät rohkeutensa 
loppuun asti. 

Meidän tulee sen tähden pysyä rohkeina totuudessa 
näinä päivinä. Rohkeus on se kyky ja tahtotila, jota 
tarvitaan voidaksemme tehdä sen, mikä on oikein ja 
tarpeellista siitä huolimatta, että kohtaisimme uhkia 
ja vastuksia. Tarvitsemme sekä tahtoa että kykyä 
pitäytyä siihen, mikä on oikein, vaikka kokisimme 
vastustusta. Senpä vuoksi rohkaistu lujittumaan 
uskossasi Kristukseen välittämättä siitä, ketkä ovat 
sinun vastustajiasi. 

Ole rohkea pitämään tarjolla muille elämää, 
voimaa ja valoa. Juuri rohkeus sai aikaan sen, että 
Jeesuksen Kristuksen seurakunta on tullut tähän, missä 

Pysy Rohkeasti Totuudessa

Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään 
palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun 
kätteni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole 
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 

rakkauden ja raittiuden hengen
(2 Kirje Timoteukselle 1:6-7). 

lauantai
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Apostolien teot 
20:1-16

Job 19-21

Galatalaiskirje 
2:3-12

Jesaja 29

Rukous
Minussa elää Hän, joka on 
suurempi, ja minä olen riittävä 
Hänen r i i t tävyydessänsä . 
Elämäni on kätketty Kristuksen 
kanssa Jumalassa, ja minä 
värvään runsain määrin ihmisiä 
pimeydestä valoon ja Saatanan 
vallasta Jumalalle, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

se on tänään. Apostolit ja muinaiset profeetat eivät 
pelänneet kuninkaita, ylimyksiä ja pahoja diktaattoreja, 
jotka vastustivat evankeliumia; he eivät todellakaan 
pelänneet joutua kuolemaan. Pelko on maailman 
suurin surmaaja. Monet kuolevat – eivät suinkaan 
vainoissa – vaan pelätessään. Kieltäydy pelkäämästä. 

On olemassa vain kaksi, jotka kantavat vastuun 
elämästäsi – siitä, että elät tai kuolet. Nimittäin Jumala 
ja sinä. Ilman Jumalan sallimusta mikään ei voi tappaa 
sinua. Jos sanot ”ei”, silloin niin ei voi käydä, mutta jos 
päästät pelon sisimpääsi, silloin sinusta tulee uhri. 

Sen vuoksi vahvistu Jumalan väkevyydestä; 
kieltäydy pelkäämästä ihmisiä, mitään järjestelmää tai 
hallitusta. Ole varma uskossasi Jeesukseen niin, että 
Hän voi olla todellinen elämäsi Herra, ja ole rohkea 
saarnaamaan evankeliumia pelkäämättä mitään 
pelottavaa. 

Tuomarien kirja 6:14; Luukas 10:19; Apostolien teot 
18:9-10
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Jotkut kristityt kamppailevat ja näkevät kovasti 
vaivaa tullakseen Jumalan hyväksymiksi. He 

luulevat, että heidän tulee maksaa tietty hinta 
saavuttaakseen tietyn siunauksen tai päästäkseen 
elämässä tietylle tasolle, mutta ei sen kuulu mennä 
niin. Jotkut myös ovat käsittäneet, että paasto ja 
rukous ovat keinot, joilla maksetaan hengelliseen 
edistymiseen vaadittava hinta, vaan ei sekään ole oikein. 
Paastoamisella ja rukoilemisella on hartaudellinen 
merkityksensä. 

Jos kaavailet maksavasi jonkin hinnan voitelusta 
tai mistä tahansa asiasta, jonka vuoksi Jeesus jo kuoli, 
silloin et uskokaan, että Jeesus on jo maksanut kaikesta 
siitä riittämiin. Ei enää tarvita mitään lisäuhreja siihen, 
että sinä voit vaeltaa Jumalan kirkkaudessa ja tuoda sitä 
julki. Senpä vuoksi lakkaa kamppailemasta. 

Mitä Daavid tekikään Jumalalle sen eteen, että 
Jumala tekisi hänestä Israelin kuninkaan? Ei kerrassaan 
mitään; kyseessä oli yksinkertaisesti valinta, jonka 
Jumala teki. Entä mitä teki Aabraham, jotta Jumala 
valitsisi hänet ja tekisi hänet suureksi? Ei yhtikäs mitään; 
Jumala vain teki valintansa ja siunasi häntä. Mooses 
sanoi Israelin lapsille: ”Jumala siunasi teitä, sillä Hän 

Lopeta Kamppaileminen

Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan 
edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa 
kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme 

syntisiä, kuoli meidän edestämme
(Roomalaiskirje 5:7-8).

sunnuntai
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Apostolien teot 
20:17-38

Job 22-24

Galatalaiskirje 
2:13-21

Jesaja 30

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
levollisesta elämästä, johon olet 
minut kutsunut. Minä toimin 
saamastani levon asemasta käsin 
ilma kamppailuja, huolia tai 
mitään ahdistavia seikkoja. Jeesus 
maksoi hinnan aivan kaikesta, 
ja nyt minä elän kirkkauden, 
armon, suosion ja kasvun elämää, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

rakasti teidän isiänne.” Ei Hän sanonut sen tapahtuneen 
sen perusteella, että isät ”olisivat maksaneet siitä”, vaan 
koska Hän rakasti Aabrahamia, Iisakkia ja Jaakobia.  

Mitä teki Joosef isälleen Jaakobille saadakseen 
isänsä rakkauden ja kirjavia vuohia? Ei mitään. Asioiden 
vain piti mennä niin hänen elämässään. Salomo ei 
maksanut mitään tullakseen viisaimmaksi aikalaisistaan; 
Jumala vain rakasti häntä. Ei siis kummakaan, sillä kun 
hän syntyi, hänen isänsä antoi hänelle nimen Jedidja – 
Herran rakastama (2 Samuelin kirjain kirja 12:24-25). 

Raamattu puhuu Kristuksen kärsimyksistä ja sen 
jälkeen tulevasta kunniasta (1 Pietarin kirje 1:11). Ei 
ole mitään tarvetta kärsiä ja kamppailla tullakseen siksi 
mitä jo on; Jeesus maksoi täyden hinnan, jotta sinä 
voit elää yliluonnollista elämää. Raamattu sanoo, ettei 
sinun kova vaivannäkösi ja raadantasi, vaan Hänen 
jumalallinen voimansa on antanut sinulle kaikki, mitä 
sinä tarvitset elämään ja jumalisuuteen. Sen vuoksi elä 
siis Hänen kirkkaudessaan. Nauti Kristuksesta ja lakkaa 
kamppailemasta. 

Hebrealaiskirje 4:10; 1 Pietarin kirje 1:10-11; Matteus 
11:28-30
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Avausjakeessamme oleva sana ”lääke” on 
hepreaksi ”marpe”, ja tarkoittaa todellakin 

tervehdyttävää lääkettä. Jos joku sairastava tai kuolemaa 
tekevä sai otteen Jumalan sanasta, hänen kyllä kuului 
parantua ja toipua, sillä Jumalan sana on lääke. 

Siitä muistuu mieleen yhden veljen todistus; hän oli 
saanut diagnoosin, että hänellä on syöpä, joka monen 
kohdalla merkitsee yhtä kuin kuolemantuomio. Mutta 
sen sijaan, että hän olisi lannistunut, hän rohkaistuikin 
toimimaan Jumalan sanan perusteella saadakseen 
kokea ihmeen. Hän kuunteli lukuisia ohjelmiamme 
useiden viikkojen mittaan. 

Jonkin ajan kuluttua hän meni sovitusti tapaamaan 
hoitavia lääkäreitään, jotka eivät löytäneet hänen 
kehostaan merkkiäkään mistään syövästä. Jumalan 
sana vaikutti parantumisen ja hävitti pois syövän. 
Elätkö paraikaa fyysisen olentosi haasteiden kanssa? 
Jumalan sana on lääke! Se ei pelkästään tuhoa sairautta 
ruumiista, vaan se myös tekee siitä immuunin sairauksia, 
tauteja ja heikkoutta kohtaan. 

Älä antaudu sairastamaan. Kristus hankki jo 
omaksesi sinulle kaavaillun jumalallisen terveyden. 

Älä Antaudu Sairastamaan

Poikani, kuuntele minun puhettani… sillä ne ovat elämä 
sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa 

(Sananlaskut 4:20-22).

maanantai
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Apostolien teot 
21:1-16

Job 25-28

Galatalaiskirje 
3:1-12

Jesaja 31

Rukous
Rakas Isä, kiitän siitä, että minulla 
on pääsy Sinun sanaasi, joka tuo 
valon sydämeeni ja saa aikaan 
terveyden ruumiilleni. Sinun 
sanasi vaikuttaa minussa, saattaa 
minut terveeksi, elinvoimaiseksi, 
vahvaksi ja tuottoisaksi nyt ja aina, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Ei siis ole merkitystä sillä, millainen terveysongelma 
sinulla on; laske vain kätesi sairaaseen kohtaan ja sano: 
”Jeesuksen nimessä minä kieltäydyn majoittamasta tätä 
heikkoutta.” Koskipa vaiva mitä paikkaa tahansa sinun 
kehossasi, niin käske se pois Jeesuksen nimessä. Sinulla 
on käskyvalta Jeesuksen nimessä. Käytä sitä. 

Jotkut ovat kärsineet migreenipäänsärystä tai 
sydänvaivoista pitkään; on tullut aika sanoa ”Ei!”. 
Ymmärrä, että Jeesus otti huolekseen kaikenlaisen 
kivun, mikä saattaisi kohdata sinua. Sinulla on nyt vastuu 
elämässäsi tarvitsemasi voiton rakentamisesta! Moinen 
sydänvaiva on tarpeeton; on aika heittää sellainen pois. 
Aivan niin, kyllä sinä voit, juuri nyt. Sano vain: ”Sydän, 
palaa normaaliksi Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen 
nimessä!” Ja niin sinulle on tapahtuva. 

2. Mooseksen kirja 23:25; Jesaja 33:24; 1 Pietarin kirje 2:24
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Usein ihmiset ajattelevat, että rukouksen 
tarkoitus on pyytää Jumalalta jotakin. Ei 

rukous ole eri asioiden pyytämistä Jumalalta. On vain 
niin, että sana ”rukous” on yleissana, mutta monet 
katsovat vain sen yhtä synonyymiä, jolla on merkitys 
”pyytää” tai ”anoa”; mutta rukous on paljon muutakin 
kuin anomista ja pyytämistä. Rukouksen korkeammalla 
merkityksellä, ei ole mitään tekemistä asioiden 
pyytämisen kanssa. 

Jotkut kristityt lukevat yllä olevan jakeen niin että 
vastaus tulee Jumalalta ”anomisemme” mukaisesti. 
Mutta on tarkoitus, että kirjoitus ymmärrettäisiin 
oikeassa merkityksessään. Jeesus ei sanonut: ”Kaikki, 
mitä te pyydätte, kun rukoilette…” Hän sanoi: ”Kaikki, 
mitä te haluatte, kun rukoilette…” Hän ei sanonut, että 
teidän tulisi pyytää!

Tällä tarkoitetaan, että kun rukoilet, olipa rukous 
sitten ylistystä tai palvontaa, ja sinulla on tietty toive, 
niin sinä vain uskot, että tuo toivomasi asia on jo 
myönnetty sinulle. Ei sinun tarvitse pyytää sitä Häneltä! 
Raamattu sanoo: ”…sillä teidän Isänne kyllä tietää, 
mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan” 
(Matteus 6:8). Hän tietää, mitä sinä haluat; Hän tuntee 
sydämesi. Sen vuoksi rukoushetkesi eivät ole aikoja, 
jolloin esität Hänelle omia toivomuksiasi, vaikka voitkin 

Ei Sinun Tarvitse Anoa Häneltä

Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette 
ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva 

(Markusus 11:24). 

tiistai
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Job 29-31

Galatalaiskirje 
3:13-22

Jesaja 32

Rukous 
Kallis ja rakastava Isä, kuinka 
ihmeellinen onkaan nimesi 
k a i k e s s a  m a a s s a !  S i n u n 
rakkautesi ulottuu taivaisiin, 
sinun uskollisuutesi kestää iäti. 
Sinä ravitset kaiken ihmiskunnan 
oman huoneesi runsaudesta, 
antaen heidän juoda i loa 
tuottavasta virrastasi. Tänään 
rukoil lessani otan vastaan 
kaikkea sitä, mitä sydämeni 
kaipaa, nauttiessani kanssasi 
olon rikkaudesta, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

ottaa vastaan mitä hyvänsä, rukouksen kestäessä. 
Rukous on ensisijaisesti ystävyyttä, yhteydenpitoa 

taivaallisen Isäsi kanssa. Kun seurustelet Hänen 
kanssaan, Hän tietää tarkalleen, mitä sinulla on 
mielessäsi, sano Hänelle: ”Kiitos Sinulle, Herra, että 
nämä asiat ovat minulle myönnetty!” Saattaapa olla, 
ettet edes mainitse niitä asioita, mutta sinun Isäsi, joka 
näkee sydämeesi, haluaa suostua antamaan sinulle 
sen, mitä haluat. 

Ota käyttöösi tästä eteenpäin tällainen tyyli, jos 
et ole vielä aiemmin näin rukoillut. Kun puhut kielillä 
seurustellessasi Herran kanssa, kun ylistät ja palvot 
Häntä, niin ota vastaan mitä ikinä sinun sydämesi 
kaipaa saada Häneltä. Älä pue niitä sanoiksi, vaan 
julista selväsanaisesti, että nämä asiat on minulle nyt 
myönnetty. Tämä on Jumalan valtakunnan periaate. 
Käytä sitä, niin tulokset saavat sinut hämmästymään. 
Ylistys Jumalalle!

Roomalaiskirje 8:27; Sananlaskut 15:11 CEV; 
Roomalaiskirje 8:32
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Maanpäällinen elämämme on lyhyt. Ennen 
Mestarin tuloa tulee olemaan säädettyjä 

ajanjaksoja, joiden aikana kenenkään ei tekisi mieli 
olla täällä. Sillä on oma tarkoituksensa; sinun tulee 
osata laskea päiväsi oikein. Jos kulutat kaiken aikasi 
maan päällä otsa rypyssä, murhemielin, vihaisena ja 
masentuneena, se tallennetaan sinusta; kirjataan sinun 
nimiisi; ja sinä tulet tekemään tiliä Herralle siitä, miksi 
elit elämäsi siihen malliin. 

Yksikään murheinen, onneton ja katkera ihminen 
ei voi todella menestyä. On ihmisiä, jotka aina 
heidät nähdessäsi ovat kulmat kurtussa. Jok’ikinen 
tietää heidän olevan sellaisia. Heidän kasvonsa ovat 
muovautuneet niin onnettoman näköiseksi, että heidän 
ilmeensä on sellainen kuin luontojaan. Tuskin ikinä 
näet heidän nauravan tai hymyilevän. Älä sinä eksy 
elämään sillä tapaa. Päätä olla iloinen, onnellinen ja 
rakastava persoona. Valitse nauru omaksesi. Joku 
saattaa kysäistä: ”Minunko olisi naurettava päivät 
pääksytysten?” Aivan, juuri niin! 

 Elämäntavallasi on paljon sanottavaa sinun 
aikaansaannoksiesi suhteen. Olet henkiolento ja 
sinun henkesi pyyhkii pois kaiken, mikä koskee sinua. 
Sinulla ja talollasi on tietty keskinäinen yhteytensä 

  Ole Huoleton

Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia 
ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä 
meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät 
kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa 

kilvoituksessa (Heprealaiskirje 12:1).

keskiviikko
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Galatalaiskirje 
3:23-29

Jesaja 33

Rukous
Rakas Herra, kiitos Sinulle siitä, 
että ilosi asustaa sydämessäni. 
Tänään olen vahvistunut ja tullut 
energisemmäksi kohti kasvavaa 
tuottavuutta ja suurempaa 
vaikuttavuutta Sinun Henkesi 
turvin. Hän täyttää sydämeni 
iloitsemisella ja suuni naurulla. 
Sinä olet minun väkevyyteni, 
minun iloni ja minun lauluni. 
Rakas tan  S inua  ka i ke s ta 
sydämestäni. Halleluja!

kuten myös kengilläsi, vaatetuksellasi ja kaikella sinua 
koskevalla! Persoonallisuutesi pyyhkii pois kaiken, 
mikä kuuluu sinulle, mukaan lukien rahasi. Ja niin, kun 
sallit surumielen asua sydämessäsi ja kasvoillasi, sillä 
on negatiivinen vaikutuksensa kaikkeen, mikä liittyy 
sinuun. Tässä on yksi syy sille, miksi Raamattu määrää 
meidät olemaan aina iloisia (1 Tessalonikalaiskirje 
5:16). 

Ajattele iloisia ajatuksia; keskitä mielesi sellaisiin 
asioihin, jotka tekevät sinut iloiseksi. Lakkaa 
keskittämästä mieltäsi kaikkeen sellaiseen, mikä 
murehduttaa sinua ja tekee olosi onnettomaksi. 
Siinä valinta, joka sinun kuuluu tehdä. Elämäsi on 
riippuvainen enemmässä määrin sinusta itsestäsi kuin 
kenties kykenet käsittämäänkään. Ollaksesi menestyjä 
sinun on päästettävä irti kaikesta onnettoman olon 
vaikutuksesta ja pahan mielen ilmeestä. Pane pois 
taakat. Siirrä sivuun kaikki mikä painaa. Tee valintasi 
olla alati onnellinen. 

Filippiläiskirje 4:4; Sananlaskut 17:22 ESV; Psalmit 28:7

Apostolien teot                    
21:37-22:1-21

Job 32-35
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On kristittyjä, jotka ovat hengelliseltä 
olemukseltaan lepsuja; he ovat haaleita, 

eivät kylmiä eivätkä palavia. He pitävät itseään aivan 
”normaaleina” kristittyinä. He pitävät joitakin toisia 
”liian hengellisinä” tai fanaattisina; mutta itse he ovat 
hengellisesti saamattomia, uneliaita ja omahyväisiä 
Hengen asioissa. 

Herramme arvio sellaisesta hengellisestä 
väsyneisyydestä on tuotu julki Ilmestyskirjassa (3:15-
16). Hän sanoi: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! 
Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä 
kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.” 
Tämä on vakavaa puhetta itsensä Mestarin huulilta.

Penseyden tilaan jäävä kristitty on vaarassa 
ajautua helvettiin. Meidän itse kunkin on otettava 
tosissamme evankeliumin vieminen ja oltava toimellisia 
kristillisessä vaelluksessamme. Pala innosta Herrasi 
asialla. Haaleat kristityt tapaavat olla ilmeettömiä 
jopa seurakunnan jumalanpalveluksessa; he vain 
ovat paikalla. Kaikki muut voivat tanssia Herralle, 
pursuavat elämäniloa palvoessaan ja ylistäessään, 
mutta he olisivat ihmeissään: ”Minkä ihmeen vuoksi 
nuo oikein tanssivat?” Mitä moinen innostuneisuus 

Pala Innosta Herrasi Asialla

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä 
nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus 

(Ilmestyskirja 3:19).

torstai
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Job 36-39

Galatalaiskirje 
4:1-11

Jesaja 34

Rukous
Rakas Isä, into Hengen asioihin 
ja valtakuntasi leviämiseen 
kulut taa minua kuin tu l i . 
Minä olen palava ja loistava 
valo. Olen hengessä palava ja 
palvelen Herraa pukien päälleni 
vanhurskauden rintavarustuksen 
ja laittaen jalkoihini alttiuden 
kengät rauhan evankeliumin 
asialle lähtiessäni. Evankeliumi on 
antanut minulle aivan vertaansa 
vailla olevan innon, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

mahtanee olla?” Pastorin puheista ja tekemisistä ei 
olla millänsäkään, vaikka kaikki muut nauravat, he ovat 
kivikasvoja. 

Kun pastori sanoo: ”Nyt käymme palvomaan 
Herraa kohotetuin käsin”, heidän kätensä eivät ylene; 
heiltä puuttuu into yrittää palvoa Jumalaa. Jos olet ollut 
esitetyn kaltainen, sinulle Herra sanoo: ”Ahkeroitse siis 
ja tee parannus.” Ahkeroiminen, tuo into, tarkoittaa, 
että olet tulessa. Se merkitsee sitä, että annat tulen palaa 
sammumattomalla intensiteetillään. Herra Jeesus sanoi: 
”Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että 
he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa” (Matteus 5:16). 

Salli Hengen asioiden kiihottaa mieltäsi. Lähde 
mukaan Hengen virtaan. Ala olla ihminen, joka 
tunnetaan siitä, että hän palaa ja on loistava valo. Täyty 
Hengellä (Efesolaiskirje 5:18). 

1 Korinttolaiskirje 15:58; Roomalaiskirje 12:11
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Sinulle Jumalan lapsena Jumalan sana ei 
merkitse pelkästään elämää, vaan Sanassa on 

myös sinun elämäntiesi. Meidät on kasvatettu Sanalla; 
luonteemme on valettu Sanasta. Esimerkiksi, sinä 
kykenet vapauttamaan sydämesi vihasta. On niitäkin, 
jotka eivät kykene kontrolloimaan temperamenttiaan. 
Vaikka he ovat rukoilleen asian vuoksi miten pitkään 
hyvänsä, he ovat yhä tosi täynnä raivoa. Pikku 
jutut saavat heidät raivoihinsa ja nostattavat heidät 
sellaiseen vihastukseen, mikä ei ole laisinkaan kristitylle 
suotavaa. 

Ainut ratkaisu sellaisten ihmisten kohdalla on, että 
he koulaavat itsensä ja luonteensa Jumalan sanalla. 
Kirjoitukset neuvovat, ettei pidä ystävystyä vihaisen 
ihmisen kanssa, ettei oppisi hänen tavoilleen. Et tee 
mitään vihalla elämässäsi. Monet turvautuvat vihaan 
pelotellakseen ja terrorisoidakseen muita, mikä on 
aivan väärin. Jumala sanoo: ”Älä menettele niin.” 
Saatat olla johtavassa asemassa, esimerkiksi kotona, 
organisaatiossasi, seurakunnassasi, yhteisössäsi jne. 
Vaella rakkaudessa, niin sinun ei tarvitse turvautua 
vihaan kontrolloidaksesi ihmisiä. 

Älä yritäkään korottaa ääntäsi korjataksesi alaisiasi. 
Puhuttele heitä rakkaudessa, käytä ystävällisiä sanoja. 

Suojaa Sydämesi vihalta

Älä rupea pikavihaisen ystäväksi äläkä seurustele 
kiukkuisen kanssa, että et tottuisi hänen teihinsä ja 

saattaisi sieluasi ansaan (Sananlaskut 22:24-25). 

perjantai
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Job 40-42

Galatalaiskirje 
4:12-20

Jesaja 35

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasi 
voimasta ja sen kyvystä muokata 
minua kirkkaudesta kirkkauteen. 
Sydämeni on täynnä rakkautta ja 
minä luovutan itseni kaikkineni 
Sanan valtaan vaeltaakseni 
alati Sinun vanhurskaudessasi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Jaakob 1:19-21 GNB; Sananlaskut 29:11 GNB; 
Sananlaskut 14:29

Kun käytät vihaista ja karkeaa kieltä, saatat luulotella 
tekeväsi heidät onnettomiksi; mutta tosiasiallisesti sinä 
saatat itsesi onnettomaan tilaan. Kun toiset loukkaavat 
sinua, ole nopea pääsemään siitä ylitse. Raamattu 
sanoo, että pitkävihaisuus on syntiä. ”Vihastukaa, 
mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon 
laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa” 
(Efesolaiskirje 4:26-27 [TLB]). 

Saarnaajan kirja 7:10 sanoo: ”Älköön mielesi olko 
pikainen vihaan, sillä viha majoittuu tyhmäin poveen.” 
Vain typerys on pikavihainen ja sallii viipyä pitkään. 
Suojaa sydämesi vihalta. Pidä katkeruus, viha, ilkeys ja 
vihamielisyys etäällä itsestäsi. Vaella rakkaudessa. Jos 
olet joutunut pikaisen ja hillittömän vihan pauloihin, 
sinun on korkea aika palauttaa järjestys sisimpääsi. 
Mietiskele Sanaa; tunnusta Sanaa temperamentillesi 
ja tule ystävälliseksi, täyteen rakkautta, kärsivällisyyttä 
ja kykyä kontrolloida itseäsi.
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Alleviivattu jakeen osa on sangen syvällinen; 
Jumala puhuu, ja Hän sanoo: ”Minun kansani 

tuhoutuu silkkaa tietämättömyyttään.” Toisin sanoen, 
monet ovat köyhtyneet, saaneet rangaistuksen, 
kaatuneet aivan silkkaa tietämättömyyttään. Mutta 
on tärkeää havaita, millaisesta tiedosta on kyse; 
on kysymys hengellisestä tietämyksestä, Jumalan 
ilmoituksen kautta saatavasta tiedosta. 

Tietämättömyys Jumalasta on tuhoisaa. Jesaja 
5:13 sanoo: ”Sen tähden minun kansani siirretään 
maastansa äkkiarvaamatta, sen ylhäiset kärsivät 
nälkää, ja sen remuava joukko nääntyy janoon.” 
Jumalan lapsena sinun on investoitava ja otettava selvää 
Jumalan sanasta. Hoosea 6:3 sanoo: ”Niin tuntekaamme, 
pyrkikäämme tuntemaan Herra…” Jumalan sanan 
tietämys on ainut tie Hänen armosuosionsa ja rauhansa 
lisääntymiseen.

2 Pietarin kirjeen 1:2 sanoo: ”Armo ja rauha 
lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme 
Jeesuksen tuntemisen kautta.” Ainut tie Jumalan armon 
ja rauhan lisääntymiselle elämässäsi kulkee Jumalan 
sanan kautta. Varaa siis aikaasi paneutuaksesi Jumalan 
sanaan elämässäsi. Joillakin on ylitsepursuava valikoima 

16
Hanki Hengellistä Tietämystä

Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa 
[tietoa] vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään 
minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska 
olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä 

sinun lapsesi (Hoosea 4:6).

lauantai
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Jesaja 36

Rukous
Rakas Isä, asetan sydämeni ja 
sieluni Sinun sanasi alaisuuteen 
elääkseni sen turvin! Sinun sanasi 
on minulle elämä ja ravinto. 
Samoin kuin peura halajaa 
vesilähteille, niin minun sieluni 
janoaa ja ikävöi Sinun sanaasi, 
mistä minä ilahdun ja riemastun 
enemmän ku in  fyys i ses tä 
ravinnosta.  Minussa oleva 
Sanasi tekee minut voittoisaksi 
ja saa minut alati etenemään 
korkeammille tasoille elämässäni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

maailmallisia videoita, sanoma- ja aikakauslehtiä. 
He ravitsevat mieltään säännöllisesti senkaltaisella 
materiaalilla, mutta henki joutuu kärsimään Jumalan 
sanan puutteesta, joten ei ole mitenkään outoa, 
että he elävä hengellisesti halvaantuneina ja ovat 
kukistuneet. 

Ravitse henkeäsi Sanalla. Mikäli haluat nähdä 
Jumalan kirkkautta elämässäsi, sinun tulee rikastuttaa 
henkeäsi Sanalla. Hengellinen vapaus ja Jumalan 
siunaukset, jotka sinulla ovat nautittavinasi elämässäsi, 
ovat sidoksissa siihen Jumalan sanan tuntemukseen, 
mikä on sinun hengessäsi. Mitä vähemmän sinulla on ja 
olet soveltanut hengellistä tietämystä, sitä vähemmässä 
määrin sinun kauttasi virtaa eteenpäin Pyhän Hengen 
siunauksia. Sinä tarvitset sinussa olevaa Sanaa 
terästämään elämääsi ja saattamaan sinut elämään 
tämän maailman systeemien yläpuolella. 

Kolossalaiskirje 3:16; Sananlaskut 8:10; Kolossalaiskirje 1:9
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On ihmisiä, joiden elämä sujui aikansa tosi 
hyvin, kaikki vaikutti olevan kunnossa. 

Mutta jossain vaiheessa elämänkulkua he menettivät 
kaiken hankkimansa, ei sen johdosta, että joku olisi 
varastanut kaiken, vaan heidän omaisuutensa alkoi 
tuntua heistä liian vähäiseltä; yhteisö kasvoi heitä 
suuremmaksi. Yhtäkkiä heidän varansa kävivät liian 
vähäisiksi. Merkityksellinen kääntyi surkeaksi. Heidän 
ajoneuvonsa kävivät yli-ikäisiksi ja vanhentuneiksi. 
Heidän elämänsä lähti luisumaan alaspäin ja kaikki 
yksinkertaisesti muuttui. 

Mitä oli mahtanut tapahtua? He olivat saaneet 
olla kaiken elämäänsä hyvän näköisiä, vaan ei, asiat 
kääntyivät surkealle tolalle, eivätkä he saattaneet uskoa 
sitä. Jotkut heistä olivat tulleet siihen ymmärrykseen, 
että elämä nyt kerta kaikkiaan on tällaista: ”se on 
yhtä ylä- ja alamäkeä”, he sanovat. Mutta väärässäpä 
olivat! Jeesus sanoi: ”Te ette valinneet minua, vaan 
minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte 
ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne 
pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun 
nimessäni, hän sen teille antaisi” (Johannes 15:16). 
Se merkitsee menestymistä vailla loppua. Sinun 
menestyksesi ei kuulu olla lyhytkestoista. 

Endless Prosperity 

Daavid, Iisain poika, oli hallinnut koko Israelia. Ja 
hän kuoli päästyänsä korkeaan ikään, elämästä, 
rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen 

poikansa Salomo tuli kuninkaaksi hänen sijaansa
(1 Aikakirja 29:26, 28). 

sunnuntai
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Tunnustus 
Herra  on  menes t ymi sen i 
lähde! Perustanani on Hänen 
vanhurskautensa,  joka on 
istutettu Herran huoneessa. Sen 
tähden minä kukoistan palmun 
lailla armossa ja kunniassa! 
Tuotan hedelmää kaikkina 
aikoina, sillä olen kuin virran 
töyräälle istutettu puu, aina 
kukinnossa. Kunnia Jumalalle! 

1. Mooseksen kirja 24:1; 5. Mooseksen kirja 8:18; Psalmit 1:1-3

Ajattelehan Daavidia: Raamattu sanoo, että hän 
kuoli hyvässä iässä saatuaan nauttia pitkästä elämästä, 
vauraudesta ja kunniasta. Samoin oli Aabrahamin 
laita. Raamattu on kuvannut meille miehiä ja naisia, 
jotka olivat rikkaita, vaikutusvaltaisia, voimakkaita, 
menestyviä ja he palvelivat Jumalaa vanhurskaudessa 
päiviensä loppuun asti. Heidän elämänsä oli läpeensä 
suurenmoista. 

Voit elää yltäkylläistä elämää kaikki päivät. Niin 
Jumala on suunnitellut sinun varallesi. Sinä et elä 
menneessä; älä lähde niiden mukaan, jotka sanovat: 
”Minä olin ennen sangen rikas, mutta asiat menivät 
huonolle mallille.” Ole kaikessa kärjessä! Pysy 
sukupolvesi keulilla noudattamalla niitä hengellisiä 
periaatteita, mitkä sinulle on ilmoitettu Jumalan 
sanassa. Ja kun olet menestyvä, sinun ei tarvitse olla 
peloissasi sen suhteen kestääkö menestymisesi vai ei, 
koska Raamattu sanoo: ”Mutta vanhurskasten polku 
on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan 
sydänpäivään saakka.” (Sananlaskut 4:18). Sitä on 
vaurastuminen vailla loppuaan. Olkoon tämä alati 
sinulla tietonasi ja ajatuksenasi. 
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Maailman valtapiirin arvot poikkeavat 
Hengen valtakunnan arvoista. Hengen 

valtapiirin arvoja voi ymmärtää ainoastaan tutkimalla 
Jumalan sanaa. Kirjoitukset osoittavat meille Jumalan 
mielestä tärkeät asiat. Et voi ymmärtää noita arvoja 
järkeilemällä ihmisen tavoin. Jeesus sanoi: ”…sillä mikä 
ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä 
kauhistus” (Luukas 16:15). Tämä on avausjakeemme 
perusajatus; hengelliset asiat ymmärretään hengellisesti, 
luonnollinen ihminen kompastuu niihin. 

Tämän vuoksi on niin tärkeää, että harjaannutat 
itseäsi kuulemaan ja kuuntelemaan aina sydämelläsi. 
Es imerk iks i ,  jos  et  kuunte le  k i rkossas i  ta i 
paikallisseurakunnassasi hengelläsi, niin saatat käsittää 
väärin kuulemaasi, ja voit jopa loukkaantua siitä, 
mitä on sanottu. Jotkut kristityt ovat loukkaantuneet 
pastoreihinsa tai johtajiinsa, kuunneltuaan lihansa 
kautta, kun hengellisiä totuuksia on tuotu esille. Jos 
se, mitä on sanottu, tuntuu heistä järkeenkäyvältä, 
he hyväksyvät kuulemansa; muussa tapauksessa he 
suodattavat sen pois. Älä sinä menettele niin. 

Kuuntele Sydämelläsi

Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä 
Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, 
eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 

hengellisesti (1 Korinttolaiskirje 2:14). 

maanantai
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Jesaja 38

Rukous
Rakas Herra, kiitän Sinua siitä 
vaikutuksesta, minkä Sanasi on 
tehnyt elämääni. Otan vastaan 
Sanasi totuudessa, uskossa, 
nöyryydessä, rakkaudessa ja 
iloiten ja halulla toimia sen 
mukaisesti ,  jotta kasvaisin 
viisaudessa ja kirkkaudessa Sinun 
majesteettiudellesi ylistykseksi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

1 Tessalonikalaiskirje 2:13; 2 Aikakirja 20:20; 
Apostolien teot 28:27

Älä elä aistiesi varassa. Jumalan sanaa ei ole 
tarkoitettu vetoamaan aisteihisi; se on tarkoitettu 
sinun hengellesi. Kun saat nauttia sananpalveluksesta 
hengessäsi, se kaikki tulee osoittautumaan mielekkääksi 
hengellesi. Ole aina innoissasi Jumalan sanasta, joka 
tulee sinulle. Ota vastaan kuulemasi Sana tai siitä 
saamasi opetus niin kuin rakennuspalikan, joka 
auttaa sinua elämäsi rakentumisessa. Älä ajaudu 
ikinä väittelyyn Jumalan sanan kanssa; älä taistele sitä 
vastaan, vaan ota Sana aina vastaan sydämelläsi. 
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Jumala saattaa antaa sinulle visiota tai ohjausta 
johonkin, mutta et toimi sen mukaisesti, 

koska sinulta puuttuu virtaa sen tekemiseen. Ilman 
intoa näyn toteuttamiseen sinä et kykene viemään 
asiaa päätökseen. Itse asiassa näky on saattanut olla 
tunnollasi jo jonkin aikaa, mutta olet paaduttanut 
tuntosi sille. Olet tietoinen, että Jumalan Henki käski 
sinun tehdä jotakin, mutta et kuitenkaan totellut. Vuosi 
on kulunut etkä vieläkään ole aikeissa toimia asiassa. 
Tämänhetkinen käsityksesi asiasta on sumentunut; et 
ole varma, miten sen kanssa voisi enää toimia. 

Tällaista tapahtuu monille. Kun vision aikataulu 
selvisi sinulle, esiin nousi erilaisia asioita ja he 
ajautuivat hajamielisyyden tilaan; ja sen seurauksena 
he missasivat koko jutun. Sellaiset ihmiset ovat veden 
päälle astuneen Pietarin kaltaisia, joka lähti kävelemään 
kohti Jeesusta. Mutta, kun hän ei pitänyt katsettaan 
Mestarissa, niin aallot vangitsivat hänen huomionsa, 
ja hän alkoi vajota. 

Älä ikinä salli minkään häiritä tai viivästyttää sinua 
toimimasta, silloin kun Herra käskee sinun toimia, olipa 
se sitten mitä hyvänsä. Mitä ikinä Hän käskee sinun 
tehdä tai millaista ohjausta Hän antaa sinulle jonakin 
tiettynä hetkenä, sinun on toimittava näin: tartu heti 

Pidä Yllä Intoasi

Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa; 
ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa 

(Saarnaaja 8:6 [NIV]).

tiistai
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Jesaja 39

Rukous
Rakas Herra, kiitos Hengestäsi 
minun elämässäni. Hän auttaa 
minua pitämään yllä inspiraation ja 
suuntaa minut tahtosi mukaiseksi. 
Evankeliumilla palveleminen ja 
sydämeeni antamiesi asioiden 
loppuun viemisen polte on minulle 
suuren innostuksen asia ja haluan 
tehdä tämän Sinun kunniaksesi. 
Saan voittoja päivittäin ja edistyn 
jättiharppauksin, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Saarnaaja 8:6; 1 Samuelin kirja 21:8; Psalmit 119:60

asiaan äläkä vitkastele. Älä herpaannu keskittymästä 
siihen asiaan, vaikka tuuli olisi vastainen, niin uskosi 
saa aikaan tuloksia. Kun kerran olet saanut tietää, että 
Pyhä Henki on antanut sinulle tuon asian antamalla 
sinulle tarvittavan ohjeistuksen, niin keskity tehtävääsi 
ja toimi. 

Jos hidastelet, saattaa uskosi haihtua ja motivaatiosi 
karkaa, ja kun tahdot ryhtyä toimeen ilman inspiraatiota, 
hankkeellasi ei ole enää menestystä. Pidä siis yllä 
”draivisi” tunnustuksellasi. Puhu jatkuvasti itsellesi 
siitä, että sinä täytät tuon Jumalalta saamasi vision 
ja ohjeistuksen, jonka olet Häneltä saanut. Puhu sitä 
itsellesi; työstä sitä hengessäsi julistamalla, että tehtävä 
on suoritettu; silloin mikään ei tule pysäyttämään sitä. 
Kun puhut noin, säilytät intosi ja visiosta tulee täyttä 
totta. Halleluja!
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Yllä oleva Kirjoitusten kohta antaa tietää, 
miten voit tasapainottaa ja saattaa elämäsi 

täydellisyyteen. Se tapahtuu Jumalan sanan avulla. King 
James -versio käyttää sanaa ”perfect” – täydellinen 
– johdettuna kreikankielisestä sanasta ”artios”, 
mikä tarkoittaa ”täydellistä tuoreutta”. Nykykielessä 
sanottaisiin ”ajan tasalla” tai ”päivitetty”. Niinpä 
Kirjoitukset ovat sinua varten ajan tasalla ja ”päivitettyjä” 
täydellisyyttä varten. 

Kuka tahansa tekisi ison virheen ajattelemalla 
voivansa elää suurenmoista elämää vailla virheitä, jos 
hän vähättelisi Kirjoituksien merkitystä. Jos haluat elää 
Jumalan täydellisessä tahdossa ollen Hänelle mieliksi 
kaikessa, on Sanan mukaan eläminen siihen ainut tie. 
Sana on annettu opastamaan meitä, korjaamaan meitä 
ja terävöittämään luonnettamme vanhurskaudessa ja 
aidossa pyhyydessä. 

Mikäli et noudata Kirjoituksia kunnolla, tulet 
tekemään majesteettiluokan virheitä, noloja mutta 
vältettäviä virheitä. Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska 

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen 
vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin 

tekoihin valmistunut (2 Timoteuskirje 3:16-17). 

Sana Tekee Meidät Täydellisiksi

keskiviikko
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Tunnustus
Jumalan sana asuu minussa 
runsaana kaikessa viisaudessa ja 
vauhdittaa minua täydellisyyteen 
ja erinomaiseen elämään, koska 
olen antautunut Pyhälle Hengelle 
ja Hänen johdattaa minua. Hän 
opastaa minua Sanan välityksellä. 
Olen täydellinen, taitava ja kerta 
kaikkiaan sopiva kaikkiin hyviin 
töihin. Kunnia Jumalalle! 

te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” 
(Matteus 22:29). Mitä enemmän tutkit Jumalan sanaa, 
sitä enemmässä määrin kykenet minimoimaan virheesi 
ja saavutat lopulta täydellisyyden. Menestyksen 
yksi määritelmä on, että menestys on virheiden 
minimointia. 

Älä jatka tekemällä alituiseen samoja virheitä, mitä 
olet tehnyt jo vuositolkulla. Virheittesi toistaminen 
merkitsee sitä, ettei sinussa ole tapahtunut mitään 
kasvamista. Mutta kun sydämesi on kukkuroillaan 
Jumalan sanaa, sinä kasvat täydellisyyteen ja virheet 
eliminoituvat. Anna Sanan asua sinussa runsaasti. Se 
tulee suomaan sinulle edun. Se tekee sinusta täydellisen 
kaikessa. Anna sille ykkössija elämässäsi ja näe Hengen 
erinomaisuuksien ilmentymisen omassa elämässäsi ja 
kaikissa tekemisissäsi. 

Apostolien teot 20:32; Matteus 5:48
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Hyvinvoinnissa on eri tasoja, ja sinun kuuluu 
haastaa itseäsi etenemään ylemmäksi. 

Jotkut ovat tasolla, missä heillä on nipin napin 
selviytyäkseen. Mutta kyllin on kuitenkin liian vähän. 
Jumalan suunnitelma sinun osaksesi merkitsee elämää 
superyltäkylläisyydessä, missä sinä olet taloudellisesti 
kyllin voimakas ja vaikutusvaltainen tekemään mitä 
sinä haluat tehdä, milloin haluat toimia ja miten haluat 
sen tehdä! 

Älä ole tyytyväinen vain vähään itsellesi ja 
perheellesi. Älä tyydy vain kaikkien tarpeittesi 
saamiseen; haasta itsesi saavuttamaan enemmän. 
Sinun kuuluu vaurastua, ei vain itsesi ja perheesi vuoksi, 
vaan niin, että sinusta on auttamaan tarpeessa olevia. 
Ole se, joka tuottaa siunausta muille. Juuri tästä Jumala 
sanoi Aabrahamille: ”Niin minä teen sinusta suuren 
kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, 
ja sinä olet tuleva siunaukseksi” (1 Mooseksen kirja 
12:2). 

Ei Jumala ole kiinnostunut siunaamaan vain sinua. 
Hän on siunannut sinut ja tehnyt sinut siunauksen 
kanavaksi. Avausjakeemme paljastaa sinun toimintasi 
tarkoituksen; on niin, että sinun tulee antaa. On 
olemassa erityinen siunaus kaikille antajille. Toisten 
on voitava hyötyä sinun vauraudestasi. Joku sanoo: 

Kyllin On Liian vähän

Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan 
tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään 
sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa 

tarvitsevalle (Efesolaiskirje 4:28). 

torstai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän Sinua 
armosuosiosta elämässäni, että 
saan olla siunaukseksi muille ja 
levittää ikuisia totuuksiasi. Olen 
kuin hyvin kasteltu puutarha, kuin 
iäti pulppuava lähde, joka antaa 
elämää, uudistaa toivon ja tuottaa 
iloa toisille omassa maailmassani, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

”Liiketoimeni edistyvät oikein hyvin ja perheenikin 
asiat ovat hyvällä mallilla…” Onko tässä tosiaan kaikki 
se, mitä elämään kuuluu? Tuonko vuoksi Jeesus kuoli? 
Entäs he, joilla ei ole riittämiin? 

Kun Israelin lapset lähtivät kohti Luvattua maata ja 
olivat ottamassa omakseen perintöään, Joosua sanoi 
heille: ”Herra, teidän Jumalanne, suo teidän päästä 
rauhaan ja antaa teille tämän maan’… mutta teidän 
itsenne, kaikkien sotaurhojen, on taisteluun valmiina 
lähdettävä veljienne etunenässä ja autettava heitä, 
kunnes Herra suo teidän veljienne päästä rauhaan niin 
kuin teidänkin, ja hekin ottavat omakseen sen maan, 
jonka Herra, teidän Jumalanne, heille antaa” (Joosua 
1:13-15). Tällaisella asenteella sinun on elettävä. Elä 
niin, että ylität itsesi ja olet siunaukseksi muille. 

Apostolien teot 20:35; Sananlaskut 21:13; Hebrealaiskirje 
13:16 CEV
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  Rukouksilla On Asentonsa

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen 
valvokaa (Kolossalaiskirje 4:2). 

Tiesitkö, että rukouksilla on omat asentonsa ja 
että erilaiset asennot ovat tärkeitä ottaa huomioon 
rukoillessasi? Esimerkiksi vuoteessa lepääminen 
rukoillessa on yksi rukousasennoista. Kun lepäät 
vuoteella ja rukoilet, kyseessä on mietiskelevä rukous. 
Olet tavallaan siirtymässä kielillä rukoilemiseen, sillä 
henkeesi saattaa tulla monenlaista, kuten esimerkiksi 
palvontaa. Havaitset, että alat palvoa ja ylistää Herraa 
vuoteessasi, mistä Raamattu sanoo: ”Iloitkoot 
hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot 
he vuoteissansa” (Psalmi 149:5). Sinä saatat todellakin 
siirtyä vuoteessa levätessäsi kokemaan voitelun, joka 
vyöryy ylitsesi ja ottaa sinut valtoihinsa. Ajan oloon 
hypähdät kenties ylös vuoteestasi ja alat puhua. 

Sitten on polvirukous. Kun haluat rukoilla polvillasi, 
on tärkeää, että olet tarkka ja ajatuksissasi selkeä siinä, 
minä asioiden edestä tahdot rukoilla. Efesolaiskirjeessä 
(3:14-15) Paavali sanoi: ”Sen tähden minä notkistan 
polveni Isän edessä…”; ja hän luettelee selvästi ne 
asiat, joiden vuoksi hän rukoilee. 

Sitten on seisten rukoileminen. Jeesus sanoi: ”Ja 
kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi” 
(Markusus 11:25). Niin sen vuoksi, että sinä seisot 

perjantai
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Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
Sinua tänään saamastani Sanasi 
ilmoituksesta. Olen varma ja 
siksi iloinen, että olen saanut 
vastauksen kaikkiin pyyntöihini, 
jotka olen esittänyt Jeesuksen 
nimessä. Juhlin Sinun elämääsi 
minussa kiitollisena siitä, että 
saan elää, liikkua ja olla Sinussa. 
Minun elämäni on iankaikkisesti 
Sinun kunniaksesi, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

rukoillaksesi. Sellainen rukous on usein uskon rukous, 
joka muotoutuu sinun suussasi; sinä alat mennä 
eteenpäin! Mutta Mestari kiiruhti varoittamaan, 
ettet kantaisi sisimmässäsi anteeksiantamattomuutta 
ketään kohtaan. Sinun on kuljettava rakkaudessa, 
jolloin rukouksesi on oleva vaikuttavaa. Hän tahtoo 
sinun rukouselämäsi olevan vaikuttavaa. Raamattua 
tutkistellessasi pääset oppimaan enemmän rukouksen 
eri asennoista. 

Jumala haluaa meidän olevan kestäviä rukouksessa. 
Niin kauan kuin maailmassa on yksikin syntinen, 
meidän on jatkettava rukoilemista. Siihen asti kunnes 
seurakunnan ylöstempaaminen on tapahtunut, meidän 
kuuluu rukoilla. Rukous on taivaallinen palvelutehtävä 
meille uskoville; ota se aina tosissasi. 

1 Kirje Timoteukselle 2:1; 1 Korinttolaiskirje 14:14-15; 
Psalmit 145:18
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vastuumme Jumaluudessa

…että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, 
olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä 

Kristuksessa on (Filemonin kirje 1:6).

Tapaat joskus kr ist i t ty jä,  jotka s i lkkaa 
tietämättömyyttänsä aina rukoilevat toivoen 

Jumalan tekevän jotakin heidän elämäntilanteelleen. 
Sellaiset ihmiset toimivat edelleen inhimillisen luontonsa 
varassa sen sijaan että toimisivat jumalallisen luontonsa 
mukaisesti. Raamattu sanoo: ”…että sinun uskosi, se 
usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä…” Sana 
”väkevä” johtuu kreikankielisestä sanasta ”energēs” 
mikä tarkoittaa ”tulla aktiiviseksi tai operatiiviseksi”. 
Jumala tahtoo sinun harjoittavan uskoa aktiivisesti tai 
operatiivisesti. Hän haluaa sinun toimivan tai tekevän 
oman osuutesi jumaluudessa. Ei hän tahdo sinun 
olevan penseänä tai toimimattomana aivan kuin olisit 
halvaantunut olettaen asioiden menevän niin kuin ne 
ovat mennäkseen. Ei, sinä olet tärkeä osa jumaluudessa. 
Kunnia Jumalalle!

Tämä on ollut Jumalan ajatuksena jo pitkään. Katso 
millaisia kokemuksia Mooseksella ja Israelin lapsilla oli 
Punaisen meren äärellä. Kun egyptiläisten sotavaunut 
lähestyivät heitä kuolemaa tuottavin aikein, Mooses 
ajatteli pyytää Jumalalta apua, mutta Jumalan vastaus 
oli jokseenkin tyrmäävä: ”Ja Herra sanoi Moosekselle: 
“Miksi huudat minulle? Sano israelilaisille, että he 
lähtevät liikkeelle” (2 Mooseksen kirja 14:15). Tuolloin 
ei ollut aika käydä rukoukseen; päälle oli kaatumassa 

lauantai
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Jesaja 43

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
armosuosiosta, joka on tehnyt 
minut yhdeksi Sinun kanssasi ja 
on saattanut minut kelvolliseksi 
pääsemään osalliseksi Sinun 
jumalallisesta luonnostasi. Minä 
julistan, että minä vaellan edeltä 
osoitettuja polkuja ja kannan 
hedelmää vanhurskaudelle, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Filippiläiskirje 2:13; Efesolaiskirje 3:20 

kiireellisesti hoidettava asia. Niinpä Jumala ohjasti 
sanomalla ”…ojenna kätesi meren yli ja halkaise se…” 
(2 Mooseksen kirja 14:16). 

Huomaa, ettei Jumala sanonut Moosekselle: 
”Rukoile minua ja Minä teen asialle jotakin.” Jumala 
sanoi: ”Laita vedet jakaantumaan.” Sitten Mooses 
ojensi sauvansa veden ylitse ja niin tehdessään Jumala 
pisti liikkeelle väkevän tuulen meren poikki ja jakoi 
vesimassat. Siinä toimi jumalallinen voima, mutta 
Mooseksen oli hoidettava oma osuutensa asiassa. 
Hän ojensi kätensä, ja Jumalan Henki liikkui. Mutta 
Jumala ei tehnyt mitään asialle ennen kuin Mooses oli 
tehnyt osansa. 

2 Pietarin kirje 1:4 antaa meidän tietää, että 
meidät on tehty osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 
Toisin sanoen olemme Jumalan kaltaisia Hänen 
työtovereinaan. Tämä merkitsee sitä, että Jumalan 
lapsina meidät on kutsuttu osallistumaan tai toimimaan 
osaltamme jumalallisissa kokemuksissa. Saata oma 
osallistumisesi jumalallisen luonnon puolesta aktiiviseksi 
ja vaikuttavaksi uskon sanojen ja tekojen kautta. 
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Pelastuksesi on sinulle kristittynä elämäsi 
kaikkein kallein asia. Mikään maallinen 

saavutus ei vedä sille vertoja. Kaikki muu tekemisesi, 
kaikki tämän maailman kunnia ilman pelastusta ei 
ole yhtikäs mitään. Arvosta siis pelastuksesi kaikkein 
korkeimmalle. 

Evankeliumin julistamisessa pidämme aivan 
ensisijalla omaa pelastumistamme toimien niin, että 
kykenemme auttamaan toisia heidän pelastuksensa 
osallisuuteen. Ikävä kyllä, on monia, jotka ovat 
nähneet paljon vaivaa evankeliumin asialla, hukkaavat 
oman pelastumisensa, koska he eksyivät tieltä. He 
antoivat joidenkin harhautuneiden ihmisen houkutella 
itsensä pois Sanasta. Ja pian he ryhtyivät taistelemaan 
tämän maailman asioiden puolesta ja lihassa. Sinun 
pelastuksesi on asioista kaikkein tärkein; älä käy siitä 
kauppaa mistään asiasta. 

Jos ihminen menettää pelastuksensa, hän menettää 
kaikkensa, olipa hän osallistunut vaikka miten moneen 
konferenssiin tai saanut johdattaa Kristuksen luon kuinka 

Arvosta Pelastuksesi Kaikkea 
Muuta Arvokkaammaksi

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, 
niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun 
minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän 
nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että 

pelastuisitte  (Filippiläiskirje 2:12).

sunnuntai
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Efesolaiskirje 
2:1-10

Jesaja 44

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Sanastasi, 
jonka kautta minä rakennun ja 
muutun edetessäni kirkkaudesta 
kirkkauteen. Minä annan itseni 
Pyhän Hengen johdatettavaksi ja 
Hänen opastettavakseen Sinun 
vanhurskaudessasi, jotta voisin 
elää Sinun arvosi mukaisesti ja 
olla Sinun mieleisesi kaikessa, 
kantaen hedelmää kaikissa 
hyvissä teoissa, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

monta ihmistä tahansa. Varjele pelastumistasi. Pidä siitä 
kiinni, äläkä anna kenenkään tai minkään tuhota sitä. 
Älä lähde harhapoluille äläkä suo kenenkään johdattaa 
itseäsi harhaan. Seurakuntaankin mahtuu haukkoja ja 
susia, jotka eivät laumaa säästä, vaan he tavoittelevat 
omaa hyötyä tehden mitä tahansa saadakseen viedyksi 
sinut turmiollisille teilleen. 

Älä ikinä unohda tulleesi Kristuksen luokse 
yksinäsi. Jumala kutsui sinut yksinäsi; aivan samaan 
tapaan Raamattu kertoo meille Hänen kutsuneen 
Aabrahamin yksinänsä (Jesaja 51:2). Eikä siinä kylliksi, 
että olet ottanut Kristuksen vastaan; se on vasta alkua. 
Sinun tulee rakentua jatkuvasti Hänessä ja kasvaa 
Hänen sanaansa ja Hänen sanansa avulla. 

Hebrealaiskirje 10:23-29; Hebrealaiskirje 10:38-39; 1 
Korinttolaiskirje 9:26-27
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Avausjakeessamme on Herran ohjeistus 
jokaiselle, joka on ottanut vastaan Kristuksen; 

sinun kuuluu viedä pelastussanoma omaan maailmaasi. 
Tehtäväsi on opettaa ympärilläsi eläviä siitä, miten 
eletään ja vaelletaan vanhurskaudessa; sinun on 
opetettava kaikkia kansoja. Mitä Hän mahtanee 
tarkoittaa sanoessaan ”opettaa kaikki kansat”? Vaikkakin 
sanoja kansat ja maat käytetään synonyymeinä, on 
tärkeää tehdä erotus näiden sanojen välillä; mailla on 
rajansa, ei kansoilla. 

”Kansat” tässä teemakappaleessa eivät tarkoita 
maita; ”kansat” johtuu kreikankielisestä sanasta 
”ethnos”, mikä viittaa erilaisiin ihmisryhmiin, joilla 
on yhteiset intressit. Meidän tehtävämme on viedä 
evankeliumi jok’ikisen ihmisen maailmaan; eri 
ryhmittymille (ethnos), joihin itse kuulumme. Sellaisia 
saattavat olla poliitikkojen, lääkäreiden, käsityöläisten, 
muusikkojen, akateemisten, juristien, poliisien tai 
armeijan maailma; sinä olet Jumalan ääni omalle 

Olet Hänen Äänensä Omalle 
Maailmallesi

Menkää si is  ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 

asti (Matteus 28:19-20).

maanantai
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1:1-17

Efesolaiskirje       
2:11-22

Jesaja 45

Rukous
Kiitos Jumalalle, joka on tehnyt 
minut kykeneväksi palvelemaan 
evankeliumilla, vaikuttamaan 
omassa maailmassani Kristus-
tietämyksellä. Otan todesta 
palvelutehtäväni vanhurskauden 
saarnaajana ja opettajana julistaen 
alas painetuille vapautusta ja 
tuoden vapautuksen ja Kristuksen 
valon heille, jotka ovat kahleissa, 
ja teen sen Pyhän Hengen voiman 
turvin, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

maailmallesi. 
Olet lähetyssaarnaaja, Jumalan välittäjä, joka on 

lähetetty auttamaan oman maailmasi kääntymättömiä 
ottamaan vastaan pelastus ja opettamaan heille 
Jumalan sanaa. Sinun tehtäväsi on osoittaa heille 
elämän tie, sillä sinä olet maailman valo. Jumala on 
tehnyt sinut vaikutusvaltaiseksi omassa maailmassasi; 
käytä vaikuttavuuttasi Hänen asiallaan. Tee vaikutus 
evankeliumilla. Salli yhä useampien päästä tuntemaan 
Kristus sinun toimintasi kautta. Ole rohkea saarnaamaan 
ja opettamaan evankeliumia, sillä sinä olet Hänen 
äänensä omalle maailmallesi.

2 Kirje Timoteukselle 4:2; 2 Korinttolaiskirje 5:18-19
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vaella Sanassa

Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat 
tehdyt uskollisuudessa. Hän rakastaa vanhurskautta ja 

oikeutta; maa on täynnänsä Herran armoa
(Psalmit 33:4-5). 

Luemme avausjakeessamme, että maa on 
täynnä Herran hyvyyttä. Kenelle siitä mahtaa 

mielestäsi olla etua? Se etu on seurakunnalla! Sinun 
on opittava vaeltamaan Sanassa päästen nauttimaan 
Jumalan parhaista asioista – Hänen jumalallisista 
provisioista. Kaiken, mitä Jumala loi, Hän loi sen aivan 
erityisesti sinua varten mielihyväksesi ja vastaamaan 
tarpeitasi. Hän on jo antanut sinulle kaiken, mitä 
tarvitset täyttäessäsi kutsumustehtävääsi ja eläessäsi 
voitokkaasti Hänen kunniakseen (2 Pietarin kirje 
1:3). 

1 Korinttolaiskirjeessä (3:21) sanotaan, että 
kaikki ovat teidän. Senpä vuoksi sinun ei tarvitse 
kärsiä tai juuttua elämässäsi vähäpätöisiin seikkoihin. 
Herra Jeesus kärsi sinun sijastasi hankkiakseen sinulle 
kirkkauden elämän. Heprealaiskirje 2:10 sanoo: ”Sillä 
hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki 
on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, 
kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa 
päämies täydelliseksi.” 2 Korinttolaiskirje 8:9 sanoo: 
”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän 
tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään 
rikastuisitte.” 

tiistai
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Jesaja 46

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
pyhittänyt sydämeni tietämään, 
uskomaan ja vaeltamaan aina 
Sinun totuudessasi. Elämäni on 
parannettu ja Sinun kirkkautesi 
on tullut ilmi minussa ja kauttani, 
kun mietiskelen sanaasi ja 
elän siinä, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Luukas 6:47-49; Joosua 1:8

Nämä eivät ole lupauksia vaan tämänhetkistä 
todellisuutta. Hän kertoo meille Jesajan kirjassa (1:19-
20): ”Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte 
syödä maan hyvyyttä…” Kirjoitusten mukaan meitä 
ei ole kutsuttu tottelemaan Sanaa vaan vaeltamaan 
Sanassa. Me harjoitamme ja toteutamme Sanaa tekoina; 
juuri siinä siunaus on: ”Mutta olkaa sanan tekijöitä, 
eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne… Mutta joka 
katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy 
siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen 
tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään” (Jaakob 
1:22-25). 

Se, missä määrin sinä voit nauttia elämästä ja 
kaikesta siitä, mitä Kristus on tehnyt hyväksesi, riippuu 
tyystin siitä, missä määrin sinä elät todeksi Jumalan 
sanaa, vaellat siinä ja elät sen turvin. 
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Jumalan kansan jäsenistä monen on tarpeen 
tietää, kuinka he voivat aktivoida itsessään 

olevan Jumalan voiman elämänsä ja palvelutehtävänsä 
tehostumiseksi. Paavali sanoi Timoteukselle: ”Siitä 
syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi 
Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni 
päällepanemisen kautta” (2 Timoteuskirje 1:6). On 
sinun vastuullasi saattaa Jumalan lahja palavaksi ja 
saamaan aikaan tuloksia. 

Herra Jeesus sanoi, että te tulette saamaan voiman, 
kun Pyhä Henki on tullut teihin (Apostolien teot 1:8). 
Hän on sinussa nyt, koska olet uudestisyntynyt, mikä 
tarkoittaa sitä, että Hänen voimansa on sisimmässäsi. 
Mutta jos haluat nähdä Pyhän Hengen voiman 
pääsevän valloilleen elämässäsi, ensimmäiseksi sinun 
täytyy oppia julistamaan Jumalan sanaa rohkeasti 
ja uskossa. Jumalan sana on Jumala; juuri Hänen 
sanassaan on Hänen kirkkautensa. Sen vuoksi, kun 
mietit Sanaa ja puhut sitä, sinä luot sellaisen ilmapiirin, 
missä ihmeet tapahtuvat sinussa ja ympärilläsi. 

Toinen varma ja nopea keino aktivoida ja 
voimaannuttaa henkesi on se, että puhut tai rukoilet 

Aktivoi Sinussa Oleva voima

…kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, 
ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 

aina maan ääriin saakka (Apostolien teot 1:8). 

keskiviikko
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Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
kirkkaudestasi, joka ilmenee 
e l ä m ä s s ä n i  t ä n ä ä n ,  k u n 
meditoin Sanaa ja  puhun 
muilla kieli l lä. Elämäni on 
todistusta mittaamattomasta 
a r m o s u o s i o s t a s i  j a 
vanhurskaudes tas i .  S inun 
voimasi on aktivoitunut minussa 
saaden aikaan sen, että minä 
vaellan Sinun kirkkaudessasi ja 
viisaudessasi täyttääkseni Sinun 
hyvän mielisuosiosi, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

kielillä. Kun rukoilet kielillä, henkesi syttyy; Jumalan 
voima nousee virtausten lailla hengestäsi. Se voima 
vaikuttaa mieleesi niin, että sinä siirryt korkeampiin 
yliluonnollisiin valtapiireihin. 

1 Korinttolaiskirjeessä (14:4) sanotaan, että kielillä 
puhuva rakentaa itseään; hän lataa itseään kuin akkua. 
Kun auton akku on jätetty lepäämään joksikin aikaa, 
sinun täytyy ladata se uudelleen herättääksesi sen 
henkiin ja toimivaan tilaan. Samaan tapaan hengessäsi 
oleva Jumalan voima voi jäädä lepäämän ja ei-
aktiiviseksi, jos sinä et lataa sitä etkä pidä sitä jatkuvassa 
käytössä puhumalla kielillä. 

Kielillä puhuminen vaikuttaa yhdessä Sanan kanssa 
rakentamalla henkeäsi ja aktivoimalla sinussa olevan 
Jumalan voiman elämäksi tehden siitä menestymien ja 
herruuden elämän. 

1 Korinttolaiskirje 14:4; 1 Korinttolaiskirje 14:18; Juudaan 
kirje 1:20
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Avausjakeemme koskettaa heitä, jotka voittavat 
sieluja Kristukselle; heidän on määrä loistaa 

iäti taivaanvahvuuden ja sen tähtien lailla. Tästä pääset 
käsittämään, miten tärkeä sinä olet Herralle, jos olet 
sielujenvoittaja. 

Sielujenvoittaminen on Jumalan töistä nro 1, ja 
Hänen lapsinaan meidän tehtävänämme on viedä 
pelastuksen sanoma kaikille maailman kansoille; se on 
meidän mandaattimme: ”Ja hän sanoi heille: ’Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille’” (Markusus 16:15).  Evankeliumi on 
ihmisen ainoa toivo; se on Jumalan voima, joka siirtää 
ihmisiä synnistä vanhurskauteen ja pimeydestä Hänen 
ihmeelliseen valkeuteensa. Yksistään evankeliumin 
kautta ihmiset voivat ottaa vastaan iankaikkisen elämän 
ja tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 

Evankeliumin kautta elämä ja moraalittomuus 
on saatettu valoon (2 Timoteuskirje 1:19), Sen 
vuoksi evankeliumin tuntemiseen ja pelastuksen 
omistamiseen pääseminen eivät ole tarkoitetut vain 
sinun yksityisasiaksi. Jos niin käy, et ole toteuttamassa 

 Älä Pidä Sitä Itselläsi

Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, 

niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti
(Danielin kirja 12:3).

torstai
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Rukous
R a k a s  t a i v a a l l i n e n  I s ä , 
kiitän Sinua, että olet tehnyt 
minusta aidon ja luotettavan 
evanke l iumin  pa l ve l i j an , 
Kristuksen lähettilään. Tuon 
monia pimeydestä valkeuteen ja 
Jumalan vanhurskauteen minussa 
vaikuttavan Pyhän Hengen 
voiman kautta. Minä loistan 
iäti kuin tähdet taivaalla, sillä 
olen sielujenvoittaja, Jeesuksen 
nimessä. Aamen.  

Jumalan tahtoa. Sinun täytyy kertoa toisillekin 
Kristuksesta ja Hänen evankeliuminsa voimasta, 
jotta he pelastuisivat ja pääsisivät osallisiksi Hänen 
vanhurskaudestansa. 

Ole innokas sielujen voittamisessa; toimi niin kuin 
olisit ainut ihminen, jolle on uskottu sellainen vastuu. 
Tee kaikkesi asian hyväksi. Hesekielin kirjassa (3:17-
18) Herra sanoi: ”Ihmislapsi, minä olen asettanut 
sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan 
minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun 
puolestani...” Jumala on asettanut sinut maailmasi 
kääntymättömien syntisten ”vartijaksi”. Sen tähden 
anna sielujen voittamisen palon roihuta ja kuluttavana 
tulena luissasi siinä määrin, että et enää kykene 
pitämään asiaa vain omana tietonasi (Jeremia 20:9). 

Johannes 20:21; Markus 5:18-20; 2 Korinttolaiskirje 
4:3-5
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Kerrassaan Erinomainen Elämä

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on 
edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme  

(Efesolaiskirje 2:10 AMP).

Jumala valmisti ja suunnitteli ennakkoon sinun 
elämäsi olemaan Hänen kunniaksensa. Ei Hän 

luonut sinua tappioihin, heikkouteen, surullisuuteen tai 
epäonnistumiseen. Hän suunnitteli sinulle ihmeellisen 
elämän – aivan erinomaisen elämän. Haastetta on 
siinä, että useimpien ihmisten tulee vielä päästä 
ymmärtämään Jumalan hyvä suunnitelma heidän 
varalleen. Jumala sanoi: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, 
jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: 
rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon” (Jeremia 29:11). 

Jumalan lupaama ”tulevaisuus ja toivo” tarkoittaa 
sinun kohdallasi menestymistä, voittoa, kunniaa ja 
ylenpalttisuutta. Hän järjesti jo edeltä elettäväksesi 
siunauksien täyteisen elämän. Se pistää ajattelemaan 
sitä, mitä Hän teki ennen Aadamin luomista. Hän loi 
ensiksi kauniin puutarhan, missä oli tarjolla kaikkea, 
mitä Aadam saattaisi haluta. Sitten Hän loi Aadamin 
ja asetti hänet valmiiksi saatettuun Eedenin paratiisiin 
”viljelemään ja varjelemaan sitä” (1 Mooseksen kirja 
215), eikä suinkaan raatamaan ja raivaamaan maata 
viljelyskelpoiseksi. 

Jumala tiesi sinun syntyvän tähän aikaan ja Hän 
suunnitteli sinua varten kaiken valmiiksi niin kuin 

perjantai
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Jesaja 49

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua hengessäni 
olevasta elämästä ja luonnosta 
sekä antamastasi kerta kaikkiaan 
erinomaisesta elämästä, mikä 
minulla on Kristuksessa. Olen 
iäti menestys, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

1 Pietarin kirje 2:9; Roomalaiskirje 8:30; Johannes 15:16

huolehtiva isä tekisi. Se tarkoittaa sitä, ettei sinun ole 
laisinkaan tarpeen kulkea kärsimysten kautta, kerjätä 
tai etsiä siunauksia, koska sinä olet astunut jo syntymäsi 
hetkellä siihen elämään, millaiseksi Jumala on sen 
sinulle ajatellut. Siksi nauti elämästäsi ja nauti kaikesta, 
mitä Hän on valmistanut sinun saatavillesi. 

2 Pietarin kirje 1:3 sanoo: ”Koska hänen 
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, 
hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut 
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.” Hän 
on kutsunut sinut kirkkauteen ja täydellisyyteen; tämä 
merkitsee kerrassaan erinomaista elämää.  

Älä ajattele ikinä tappiota, sillä Jumala ei ole 
ikinä tehnyt sinusta häviäjää. Sinä olet Hänen todeksi 
tullut unelmansa; olet parasta kaiken sen hyvän 
keskellä, mitä Hän on luonut: ”Tahtonsa mukaan hän 
synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen 
luotujensa esikoiset” (Jaakob 1:18). 
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Tee Sille Jotakin

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema 
on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän 
ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan 
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, 
Jeesuksen Kristuksen, kautta  (Roomalaiskirje 5:17). 

Joskus tiettyjä asioita tapahtuu joillekin Jumalan 
lapsille, mitä muut ihmettelevät: ”Mutta hänhän 

on uudestisyntynyt; miten nyt hänelle saattoi tapahtua 
sellaista?” Kyseinen henkilö teki mahdollisesti jotakin 
tuolle asialle ennen kuin se karkasi hänen käsistään. 
Joillakin kristityillä on erheellinen ajatus, että Jumalan 
on ”tehtävä” jotakin kyseessä olevassa asiassa, mutta 
ei se niin mene. Hän on antanut sinulle auktoriteetin 
muuttaa olosuhteita Hänen nimessään. 

Sinun on tiedostettava, että Jumala on tehnyt 
kaiken tarpeellisen saattaakseen sinut ulos ahdingosta 
kuin ahdingosta. Hän on tehnyt kaiken tarvittavan, 
joten sinun ei ole tarpeen epäonnistua ikinä elämäsi 
mittaan. Ei väliä, mitä paraikaa on meneillään, olivatpa 
kyseessä ongelmat työssä, perhepiirissä, avioliitossasi 
tai lastesi kanssa. Sinusta on voittajaksi. Kehosi 
saattaa sairastaa tai sinulle rakas ihminen on kovissa 
kärsimyksissä, mutta Jeesus ratkaisi jo ongelman. 
Hänen sijaiskuolemansa, hautaamisensa ja voitollinen 
ylösnousemuksensa oli sinua varten, että sinulla olisi 
kirkkauden täyteinen elämä. 

Sinulla on auktoriteetti, jonka ansiosta saat käyttää 
Jeesuksen nimeä saamaan aikaan minkä hyvänsä 

lauantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Psalmits 49-51

Roomalaiskirje 
5:1-11

Efesolaiskirje    
4:17-24

Jesaja 50

Tunnustus
Olen voittoisa elämässäni, sillä 
minä elän Sanassa. Jumalan 
sana sydämessäni ja suussani 
vallitsee tänään ja alati kaikkia 
olosuhteita. Olen voittanut 
maailman, sillä Hän, joka on 
minussa, on suurempi kuin 
hän, joka on maailmassa. Elän 
korkeampaa elämää Kristuksessa. 
Kunnia Jumalalle! 

tahtomasi muutoksen omassa tai sinulle rakkaiden 
ihmisten elämässä. Älä sano: ”Mitä tahansa on 
tapahtuva, niin käy!” Siten puhumalla teet itsestäsi 
elämäsi uhrin. On sinun vastuullasi vakuuttua siitä, 
että Jumalan kirkkaus pääsee tulemaan ilmi sinun 
elämässäsi. Jos et tee jotakin, mitään ei myöskään tule 
tehdyksi. 

Pysy lujana siinä, mitä haluat elämältäsi. Kieltäydy 
kärsimästä. Käytä Sanaa, Jeesuksen nimeä ja Hengen 
voimaa hävittämään kaikki perkeleen teot, ja tee 
tyhjäksi hänen suunnitelmansa siellä missä olet. Julista 
Jumalan sanaa rohkeasti omaan elämääsi, perheesi ylle, 
työhösi, liiketoimiisi, opiskeluusi, palvelutehtävääsi jne. 
Käytä Sanaa saamaan aikaan muutosta kirkkaudesta 
kirkkauteen omassa elämässäsi, kaupungissasi, 
valtiossasi ja maassasi. 

Markus 11:23; Johannes 16:23-24
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Käsitä Tahtomasi Asiat Kirkkaasti

…ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu 
taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on 

oleva päästetty taivaissa 
(Matteus 16:19).

Sillä, mitä Herra tarkoitti sanoessaan ”minkä sinä 
sidot maan päällä”, ei ole juurikaan tekemistä 

luvan olemassaolon tai luvan puuttumisen kanssa. Yllä 
käytetty kreikkalainen ”sitomiseksi” käännetty sana 
on ”deó”, ja sillä on monia merkityksiä. Se tarkoittaa 
kahlitsemista, mutta myös velvolliseksi tekemistä, 
kieltämistä tai vapaan liikkumisen estämistä. Silti monet 
rinnastavat ”deó” sanan eristämiseen; mutta 

käyttämällä muita synonyymejä tarjolla on 
laajempi ymmärrys siitä, mitä Jeesus todella tarkoitti 
avausjakeessamme. 

Lukiessasi Ilmestyskirjan lukua kaksikymmentä 
huomaat Raamatun kertovan meille Saatanasta, joka 
on sidottu ja heitetty pohjattomaan kuoppaan erään 
enkelin toimesta; ja se kertoo meille, että tuo enkeli toi 
mukanaan kahleet. Lisäksi saman kirjan yhdeksännessä 
luvussa luet siitä, miten oli langenneita enkeleitä, jotka 
oli sidottu Eufratjokeen, ja heitä koskien tuli sana, 
että heidät on vapautettava, päästettävä irti siteistä. 
Kyseessä ei ollut pelkästään luvan antaminen ja 
kieltäminen. Nuo langenneet enkelit olivat sidottuina, 
mahdollisesti kahleissa. 

Sitten Luukkaan evankeliumin luvusta 13 tapaamme 
naisen, joka oli kumarassa siksi, että Saatana oli hänet 
sitonut; nainen tuli Jeesuksen luokse tämän opettaessa 
synagogassa, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Nainen, sinä olet 
päässyt heikkoudestasi” (lue Luukas 13:12-16). Mestari 
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Psalmits 52-55

Roomalaiskirje 
5:12-21

Efesolaiskirje      
4:25-32

Jesaja 51

Tunnustus 
Hän, joka on minussa, on suurempi 
kuin hän, joka on maailmassa! 
Minulle on annettu valta tallata 
käärmeitä ja skorpioneja ja 
kaikkea vihollisen voimaa! Elän 
Jeesuksen nimessä ja voitan 
kirkkaasti Hänen avullaan aina. 
Kunnia Jumalalle! 

kosketti häntä ja hän suoristui, parantui Jumalan 
voimasta. Kun Saatana sitoi naisen, tämä ei kyennyt 
suoristautumaan. 

Niinpä, kun Jeesus sanoi: ”…minkä sinä sidot maan 
päällä, se on oleva sidottu taivaissa”, Hän tarkoitti juuri 
sitä, että mitä sinä pyydät Isältä Hänen (Jeesuksen) 
nimessä, sen Isä sinulle antaa. Kun sanot Saatanalle: 
”Minä sidon sinut!” sinun on sanottava se täysin selvästi, 
sillä pistimme jo merkille, että sitominen tarkoittaa 
monia asioita; mikä niistä on sinun tarkoittamasi? 
Mitä sinä varsinaisesti haluat sitoa? Ja lisäksi, mitä sinä 
ymmärrät sanomisellasi? Mitä paholainen käsittää sinun 
sanovan? Viestisi ja aikeesi tulee olla selkeä. 

Jeesus esimerkiksi sanoi pahalle hengelle: ”Sinä 
mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde 
ulos hänestä, äläkä enää häneen mene.” (Markus 
9:25). Hän sitoi paholaisen niin, ettei tämä kyennyt 
enää palaamaan nuorukaiseen. Jeesus oli äärimmäisen 
selkeä ohjeistuksissaan paholaista kohtaan ja siinä, 
mitä Hän kielsi tätä tekemästä. Sen vuoksi, kun sinä 
haluat sitoa pahan hengen, ilmaise selkeästi se, mitä 
sinä tahdot; eikä hän kykene vastustamaan antamaasi 
komentoa. Siunattu Jumala! 

Matteus 16:19; Saarnaaja 8:4; Markus 3:27
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Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän 
Päivän Sanan kautta. Kehotamme sinua, että teet 

Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoile-
malla:

“Herra Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Sanasi sanoo, että “jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Ap.t. 2:21).

Pyydän Jeesusta tulemaan sydämeeni elämäni 
Herraksi. Vastaanotan iankaikkisen elämän henkeeni. 
Roomalaiskirje 10:9 sanoo: “Sillä jos sinä tunnustat 
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, 
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin 
sinä pelastut.” Julistan, että olen pelastettu ja olen 
uudestisyntynyt; olen Jumalan lapsi! “suurempi on 
hän joka on minussa, kuin se joka on maailmassa” (1. 
Johanneksen kirje 4:4). Nyt minä vaellan tietoisena 
uudesta elämästäni Kristuksessa Jeesuksessa. 
Halleluja!” 

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi 
lisätietoa siitä kuinka voit kasvaa 
kristittynä, ota yhteyttä meihin:

PELASTUSRUKOUS



Luukasaksesi lisää 
Believers’ LoveWorld Inc. 

-järjestöstä, joka tunnetaan 
myös nimellä Christ Embassy, 

vieraile:
www.rhapsodyofrealities.org

www.christembassy.org

Rev.  Chr i s  Oyakh i lome,  Be l i eve r ’ s 
LoveWor ld  - j ä r j e s tön  per us ta ja  on 
vihkiytynyt Jumalan Sanan palvel i ja, 
jonka sanoma on tuonut Jumalallisen 
elämän todellisuuden monien sydämeen.

Mi l joonat ovat tu l leet  va ikutetuks i 
hänen palvelutyöstään. Hänen televisio 
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles” 
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset 
tilaisuudet, suurkokoustapahtumat, useat 
kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat 
tuoneet Jumalan Sanaa moni l le, sen 
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa. 

KIRjOITTAjASTA
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