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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 807 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
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1
Menestys Hengen kautta

Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä on Herran 
sana Serubaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä 
voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot 

(Sakarja 4:6). 

Menestyminen elämässä ja missä tahansa 
pyrkimyksessä ei johdu mistään sellaisesta, 

mitä ihminen voisi saada aikaan fyysisen valtansa ja 
voimansa keinoin; todellinen menestyminen perustuu 
Henkeen ja Hengen vaikutukseen. Se ei ole kiinni 
sinun tekemisistäsi tai tekemättä jättämisistäsi; siinä 
on kysymys suhteestasi Pyhään Henkeen; siinä se 
ero on. Tämä seikka on menestymisesi tärkein tekijä. 
Raamattu sanoo: ”Niin se ei siis ole sen vallassa, joka 
tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on 
armollinen” (Roomalaiskirje 9:16). 

Elämä on hengellistä. Elämänkulkusi tulee olemaan 
vaivalloista, mikäli sinä et vaella siinä elämänpiirissä, 
mihinkä Jumala on sinut saatellut, etkä toimi sillä tasolla. 
Kaikki yrityksesi osoittautuvat turhiksi. Mutta, jos olet 
läheisessä kanssakäymisessä Pyhän Hengen kassa, niin 
Hän tulee puhaltamaan henkäyksensä kaiken sen ylle, 
mitä sinä teet, ja saat nähdä sen menestyvän. 

Pyhän Hengen kumppanuudessa e lävä 
ihminen, joka on taipunut Hänen johdatukseensa ja 
inspiroitavaksensa, on juuri sellainen, mitä Psalmiti 1:3 

torstai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

1. Johanneksen 
kirje 2:15-3:1-10
Hesekiel 45-46

Johanneksen 
ilmestys 5:1-14

Jooel 1

Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
Sinua sisimmässäni asuvan Pyhän 
Hengen läsnäolosta elämässäni. 
Hän saa minut vaeltamaan ja 
toimimaan Jumalan täydellisessä 
tahdossa. Nytkin minä koen 
Hengen ylläpitävän ja palvelevan 
minua. Hän välittää Jumalan 
läsnäolon omaan elämänpiiriini, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Saarnaaja 9:11; Johannes 15:4-8

kuvailee: ”Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain 
tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti 
ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Pyhä 
Henki takaa sinulle absoluuttisen, loppumattoman 
menestymisen. Juuri Hän kirkastaa sinun elämäsi ja tuo 
sinut sisälle suosioon ja menestyksiin ja avaa sinulle 
siunausten ovet, joita yksikään ei kykene sulkemaan. 
Hänestä on kaikkeen, mitä sinä tarvitset. 

Salli Kristuksen kirkkauden häikäistä hengessäsi 
ja virrata sinusta, ollen elämäsi viehätysvoima. Pysy 
Hänessä. Hän on kaikki mitä sinä tarvitset. Muista 
Jeesuksen sanat: ”Jos te pysytte minussa ja minun 
sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, 
ja te saatte sen.”
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Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, Hänen 
sanomassaan oli jotakin kovin ainutkertaista 

ja erilaista; sitä leimasivat nämä kolme perushyvettä: 
usko, toivo ja rakkaus. 

Kun Jeesus puhui, kuulijoille syntyi elävä usko. Hän 
tutustutti heidät Isään ja paljasti Isän tahdon koskien 
heidän elämäänsä. Hän antoi heidän tietää, mitä Jumala 
oli tehnyt heidän hyväksensä ja miten heidän tulee 
vaeltaa Jumalalta saamassaan perintöosassa. 

Jeesus myös antoi sanomallaan ihmisille toivon; 
Hän teki tulevaisuuden todelliseksi ja antoi heille syyn 
uskoa tulevaisuuteen. 

Hänen sanomansa samalla toi ilmi ja välitti Jumalan 
rakkauden. Hän ei pelkästään puhunut siunaavia sanoja 
ihmisille, vaan lisäksi Hän kosketti heitä ja suhtautui 
heihin rakkaudellisesti. Hän auttoi heitä tuntemaan, 
että Isä rakasti heitä osoittamalla sen omalla tavallaan 
rakastaa heitä. Hän toi ilmi ”virtaavaa rakkautta”, 
alati virtaavan rakkauden. Saatoit tuntea sen Hänen 
läsnäolossaan ollessasi. Ei Hän moittinut, vaan ihmiset 
aistivat ja kokivat Hänen rakkautensa. Hän oli liikkeellä 
oleva rakkaus. 

Juuri tämä piirre Hänessä viehätti myös lapsia; 
he juoksivat Hänen luokseen aina Hänet nähdessään. 
Väkijoukkoa ei kyetty estämään tungeksimasta Hänen 
lähelleen. Raamattu sanoo: ”Ja suuri kansanjoukko 

Kolme perushyvettä

 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; 
mutta suurin niistä on rakkaus

(1 Korinttolaiskirje 13:13 [WESNT]).

perjantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

1  Johanneksen 
kirje 3:11-24

Hesekiel 47-48

Johanneksen 
ilmestys 6:1-10 

Jooel 2

Tunnustus
Minä kykenen to imimaan 
täysillä Kristuksen evankeliumin 
palveluksessa ja tuomaan ilmi 
uskon, toivon ja rakkauden hyveitä. 
Minä levitän innolla, palavana 
ja vihkiytyneenä evankeliumia; 
Kristuksen rakkaus on aivan 
ilmeistä minun toimissani, se 
kuuluu minun sanoissani, näkyy 
minun luonteessani ja heijastuu 
minun vaelluksestani. Minä tuon 
pelastusta kaikkialle, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Hebrealaiskirje 11:6; Roomalaiskirje 5:2-5; Galatalaiskirje 5:5-6

kuunteli häntä mielellään” (Markus 12:37). Kaikkialta 
tuli väkeä Jeesuksen luokse Häntä kuuntelemaan ja 
olemaan Hänen seurassaan, koska he kuulivat Hänen 
sanoissaan ja myös havaitsivat rakkauden. Hänen 
läsnäolostaan he saivat lohtua, vahvistuivat, täyttyivät 
toivolla ja heidän uskonsa heräsi eloon. 

Jos kaipaat kristittynä tai evankeliumin palvelijana 
päästä samoihin tuloksiin kuin Jeesus, elämäsi 
vetonauloina voisivat olla nämä kolme hyvettä: usko, 
toivo ja rakkaus. Niitä tarvitaan aivan ilmeisinä olemaan 
mukana sinun toimissasi, sanoissasi, luonteessasi 
ja käyttäytymisessäsi. Kun palvelet evankeliumin 
asialla, anna uskon virrata itsestäsi kuulijoihisi. Inspiroi 
heidän sydämeensä toivoa, ja ylitse kaiken, päästä 
heidät kokemaan Jeesuksen rakkautta ja tuntemaan 
sydämessään, että Hän rakastaa heitä aivan ilman 
ehtoja. Halleluja!
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Jos kristillinen usko ei merkitsisi mitään muuta 
kuin pelastumista synnistä, ei Jeesuksen 

ylösnousemukseen kuolleista olisi ollut mitään 
perustavaa syytä. Hänen kuolemansa ristillä olisi 
ollut aivan riittämiin; siinä meidän kaikki syntimme 
tuli maksettua ja takasi anteeksiannon. Mutta se on 
lunastamista eikä suinkaan kristinuskoa!

Lunastaminen viittaa siihen, että joku maksetaan 
vapaaksi. Kun siis Jeesus kuoli, Hän maksoi ihmisestä 
lunnashinnan omalla elämällään; Hän teki niin 
koskien koko ihmiskuntaa, eikä pelkästään kristittyjä. 
Kristitty ei ole ihminen, jonka puolesta Jeesus kuoli. 
Katsellaanpa asiaa tältä kannalta: kun Jeesus riippui 
ristillä, niin Jumalan mielestä me kaikki riipuimme ristillä 
(Hänessä), sillä Hän oli meidän edustajanamme. Kun 
Hän huudahti: ”Se on täytetty!” ja antoi henkensä, siinä 
samalla kuolimme mekin Hänessä. 

Niinpä tässä on kolme seikkaa, joita ei nähnyt 
olevan tulossa ja joita enkelit yhäti hämmästellen 
katselevat: Kristillisyyden perustana on Jeesuksen 
ylösnousemus, eikä suinkaan Hänen kuolemansa. 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus antoi meille 
jotakin paljon enemmän mitä lunastukseen kuuluu; 
se saattelee meidät aivan uuteen elämään. Meidät 
on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa kuolleista 

Kristillisyyden perustana on 
ylösnousemus

Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut 
kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin 
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman  

(Roomalaiskirje 6:4).

lauantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

1. Johanneksen 
kirje 4

Daniel 1-2

Johanneksen 
ilmestys 6:11-17

Jooel 3

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että 
olet tehnyt minut olemaan 
yhtä Kristuksen kanssa. Olen 
uusi luomus ja vaellan uudessa 
elämässä hyvin tietoisena siitä, 
että minut on nostettu kuolleista 
yhdessä Kristuksen kanssa ja 
asetettu yhdessä Hänen kanssaan 
iäti kestävästi voiton, auktoriteetin 
ja herruuden osallisuuteen, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

(Efesolaiskirje 2:6). 
Roomalaiskirje 10:9 sanoo: ”Sillä jos sinä 

tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut.” Se antaa meidän 
ymmärtää, että pelastus tulee osaksemme uskomalla 
Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen 
ja Hänen herruutensa tunnustamisesta. Kristitty on 
ihminen, joka samastuu ylösnousseeseen Kristukseen. 
Kristityllä ei ole lainkaan menneisyyttä, sillä Raamattu 
sanoo 2 Korinttolaiskirjeessä (5:17): ”Siis, jos joku 
on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus”; mikä 
tarkoittaa sitä, että hän on uutta lajia, jollaista ei ole 
ollut ennen olemassakaan. 

Eipäs siis kummakaan, että Jaakob julisti: ”Tahtonsa 
mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, 
ollaksemme hänen luotujensa esikoiset” (Jaakob 
1:18). Sen tähden Uudestisyntyneenä et olekaan 
”niitä lunastettuja”; sinä olet Kristuksen lunastustyön 
hedelmää. Lunastus tuli valmiiksi Hänen kuolemassaan, 
mutta kristillisyys sai alkunsa ylösnousemuksesta. 
Halleluja!

2 Korinttolaiskirje 5:17; Galatalaiskirje 2:20
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Kristityn ja ei-kristityn välinen ero ei ole 
pelkästään siinä tosiasiassa, että kristitty tapaa 

käydä seurakunnassa, kun ei-kristitty puolestaan ei niin 
tee; eroavuus löytyy heidän luonnostaan. Kristityllä on 
uusi luonto, Jumalan luonto; hänen henkensä on luotu 
uudeksi omistamaan aivan uusi elämä, jumalallinen 
elämä. Kristitty on syntynyt Jumalasta; kristityn alkuperä 
on Jumalassa (1 Johanneksen kirje 4:4). 

Syntyessäsi uudesti sinussa ei pelkästään 
tapahtunut muutos, vaan se mitä tapahtui, oli 
todellinen siirto, korvaaminen tai tilalle tuleminen, jossa 
vanhemmiltasi saamasi elämä korvattiin iankaikkisella 
ja turmeltumattomalla Jumalan elämällä. Se on täysin 
uutta elämää. Et kanna enää maallisten vanhempiesi 
”geenejä”; et kuulu ensimmäisestä Adamista 
alkaneeseen sukulinjaan; sinut liitetään Kristukseen – 
tuohon toiseen ja viimeiseen Adamiin. 

Olet valittua syntyperää; olet peräisin uudesta 
sukulinjasta. 1 Pietarin kirje 2:9 julistaa: ”…te olette 
valittu suku…” Sana ”suku” johtuu juurisanasta 
”gene”, ja se on sukua sanalle sukulinja. Geeni on 
elävän organismin perimän perusosanen. Geenit 

Kunniakas sukulinjamme

…olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 

pysyvän sanan kautta (1 Pietarin kirje 1:23). 

sunnuntai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

1. Johanneksen 
kirje 5

Daniel 3-4

Johanneksen 
ilmestys 7:1-10

Aamos 1-2

Rukous
Kallis taivaallinen Isä, minä kiitän 
Sinua, että olet suonut minulle 
Kristuksessa olevan uuden 
elämän siunaukset! Julistan, että 
”arpa lankesi minulle ihanasta 
maasta, ja kaunis on minun 
perintöosani”. Minun on terveys; 
vahvuus on minun. Kiitos Sinulle 
siitä, että autat minua löytämään 
itseni Sanassasi ja elämään 
voitokasta elämää Kristuksessa, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

määrittävät yksilön vanhemmiltaan perimänä siirtyvät 
fyysiset, henkiset ja muut luonteenomaiset yksilölliset 
ominaisuudet. Koskapa sinä olet ”valittua sukua”, se 
merkitsee sitä, että kuulut aivan erityiseen sukulinjaan 
– ”Jumalan kaltaisten sukuun”, joiden geeniaines on 
jumalallista perua (2 Pietarin kirje 1:3,4). 

Sinulla on Kristuksen ”dna”, koskapa Hän on 
sinun juuresi; Hän on sinun elämäsi (Kolossalaiskirje 
3:4). Helleluja! Tämä merkitsee sitä, että ihmiselämä, 
joka on maanpäällistä – maasta peräisin olevaa – ja 
voi sairastua ja olla tautien ja kipujen vaivaamaa, on 
korvattu Kristuksen elämällä, mikä puolestaan on 
taivaallista ja turmeltumatonta. Mikään mainen vaiva 
tai haitta ei kykene häiritsemään tai tuhoamaan sinua, 
sillä sinä olet uusi luomus; olet kerrassaan erityinen. 
Sinulla on taivaallisen Isän elämä ja luonto. 

1. Johanneksen kirje 5:4; Johannes 1:12-13; 1 Pietarin kirje 2:9
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Hengessäsi näkeminen

Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, 
jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne 
rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen 
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa 

ja ymmärtämisessä (Kolossalaiskirje 1:9). 

1 Mooseksen kirjan luvussa 3 luemme siitä, 
miten Saatana houkuttelee Eeva syömään 

kielletyn puun hedelmää. Eeva, joka tuli petetyksi, söi 
hedelmää ja antoi Adamillekin, joka myös söi sitä. Tästä 
tapahtumasta Raamattu sanoo: ”Silloin aukenivat 
heidän molempien silmät, ja he huomasivat olevansa 
alasti”; he saivat uutta tietoa. 

Siihen mennessä he eivät olleet tienneet olevansa 
alastomia, sillä heillä ei ollut kykyä nähdä asioita toisin, 
elämän toisessa ulottuvuudessa. He menettivät tietyn 
tyyppisen näkökyvyn (hengellisen näkemisen) ja 
lankesivat alemman tason näkemisen piiriin, mitä aistit 
hallitsevat. Näin heistä tuli aistien ohjastamia. He eivät 
saattaneet enää nähdä hengessään. Heillä oli aivan 
uudet elämänselitykset; selitykset, jotka perustuivat 
aistihavaintoihin. 

Tällainen on uudestisyntymättömän ihmisen osa; 
hän on henkilö, joka ei ole syntynyt uudesti; häneltä 
puuttuu hengellinen näkökyky ja kyky ennakoida asioita. 
Häneltä puuttuu hengellinen ymmärrys eikä hän ole 
kykenevä olemaan tekemisissä Jumalan kanssa Jumalan 
elämänpiirissä. Mutta kun olet syntynyt uudesti, sinut 
on herätetty Jumalan lapsena olemiseen; olet herätetty 
Jumalan valtakunnan todellisuuksien olemassaoloon; 
sinut on tuotu yhteyteen Jumalan kanssa. 

Efesolaiskirje 1:17–18 sanoo: ”…että meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden 
Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen 
hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne 

maanantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 Johanneksen 
kirje

Daniel  5-6

Johanneksen 
ilmestys           
7:11-17

Aamos 3-4

Tunnustus
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
suonut minulle kyvyn nähdä 
Val takuntas i  mysteereihin 
ja salaisuuksiin. Minä elän 
aistimaailman yläpuolella. Sinä 
olet suonut minulle viisauden 
ja ilmestyksen hengen Sinun 
tuntemisessa; ymmärrykseni 
silmät tulvii valoa, ja nyt minä olen 
täysin tietoinen Sinun kunniakkaan 
Valtakuntasi todellisuuksista ja 
nautin Kristuksessa saamastani 
perintöosasta. Halleluja!

Sananlaskut 20:27; Efesolaiskirje 1:17-18

silmät…” Tässä Jumalan Henki viittaa hengelliseen 
ymmärrykseen, mikä on paljon korkeammalla mielen 
ja aistien käyttämisestä nousevaa ymmärtämistä. Mieli 
on työkalu, mutta ihmisen kapasiteetti ylittää suuresti 
hänen mielensä kapasiteetin. Mieli ottaa vastaan 
informaatiota hengeltä ja aisteilta, mutta on olemassa 
ymmärrys, joka ylittää mielen kyvyt. Juuri siitä johtuen 
täysi, täsmällinen, oikea ja tarkka Jumalan tunteminen 
on jokaisen uudestisyntyneen mahdollisuutena. 
Sellaisen ihmisen henki on uusi luomus. 

Jumala kaipaa sitä, että näkisit toisella tapaa; että 
näkisit hengessäsi. Siinä syy siihen, miksi Pyhä Henki 
rukoilee apostoli Paavalin sanoin, että sinä saisit 
täyttyä Isän tahdon tuntemisella kaikessa viisaudessa 
ja hengellisessä ymmärtämisessä niin, että kykenisit 
toimimaan sanan mukaan: ”vaeltaaksenne Herran 
edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, 
kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen 
Jumalan tuntemisen kautta” (Kolossalaiskirje 1:10). 
Tämä on mahdollista; voit vaeltaa sanan valossa. 
Halleluja!
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On todella tärkeää todistaa Jumalan voimasta, 
Hänen sanansa olemuksesta ja ihmeistä kuin 

myös Hengen voimasta omassa elämässäsi. Siitä ei 
seuraa pelkästään siunauksien enentymistä, vaan se 
pitää lisäksi paholaisen, hänen demoninsa ja niiden 
pahat juonet sinun jalkojesi alla. Kun Jumala tekee 
jotain sinun hyväksesi, sinun kanssasi tai kauttasi, kerro 
siitä. Ole iloinen voidessasi jakaa toisille todistuksesi. 
Älä erehdy ikinä pitämään Herran sinulle tekemää 
tekoa liian vähäpätöisenä keskusteluihin otettavaksi. 
Miksi tämä on niin tärkeää? 

Todistuksesi sekä tuovat kunniaa Jumalalle, mutta 
ne myös inspiroivat toisissa uskoa ja aiheuttavat 
tyrmistystä Saatanan leirissä. Aivan jokainen demoni ei 
tunne sinua, sillä ne eivät tiedä kaikkea. Ne saattavat 
tietää, että olet uskovainen, mutta eivät ne tiedä, mitä 
sinun sisimmässäsi on. Ne eivät aivan oikeasti pysty 
sanomaan, mitä sinä ajattelet tai tiedät. Ne eivät tiedä, 
oletko täynnä pelkoa vai täynnä uskoa; niinpä ne 
käyvät testaamaan sinua päästäkseen selville. 

Mutta kun ne kuulevat todistuksiasi – asioita, mitä 
uskosi on saanut aikaan – ne pistävät sen merkille ja 
pakenevat läheltäsi. Jos siis olet uudessa ympäristössä, 
on ensimmäinen tehtäväsi ryhtyä todistamaan. Julista 
uskosi hyödyistä avoimesti. Kerro toisille siitä, ja silloin 
lähettyvillä olevat demonit saavat kuulla ja välittää 
tietoa seuralaisilleen siitä, että sinun lähettyvillesi ei 

Todistuksesi voima

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja 
todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä 
rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti  

(Johanneksen ilmestys 12:11).

tiistai
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ilmestys 8:1-13
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Rukous
Kiitän Sinua, siunattu Isä, että olen 
saanut osakseni Sanasi siunauksen 
ja saan elää siinä ja sen voimassa ja 
herruudessa. Minä todistan Sinun 
hyvyydestäsi ja minulle suomistasi 
voitoista; todistan erehtymättömän 
Sanasi voimasta, mikä on vienyt 
minut väkevyyden, voiman, levon 
ja herruuden tilaan. Todistan 
pelastuksen ihmeistä, jotka olet 
osoittanut kauttani, kun myös 
vapautumisista, parantumisista ja 
todistamastani vaurastumisesta, 
j o t a  o l e n  s a a n u t  k o k e a 
henkilökohtaisessa elämässäni. 
Halleluja!

kannata tukkia, sillä ne pystyvät näkemään, että sinä 
tiedät kuka sinä olet. Välittömästi pelko iskee niihin 
ja ne ovat tosi varovaisia sinun suhteesi, sillä ne ovat 
sangen ylpeitä olioita eivätkä halua joutua nolatuiksi. 
Ne tietävät, että jos ne yrittävät häiritä ympärilläsi, niin 
sinä ajat ne ulos. 

Mutta jos sinä et todista, eivät ne voi mistään 
tietää, mitä Jumala on tehnyt sinun elämällesi. Silloin 
ne tungeksivat sinun ympärilläsi, ammuskelevat pikku 
nuoliaan sinua kohti aika ajoin, pelkästään testatakseen 
ja härnätäkseen sinua. Mutta Raamattu sanoo, että 
saatanan juonet eivät ole meille tuntemattomat. (2 
Korinttolaiskirje 2:11); halvaannuta hänet todistuksillasi. 
Sinun todistuksissasi on sellainen voima, joka neutralisoi 
tyystin vastustajan ja antaa sinulle hyvän suojan sen 
kaikenmoisten metkuja varalle. Raamattu sanoo: 
”Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” 
(Jaakob 4:7). 

Markus 5:18-20; Psalmit 89:1
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Vastuu elämästäsi ei lepää Jumalan varassa niin 
paljossa määrin kuin se on sinun harteillasi. 

Jotkut syyttävät Jumalaa jok’ikisestä epäonnisesta 
tapahtumasta elämässään, mikä johtuu siitä, etteivät 
he tunne Jumalaa. 

Todellakin, Hän on Jumala, ja Hän on kaikkivaltias; 
Hänelle kaikki on mahdollista. Mutta, tuo asioiden 
muuttamiseen käytettävä voima on jo sinun sisimmässäsi 
– Hänen voimansa, joka saa aikaan ihmeitä ja jota sinä 
kaipaat tai tarvitset. On vain sinun vastuullasi aktivoida 
se voima. 

Otsikkojakeessamme sanotaan: ”Mutta hänelle, 
joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän 
kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen 
voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.” Mitä sitten 
Jumala tahtookin tehdä sinun elämässäsi, se tapahtuu 
sen mukaan, miten sinussa oleva Hänen voimansa 
pääsee toimimaan. Voit siis havaita, ettet todellakaan 
voi, eikä sinun kuulukkaan pitää Jumalaa vastuullisena 
omasta elämästäsi; sinun asiasi on käyttää sinussa 
olevaa voimaa. 

Ei ole merkitystä sillä, millaiset tarpeesi ovat; 
olipa kyseessä parantuminen, varallisuustilan 
parantuminen, uusi työpaikka, lapsi, palvelutehtäväsi 
kasvu ja laajentuminen, liiketoimet tai urasi, menestys 
opinnoissasi jne., niiden toteutumiseen tarvittava voima 
on sinun sisimmässäsi. Herra Jeesus sanoi Apostolien 

Sisimmässäsi oleva voima

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin 
verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä 

vaikuttaa (Efesolaiskirje 3:20). 

keskiviikko
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Juudaan kirje

Daniel 9-10

Johanneksen 
ilmestys 9:1-10

Aamos 7

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
mahtavasta etuoikeudesta saada 
aktivoida Sinun Henkesi voima 
sisimmässäni aiheuttamaan 
muutosta olosuhteissa ja eri 
tilanteissa. Puhuessani kielillä 
minä saan yletä kirkkauden 
korkeampiin ulottuvuuksiin, 
m i s s ä  m i n ä  h a l l i t s e n 
korotettuna vanhurskauteen 
ja erinomaisuuteen, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Miika 3:8; Matteus 17:20; Markus 11:23

teoissa (1:8): ”…kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman…” Tuo voima on dynaaminen kyky saada 
aikaan muutoksia, ja nopein tie sen aktivoimisessa on 
turvautuminen kielilläpuhumiseen. 

1 Korinttolaiskirjeessä (14:4) sanotaan: ”Kielillä 
puhuva rakentaa itseään.” Se tarkoittaa sitä, että kielillä 
puhuva vahvistaa eli aktivoi itsensä yliluonnolliseen; 
hän virittää sisimmässään olevan jumalallisen voiman 
käyttövalmiiksi. 2 Timoteuskirjeessä (1:6) Paavali käski 
Timoteuksen virittää palavaksi itsessään oleva lahja, 
jonka tämä oli saanut Jumalalta. Paavali tarkoitti Pyhän 
Hengen voimaa, joka on lepotilassa siksi kunnes se 
aktivoidaan. Ikävä kyllä, jotkut kristityt ovat jättäneet 
tuon sisimmässään olevan voiman tyystin lepotilaan. 
Älä anna niin tapahtua sinun kohdallasi; rukoile kielillä 
usein ja viritä palavaksi tuo voima; pistä se töihin. 

Jumalan voima aktivoituu myös silloin, kun vakuutat 
Hänen sanaansa rohkeasti. Jumala ja Hänen sanansa 
ovat yksi. Kun julistat Sanaa elämäntilannettasi varten, 
sinä herätät Hänen voimansa vaikuttamaan muutoksen 
siinä tilanteessa. Jos haluat nähdä Jumalan voiman 
vapautumista elämässäsi, ota tavaksesi harjoittaa Sanan 
meditointia; mietiskele ja puhu ääneen Sanaa. 
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On tärkeää omata kirkas ymmärrys ja kyky 
välittää oikealla tavalla uskon sanomaa, 

sillä usko kuuluu Jumalan Valtakunnassa elämisen 
pääperiaatteisiin. Raamattu sanoo: ”Vanhurskas on 
elävä uskosta” (Roomalaiskirje 1:17). Tämä paljastaa, 
miten tärkeä asia usko on. Et kykene ymmärtämään 
ja soveltamaan saamaasi Kristuksen vanhurskautta 
ilman uskoa. 

Heprealaiskirjeessä (11:6) Raamattu sanoo, että 
on aivan mahdotonta olla Jumalalle mieliksi ilman 
uskoa. Uskon kautta me aktivoimme tai toimimme 
asiaankuuluvasti niiden siunauksien ja etuuksien kanssa, 
mitä olemme saaneet käyttöömme evankeliumin kautta 
Kristuksessa. Sen vuoksi Jeesus opetti uskon sanomasta 
vaeltaessaan täällä maan päällä; Hän opetti ihmisille 
pyytämisen ja vastaanottamisen periaatteen. Hän sanoi 
heille: ”…jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja 
heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan 
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se 
hänelle tapahtuisi” (Markus 11:23). 

Hän sanoi, että jos teillä olisi uskoa, niin mikään 
ei olisi teille mahdotonta (Matteus 17:20). Palauta 
mieleesi tapauksia, joissa Hän palveli ihmisiä; Hän 

Uskon sanoma

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

torstai
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RAAMATUNLUKU-
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Johanneksen 
ilmestys 1

Daniel 11-12

Johanneksen 
ilmestys          
9:11-21

Aamos 8-9

Rukous
Rakas Isä, minä kiitän Sinua 
siitä, että lähetit Jeesuksen 
tähän maailmaan tuomaan 
tänne uskon sanoman. Usko on 
nyt viritetty palamaan minun 
sydämessäni, ja minä olen 
saanut vahvistua hengessäni ja 
olen päässyt elämään todeksi 
lakkaamatonta voitollisuutta ja 
avautuvia mahdollisuuksissa.  
Olen voittanut maailman; olen 
enemmän kuin voittaja; Kristus 
on kirkastettu minussa ja Hän 
on ilmestynyt minun kauttani, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

sanoi heille: ”Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi.” 
Älä kuulu heihin, jotka vähättelevät uskon sanomaa. Se 
on voiton sanomaa. Juuri sen sanoman Jeesus toi, ja 
sen Hän uskoi meidän käyttöömme, jotta toimisimme 
muutosten aikaansaamiseksi omassa maailmassamme. 
Kunnia Jumalalle!

Markus 11:22; Luukas 17:6; Hebrealaiskirje 11:1
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Vaeltaessasi Herran seurassa Hän antaa 
sinulle näkyjä tulevaisuuttasi varten; 

näkyjä omasta elämästäsi, asioista, mitä Hän tahtoo 
saavuttaa sinun kassasi ja kauttasi. Hän saa sinut 
näkemään tulevaisuuteen niin, että pääset käsittämään 
tulevaisuuttasi. Kaikki eivät kenties näe sitä, mitä sinä 
näet tai tiedät tulevaisuudesta, johon Jumala on sinua 
viemässä. Mutta jotkut yrittävät kertoa kaikille, mitä 
Jumala on näyttänyt heille heidän tulevaisuudestaan. 
Se olisi tosiaan virhe; paitsi siinä tapauksessa, että juuri 
Jumala johdattaisi sinut puhumaan siitä. 

Ymmärrä, että Saatana ei tiedä, mitä sinä näet, 
ennen kuin sinä kerrot siitä hänelle; hän ei tiedä 
kaikkea. Kuultuaan mitä sinä näet hän ryhtyy oitis 
juonimaan, miten voisi pysäyttää sinut. On ihmisiä, 
jotka eivät kykene pitämään tiettyjä asioita omana 
tietonaan ja niin he menettävät Hengeltä saamansa 
ihastuttavan idean. Kun he ovat saaneet idean ryhtyä 
tiettyyn toimeen, he alkoivat kertoa siitä ihmisille, ja 
niin Saatana pääsi siitä jyvälle alkaen kehitellä keinoja 
pysäyttää idean materialisoituminen. Älä suo hänelle 
tuota tilaisuutta. 

Avausjakeemme neuvoo meitä olemaan järkeviä ja 

Suojaa näkysi

Mielevä ihminen peittää tietonsa, mutta tyhmäin 
sydän huutaa julki hulluutensa

(Sananlaskut 12:23 [CEV]).

perjantai
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Obadja 1

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua suurenmoista 
tulevaisuutta avaavista näyistä, 
joita olet  antanut minul le. 
Sydämeni tulvii valoa nähdäkseni, 
käsittääkseni Kristuksessa elämääni 
varten olevan kutsumukseni ja 
tarttuakseni siitä kiinni. Minä 
seuraan Pyhän Hengen johdatusta 
H ä n e n  a v a t e s s a  m i n u l l e 
suunnitelmiaan ja strategioitaan, 
jotka minun tulee panna toimeen 
Sinulta saaminani ideoina – minulle 
menestykseksi sekä elämässäni että 
palvelutehtävässäni, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

olemaan kertomatta kaikkea mitä tiedämme. Älä kerro 
aina suunnitelmiasi ei-kristityille. Antoipa Jumala sinulle 
minkä hyvänsä idean, ryhdy toteuttamaan sitä ennen 
kuin käyt kertomaan siitä muille; muutoin voi käydä 
niin, ette pääse alkua pidemmälle. Se ei johdu niistä 
ihmisistä jotka tietävät näystäsi eikä edes paholainen 
kykene pysäyttämään sinua; ei suinkaan. Syynä on 
heissä vaikuttava henki; he saattavat vuotaa tietynlaista 
negatiivisuutta, mikä tappaa intosi sitä asiaa kohtaan, 
minkä Jumala halusi sinun toteuttavan. Niin käy jos et 
ole varovainen. Ole siis hengellisesti älykäs. Raamattu 
sanoo: ”Joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä 
ahdistuksilta varoo” (Sananlaskut 21:23). 

Sananlaskut 3:32; Aamos 3:7
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Raamatussa  on tapauskuvaus ,  missä 
kirjanoppineet syyttävät Jeesusta, joka 

heidän mielestään ajaa pahoja henkiä ulos perkeleiden 
päämiehen, Beelsebulin, voimalla. Jeesus esitti heille 
tosi kiinnostavan vastakysymyksen: ”Miten saatana voi 
heittää ulos saatanan?” Matteuksen evankeliumissa 
(12:25–26) Jeesus sanoi: ”Mutta hän tiesi heidän 
ajatuksensa ja sanoi heille: “Jokainen valtakunta, joka 
riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään 
kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy 
pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin 
hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen 
valtakuntansa pysyy pystyssä.” 

Jeesus sanoo, että Saatanalla on oma selkeä 
valtakuntansa, joka ei ole jakaantunut; hän on langennut 
enkeli. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa (3:27): 
”Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja 
ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä 
väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen 
talonsa.” Hän käsittelee edelleen samaa aihetta. 
Jeesus sanoo sen lisäksi että Hänellä on valta, joka 
ulottuu Saatanan ylitse, eikä Hän ilman sitä valtaa voisi 
tunkeutua ryöstämään Saatanan taloa. Toisin sanoen, 
Hänellä on enemmän valtaa mitä Beelsebubilla, minkä 
johdosta Hän kykenee heittämään tämän ulos. 

Saatana on langennut alas 
taivaasta

Silloin hän sanoi heille: Minä näin saatanan lankeavan 
taivaasta niin kuin salaman (Luukas 10:18). 

lauantai
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Joona 1-2 

Tunnustus 
Olen varuillani, seison vahvana 
vastustajan kaikkia manipuloivia 
toimia kohtaan! Jumalan sana on 
sydämessäni ja suussani, ja sen 
turvin minä pysyn paholaisen 
ja olosuhteiden yläpuolella. 
Minä olen voittaja Kristuksessa 
Jeesuksessa. Olen voittanut 
Saatanan ja maailman. Elämäni 
on kunniakasta. Jumala olkoon 
siunattu! 

On hyvä painaa mieleensä muutama asia 
tästä: ensiksikin, että huolimatta järjestäytyneestä 
valtakunnastaan ja kaikista enkeleistään Saatana on 
langennut alas taivaasta! Hän on kukistunut vihollinen. 
Hän ei ole mikään vaikuttava tekijä uskovan ihmisen 
kannalta, sillä hän on menettänyt auktoriteettinsa. 
Sinä olet häneen nähden ylivertainen; älä sen vuoksi 
salli hänelle mitään tilaa tai mahdollisuutta elämässäsi. 
Älä viihdy hänen negatiivisissa aatoksissaan. Kieltäydy 
pelkäämästä. Käytä Sanaa. Julista parantumistasi ja 
terveyttäsi. 

Jumala on tehnyt jo kaiken mitä Hänen tarvitsee 
tehdä paholaisen suhteen; nyt sinun vastuullasi on 
vastustaa häntä ja pysyttää hänet jalkojesi alla. Raamattu 
sanoo: ”Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” 
(Jaakob 4:7). Vastustat häntä pitämällä yllä Jumalan 
sanan tunnustamista ja kieltäytymällä sallimasta hänen 
saada jalansijaa elämässäsi. 

Jaakob 4:7; Efesolaiskirje 6:11; 1. Johanneksen kirje 3:8
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Jumala puhuu meille palvonnassa. Palvellessasi 
Häntä Hän palvelee yhtä lailla sinun henkeäsi. 

Palvojan taivas ei ole ikinä vaiti. Tarvitessasi suunnan 
tarkistusta, opastusta tai yliluonnollista asioihin 
puuttumista käy palvomaan Herraa. Apostolien teoissa 
(13:1-2) Raamattu sanoo: ”…heidän toimittaessaan 
palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki 
sanoi…” antaen meidän tietää, että Jumalan Hengen 
voiman manifestaatio tapahtuu todellisen palvonnan 
ilmapiirissä. 

Tosi palvonta ei ole sinun kristillisen mielimusiikkisi 
rentoa meininkiä; se on sydämen ja käsien ylentämistä 
Herran puoleen Hänen valtaisan majesteettinsa edessä. 
Siinä Hänen nimeään tunnustetaan sillä perustalla, mitä 
Hän itse on ja pysytään linjassa sen kanssa, mitä Sana 
ilmoittaa Hänen persoonallisuudestansa. 

Herra Jeesus esittää Johanneksen evankeliumissa 
(4:23) todellisen palvonnan sellaisena, mikä tapahtuu 
hengessä ja totuudessa, mikä tarkoittaa sitä, että sinä 
palvot Isää hengessäsi ja Hänen sanansa mukaisesti. 
Esimerkiksi, Hänen sanansa sanoo: ”Minun rukoukseni 
olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun 
kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri” (Psalmi 
141:2); mikä tarkoittaa yhtä vaikuttavan palvonnan 
tapaa – käsien kohottamista Herran puoleen. Käsien 
kohottamisessa palvonnassa on jotakin syvästi 

Tosi palvonnan voima

Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva 
minun kirkkauteni pyhittämä
(2 Mooseksen kirja 29:43).

sunnuntai
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1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
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Johanneksen 
ilmestys 3:7-22
Hoosea 7-10

Johanneksen 
ilmestys 11:11-19

Joona 3-4

Rukous
Rakas Isä, minä kohotan käteni 
Sinun puoleesi  rakastaen, 
arvostaen ja palvoen! Sinä 
olet tehnyt minun elämäni 
kunniakkaaksi: olet suoristanut 
polkuni; olet tehnyt elämäntieni 
suureksi ja loppumattoman 
v o i t o k k a a k s i  s e k ä 
mahdollisuuksien täyttämäksi. 
Ylistän Sinun pyhää nimeäsi ja 
palvon Sinun majesteettiasi. 
Kiitos Sinulle läsnäolostasi ja 
kirkkaudestasi elämässäni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

hengellistä ja voimallista; olet siinä uhraamassa Hänelle 
suloiselta tuoksuvaa suitsutusuhria. 

Kohota siis kätesi laulaessasi ja siunatessasi 
Hänen nimeänsä ja keskity Häneen. Ei kauaakaan, kun 
sinut valtaa jo Hänen rakkautensa lämpö ja Hänen 
jumalallisen läsnäolonsa kirkkaus. Tee tätä usein; 
ei pelkästään silloin, kun olet seurakunnassa, vaan 
myös omassa huoneessasi, autossasi, toimistossasi – 
kaikkialla ja missä tahansa! 

Palauta mieleesi, mitä Herra sanoi Israelin lapsille 
avausjakeessamme. Hän mainitsi palvonnan paikan. 
Juuri siellä Hän sinut kohtaa, avaten silmäsi näkemään 
hengessä ja auttaa sinua ottamaan vastaan jumalallisen 
kosketuksen, jota tarvitset päästäksesi siirtymään 
seuraavalle kirkkauden tasolle. Halleluja! 

1 Kirje Timoteukselle 2:8; Johannes 4:23-24; Filippiläiskirje 3:3



finnish

12

Herra antoi Daavidista todistuksen, että 
tämä oli Hänen sydämensä mukainen mies 

(Apostolien teot 13:22). Tutkistellessasi Daavidia tulet 
havaitsemaan, että hän paloi Jumalan kunnialle. Hän 
toimi sielussaan siten, että voisi omistaa ja nähdä 
Jumalan kunnian. Psalmissa 63:2-3 hän sanoi: ”Jumala, 
sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; 
sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun 
ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä 
maassa. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, 
nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi.” 

Siinäpä varsinainen julistus! Hän kuvaili maan 
kuivaksi ja janoiseksi ja vedettömäksi maaksi. ”Vesi” 
on tässä yhteydessä esikuva Jumalan Hengestä. ”Kuiva 
ja janoinen maa” on kuva paikasta, joka kärsii Jumalan 
Hengen köyhyydestä; se on autiomaata. Daavid näki 
Jumalan antaman näyn, että Jumalan temppelissä on 
läsnä Jumalan kirkkaus ja siellä on myös voima; niinpä 
hän ikävöi saada nähdä saman kirkkauden maassa, joka 
kärsii köyhänä vailla Jumalan Henkeä. 

Tuo kertoo meille jotakin; ei väliä sillä, mikä on 
tilanne siinä kaupungissa tai maassa, missä sinä elät, 
tai mitkä demonit vaikuttavat kyseisellä seudulla pitäen 

Kirkkaus kuivassa maassa

Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, 
niin kuin vedet peittävät meren (Habakuk 2:14).

maanantai
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1 VUODEN 
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2 VUODEN 
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Johanneksen 
ilmestys 4

Hoosea 11-14

Johanneksen 
ilmestys 12:1-10

Miika 1-2

Rukous
Rakas  I sä ,  k i i tos  S inu l le 
evankeliumin kirkkaasta valosta, 
joka säteillee tehovoimaisesti 
maan pimeissä paikoissa saattaen 
pelastuksen, vapautuksen ja 
hyvinvoinnin ja siunaten ihmisten 
hengille vanhurskauden. Minä 
julistan, että Sinun kirkkautesi 
peittää maan, valaisee ihmisten 
elämät toteuttamaan Sinun 
tahtosi, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

sen väen elämää vallassaan; sinä voit etsiä Jumalan 
kirkkauden manifestaation tapahtumista tuossa 
paikassa. Ei ole väliä vallalla olevalla pahuudella, nälällä, 
turmeluksella, terrorilla ja pelolla, jotka ovat sitoneet 
ihmisiä; tuossa kuivassa ja nääntyvässä maassa, sinä 
voit kohottaa esiin Jumalan kirkkauden. 

Saat tämän aikaan pitämällä esirukouksia ja 
julistamalla Sanaa. Täyty Hengellä ja julista Sanaa 
sellaisten maiden, seutujen ja kaupunkien ylitse. 
Älä vaikene; toimi siten kunnes voitelu puhkeaa 
tulvehtimaan sinussa julistaessasi Jumalan sanaa, joka 
tulee saamaan muutoksen. Siinä voitelussa sinun 
kuuluu julistaa rohkein mielin, että Jumalan kirkkaus 
Kristuksen evankeliumissa täyttää tuon maan. Ja aivan 
pian Jumalan sanan valo tuo pelastuksen, vapautuksen 
ja hyvinvoinnin loistamaan kirkkaasti pimeillä seuduilla, 
ja siellä alkaa suuri sielujen sadonkorjuu. Halleluja! 

Psalmit 74:20-21; Jesaja 60:1-2
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Markuksen evankeliumin luvussa 5 kerrotaan 
naisesta, joka oli sairastanut verenvuototautia 

peräti kaksitoista vuotta, mutta Jeesus oli parantanut 
hänet. Hänen uskonrohkeutensa täytyi olla peräisin 
siitä, mitä hän oli saanut kuulla Jeesuksesta: että Jeesus 
säteili, manifestoi ja toi ilmi Isän rakkauden. Naisen 
oli täytynyt kuulla Jeesuksen antaneen näön takaisin 
sokealle, herättäneen kuolleen, nostaneen halvatun 
jaloilleen ja tehneen kuivettuneet jäsenet eläviksi. 
Hän on taatusti ollut innoissaan kuultuaan Jeesuksen 
puhuvan rakkaudellisesti haavoittuneille, syrjityille, alas 
painetuille ja sydämeltään murtuneille. 

Nainen oli tämän johdosta vakuuttunut siitä, että 
Jeesus ei hyljeksisi häntä, jos hän pääsisi tämän luokse. 
Hän tunkeutui väkijoukon halki riskeeraamalla koko 
elämänsä, jotta pääsisi Jeesuksen luokse. Muista, että 
laki kielsi häntä olemaan fyysisessä kontaktissa toisten 
ihmisen kanssa; mikäli sellaista olisi huomattu, hänet 
olisi kivitetty hengiltä syystä, että hän oli uskaltanut 
ilmaantua siinä tilassaan väenpaljouden keskelle. Mutta 
nainen oli kuullut, että Mestari paransi kosketuksellaan 
spitaalisia, noita yhteiskunnan häpeämiä hylkiöitä. Tämä 
mitä todennäköisimmin ylensi hänen henkensä ja sytytti 
hänessä toivon myös omasta parantumisestansa. 

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan lisäksi 
Message-käännöksen mukaan, että nainen ajatteli 

Mietiskele Hänen rakkauttansa

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; 
mutta suurin niistä on rakkaus

(1 Korinttolaiskirje 13:13). 

tiistai
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1 VUODEN 
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2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Johanneksen 
ilmestys 12:11-17

Miika 3-4

Rukous
Rakas Herra Jeesus, kiitos Sinulle, 
että olet osoittanut minulle Isän 
todellisen luonnon, mikä on 
rakkaus. Minä meditoin, syleilen 
ja turvaudun Hänen rakkauteensa 
tänään, mikä vuorostaan tulee 
ilmi minussa ja kauttani kaikille 
minun maailmassani oleville; 
S inun rakkautes i  minussa 
ohjastaa minua tavoittamaan 
ympärilläni olevia, parantamaan 
ja siunaamaan heitä. Aamen. 

mielessään: ”Kunhan vain pääsen koskettamaan 
hänen viittaansa, minä kyllä paranen.” Pistäpä 
merkille, että tämä kaikki alkoi ajatuksesta. Nainen 
ajatteli, ettei Jeesuksen tarvitsisi edes huomata häntä; 
nainen saattaisi aivan hyvin hyödyntää tuota rakkauden 
voimaa. Niin hän tekikin ja sai parantua paikalla. 

Millaisia ajatuksia sinulla on Mestarista? Mietitkö 
tietoisesti sitä, miten paljon Hän sinua rakastaa? Kaikki, 
mitä Jeesus on ja edustaa, on rakkautta. Raamatusta 
lukemamme Jeesuksen Ihmeet olivat rakkauden 
innoittamia. Hänen kanssakäymisensä ja toimensa 
olivat jokaiselle osoitusta Isän rakkaudesta. Jeesus oli 
Jumalan rakkauden ilmoitus. Hän sanoi Johanneksen 
evankeliumissa (15:9 [MSG]): ”Olen rakastanut teitä 
samalla tapaa kuin Isä on rakastanut minua. Olkaa 
kuin kotonanne minun rakkaudessani.” Hän siis 
sanoo: ”Mietiskelkää minun rakkauttani; pysykää ja 
levätkää siinä!” Hänen vertaansa vailla oleva ja ehtoja 
asettelematon rakkautensa tulisi herättää sinussa aina 
tuollaista uskonrohkeutta. 

1. Johanneksen kirje 4:7-10; Johannes 3:16

Johanneksen 
ilmestys 5
Jooel 1-3
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Kuvittelepa ihmisen tilannetta, jossa lääkärit 
ovat luovuttaneet ja ovat jättäneet hänet 

kuolemaan. Jos hän uskoo Jumalan rakkauteen, hänen 
sisimmässään syttyy toivo ja hän alkaa oitis nähdä 
paremman elämän mahdolliseksi. Raamattu sanoo: ”…
toivo ei saata meitä häpeään…” (Roomalaiskirje 5:5). 
Toisin sanoen, Jumalan sanaan ankkuroitunut toivo ei 
ikinä katoa. 

Tämän vuoksi meidän tulee jatkuvasti saarnata 
ja opettaa Isän rakkaudesta, jotta maailmassa olevat 
voivat kuulla ja uskaltaisivat uskoa, ja että toivo voisi 
kukoistaa heidän sydämessään. Kun he kuuntelevat 
ja meditoivat Hänen rakkautensa sanomaa, heidän 
toivonsa muuttuu uskoksi. Ei väliä, vaikka he olisivat 
halveksittuja vointinsa puolesta, jos he voivat luottaa 
Jumalan rakkauteen heitä kohtaan, muutos kyllä tulee 
tapahtumaan. 

Joku saattaa sanoa: ”Mutta olen ollut tässä 
kauheassa tilassa jo niin kauan kuin muistini kantaa; 
olen tehnyt kaiken mitä olen tiennyt, mutta mistään 
ei ole ollut mitään apua.” Niin, ensiksikin ongelma 
saattaa piillä siinä, että olet tehnyt vain kaiken sen, 
mitä sinä tiedät voitavan. On myös sellaista, mitä et 
mahdollisesti ole tehnyt, kuten esimerkiksi, että olisit 
kanavoinut omaa tilaasi käsittelevät ajatuksesi oikein 
ajattelemaan muutoksen mahdollisuutta. 

Jumalan kanssa kun ei ole olemassa mitään 

Mahdollisuuden ajatukset

Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Jos voit!’ Kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo (Markus 9:23). 

keskiviikko
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Johanneksen 
ilmestys 6
Aamos 1-4 

Johanneksen 
ilmestys           
13:1-10

Miika 5-6

Rukous
Rakas Isä, tartun kiinni Sinun 
suureen rakkauteesi minua 
kohtaan, sillä minä tiedän, että 
ylitse kaiken Sinä haluat minun 
menestyvän, vaeltavan terveenä 
nauttien täysin siemauksin 
elämästä. Minä lepään nauttien 
Sinun rakkaudestasi, joka inspiroi 
hengessäni uskoa ja toivoa saaden 
aikaan elämäni voittokulkua 
nyt ja aina, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

toivotonta tilannetta. Niin kauan kuin luotat Häneen, 
Hänen rakkauteensa itseäsi kohtaan ja Hänen kykyynsä 
viedä sinut eteenpäin, ihme olisi sinulle mahdollista. 
Rakkaus tuo mukanaan toivon. Rakkaus inspiroi uskoa. 
Jumala rakastaa sinua ja Hän on jo tehnyt hyväksesi 
kaikkea äärimmäisyyksiin asti. Roomalaiskirje 8:32 
sanoo: ”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, 
vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, 
kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin 
hänen kanssansa?” Tämä on tosi tärkeää ravintoa 
ajatuksille. Sen tulisi antaa sinulle mahdollisuuksien, 
voittojen, kasvamisen ja runsauden mielialan. 

Ajattele, usko ja hyväksy se, että ihme tai 
parantuminen, jota toivot, ei ole pelkästään mahdollinen, 
vaan se on jo saatettu valmiina sinun saatavillesi. 
2 Pietarin kirje 1:3 sanoo, että Hän antaa meille 
kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. 
Lakkaa pyristelemästä. Älä yritäkään saada mitään 
tapahtumaan, sillä Hän on jo tehnyt kaiken valmiiksi 
sinua varten (1 Korinttolaiskirje 3:21). Usko, ota vastaan 
ja vaella Hänen sanansa valossa. Halleluja!

Filippiläiskirje 4:8; 1 Korinttolaiskirje 3:21; 2 Pietarin kirje 1:3
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Kristittyinä emme ole mitään tavallista väkeä. 
Jeesus sanoi: ”Niin kuin Isä on lähettänyt 

minut, niin lähetän minäkin teidät” (Johannes 
20:21). Hän antoi meille voiman ja vallan palvella 
ollen siunaukseksi meidän maailmallemme. Paavali 
sanoi: ”…tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo 
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi 
tulevan meistä” (2 Korinttolaiskirje 4:7). Voimme 
palvella sairaita, alas painettuja ja masentuneita niin, 
että myös sisimmässämme vaikuttava hyve siirtyy 
meistä heihin. Jumalan voima pääsee virtaamaan 
meistä niihin, jotka tarvitsevat Jumalan kosketusta 
elämässään. 

Tämän vuoksi sinä varaat aikaa virittääksesi 
taas palavaksi sisimmässäsi olevan Hengen voiman; 
suo itsesi täyttyä aina Hengellä! Efesolaiskirje 5:18 
sanoo: ”…täyttyköön elämänne jatkuvasti Hengellä; 
pitäkää Hänen tulensa palavana sammumattomalla 
intensiteetillä hengessänne (ISV); kyseessä ei ole on-
off -tila, vaan jatkuvat kokemus. Sinun kuuluu pitää 
yllä Hengen hehkua elämässäsi; pidä Hänen tulensa 

Hänen hyveensä meidän 
hengessämme

Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi 
Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni 
päälle panemisen kautta (2 Timoteuskirje 1:6 [AMP]). 

torstai
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1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Johanneksen 
ilmestys 7
Aamos 5-9

Johanneksen 
ilmestys       
13:11-18
Miika 7

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Pyhän 
Hengen läsnäolosta elämässäni 
Hänen voimansa vaikuttavasta 
toiminnasta minussa ja minun 
kauttani. Kristus elää minussa, 
ja minä olen Hänen ojentunut 
kätensä tämän päivän maailmassa 
koskettaen, parantaen, siunaten 
ja nostaen ylös ihmisiä. Minä 
tukeudun tähän jumalalliseen 
etuisuuteen, jossa henkeni saa 
välittää toisille kunniakkaitten 
hyveiden ilmentymistä, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Luukas 6:19; Miika 3:8

palavana hengessäsi sammumattomalla intensiteetillä. 
Ole kaiken aikaa pukeutuneena Häneen. ”Pukeudu” 
Pyhään Henkeen ennen kadulle lähtöä! Likoa Hänessä, 
ja kun kohtaat kriisin, sinussa oleva Hänen voimansa 
pääsee aktivoitumaan Hänelle kunniaksi. 

Viritä tuo voima aina palavaksi puhumalla kielillä, 
mietiskelemällä Sanaa ja eläen Sana todeksi. Hänen 
kirkkautensa on Sanassa; kun elät sanassa, sen turvin 
ja sen kautta, niin saat aikaan Hänen kunniansa ja 
voimansa julkituloa elämässäsi ja ympärilläsi. Jumala 
olkoon siunattu!
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Herra Jeesus teki monia valtavia tekoja 
vaeltaessaan päällä maan päällä. Raamattu 

sanoo, että jos kaikki Hänen tekemänsä ihmeet 
olisi kirjattu, niistä kirjoitettujen kirjojen paljous ei 
mahtuisi tähän maailmaan. Eikä tämä ole suinkaan 
mitään liioittelua tai tosiasiain paisuttamista; tämä on 
silkkaa totta. Hänen koko elämänsä oli yhtä loputonta 
yliluonnollisuuden virtaa. Hän toi toivon, ilon ja elämän 
monille. Raamattu sanoo, että Hän kulki tehden hyvää, 
parantaen KAIKKI, jotka olivat perkeleen vaivaamia, 
sillä Jumala oli Hänen kanssansa (Apostolien teot 
10:38). 

Nyt siis tämä samainen Jeesus, vaikka onkin 
taivaassa, on, kuten Raamattu sanoo sama eilen, tänään 
ja iankaikkisesti (Heprealaiskirje 13:8). Hän on edelleen 
rakastava, armollinen, laupias, myötäkärsivä ja tekee 
ihmeitä aivan samalla tapaa kuin Raamatun päivinä. Yhä 
Hän nostaa ylös, siunaa ja muuttaa ihmisten elämiä, 
tosin nykyisin meidän, Hänen siemenensä kautta. Me 
olemme niitä, jotka kaipaamme Hänen päiviänsä. Me 
olemme Hänen sijastaan täällä tänään; me kannamme 
Hänen kirkkauttansa ja jumalallista läsnäoloansa. Hän 
on valtuuttanut meidät kaikkeen mitä hän ”ryhtyi sekä 
tekemään että opettamaan” (Apostolien teot 1:1), mitä 
me toimitamme Hänen sijastaan. 

Hän antoi meille Pyhän Hengen, ja me kykenemme 
palvella Hänen armoituksillaan, viisaudellaan, 
pelastuksellaan, vanhurskaudellaan, rakkaudellaan, 

16
Hän näyttäytyy sinussa

…saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran 
tahto toteutuu hänen kauttansa (Jesaja 53:10). 

perjantai
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Johanneksen 
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Obadja

Johanneksen 
ilmestys 14:1-10

Naahum 1-3

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
etuoikeudesta ja siunauksesta 
saada olla osallinen jumalallisesta 
läsnäolostasi, ja olla myös sen 
kantaja. Minä vaikutan ja muutan 
omaa maailmaani Sinun kanssasi 
tänään, palvellen elämällä ja 
jumalall isella siunauksella 
ihmisten sydämiä Pyhän Hengen 
voimassa, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

parantamisella, eheydellä ja kauneudella tätä 
haavoittunutta, murtunutta, kadotettua ja tyytymätöntä 
maailmaa. Kun me saavumme rikkinäisen maailman 
kohtaamiseen – tämän sairaan, sorretun, köyhän, 
vastustetun, kielletyn, rajoitetun maailman kohtaamiseen 
– Jeesus näyttäytyy meissä ja se merkitsee totaalista 
täyskäännöstä heille. Hän on ratkaisu, jota maailma 
etsii, ja me olemme Hänen palveluksessaan; me 
olemme osallisia Hänen jumalallisesta luonnostansa 
sekä samalla Hänen rakkautensa jakelijoita. 

Mikäli maailma voisi nähdä ja ymmärtää sen, että 
sinä kannat mukanasi Jumalan jumalallista läsnäoloa 
ja maailma suhtautuisi sinuun sen mukaisesti, nämä 
ihmiset saisivat parasta mitä taivas tarjoaa. Jeesus ei 
jättänyt meitä lamaannuksen tilaan. Hän antoi meille 
kaiken sen, mitä me tarvitsemme vaikuttaaksemme 
omaan maailmaamme; Hän on yhtä läsnä sinun 
välitykselläsi maailmassasi, kuin Hän oli Galileassa, 
Kapernaumissa ja Jerusalemissa. Voit aivan rohkealla 
mielellä vakuuttaa missä tahansa tilanteessa, että Kristus 
on siellä, sillä Hän tulee sinne sinussa! Halleluja! 

2 Korinttolaiskirje 5:19-20; Markus 16:19-20



finnish

17

Yllä olevassa jakeessa sanalla ”voima” 
tarkoitetaan tietynlaista vahvuutta, väkevyyttä 

tai kykyä. Niinpä voisimme lukea ”…vaan muista 
Herraa, sinun Jumalaasi: sillä juuri Hän antaa sinulle 
vahvuuden, väkevyyden ja antaa sinulle kyvyn 
vaurastua.” Läpi Kirjoitusten käy ilmi, että Jumala antaa 
tällaisen vahvuuden jokaiselle Hengen välityksellä ja 
Sanansa kautta. 

Esimerkiksi, me luemme, että Hän sanoi Saulille 
1 Samuelin kirjassa (10:6): ”Ja Herran Henki tulee 
sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; 
ja sinä muutut toiseksi mieheksi.” Kun Henki tuli 
Jumalan ihmisten päälle Vanhan Liiton aikana, he saivat 
yliluonnolliset kyvyt. Sitten luemme 1 Mooseksen 
kirjasta (12:2) Jumalan sanan Abrahamille: ”Niin minä 
teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun 
nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.” Kun 
Jumala puhui nuo sanat hänelle, se oli vahvuuden 
antamista, kyvyn saamista tulla suureksi, vahvuutta ja 
voimaa menestyä, ja se suotiin hänelle. 

Meitä koskee nyt se, että olemme uusi luomus, 
joka Galatalaiskirjeen 3. luvun mukaan perustuu 

  Suotu menestymään

…vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa 
sinulle voiman hankkia rikkautta…

(5 Mooseksen kirja 8:18).

lauantai
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Tunnustus
Pyhä Henki on suonut minulle 
y l i l u o n n o l l i s e n  e l ä m ä n 
etuisuuden. Minut on tehty 
jumala l l i sest i  kykeneväks i 
vaeltamaan vanhurskaudessa, 
hyvinvoinnissa, terveydessä, 
menestyksessä ja voitossa. Minä 
voin tehdä kaikkea mahdollista 
Kristuksen kautta, joka vahvistaa 
minua. Minä vaellan tänään 
suuruudessa ja ylitsevuotavuuden 
keskellä. Halleluja!

Kolossalaiskirje 1:9-11; Psalmit 1:1-3

sen syvällisen totuuden varaan, että me olemme 
Abrahamin siementä. Jakeessa 29 Paavali tuo julki 
tämän: ” Mutta jos te olette Kristuksen omat, 
niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 
lupauksen mukaan.” Abrahamin siemenellä on 
mahdollisuudet yliluonnolliseen vahvistumiseen 
kohti suuruutta, menestystä ja loputtomia voittoja. 
Mikään ei ole enää mahdotonta sinulle ja sinun 
kanssasi, sillä Pyhä Henki elää sinussa. Tietoisuutesi 
Hänen läsnäolonsa asumisesta sinussa ja Hänen 
sanansa valossa vaeltaminen kohdallasi, on takuu alati 
lisääntyvästä kirkkaudesta elämässäsi. 

Opi antautumaan Pyhälle Hengelle; kuuntele 
sisimmässäsi Hänen ääntään. Hän on Suuri. Hän on 
tuonut sinun elämääsi yliluonnolliseen kykenevyyden 
menestyä. 
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Pyhän Hengen inspiroimana Luukas piirsi meille 
kuvaa siitä, miten Antiokian seurakunnassa 

profeetat ja opettajat palvelivat Herraa paastoten ja 
saaden opastusta ja neuvoa Herralta. Pistä merkille, 
ettei heidän tarvinnut karjua, kirkua, huutaa tai ulista: 
”Herra, me haluamme kuulla Sinun äänesi, ole hyvä, 
puhu meille.” He eivät tehneet mitään muuta kuin 
palvelivat Herraa ja paastosivat, ja Hän siunasi heitä 
Sanallaan ja opastuksellaan. 

Miten sinä palvelet Herraa? Se tapahtuu Häntä 
palvomalla, laulamalla ja vakuuttamalla Hänen 
ylistystään, antamalla tunnustusta Hänen nimelleen. 
Hänen nimensä tunnustaminen tapahtuu vakuutettaessa 
Hänen suuruuttansa ja julistettaessa sitä, mitä Hän on 
tehnyt; sinä julistat Hänen ihastuttavia tekojansa ja 
nostat esille Hänen hyvyyttänsä maailmassa ja niitä 
siunauksia, joita saat nauttia Hänen mahtavan nimensä 
kunniaksi. Sinä vakuutat kaikesta kauniista, mitä Hän 
on tehnyt elämässäsi. Ja tunnustat ja puhut sanoja, 
jotka pitävät yhtä sen kanssa, mitä Hän on sanonut 
itsestään. 

Heprealaiskirje 13:15 sanoo: ”Uhratkaamme siis 
hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se 

Hänen suuruutensa 
vakuuttaminen palvonnassa

Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja 
paastotessaan Pyhä Henki sanoi: Erottakaa minulle 
Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen 

heidät kutsunut (Apostolien teot 13:2). 

sunnuntai
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ilmestys 10
Miika 1-3

Johanneksen 
ilmestys 15:1-8

Habakuk 3

Rukous
Rakas Isä,  yksin Sinä olet 
arvollinen saamaan kaiken 
ylistyksen, ja minä korotan Sinun 
nimeäsi; Sinä olet parantaja, 
kaiken hyvän suoja ja ylläpitäjä; 
sinä olet kaikkea suurempi. 
Sinun nimesi on suuri ja Sinun 
herruutesi on iäti kestävä; Sinun 
rakkautesi, armovaikutuksesi ja 
myötäkärsimisesi täyttää maan! 
Elämäni ja kaikki maa tuottaa 
kunniaa Sinulle, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Johanneksen ilmestys 7:11-12; Johanneksen ilmestys 19:1; 
Psalmit 98:1-4

on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä 
ylistävät.” Sanonta ”kiitosten antaminen – ylistäminen” 
on kreikan kielellä ”homologeo”, mikä merkitsee 
”tunnustuksen antamista Hänen nimellensä”. Tämä 
eroaa sanonnasta ”Minä kiitän Sinua, Herra”; sillä 
tässä halutaan erityisesti tunnustaa Hänen nimensä 
suuruutta. 

Voit tehdä niin nytkin! Kerro Hänelle, miten 
arvollinen Hän on, ja kuinka Hän on antanut 
sinulle turmeltumattoman, lannistumattoman ja 
horjumattoman elämän. Vakuuta, että Hän on vahva 
ja väkevä turva, kaikkein korkein Jumala; elävä ja 
uskollinen Jumala, parantaja, kaiken hyvän antaja 
ja ylläpitäjä. Julista, että Hän on suurempi kaikkea. 
Tuodessasi kunnioittaen julki palvonnassa nämä ihanat 
sanat Herralle, sinä palvelet Häntä. Hän vuorostaan 
palvelee sinua puhumalla sinulle sanoja, jotka 
lähettävät sinut seuraavalle ja aiempaa mahtavammalle 
kirkkauden tasolle. 
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Me olemme Jumalan luomistöiden kermaa; 
ensimmäistä ja parasta mitä Hän on tehnyt. 

Olemme Hänen kirkkautensa ilmentymä; Hänen 
toteutunut unelmansa. Halleluja! Voit katsella itseäsi 
ihmetellen: ”Saattaako tuo tuossa todellakin olla minä 
itse?” Sinä et näytä omaavan kirkasta säteilyä kulkiessasi 
pitkin katuja. On maksamattomia laskuja; viimeisin 
saamasi diagnoosi lääkäriltäsi ei ollut erityisemmin 
rohkaiseva. Ongelmia on niin kotosalla kuin työssäkin. 
Saatat kysellä: ”Miten ihmeessä minä olen Jumalan 
kirkkauden manifestaatio?” 

Ensiksi, Jumalan sana on totta kokemuksistasi 
huolimatta. Jumala haluaa sinulta juuri sitä, että katsot 
aina Hänen sanaansa etkä itseäsi tai omia kokemuksiasi. 
Mietiskele Sanaa, älä itseäsi! Mieti sitä, mitä Jumala 
sanoo sinusta: sinä olet Hänen persoonansa kuva ja 
Hänen kirkkautensa säteily tai kirkkaus; sinä olet Hänen 
palkintonsa! Mietiskele sitä, ja niin toimiessasi sinusta 
tulee sitä, mitä Sana sanoo. 

2 Korinttolaiskirje 3:18 sanoo: ”Mutta me kaikki, 
jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman 

Katso Sanaan nähdäksesi kuka 
olet

Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset 

(Jaakob 1:18). 

maanantai
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Sefanja 1-2

Rukous
Rakas Isä, minä kiitän Sinua 
Sanastasi, joka muuttaa elämäni 
lähettäen minut kirkkaudesta 
kirkkauteen. Minä kieltäydyn 
katsomasta varjoja ja katson 
J u m a l a n  s a n a s s a  o l e v i a 
realiteetteja, joiden tähden tulen 
asemoiduksi yliluonnolliseen ja 
iäti kirkkaaseen vanhurskauden 
elämään, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Jaakob 1:22-25; Joona 2:8

kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.” Meditoidessasi Sanaa 
sinä muutut siksi ja sellaiseksi mitä Jumala sinusta 
sanoo. Liian monet miettivät itseään ja ongelmiaan, 
sen sijaan, että mietiskelisivät Sanaa. He taivaltavat 
elämänsä läpi vailla rohkaisua, johtuen kokemastaan 
tai jonkun tekemisistä tai heistä puhumisesta. On tullut 
aika vaihtaa kohdetta; kiinnitä katseesi pelkästään 
Sanaan. 

Jos mielesi tekisi katsoa kehoasi, et suinkaan 
jäisi tarkastelemaan varjoasi, saadaksesi selville 
millainen olet, vai kuinka? Toki mieluummin katsoisit 
peiliin. Samaan tapaan, ainut keino päästä tietämään 
millainen sinä aidosti olet, mitä sinussa on, sinun kykysi 
ja rajattomat potentiaalisi Kristuksessa; joten katso 
Sanaan tietääksesi kuka todella olet. 

Miika 4-5
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Markuksen evankeliumin luvusta 9 luemme, 
miten Jeesuksen opetuslapset yrittivät ajaa 

ulos riivaajan nuorukaisesta, mutta aivan ilman tuloksia. 
Kun Jeesus saapui paikalle, riivaajan vaivaaman pojan 
isä anoi Häneltä apua. Jeesus nuhteli välittömästi 
demonia, ja niin poika tuli terveeksi. Tämä hämmästytti 
opetuslapsia, koska Jeesus ei tehnyt mitään siitä 
poikkeavaa, miten he olivat juuri toimineen (ainakin 
siltä se oli näyttänyt). Suunniltaan olevina he tulivat 
yksityisesti kysymään Jeesukselta: ”Mestari, miksi me 
emme kyenneet ajamaan pahaa henkeä ulos?” 

Mestari vastasi heille pelkällä toteamuksella: 
”Teidän epäuskonne tähden” (Matteus 17:20). 
Eivät opetuslapset tietenkään ajatelleet epäuskon 
olevan heidän ongelmansa; muutoinhan he eivät olisi 
esittäneet kysymystään ensimmäisenä Jeesukselle. 
He kyllä uskoivat; juuri siitä syystä he olivat Jeesuksen 
seurassa! Heidän mielestään heillä oli uskoa; siitä 
syystä he rohkenivat ajaa pahan hengen ulos! Mutta 
Jeesus tiesi paremmin: Hän määritteli puuttuvan linkin 
”epäuskoksi”. 

Monet havaitsevat olevansa vastaavassa tilanteessa 
tänä päivänä. He kummeksuvat, minkä ihmeen vuoksi 
he eivät saa töitä tai rahaa, vaikka ovat kuinka rukoilleet 

Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, 
paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla 
kätensä heidän päälleen. Ja hän ihmetteli heidän 
epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien 

kylästä kylään, ja opetti (Markus 6:5-6). 

Kuinka parantaa epäusko

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, minä riemuitsen 
Sanastasi, joka voittaa tänään 
minussa ja minun kauttani. 
Kyl lästän aivan t ietoisest i 
sydäntäni uskon Sanalla, joka 
kykenee rakentamaan minua ja 
vie minua eteenpäin Kristuksessa 
olevalla elämäntielläni, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

ja tunnustaneet. Niin, kuten Jeesuksen opetuslasten 
kohdalla, samoin heidänkin ongelmansa on heidän 
epäuskonsa. On niin, että kun et saanut haluamaasi, 
ei se merkitse, että vastaanottamasi evankeliumi ei 
olisi toiminut. Pikemminkin se osoittaa sen, että sinun 
tarvitsee oppia enemmän Jumalan sanaa ja toimia sen 
varassa. Epäusko on seurausta riittämättömästä Jumalan 
sanan informaatiosta. Parannuskeinoksi tulee Jumalan 
sanan opettaminen. Pommita alituiseen henkeäsi 
Jumalan sanalla, jotta se vapautuisi epäuskosta. 

Kun Herra Jeesus itse kohtasi epäuskoa 
kotikaupunkinsa Nasaretin asukkaiden taholta, Hän 
ryhtyi opettamaan Jumalan sanaa. Markus 6:6 sanoo 
Hänen hämmästelleen heidän epäuskoaan ja meni 
kyliin opettaen Sanaa. Siten sinä vapaudut epäuskosta. 
Kun ihmisten on vaikea uskoa, opeta heille Kirjoituksia. 
Selitä heille, miten Jumalan voima toimii, ja niin usko 
viriää heissä ottamaan vastaan mitä hyvänsä ihmeitä he 
sitten kaipaavatkin, ja tapahtuu niin, että he kykenevät 
omaksumaan sen. 

Hebrealaiskirje 11:6; Roomalaiskirje 10:17
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Apostoli Paavali ylpeili ennen kääntymystään 
sillä, että hän oli kyennyt noudattamaan 

moitteitta laista tulevan vanhurskauden vaatimuksia. 
Hän sanoi: ”…vaikka minulla on, mihin luottaa 
lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, 
niin voin vielä enemmän minä…” (Filippiläiskirje 3:4). 
Hän vielä jatkoi omien mainesanojensa luettelemista: 
”olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja 
olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, 
heprealainen heprealaisista syntynyt, ollut lakiin 
nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan 
vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton” 
(Filippiläiskirje 3:5-6 [NIV]). 

Inhimillisestä näkökulmasta hän piti lain täydellisesti, 
mutta kun Jumala paljasti Saulukselle (Paavalille) 
tämän elämän epätäydellisyyden, tämä myönsi, ettei 
niin sanottuihin hyviin töihin tai omavanhurskauteen 
luottamisesta ollut yhtikäs mitään hyötyä. 

Sana julistaa, että laki ei tehnyt mitään täydelliseksi 

Luottamuksemme Hänen 
vanhurskauteensa

Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan 
kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä 
oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin 
tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain 
vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella 
lihan mukaan, vaan Hengen (Roomalaiskirje 8:3-4). 

keskiviikko
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Naahum 1-3

Johanneksen 
ilmestys 17:1-10

Haggai 1

Tunnustus
Vakuutan rohkein mielin, että 
olen Jumalan vanhurskaus 
Kristuksessa Jeesuksessa. Minä en 
vaella aistivetoisesti vaan Hengen 
viemänä; sillä lakivanhurskaus 
on täytetty minussa. Minä 
vaellan tänään hyvin tietoisena 
vanhurskaudestani, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

– mutta sijaan tulee parempi toivo, joka kyllä tekee 
(Heprealaiskirje 7:19). Jumala olkoon siunattu! 
Apostolien teot 13:38–39 sanoo: ”Olkoon siis teille 
tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa 
julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että 
jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, 
vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen 
lain kautta vanhurskaiksi tulla.” 

Älä yritä tehdä Jumalaan vaikutusta omilla 
uskonnollisilla suoritteillasi; älä ajattele, että Hän 
vastaisi rukouksiisi siitä syystä, ettet ole tehnyt mitään 
väärää muutamaan viikkoon; ei! Hän kuulee ja vastaa 
rukouksiisi, koskapa Hänen vanhurskautensa on 
täytetty Kristuksessa, ja sinä rukoilit Jeesuksen nimessä. 
Evankeliumin loppu tulema on se, että sinun havaitaan 
olevan Kristuksessa ja ilman omaa vanhurskauttasi. 
Sinut on kääritty Jumalan vanhurskauteen ja olet siinä 
aivan luottavaisin mielin (Filippiläiskirje 3:8-9). 

2 Korinttolaiskirje 5:21; Roomalaiskirje 3:21-26
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Läsnäolosi merkitsee siunausta

Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi 
kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, 

talossa (1 Mooseksen kirja 39:2). 

Koskapa olet kristitty, niin ei ole mitään väliä 
sillä, mitä sinun ympärilläsi tapahtuu – kieltäydy 

olemasta pelokas, pelkäämästä tai menettämästä 
rohkeuttasi, sillä sinä olet Abrahamin siementä. Valitse 
osaksesi aina katsella asioita siitä näkökulmasta. 
Saattanet sanoa: ”Mutta paraikaa elämässäni on vaikea 
jakso; jopa työpaikka karkasi altani.” Silti kieltäydy 
lannistumasta tai tyrmistymästä. Tosiasiassa on niin, 
että jos vain voisit katsella asioita siitä näkökulmasta, 
kuka sinä oikeasti olet Kristuksessa, niin tajuaisit, että et 
suinkaan menettänyt työpaikkaasi. Siinä taisikin käydä 
niin, että organisaatio menetti sinut! 

Olet varsinainen aarre, helmi, tähti ja voittaja! 
Sinun läsnäolosi missä tahansa merkitsee siunauksia, 
sillä sinä olet Herran siunattu! Sinä omistat maailman. 
Sinun potentiaalisi, kykysi ja viisautesi ovat rajattomat! 
Sinun läsnäolosi organisaatiossa merkitsee siunausta 
organisaatiolle ja jokaiselle siinä olevalle. 

Tätä en sano kaverille, joka on vailla työtehoja 
ja hankkiutuu irtisanotuksi; ei suinkaan; minä puhun 
Abrahamin siemenestä! Abrahamin siemen on 
tehopakkaus; hän on hedelmällinen ja tuottelias 
kaikissa hyvissä töissä. Mihin hän tarttuukin, se 

torstai
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Haggai 2

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet 
siunannut minua ja olet tehnyt 
minut siunaukseksi. Olet tehnyt 
minut vauraaksi ja tehokkaaksi; 
siunaukseksi tähän maailmaan 
ja  S inun  vanhurskautes i , 
rakkautes i ,  lempeytes i  ja 
hyvyytesi annostelijan ja jakelijan, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

menestyy; se on hänen perintöosaansa. Näin sinun 
kuuluu ajatella. Ajattelepa Joosefia, vaikka hänet 
oli myyty orjuuteen, häntä oli valheellisin perustein 
syytetty ja pistetty vankeuteen, hän oli yhä siunaukseksi 
aivan siinä määrin, että hänet asetettiin vastaamaan 
kaikista toisista vangeista. Sitä ennen hän oli ollut orjana 
Potifarin taloudessa. Potifar havaitsi saavansa Jumalan 
siunausta osakseen Joosefin vuoksi, ja niin hän teki 
Joosefista kaiken omaisuutensa valvojan. 

Olet siunattu ja siunaus kulkee mukanasi. Minne 
menetkin, Jumala kulkee mukana; siunaatpa ketä tai 
mitä hyvänsä, se on siunattu. Sinun vuoksesi koulusi, 
naapurustosi, kaupunkisi tai maasi on siunattu. Muista 
Jumalan sanat Abrahamille: ”…ja sinun siemenessäsi 
tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä” 
(1 Mooseksen kirja 26:4). Juuri sitä me teemme; me 
kuljetamme mukanamme ja levitämme siunauksia. 
Halleluja! 

1. Mooseksen kirja 30:27; 1. Mooseksen kirja 39:5
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Ei ikinä vailla apua

En minä jätä teitä orvoiksi [vailla lohdutusta, autioksi, 
sureviksi, surkeiksi, avuttomiksi]; minä tulen [takaisin] 

teidän tykönne (Johannes 14:18 [AMP]).

Kirjoittaja käyttää todellakin kreikankielistä 
sanaa, joka tarkoittaa ”orpoa”, ja sillä on myös 

merkitykset ”avuton” tai ”isätön”. Vaikka Jeesus on 
taivaassa, Hän ei ole jättänyt meitä avuttomaan tilaan. 
Hän lähetti meille Pyhän Hengen. Pyhä Henki on tullut 
elämään sinussa, ja kun taivut Hänen alaisuuteensa 
ja luotat Häneen elämässäsi, Hän kyllä saattaa sinut 
menestymään kaikessa. Hän on sinun vertaansa vailla 
oleva etuisuutesi. Ihmiset, jotka eivät tiedosta Häntä 
eivätkä ole tekemisissä Hänen kanssaan, joutuvat 
taistelemaan läpi elämänsä. He ovat niitä, jotka ovat 
alati puutteessa, tuskissaan ja tappiolla. 

Kristityllä ei ole mitään tarvetta rukoilla: ”Voi, 
Jumala, autathan minua”, kun hänellä on Pyhä Henki. 
Pyhä Henki on apusi kaikissa tarpeissasi. Jumalan 
avuksi pyytäminen siinä merkityksessä on rukoilemista 
haitallisesta asemasta käsin; Jeesushan sanoi jo, että 
sinulla on Pyhässä Hengessä oma auttajasi. Kun 
rukoilet moisella negatiivisella asenteella, siitä koituu 
sekavuutta sinun hengellesi, ja tietämättömyytesi suo 
Saatanalle tilaisuuden. 

Älä sano ikinä: ”Herra, auta minua!” vaan sano 
mieluummin: ”Olen saanut mahtavan avun Herralta, 
sillä Pyhä Henki – minun ylivertainen etuisuuteni – elää 
minussa.” Pyhällä Hengellä on velvollisuus johdattaa, 
opastaa, vahvistaa sinua ja opettaa sinua Jumalan 

perjantai
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Rukous
Rakas Isä, minä tiedostan Sinun 
antaneen minulle kallisarvoisen 
P y h ä n  H e n g e n ;  H ä n  o n 
Lohduttajani, Neuvonantajani, 
Au t t a j an i ,  E s i ruko i l i j an i , 
Puolustajani, Vahvistajani ja 
Hän pysyy aina vierelläni. Saan 
mahtavalla tavalla apua Sinulta 
ja sen vuoksi olen luottavainen 
sen suhteen, että edistymiseni, 
vaurastumiseni ja harjaantumiseni 
on aivan ilmeistä, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Johannes 14:26; Sakarja 4:6

valtakunnan asioissa. Mutta sinun velvollisuutesi on 
suostua Hänen johtonsa alle ja antaa Hänen vaikuttaa 
tahtonsa mukaan elämässäsi. Sinun kuuluu avata 
sydämesi Hänelle ja elää Sanassa ja Sanan turvin. 

Raamattu sanoo: ”Olkoon puheenne aina 
suloista, suolalla höystettyä…” (Kolossalaiskirje 
4:6). Tämä tarkoittaa sitä, että sinun kuuluu puhua 
pelkästään kunniakkaita asioita; sanoja, jotka ovat 
evankeliumin säädösten mukaisia. Sen vuoksi vakuuta 
aina, että et ole ikinä ilman apua. Ei väliä, vaikka myrsky 
kävisi riehakkaaksi tai tuliseksi; Pyhä Henki on sinun 
turvanasi ja väkevyytenäsi – todella läsnä oleva apu 
hädän päivänä. 

Ei kummakaan, että Hän sanoo: ”Jos vetten läpi 
kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät 
ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, 
eikä liekki sinua polta” (Jesaja 43:2). 
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Joulu on Jeesuksen Kristuksen syntymän juhla. 
Kristus, Messias tuli lihaan; Hän tuli elämään 

keskuudessamme (ja nyt sydämissämme). Kristillisyys 
on Kristuksen jumalallisen elämän toimintaa ihmisessä. 
Kristittynä oleminen tarkoittaa, että Kristus on ottanut 
sinun henkesi asunnokseen; sinusta on tullut Jumalan 
asuinsija, Hänen elämänsä johtokeskus. 

Tämä on juuri sitä, minkä Jeesus teki meille 
mahdolliseksi. Hän ei tullut pelkästään kuolemaan 
meidän syntiemme tähden, vaan antamaan meille 
Jumalan elämän kaltaisen elämän. Jumala teki 
meidät ihmiset, mutta Hän tahtoi meidän saavan 
samankaltaisen elämän kuin Hänellä. Raamatun 
mukaan Jumalan suunnitelma oli sellainen, että Jeesus 
olisi meille tuon elämän antaja, ja että me ottaisimme 
vastaan sen uskon kautta. 

Jeesus sanoi: ”Sillä niin kuin Isällä on elämä 
itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, 
niin että myös hänellä on elämä itsessänsä” (Johannes 
5:26). 1 Johanneksen kirjeessä (5:11–12) sanotaan: 
”Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 

Joulun todellinen aihe

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut 
meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen 
tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään 

(2 Pietarin kirje 1:3). 

lauantai
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Tunnustus
Jumalan elämä vaikuttaa minussa; 
jokaisessa olemukseni säikeessä, 
jokaisessa verisolussani ja kehoni 
jokaisessa luussa. Sen vuoksi 
minä olen selviytyjä, voitokas 
sairauksien, tautien, heikkouden 
ja tämän maailman negatiivisten 
järjestelmien voittaja. Minä 
hallitsen elämässä Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Halleluja!

Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla 
Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” Sinut on 
kutsuttu yliluonnolliseen elämään Kristuksessa. Sinussa 
oleva elämä on immuuni infektioille, sillä se elämä 
on jumalallista elämää, Jumala-elämää. Ei siis mikään 
kumma, että meitä kutsutaan Jumalan kaltaisiksi; 
osallisiksi jumalallisesta luonnosta (2 Pietarin kirje 
1:4). 

Juuri tätä ihmiskuntamme tarvitsee – Kristuksen 
elämään. Se elämä on annettu jokaisen sellaisen ihmisen 
elämään, joka on ottanut vastaan Kristuksen Jeesuksen 
Herranaan. Luonnollinen ihminen kaikkine hyvine 
puolinensa ja omassa vanhurskaudessansa on tyhjä, 
kunnes hän ottaa vastaan Kristuksen aivan mahtavan 
elämän. Sinä voit tulle osalliseksi tästä yliluonnollisesta 
elämästä juuri nyt, kun pyydät Jeesusta elämäsi 
Herraksi. Sen vuoksi Hän tulikin tänne: antamaan 
sinulle iankaikkisen elämän ja tekemään sinut yhdeksi 
Jumalan kanssa; ja tässä on syy joulunviettoomme. 

Jesaja 9:6; Johannes 3:16; Johannes 10:10 
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Jouluun liittyy eräs jännittävä piirre: se, miksi 
Jeesus syntyi, miksi Hän tuli tänne. Hän tuli, jotta 

sinulla voisi olla elämä – Jumalan elämän kaltainen 
elämä – täysimääräisesti. Ei Jeesus tullut perustamaan 
tänne uutta uskontoa: eikä Hän tullut näyttäytymään 
meille kuin esimerkkinä, miten kuuluu elää hyvää 
elämää. Hän tuli tekemään meistä Jumalan lapsia. 
Johannes 1:12 sanoo: ”Mutta kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” 

Jumala toivoi meidän saavan elämän, joka on 
Hänen elämänsä kaltaista, ja Hänen suunnitelmansa oli 
Raamatun mukaan, että Jeesus antaa tämän elämän. 
1 Johanneksen kirje 5:11–12 sanoo: ”Ja tämä on 
se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen 
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla 
Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, 
sillä ei ole elämää.”

Apostoli Paavali viittasi tosi tärkeään ja voimalliseen 
seikkaan meissä vaikuttavasta Kristus-elämästä 
Kolossalaiskirjeessä (1:26–27). Hän kirjoitti: ”…sen 
salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista 
ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen 
pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka 

Kristus elää sinussa – sitä on 
joulu

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan 
ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä 

ja olisi yltäkylläisyys (Johannes 10:10).

sunnuntai
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Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua lahjastasi, 
Pojastasi Jeesuksesta, jonka 
Sinä lähetit antamaan minulle 
iankaikkisen elämän. Minulla on 
hengessäni iankaikkinen elämä, 
koska olen ottanut Kristuksen 
vastaan. Kristus minussa merkitsee 
kirkkautta elämässäni; se merkitsee 
jumaluuden paljastumista ja 
ilmestymistä minussa ja kauttani. 
Olen Kristuksen hyvyyden ja 
vanhurskauden ilmentäjä ja 
kannan itsessäni eheyttä, tervettä 
mieltä ja pelastusta tälle minun 
maailmalleni, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.” 

Oletko ikinä yrittänyt kuvitella, mitä todella 
tarkoittaa se, että Kristus elää ihmisessä? Jos Jeesus 
Kristus – Hän, joka avasi sokeat silmät ja kuurot 
korvat, joka antoi halvatulle uudet jalat joilla kävellä, 
Hän, joka paransi raajarikot ja herätti kuolleet – aivan 
oikeasti elää sinussa, niin mitä se merkitsisi sinulle? Se 
merkitsee sitä, että sinä olet kukistumaton, varsinainen 
supermies; ja kerrassaan varsinainen menestyjä, iäti 
voitokas! Juuri tämä tekee kristitystä niin erityisen; se 
on sitä, että Kristus on sinussa elossa. Hän tuli sinua 
varten elääkseen sinussa ja sinun kauttasi. 

Johannes 15:5-6; Galatalaiskirje 2:20
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maanantai

Arvosta Hänen rakkautta sinua 
kohtaan

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin 
verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 

tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä 
vaikuttaa (Efesolaiskirje 3:20).

Herra on enemmän si toutunut s inun 
hyvinvointiin ja edistymiseen, kuin sinä 

koskaan voisit olla. Ei ole väliä millaisia ajatuksia ja haluja 
sinulla on menestyä, Jumalalla on varmasti parempia 
ajatuksia ja suunnitelmia sinun menestymiseesi. Tämä 
tuo mieleen, mitä Henki paljasti profeetta Jeremian 
kautta: Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla 
on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion 
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 
(Jeremia 29.11).

Huomaatko? Se tarkoittaa, että hänen ajatukset 
sinua kohtaan ovat aina hyvät. Hänellä ei ole 
ajatustakaan pahasta, sairaudesta, köyhyydestä tai 
mitään negatiivisuutta sinua kohtaan. Ajattele sitä! 
Jotkut ihmiset ovat eläneet virheellistä uskoa siihen, 
että Jumala on heille vihainen, ja että Häneen vaikutta 
se, kuinka hyviä, mukavia tai hyväkäytöksisiä he ovat 
olleet, mutta se ei ole totta. Ensinnäkin, sinun täytyy 
ymmärtää, että Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8, 16). 
Toiseksi, hän on kokonaan hyvä.

Apt 10:38 Lukas antaa meille ilmoituksen Hänen 
luonteesta ja luonteenlaadusta, suunnitelmista ja 
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Sananlaskut 23:17-18; 1. Johanneksen kirje 4:10

Rukous
Rakas Isä, olen kiitollinen 
rakkaudesta ja  tunnustan 
sinun kunniaasi elämässäni. 
Ei  ole yhtäkään niin kuin 
s i n ä ,  s i u n a t t u  I s ä .  O l e t 
tehnyt sydämeni asunnoksesi 
j a  k a u n i s t a n u t  m i n u t 
vanhurskaudellasi. Hyvyys, 
laupeus ja armo seuraavat 
minua kaikkina elämäni päivinä, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

tarkoituksesta kansaansa kohtaan. Siinä sanotaan: 
“te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja 
voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, 
hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi 
kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli 
hänen kanssansa.” Mietiskele tätä; pohdi syvällisesti 
Isän rakkautta ja lempeää luonnetta sinua kohtaan. 
Hän sanoi 3 Joh 1:2 “Rakkaani, minä toivotan sinulle, 
että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin 
sielusikin menestyy.”

Arvosta Isän rakkautta sinua kohtaan. Hän rakastaa 
sinua enemmän kuin osaat edes kuvitella; Hän rakastaa 
sinua enemmän, kuin sinä rakastat itseäsi, ja Hän haluaa 
sinulle enemmän ja intohimoisesti menestystä, kuin 
sinä koskaan voit haluta. Hän haluaa sinulle hyvä koko 
ajan. Oi, kuinka armollinen ja rakastava hän on!
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Jumala kaipaa sinun huomiotasi. Hän tietää, jos 
Hänellä on sinun huomiosi, Hän voi johdattaa 

sinua sitä elämäntietä pitkin, minkä Hän on suunnitellut 
aivan sinua varten. Hän tietää, mikä on parhaaksi 
sinulle ja mitä sinun elämäsi kuuluisi olla. Senpä 
vuoksi sinulla ei ole mitään aihetta huoleen, kunhan 
vain elät luottavaisin ja iloisin mielin Hänen sanansa 
mukaisesti kaikki päivät. Sanassa eläminen saa aikaan 
sen, että vaellat Häneltä saamassasi perintöosassa ja 
elämänkohtalossa. 

Keskity Herraan.  Anna Hänelle itsesi kaikkinesi. 
Ilahduta itseäsi Hänessä ja siitä, että Hän asuu sinussa. 
Hän on kaikki, mitä sinä tarvitset. Kun saa pitää Hänet, 
siinä on kaikki. 1 Mooseksen kirjassa (15:1) Herra 
sanoi Abrahamille: ”Minä olen sinun kilpesi; sinun 
palkkasi on oleva sangen suuri.” Se tarkoittaa, että 
”Minä olen kaikki mitä sinä tarvitset; Minussa sinulla 
on kaikki!” Kaikki, mitä tarvitset elämään, on Kristus, 
sillä Kristus on kaikki. 

Salli Hänen olla kaikki se, mitä sinun sydämesi 
kaipaa. Olkoon Hän kaikkea sitä, mikä on sielustasi 

  Keskity Häneen

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä 
tämä Herran sana: Älä pelkää, Abram! Minä olen 
sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.

(1 Mooseksen kirja 15:1). 

tiistai
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Rukous
Rakas Isä, minä palvon ja ylistän 
Sinua, että olet antanut minulle 
näkökykyä ja ymmärrystä ja kyvyn 
asettua sydämessäni keskittymään 
S inuun  nähdäksen i  a s i a t 
pelkästään Sinun perspektiivistäsi. 
Minä palvelen Sinua kaikessa 
vilpittömyydessä, sitoutumisessa 
j a  k o k o s y d ä m i s e s s ä 
vihkiytymisessä,  s i l lä  Sinä 
olet minun kaikkeni; Sinä olet 
vahvuuteni, kilpeni kerrassaan 
suurenmoinen palkkani; minä 
riemuitsen Sinussa iäti, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

jännää ja tyydyttävää. Älä anna ikinä minkään häiritä 
tai riistää keskittymistäsi pois Hänen palvelemisesta sillä 
tavalla kuin palvella tulee. Pidä huomiosi ja tunteesi 
Häneen ja niihin asioihin kohdentuneina, mistä Hän 
välittää. Ole sielujenvoittaja. Tunteittesi ei kuuluisi 
kiinnittyä tämän maailman ohimeneviin asioihin: ”Jos 
te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää 
sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan 
oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä 
ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä” 
(Kolossalaiskirje 3:1-2). 

Hänessä on kaikki se, mitä sinä olet kuin myös 
kaikki, mitä sinulla on. Sinun suuruutesi on Hänessä. 
Hän on olemassaolosi syy, siksi ole alati keskittynyt 
Häneen ja elä Hänelle.

Hebrealaiskirje 12:2; Psalmit 37:4; Apostolien teot 17:27-28
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Ihmiset paastoavat erilaisista syistä johtuen. Jotkut 
paastoavat, koska he haluavat saada Jumalalta 

vastauksen ja ajattelevat, että heidän paastoamisensa 
kiirehtisi Häntä vastaamaan heille. Paasto on heidän 
mielestään keino saada Jumala tekemään jotain, mitä 
Hän ei tavallisesti tekisi, mikäli he eivät olisi paastonneet. 
Tuollainen ajatus paastosta on väärin. Itse paastoan, 
mutta en minä paastoa saadakseni Jumalan tekemään 
jotain hyväkseni. Jos sinä paastoat siinä ajatuksessa, 
että Jumala tekisi hyväksesi jotakin, siinä tapauksessa 
teet sen väärästä syystä, sillä Hän on tehnyt jo kaiken 
sinun hyväksesi. Hän sanoi jo: ”Kaikki on teidän” (1 
Korinttolaiskirje 3:21); joten mikä mahtaakaan olla 
paastoamisen tarkoitus? 

Sinun tulisi ensisijaisesti paastota siitä syystä, että 
se on hyvää hengellistä harjoitusta, jonka on määrä 
saattaa liha hengen alaisuuteen. Paastoaminen virittää 
sinut Hengen aaltopituudella kuulemaan Jumalan 
puhetta, ja tulet johdatetuksi tekemään Hänen tahtonsa 
ja seuraamaan Häneltä elämällesi saamaa tarkoitusta. 
Paastoaminen auttaa sinua taipumaan Jumalan tahtoon 
ja tarkoitukseen, ja samalle se asemoi sinut niin, että 
Jumalan sana pääsee tavoittamaan sinut. Jumala on 
saattanut puhua sinulle, mutta et ole tavoittanut Hänen 
signaaleitaan. Mutta sinä herkistyt paastoamisella ja 

Paaston tosi olemus

Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä 
paasto, kutsukaa koolle juhlakokous (Jooel 2:15).

keskiviikko
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Tunnustus
Kallis Herra, sieluni janoaa 
Sinua. Yksin Sinä olet sydämeni 
kaipaus ja kaikkein eniten 
minä ikävöin, kaivaten saada 
palvoa ja ylistää Sinua, minun 
Herrani ja Kuninkaani! Kiitän 
Sinua, että olet tehnyt elämäni 
kerrassaan mahtavaksi ja olet 
siunannut minulle kaiken mitä 
tarvitsen voidakseni olla tehokas 
vanhurskauden elämässä. 
Rakastan Sinua, siunattu Jeesus! 
Aamen. 

tulet valmiiksi ottamaan vastaan Hänen johdatustaan 
ja Häneltä saatavan opastuksen. 

Toiseksi, mikä onkin tosi tärkeää, sinun on 
paikallaan paastota Herran palvomisen ajatuksella. 
Voit päättää, että haluat ottaa Herran runsain määrin 
huomioon, rakastaa ja ilahduttaa Häntä päivien tai 
tietyn jakson mittaisella paastolla. Noina aikoina 
vetäydyt pois kaikesta muusta, pidättäydyt etenkin 
ruoasta ja keskityt pelkästään Häneen, seurustellen 
Hänen kanssaan. 

Valmistautuessasi ottamaan vastaan tulevaa vuotta 
sinun kannattaa varata aikaa paastoa ja rukousta 
varten; mutta salli sen olla tilaisuus osoittaa rakkautta 
ja arvostusta Herraa kohtaan. Olkoon se Sanan 
juhlistamisen aikaa, ja tehköön se uskostasi vaikuttavan 
siten, että pääset tiedostamaan kaikkea sitä hyvää, mitä 
Herra on tehnyt sinussa ja sinun hyväksesi Kristuksessa 
Jeesuksessa. Halleluja!

Jesaja 58:6-8; 2 Aikakirja 20:3
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Sanan oikea käyttäminen

Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja 
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi

(Matteus 12:37). 

Raamattu osoittaa meille sanojen tärkeyden 
koskien pelastusta. Roomalaiskirje 10:9 sanoo: 

”…jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut.” Tämä on Raamatun 
osoittama pelastuksen vastaanottamisen tie. 

Ihmisen matka käy joko taivaaseen, tai helvettiin 
hänen tunnustuksensa perusteella; mitä hän sanoi ja 
jätti sanomatta. Jos hän puhui Jumalan sanomia sanoja 
pelastuksesta, hänet temmataan pelastukseen ja hän on 
sitä tietä menossa taivaaseen. Mutta jos hän ei tehnyt 
niin, hänen matkansa päätyy kadotukseen, ja se ei 
suinkaan johdu siitä, että hän olisi tehnyt jotain väärää, 
vaan siitä, mitä hän ei sanonut. Jeesuksen Kristuksen 
herruuden tunnistaminen ja tunnustaminen on 
Jumalan määräämä tie pelastuksen vastaanottamisessa. 
Oikeudellisessa mielessä koko maailma on pelastettu. 
Jeesus kuoli jokaisen edestä. Mutta Hänen hankkimansa 
pelastuksen muuntuminen vaikuttavaksi todellisuudeksi 
ihmisille, tarvitaan henkilön omakohtaista oikeiden 
sanojen puhumista. 

Pelastus on suuri sana; se pitää sisällään kaiken, 
mitä Jeesuksen Kristuksen kuolema, hautaaminen ja 
ylösnousemus saivat aikaan meidän hyväksemme. 
Pelastuksessa sinulla on vapautus, suoja, jumalallinen 
terveys, säilyminen, vauraus, rauha, voitto, menestys, 
vanhurskauden aivan erityinen elämä jne. Näistä 
kaikista nauttiaksesi sinun tulee käyttää sanoja. 
Uudestisyntyneelle on olemassa sanoinkuvaamattomat 

torstai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Sakarja 12-14

Johanneksen 
ilmestys 20

Johanneksen 
ilmestys 21:13-27

Sakarja 13-14

Rukous
Olen Sanan tekijä ja sen vuoksi 
elämäni on talletettu Jumalan 
elämään, jota Hän pitää yllä. Kiitos 
Sinulle, Isä, että olet tehnyt minut 
osalliseksi turmeltumattomasta, 
l a n n i s t u m a t t o m a s t a  j a 
katoamattomasta elämästä. 
Sinun kirkkautesi ja Sinun 
vanhurskautesi ovat tulleet 
ilmi minussa tänä päivänä, kun 
puhun ja sovellan Sanaa kaikessa 
tekemisessän i ,  J eesuksen 
nimessä. Aamen. 

Jaakob 1:25; 1 Korinttolaiskirje 1:18; Roomalaiskirje 1:16-17

siunaukset, mutta niistä nauttimaan pääsemiseksi sinun 
on tunnustettava ja puhuttava ne käyttöön. 

Jotkut kristityt ovat tulleet tuntemaan vain 
taistelujen ja tappioiden täyttämän elämän. He eivät 
ole päässeet nauttimaan pelastuksesta ja kristillisestä 
elämästä, eivätkä he tiedä siihen syytä. Kaikki johtuu 
siitä, etteivät he elä sen mukaisesti, mitä Jumala 
sanoi. He eivät käytä sanoja oikein. Aidon kristillisen 
elämän elämiseen sinun tarvitsee puhua oikeat sanat. 
Säilyäksesi Jumalan sinulle osoittamassa kurssissa 
tarvitset saada käyttöösi terveellisen kielen. 

1 Pietarin kirje (3:10) sanoo, että jokaisen, joka 
haluaa nauttia elämästä ja nähdä hyviä päiviä, täytyy 
käyttää sanoja oikein. Sanat, joita olet puhunut 
elämässäsi tähän mennessä, ovat saaneet aikaan sen, 
mikä on sinun tämänhetkinen elämäntilanteesi. Luo 
itsellesi toivomuksiesi mukainen tulevaisuus! Puhu 
sanoja, jotka pitävät yhtä Vanhurskauden, rauhan, 
terveyden, vaurauden ja ilon kunniakkaan elämän 
kanssa, jonka Jumala on valmistanut tarjolle, sinua 
varten Kristuksessa Jeesuksessa. 
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Sinulla ei ole mitään pelättävää

Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut 
synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden 

tähden (Roomalaiskirje 8:10). 

Uudestisyntyneen sinulla ei ole mitään 
pelättävää, sillä Pyhä Henki elää sinussa. 

Hänen läsnäolonsa myötä elämässäsi vaikuttaa 
jumalallinen vaikutus ja voima sinun fyysisessä kehossasi 
varjellen sen immuunina sairauksille, taudeille ja 
heikkouksille. Jopa pahimpien skenaarioiden kannalta, 
niin että kehosi olisi jo mennyt aivan mustelmille 
sairauden ja taudin raivoisan mukiloinnin johdosta, 
Pyhä Henki haluaa tehdä sen uudelleen eläväksi, 
palauttamalla sille elämän. Juuri tästä me voimme lukea 
avausjakeessamme. Parempi tulkinta olisi näin: ”Mutta 
jos Kristus elää sinussa, vaikka ruumiisi on kuollut 
synnin tähden, antaa Henki sille elämän vanhurskauden 
tähden.” 

Pyhä Henki herätti Jeesuksen kuolleen ruumiin 
takaisin elämään; tuo samainen Henki elää tänään 
sinussa. Roomalaiskirje 8:11 sanoo: ”Jos nyt hänen 
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, 
asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen 
Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” Tämä 
ei ole suinkaan mikään futuristinen idea, vaan juuri 
sitä, mitä tapahtui sillä tietyllä hetkellä, jolloin Pyhä 
Henki otti sinun sisimpäsi asuinpaikaksensa. Hän antoi 
elämän sinun siihen asti kuolevaiseen ruumiiseesi. 
Fyysinen kehosi, ei ole siis itse asiassa kuolevainen – 
kuolemaantuomittu – enää. 

Senpä vuoksi, jos kärsit tänään hirvittävästi 
sairaudesta ja taudista, toimi Sanan varassa. Sinut 

perjantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Malakia 1-2

Johanneksen 
ilmestys 21

Johanneksen 
ilmestys 22:1-10

Malakia 1-2

Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle Henkesi – 
tuon Parantajan – jumalallisesta 
vaikutuksesta, joka hoitaa 
fyysistä kehoani. Minä kieltäydyn 
pelkäämästä ,  s i l lä  Hänen 
läsnäolonsa lamaannuttaa, 
tuhoaa, eliminoi ja hälventää 
kaikenkaltaisen sairauden, taudin 
tai heikkouden. Sen tähden minä 
olen kunnossa, terve ja voin 
tosi mahtavasti aivan kiireestä 
kantapäähän, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

terveeksi tekevä voima ei ole tulossa mistään taivaista, 
vaan se on sinussa. Julista näin: ”Pyhä Henki elää 
minussa ja Hän on antanut elämän fyysiselle keholleni. 
Koko olemukseni on voimaantunut ja tullut energiseksi 
siitä jumalallisesta voimasta, joka on Hänessä, joka 
toimii minussa!” Ei sen väliä, millainen tapaus on 
kyseessä; jos terveydentila on niin huono, ette jaksa 
julistaa sitä suureen ääneen, niin kuiskaa se ulos! 
Jos tilanne on niin surkea, ettet jaksa edes kuiskata, 
ajattele sitä mielessäsi! Kun kuiskaat tai mietiskelet sitä 
riittämiin, Pyhä Henki varjoaa sinut samaan tapaan, 
kuin Hän teki Jeesuksen kuolleen ruumiin kohdalla, ja 
tuo elämänvoiman koko olemukseesi. 

Ymmärrä tämä: Pyhä Henki on Jumala, ja Hän elää 
sinussa aivan oikeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että itse 
Parantaja, eikä suinkaan pelkkä parantava voima, asuu 
sinussa! Tämä taltuttaa sairauden ja taudin iäksi. Jos siis 
kuolema on iskenyt sinun ruumiiseesi sairauden, taudin 
tai heikkouden kautta, ei sinulla ole mitään syytä pelätä 
tai olla huolissasi; luota Parantajaan, joka on sinussa 
pitämässä huolta kehostasi. Hän kyllä palauttaa sinut 
takaisin elämään! Kunnia Jumalalle!

3 Johannes 1:2; Roomalaiskirje 8:11
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Näe hyvien asioiden tapahtuvan 

ympärilläsi

Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on 
minun perintöosani (Psalmit 16:6).

Jeremian kirjassa (29:11 GNB) Herra sanoi 
jotakin tosi kaunista. Siinä sanotaan: ”Sillä minä 

tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, 
sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä 
annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Tämä on todella 
lohdullista ja ylentävää! Kun suuntaudut tulevaan 
vuoteen, ole optimistinen, täynnä uskoa ja odotusta, 
sillä Hän on tehnyt elämästäsi aivan mahtavan ja 
tulevaisuutesi on oleva kirkas. 

Sinun ei tarvitse olla levoton tai peloissasi tulevan 
vuoden suhteen. Jumala on jo nähnyt vastassa olevan 
vuoden. Hänelle se on jo menneisyyttä. Hän on jo 
tehnyt kaiken mitä sinun eteen on tarvittu tehdä, jotta 
voit elää voitoissa ja menestyksessä koko vuoden 
2017. Hän on jo saattanut kaiken täysin valmiiksi 
sinun varallesi: sinun ei tarvitse huolehtia enää mistään 
muusta kuin siitä, että pysyttäydyt Sanassa, seuraat 
Hengen opastusta, pysyt saamassasi suunnassa läpi 
tulevan vuoden. Tule mukaan, seuraamaan joulukuun 
31 päivän Uuden Vuoden vastaanottoa, netissä tai 
satelliitti - tv:n kautta, päästäksesi osalliseksi Jumalan 
sanasta, joka asemoi sinut yliluonnollisiin siunauksiin 
ja voittoisaan vuoteen 2017. 

Jumala järjesteli jo edeltä ja teki sinulle valmiiksi 
hyvän elämän elettäväksesi. Älä suostu luopumaan 
siitä, hetken haasteiden ja huolien vuoksi! Jeesus sanoi: 
”… Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai 

lauantai
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Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

Malakia 3-4

Johanneksen 
ilmestys 22

Johanneksen 
ilmestys 2:11-21

Malakia 3-4

Rukous
Rakas Isä, Sinuun minä panen 
turvani ajatellen aivan erityistä 
vuotta 2017, joka on täynnä 
s iunauksia ,  todistuksia ja 
ihmeitä.  Sinä teit elämästäni 
mahtavan ja tulevaisuudestani 
niin kirkkaan; olet vienyt kaiken 
minua koskevan päätökseen ja 
olet taannut minulle kaiken, mitä 
tarvitaan menestyksekkääseen 
elämään. Kiitän Sinua, että olet 
opastanut minut vanhurskautesi, 
viisautesi ja kirkkautesi polulle, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne 
pukisitte…” (Matteus 6:25–26). Jumala ei halua sinun 
olevan ahdistunut tulevaisuuden suhteen. Hän haluaa 
sanoa: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa 
saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella 
kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Filippiläiskirje 
4:6). 

Pysy keskittyneesti Sanaan kiinnittyneenä. Seuraa 
Herraa Sanassa ja Sanan kautta kaikesta sydämestäsi. 
Jumalan Sana on luotettava ja taattu auttaja tulosten 
tekemistä ajatellen. Kun luotat Herraan ja Hänen 
iäiseen Sanaansa, on aivan yhdentekevää, millaista 
kuumuutta tai ankeutta muut joutuvat kokemaan, sillä 
sinun polkusi on kulkeva jatkuvana voiton, edistymisen, 
rauhan, terveyden ja ilon polkuna. Sinulle ja sinun 
kauttasi tapahtuu solkenaan kaikenlaista hyvää. 

Efesolaiskirje 2:10; Psalmit 16:6
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united kingdom:  
Tel.:+44 (0)1708 556 604

south  africa:  
Tel.:+27 11 326 0971
      +27 62 068 2821

nigeria:
Tel.:+234-703-000-0927
        +234-812-340-6791
        +234-812-340-6816
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canada:
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usa:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
       +1-281-759-5111;
       +1-281-759-6218

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 monil le, sen 
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa. 

KIRjOITTAjASTA
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