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

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

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

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

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2010 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2020 painos tästä päivän sanasta tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Yksi suurimmista syistä siihen, miksi monet 
kristityt eivät ole koskaan todella päässeet 

nauttimaan kristinuskon hengellisestä loistokkuudesta 
ja kirkkaudesta on se, että he eivät ole vielä koskaan 
todella ymmärtäneet sanojen tärkeyden merkitystä. 
Vaikka he ovatkin jo uudestisyntyneet kauan aikaa 
sitten, he ovat silti kamppailleet suurimman osan 
elämästään. Jotkut jopa lopulta luovuttivat monia 
vuosia jatkuneen kamppailemisen seurauksena 
kristityn elämän elämisen, koska he eivät ymmärtäneet 
kristinuskon perusperiaatteita. Kysymys on sanoista!

Me toimimme sanojemme kautta uuden luomuksen 
todellisuudessa. Tämä on se hengellinen periaate, joka 
tekee pelastuksen ylipäätään mahdolliseksi: “Sillä 
jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja 
uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut;  sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan” (Roomalaiskirje 10:9-10).

Meidän pelastuksemme tulee aktivoiduksi 
ainoastaan silloin, kun me puemme uskomme 
Jeesuksen Herruuteen sanoiksi. Pelastuksesta alkaa 
kaikki Kristuksen siunaukset ja jos kerran tämä periaate 
toimii siihen, että ihminen voi vastaanottaa pelastuksen, 
se tulee myös toimimaan kaikissa muissakin asioissa, 
jotka ovat saatavilla Kristuksessa.

Herra Jeesus oli ehdoton menestys tekemässään 
maanpäällisessä palvelutyössä, koska Hän puhui Isän 
sanoja ja eli niissä. Johanneksen evankeliumissa 12:49 

KYSYMYS ON SANOISTA

Sillä sanoistasi sinut julistetaan 
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut 

tuomitaan syylliseksi
 (Matteuksen evankeliumi 12:37).

maanantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 16:17-33 & 1. Aikakirja  7-8

1. Korinttolaiskirje 15:1-10 & Sananlaskut 28

2. Korinttolaiskirje 4:13;  Markus 11:23

Hän sanoi, “Sillä en minä itsestäni ole puhunut, 
vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut 
minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä 
puhuman.” Heprealaiskirje 13:5-6 tekee viittauksen 
tähän samaan periaatteeseen. Siinä sanotaan, “Älkää 
olko vaelluksessanne ahneita;  tyytykää siihen, mitä 
teillä on;  sillä hän itse on sanonut: “En minä sinua 
hylkää enkä sinua jätä”;  niin että me turvallisin 
mielin sanomme: “Herra on minun auttajani, en minä 
pelkää;  mitä voi ihminen minulle tehdä?”

Edeltävä Raamatunpaikka antaa ymmärtää, että 
meidän tunnustuksemme tulisi olla yhdenmukaisessa 
linjassa Jumalan Sanan kanssa, koska me olemme 
Sanan lapsia. Me elämme sanojen kautta. Muistelepa 
Jeesuksen sanoja avausjakeessamme: “Sillä sanoistasi 
sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut 
tuomitaan syylliseksi.” Kyse on sinun sanoistasi: 
oikeista sanoista, jotka tulevat ulos huuliltasi.

Terveiden ja uskontäyteisten sanojen kautta luon 
itselleni voitokkaan elämän ja siunatun tulevaisuuden. 
Muotoilen elämäni ja tulevaisuuteni sanojeni kautta 
samaan linjaan sen Jumalan jumalallisen perinnön 
ja päämäärän kanssa, joka Hänellä on minulle 
suunniteltuna. Pysyn horjumattomana uskossa. 
Minä julistan, että elän jumalallisessa terveydessä, 
yliluonnollisessa yltäkylläisyydessä sekä jatkuvassa 
voitossa ja menestyksessä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.  

TUNNUSTUS
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Tämän päivän maailmassa on todella paljon 
negatiivista informaatiota, mikä on saanut 

aikaan paljon pelkoa niiden ihmisten sydämissä, jotka 
eivät olet juurtuneet Jumalan Sanaan ja perustaneet 
elämäänsä kokonaan sen varaan. Nämä ajat voivat 
kyllä olla vaarallisia aikoja, mutta Herra Jeesus viittasi 
näihin aikoihin Luukkaan evankeliumissa 21:25-26, 
jossa Hän kuvaili muutamia lopunajan merkeistä. Hän 
sanoi, “...maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja 
epätoivon vallassa, ja meren aallot pauhaavat jylisten. 
Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä 
on kohtaava ihmiskuntaa…”

Luukkaan evankeliumissa 18:8 Jeesus kysyi 
ajatuksia herättävän kysymyksen: “...Kuitenkin, kun 
Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan 
päältä?” Sinun tulee seisoa vahvana uskossa huolimatta 
kaikista niistä ympärilläsi olevista olosuhteista tai siitä, 
mitä tässä maailmassa tapahtuu tänä päivänä. 

Sana sanoo Efesolaiskirjeessä 6:16 “...kaikessa 
ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki 

EI OLE MITÄÄN PELÄTTÄVÄÄ

Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, 
voittaa maailman;  ja tämä on se voitto, 

joka on maailman voittanut, meidän 
uskomme (1. Johanneksen kirje 5:4).

tiistai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 17:1-26 & 1. Aikakirja  9-10

1. Korinttolaiskirje 15:11-19 & Sananlaskut 29

1. Johannes 5:4;  Kolossalaiskirje 2:15;  
Roomalaiskirje 8:35-37

pahan palavat nuolet”. Uskon kilpesi antaa sinulle 
kyvyn neutraloida KAIKKI pahan palavat nuolet 
(eikä vain osaa niistä). Herra Jeesus on jo tehnyt 
tyhjäksi kaikki paholaisen teot (1. Johannes 3:8). Hän 
halvaannutti Saatanan ja tuhosi hänen tekonsa, sekä 
asetti hänet ja hänen demoninsa julkisen häpeän 
alaisiksi (Kolossalaiskirje 2:15). 

Tänä päivänä Saatana ja hänen pimeyden 
voimansa ovat sinun jalkojesi alla. Sen takia sinulla 
ei ole mitään pelättävää. Mitä tahansa ympärilläsi 
tapahtuukaan, puhu Sanaa uskossa. 

Minun uskoni on se voitto, joka voittaa kaikki 
sairaudet, taudit ja heikkoudet. Minussa oleva 
jumalallinen elämä tekee minusta vastustuskykyisen 
kaikenlaisille viruksille ja tartunnoille, ja se myös 
nostaa minut niiden kaikkien yläpuolelle. Minä 
kuljen hallintavallassa yli kaikkien sairauksien ja 
tämän maailman heikentävien voimien, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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keskiviikko 3
KAIKKIEN SAIRAUKSIEN JA TAUTIEN 

YLÄPUOLELLA
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka 

uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos 
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat 

käsin käärmeitä, ja JOS HE JUOVAT 
JOTAKIN KUOLETTAVAA, ei se heitä 

vahingoita;  he panevat kätensä sairasten 
päälle, ja ne tulevat terveiksi 

(Markus 16:17-18).

Tämä yllä oleva sananpaikka on hyvin 
poikkeuksellinen, sillä se paljastaa erään 

huomiota herättävän asian sinusta kristittynä, uudesta 
luomuksesta: sinä olet kaikkien sairauksien, tautien ja 
heikkouksien yläpuolella. Sinulla on sellainen elämä, 
jota mikään sairaus tai taudinaiheuttaja ei kykene 
päihittämään. Sinua ei voida myrkyttää tai tuhota.
Vaikka joku kertoisi sinulle, että kehoosi on päässyt 
myrkkyä tai jokin virus, se ei muuttaisi mitään koska, 
näillä asioillaa ei voi olla mitään voimaa sinun ylitsesi. 
Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 10:19, “Katso, 
minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään 
ole teitä vahingoittava.” Tämä jae on siis joko totta tai 
tarua, mutta kiitos Jumalalle, se on totta!

Elä siis tietoisena siitä, että sinä olet tämän 
jumalallisen luonnon osanottajana. Älä liity siihen 
joukkoon, joka on hädissään ja peloissaan leviävien 
infektiotautien takia, sillä tämä sinussa oleva elämä 
on jumalallinen eikä sen elämänvoima tule verestä 
vaan Jumalan Hengestä, Hänestä, joka asuu sinun 
sisälläsi: “Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti 
kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä 
myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, 
joka teissä asuu” (Roomalaiskirje 8:11).

Tämä ylläoleva jae ei ole mikään lupaus, vaan 
äärimmäisen tärkeä totuus siitä, että Pyhä Henki todella 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 18:1-27 & 1. Aikakirja 11-13

1. Korinttolaiskirje 15:20-28 & Sananlaskut 30

2. Pietari 1:4; Roomalaiskirje 8:10-11

Minä vaellan voitossa ja hallintavallassa Saatanan, 
maailman ja sen järjestelmien yläpuolella. Kiitos Isä 
sinun jumalallisesta elämästäsi minussa, sinun Sanasi 
voimasta ja Pyhästä Hengestä, joiden avulla voin 
elää kaikkien sairauksien, tautien ja heikkouksien 
yläpuolella, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

elää sinussa: Hän on se voima, joka antaa elämän 
sinun fyysiselle kehollesi. Voi toki olla mahdollista, 
että kärsit jopa juuri nyt samaan aikaan tätä lukiessasi 
jostain lääkärien diagnosoimasta parantumattomasta 
taudista. Julista siinä tapauksessa Sanaa aina niin 
kauan, että sinussa oleva jumalallinen elämä saavuttaa 
valta-aseman kehossasi. Vaella sydän täynnä uskoa 
ja pitäydy tässä julistuksessa, “Se sama Henki, joka 
nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, elää minussa 
ja on antanut voiman minun fyysiselle keholleni. 
Minussa virtaa Jumalan elämä. Se on elämä, joka 
tuhoaa kaikenlaiset sairaudet ja taudit. Minä vaellan 
jumalallisessa terveydessä. Kieltäydyn olemasta sairas!”

Kristityt ovat ihmisiä, jotka ovat tulleet siirretyiksi 
pois kuoleman ulottuvuudesta. He kuuluvat aivan eri 
lajiin. Tämä on juuri se, mitä Raamattu sanoo, “Mutta 
te olette valittu suku…” (1. Pietari 2:9). Tämä sana 
“suku” on sama sana kuin se, mitä käytetään sanasta 
“laji”. Sinä olet erityistä lajia. Olet ylempänä paholaista, 
sairauksia, heikkouksia ja kaikkia niitä asioita, jotka 
ovat lähtöisin paholaisesta. 

Ota oma elämäsi haltuun hengellisestä 
ulottuvuudesta käsin ja hallitse omaa maailmaasi ja 
ympäristöäsi. Julista juuri nyt tätä voitokasta elämää, 
jota sinä elät Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta, 
ja julista sitä, että tämä elämä on kaikkien sairauksien, 
tautien ja kuoleman yläpuolella. Halleluja!
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Meille kerrotaan 2. kirjeessä Timoteukselle, 
että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita 

aikoja. Roomalaiskirje 8:35-37 kertoo meille kuitenkin, 
että huolimatta tästä kaikesta tuskasta, ahdistuksesta, 
nälästä, vaarasta tai pandemioista, jotka määritellään 
lopunaikojen merkkeinä, sinulla ei ole mitään pelättävää. 
Näin siksi, että sinä olet enemmän kuin voittaja: “Kuka 
voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, 
vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai 
vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: “Sinun 
tähtesi meitä surmataan kaiken päivää;  meitä 
pidetään teuraslampaina”. Mutta näissä kaikissa me 
saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on 
rakastanut” (Roomalaiskirje 8:35-37).

Se, mitä sinun tulee tehdä, on pitää kiinni 
Jumalan Sanasta;  sinun tulee tuntea Sana, keskittää 
siihen kaikki huomiosi ja tuoda se toteen puhumalla 
sitä. Jumalan Sanan voima on sen tunnustamisessa. 
Sana esimerkiksi sanoo, että “Jokainen ase, joka 
valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton” (Jesaja 
54:17). Jeesus itse taas sanoi Luukkaan evankeliumissa 
10:19, “Mikään ole teitä vahingoittava.” Myöhemmin 
Johanneksen evankeliumissa 16:33 Hän sanoi, “Tämän 
minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa 

TUNNUSTA HÄNEN TOTUUKSIA

Mutta koska meillä on sama uskon Henki, 
niinkuin kirjoitettu on: “Minä uskon, 
sentähden minä puhun”, niin mekin 
uskomme, ja sentähden me myös puhumme 

(2. Korinttolaiskirje 4:13).

torstai 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 18:28-19:1-16 & 1. Aikakirja 14-16

1. Korinttolaiskirje 15:29-39 & Sananlaskut 31

Luukas 6:45; Filemon 1:6; Sananlaskut 18:21

rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;  mutta olkaa 
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” 
Usko siis ja tunnusta näitä totuuksia.

Jeesus ei tullut voittamaan maailmaa Häntä itseään 
varten, vaan sinua varten. Hän kukisti koko maailman 
ja kaiken siinä vaikuttavan pahuuden, pimeyden ja 
negatiivisuuden ja luovutti tämän voittonsa sinulle. Se, 
mitä sinun tarvitsee nyt enää tehdä, on tämän voiton 
esiintuominen ja sen ylläpitäminen omassa elämässäsi 
uskontäyteisten tunnustusten avulla.

Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 11:23, 
“...jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy 
mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi 
sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle 
tapahtuisi.” Suussasi oleva Jumalan Sana on täynnä 
luovaa voimaa. Kunnia Jumalalle!

Tunnustan, että elämäni on täynnä kirkkautta ja 
kauneutta;  minun elämänpolkuni on täynnä elämää, 
menestystä, voittoa ja terveyttä. Rukoilen kaikkien 
ympäri maailmaa asuvien Jumalan ihmisten puolesta, 
jotka kärsivät sairauksista ja vaivoista, että Jumalan 
parantava voima vaikuttaa heissä ja parantaa heidät, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Yksi niistä asioista, joiden tulisi olla elämässäsi 
ylitse muiden, on Jumalan suunnitelmaan 

ak t i i v i ses t i  osa l l i s tuminen ;   Evanke l iumin 
eteenpäinvieminen ja pelastuksesta kertominen niin, 
että tieto siitä leviää kaikkialle ympäri maailmaa aivan 
niin kuin vedet peittävät meren. Tämän tulisi olla 
elämässäsi kaikkea eteenpäin ajava voima ja kaikkien 
tekemiesi asioiden tarkoitus.

Syy sille, miksi sinä ylipäänsä olet töissä jossain 
firmassa tai organisaatiossa tai teet työksesi muita 
bisneksiä, on se, että tässä “vaunussa” Jumala voi 
käyttää sinua muuttamaaan ihmisten elämiä ja olemaan 
siunauksena sinun omalle maailmallesi. Tämä on suurin 
syy sille, miksi me olemme edelleen täällä maan päällä. 
Muussa tapauksessa Jumala olisi jo temmannut sinut 
ylös taivaaseen heti uudestisynnyttyäsi. Hän kuitenkin 
päätti jättää sinut tänne maan päälle toteuttamaan 
Hänen omia suunnitelmiaan;  viemään Hänen 
sanomaansa toisille sekä kehittämään omaa luonnettasi 
ja hengellistä ymmärrystäsi.

Sinulla tulee olla suunnitelmia Evankeliumin 

SINÄ OLET TÄRKEÄ OSA HÄNEN 
SUUNNITELMAANSA

perjantai 5

Sillä me olemme Jumalan 
työtovereita;  te olette Jumalan 

viljelysmaa, olette Jumalan rakennus 
(1. Korinttolaiskirje 3:9).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 19:17-42 & 1. Aikakirja 17-19

1. Korinttolaiskirje 15:40-49 & Saarnaaja 1-2

Matteus 6:33; 1. Korinttolaiskirje 9:16-17;
 2. Korinttolaiskirje 5:18-19

suhteen, sillä sinä olet Herran yhteistyökumppani 
näiden hyvien uutisten levittämisessä, jotta ihmiset 
ympäri maailmaa saisivat kuulla Hänen pelastavasta 
voimastaan. Sinä olet Hänen työtoverinsa (1. 
Korinttolaiskirje 3:9). Vastuu Evankeliumin jakamisesta 
on annettu sinulle. Tämä on se, mikä sai Paavalin 
sanomaan, “...minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen 
evankeliumia julista!” (1. Korinttolaiskirje 9:16).  

Sinä olet Kristuksen lähettiläs ja sinulle on uskottu 
sovituksen virka (2. Korinttolaiskirje 5:19). Elä tällä 
tietoisuudella - voita sieluja ja muuta elämiä kaikkialla 
ympäri maailmaa. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua Kristuksen Evankeliumista, 
joka on siunannut minua ja rikastuttanut elämääni. 
Olen niin kiitollinen tästä etuoikeudesta, että saan 
olla kutsuttuna yhteistyöhön sinun kanssasi tuomaan 
ihmisiä pimeydestä Jumalan poikien loistakkaaseen 
vapauteen. Minä olen täysin sitoutunut Evankeliumin 
työhön ja olen kiitollinen siitä, että sinun armosi 
vaikuttaa minun elämässäni ja se saa aikaan sen, 
että olen tehokas Evankeliumin palvelija omassa 
maailmassani ja kauempanakin, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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lauantai 6

On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat aina 
huutamassa Jumalan puoleen sitä, että 

Hän “sammuttaisi heidän janonsa” ja täyttäisi heidät 
uudelleen. He ovat käsittäneet väärin Jeesuksen sanat 
Johanneksen evankeliumissa 7:37, “Juhlan suurena 
päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla 
äänellä: “Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni 
ja juokoon!” Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kun 
sinä olet janoinen Jumalan puoleen, että silloin sinun 
tulisi mennä Jeesuksen luokse.

Älä myöskään hämmenny siitä, mitä Pyhä 
Henki kirjoitti Paavalin kautta 1. Korinttolaiskirjeessä 
10:4  (KJV), “Ja he kaikki joivat samaa hengellistä 
juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka 
heitä seurasi;  ja se kallio oli Kristus.” Vanhassa 
Testamentissa he joivat vettä kalliosta, ja tämä kallio oli 
Kristus. Tänään sinun ei kuitenkaan tarvitse “mennä” 
Kristuksen luo saadaksesi juotavaa, sillä sinä olet jo 
Hänessä ja Hän on sinussa! Hän sanoi, “Joka uskoo 
minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu 
sanoo, juokseva elävän veden virrat.” (Johannes 7:38).

Mitä Hän oikein tarkoitti sanoessaan “elävän 
veden virrat”? Jakeessa 39 tämä selviää. Siinä kerrotaan, 
“Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti 
saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut 
vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.” 
Tämä vesi on siis Pyhä Henki. 1. Korinttolaiskirje 
12:13 NIV-käännös sanoo, “Sillä olemme kaikki 

HÄN ON SAMMUTTANUT JANOSI
Minun lihani on todellinen ruoka, minun 

vereni on todellinen juoma
 (Johanneksen evankeliumi 6:55).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes  20:1-18  & 1. Aikakirja 20-22

1. Korinttolaiskirje 15:50-58 & Saarnaaja 3-4

Johannes 4:14; 1. Korinttolaiskirje 14:14-15;
 Efesolaiskirje 5:18-19

tulleet yhden Hengen kastamiksi yhteen ruumiiseen - 
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita 
- ja meille kaikille on annettu sama Henki juotavaksi.”

Me emme siis huuda Jumalan puoleen, että 
Hän tulisi ja täyttäisi meidät silloin, kun tunnemme 
itsemme janoisiksi. Sen sijaan meidän tulee täyttyä 
Hengellä siten, kuin Sana meille opettaa: “Älkääkä 
juopuko viinistä, sillä siinä on irstas meno, vaan 
täyttykää Hengellä;  Puhuen itsellenne Psalmitein ja 
kiitosvirsin ja hengellisin lauluin (hengen lauluilla;  
laulamalla hengessä), sydämestänne laulaen ja 
luoden melodioita Herralle” (Efesolaiskirje 5:18-
19 KJV). Tämä on se tapa, kuinka sinä voit täyttyä 
ja pysyä jatkuvasti Pyhän Hengen täyttämänä! Ja 
tämä tapahtuu palvelemalla itseäsi hengen kautta 
— laulamalla ja luomalla melodioita Herralle koko 
sydämesi kyllyydestä. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, olet antanut kallisarvoisen 
Pyhän Henkesi meille lahjaksi. Minä täytyn Hänellä 
ja Hänessä jatkuvasti. Olen lakkaamatta virvoittunut 
Hengen kautta, sillä minun sisimmästäni virtaavat 
elävän veden virrat ja ne tuovat elämän ja täyttymyksen 
kaikelle sille, mikä koskee minua, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Vuosien saatossa monet tiedemiehet ovat 
tehneet erilaisia kokeita sanoilla pyrkiessään 

ymmärtämään sitä, miten ne vaikuttavat luonnollisiin 
asioihin. Eräs tutkija kasvatti kaksi samanlaista kasvia 
täysin samanlaisissa olosuhteissa. Sen jälkeen hän 
päätti puhua toiselle kasveista rakkaudentäyteisiä ja 
ystävällisiä sanoja, kun taas toiselle hän puhui vihan ja 
solvauksen täyteisiä sanoja.

Hän altisti kasvit päivittäin tälle jatkuvalle sanojen 
tulvalle ja huomasi muutaman viikon päästä, miten se 
kasvi, jolle hän oli puhunut kaiken aikaa vain kauniita 
sanoja, kasvoi paremmin, kun taas herjaavia sanoja 
vastaanottanut kasvi oli tullut hyvin heiveröiseksi. Hän 
jatkoi koetta vielä samalla kaavalla ja loppujen lopuksi 
tämä positiivisia sanoja vastaanottanut kasvi kukki, kun 
taas se toinen negatiivisilla sanoilla pommitettu kasvi 
kuihtui lopulta pois.

Mikäli sinä haluat elää sitä loistokasta elämää, 
minkä Jumala on valmistanut sinun varallesi, sinun tulee 
opetella puhumaan oikeita sanoja. Sinun sanoistasi 
riippuu kaikki;  joko sinä kukoistat tai kuihdut, elät tai 
kuolet. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, 
mikä tarkoittaa siis sitä, että sinä näytät Häneltä ja 
toimit kuten Hän. Se taas tarkoittaa, että aivan kuten 
Hänen Sanansa, myös sinun sanasi, ovat henki ja ovat 
elämä;  ne aikaansaavat sen, mitä niiden kantama viesti 
kommunikoi.

SANAT SAAVAT ASIAT KUKOISTAMAAN

...Ne sanat, jotka minä olen teille 
puhunut, ovat henki ja ovat elämä 
(Johanneksen evankeliumi 6:63).

sunnuntai 7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 20:19-31 & 1. Aikakirja 23-25

1. Korinttolaiskirje 16:1-12 & Saarnaaja 5-6

Sananlaskut 18:21; Psalmit 34:12-13
Psalmit 92:12-15 

Kaikki tämän luomakunnan asiat vastaavat 
puhuttuihin sanoihin. Mikäli esimerkiksi kirja palaisi 
kokonaan tulessa, ei sen olemassaolo kuitenkaan 
lakkaisi. Se vain yksinkertaisesti muuttuisi tiiviimmästä 
muodosta toisenlaiseen muotoon. Vaikka sitä ei tällöin 
enää voisikaan erottaa luonnollisella silmällä, sen tietyt 
äänikoodit omaavat partikkelit olisivat yhä edelleen 
olemassa. Mikäli sinä vapauttaisit juuri ne oikeat koodit 
sanojesi kautta, voisit kutsua tämän silminnähden 
kadonneen kirjan partikkeleineen jälleen kokoon 
käsinkosketeltavaksi painetuksi kirjaksi. 

Tämän myötä sinä varmasti ymmärrät, että voit 
puhua mille tahansa. Riippumatta siitä, kuinka kuollut 
jokin asia olisi, sinä voit tuoda sen takaisin kukoistavaan 
muotoon. Voit edetä kirkkaudesta kirkkauteen ja 
kukoistaa jatkuvasti enemmän niiden sanojen avulla, 
joita sinä puhut, sillä se, millainen sinun elämäsi on tällä 
hetkellä, on tulosta sinun omista sanoistasi.

Minun sydämeni on täyttynyt aivan ääriään myöten 
asioilla, jotka ovat kunnioitettavia, voitokkaita, 
armollisia, erinomaisia ja kiitettäviä, ja minä tuon 
nämä kaikki esiin puhumillani sanoilla. Julistan, 
että minä kukoistan kuin palmupuu: olen vakaa, 
suoraselkäinen, käytännöllinen, hedelmällinen, 
loistokas, arvokas, kestävä ja korruptoitumaton.  
Kulkemallani  polulla on vain elämää, menestystä, 
voittoa ja vaurautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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On olemassa eräs  henk iva l ta ,  jonka 
olemassaolosta monet kr ist i tyt ovat 

täysin tietämättömiä. Raamattu puhuu siitä 1. 
Korinttolaiskirjeessä 2:12. Tämä henkivalta on  
“maailman henki”: “Mutta me emme ole saaneet 
maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, 
että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.” 
Tämä henkivalta on vastuussa siitä kaikesta kristittyjen 
keskuudessa vallitsevasta maailmallisuudesta. Se yrittää 
asettaa trendejä - maailman trendejä.

Mikäli kristityt eivät ole tarkkaavaisia, he voivat 
löytää pian itsensä liikkumasta näiden maailmallisten 
trendien mukana;  sen mukaan, miten maailma sanoo, 
että asiat tulisi tehdä;  täysin tietämättöminä siitä, että 
he ovat tulleet maailman hengen vaikuttamaksi ja 
ajetuiksi sitä myöten maailmallisuuteen. Me voimme 
toki käyttää joitakin tämän maailman asioita ilman, että 
seuraamme kuitenkaan “tämän maailman muotoa”, 
kuten Raamattu sitä kutsuu, sillä tämän maailman 
muoto on katoamassa (1. Korinttolaiskirje 7:31).

Tämän maailman muoto on yhteydessä tämän 
maailman trendeihin, jotka taas ovat maailman 
hengen hallintavallan alaisena. Muista, että Saatana 
on tämän maailmanjärjestelmän jumala. Joten, kun 
meidän avausjakeemme sanoo, että “Älkää rakastako 
maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on... 
,” se todellakin tarkoittaa kirjaimellisesti juuri sitä. 
Kieltäydy siis tulemasta tämän maailman järjestelmien 

PIDÄ VARASI MAAILMAN HENGEN 
SUHTEEN

Älkää rakastako maailmaa älkääkä 
sitä, mikä maailmassa on. Jos joku 
maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus 

ei ole hänessä
 (1. Johanneksen kirje 2:15).

maanantai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Johannes 21:1-25 & 1. Aikakirja 26-29

1. Korinttolaiskirje 16:13-24 & Saarnaaja 7-8

Sananlaskut 1:10; Johannes 15:19; 
Roomalaiskirje 8:5-6 

kontrolloimaksi tai niiden vaikuttamaksi. Jeesus sanoi, 
että sinä olet maailmassa, mutta sinä et ole maailmasta. 
Halleluja!

Jotkut ihmiset ajautuvat tänä päivänä harhaan, 
vaikka he ovat uudestisyntyneitä, he ovat silti tulleet 
tämän maailman voittamiksi. Heillä ei ole minkäänlaista 
motivaatiota Evankeliumin hyväksi. Sinun motivaatiosi 
omassa elämässäsi tulee olla Jeesus Kristus ja 
se tarkoitus, jonka puolesta Hän kuoli. Älä anna 
keskittymisesi harhautua muihin tässä katoavaisessa 
maailmassa vain hetkellisesti oleviin asioihin, sillä 
yksikään näistä niin kutsutuista “trendeistä” ei kykene 
antamaan sinulle sitä todellista iloa.

Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeessä 6:14 (KJV), 
“Mutta Jumala teki hyödyttömäksi sen, että kerskaisin 
muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, 
jonka kautta pelastun, sillä Hänen kauttaan maailma 
on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle.” Juuri 
tällainen asenne sinullakin tulee olla.

Rakas Isä, minä kiitän sinua sisälläni asuvasta 
Pyhästä Hengestä. Hänen avullaan minä suunnistan 
elämässäni eteenpäin. Minä kieltäydyn tulemasta 
maailman hengen harhaan johdattamaksi, sillä tämän 
maailman muoto ja trendit eivät houkuttele minua. 
Minä olen lähtöisin ylhäältä ja mieleni on asetettu 
taivaallisiin asioihin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Koska monet kristityt eivät tunne Sanaa 
tarpeeksi, he laulavat sellaisia lauluja, jotka 

eivät ole linjassa Uuden Testamentin kanssa. Jotkut 
heistä esimerkiksi saattavat laulaa, “Pyhä Henki, 
laskeudu uudelleen päälleni.” Siinä ei ole mitään järkeä, 
sillä Pyhä Henki asuu jo sisälläsi. Hän ei ole taivaassa, 
joten mistä Hänen sitten olisi tarkoitus laskeutua?

Näiden laulujen laulajat saattavat tulla hyvin 
tunteellisiksi ja jopa itkeä ajatellen, että tulevat näiden 
laulujen laulamisesta siunatuiksi. Mutta totuus on se, 
että he eivät itse asiassa tule siunatuiksi, pikemminkin 
tällaiset laulut aikaansaavat heissä tietynlaista epäuskoa, 
jota on vaikea parantaa. Tämä taas aiheuttaa heidän 
uskonsa heikkenemistä ja muuttumista kaiken aikaa 
yhä tehottomammaksi.

Kuinka kristitty voisi siis pyytää Pyhää Henkeä 
laskeutumaan hänen päälleen uudelleen, kun 
Pyhä Henki elää jo meissä ja meidän kanssamme 
iankaikkisesti? Jeesus Itse sanoi, “Ja minä olen rukoileva 
Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan 
teidän kanssanne iankaikkisesti” (Johannes 14:16). 
Aina siitä lähtien, kun Pyhä Henki saapui helluntaina, 
Hän ei ole lähtenyt täältä takaisin taivaaseen eikä Hän 
myöskään tule koskaan jättämään meitä. On ikävää 
huomata, kuinka Kristuksen ruumiissa Jumalan lapset 
etsivät jotain sellaista, mitä heillä itseasiassa jo on.

TUNNISTA KRISTUS ITSESSÄSI

Että Kristus asuisi sydämissänne 
uskon kautta;  että te olisitte 

syvästi juurtuneina ja perustettuina 
rakkauteen (Efesolaiskirje 3:17 KJV).

tiistai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 1:1-26  & 2. Aikakirja 1-4

2. Korinttolaiskirje 1:1-11 & Saarnaaja 9-10

Efesolaiskirje 3:17-19; Kolossalaiskirje 1:26-27
2. Korinttolaiskirje 6:16

Juuri tällainen käytös oli se syy, miksi Apostoli 
Paavali rukoili avausjakeessamme: “Että Kristus asuisi 
sydämissänne uskon kautta…” Nyt sinä saatat ihmetellä, 
että “Eikö Kristus jo asunut heidän sydämissään?” 
Kyllä vain, mutta huomaa, että hän ei sanonut 
“sydämissämme” vaan hän rukoili hengellisesti 
epäkypsien Kristuksen ruumiin jäsenten puolesta.

Juuri tällä tavalla mekin rukoilemme uusien 
uskoontulleiden puolesta, koska monet heistä eivät 
ole vielä tunnistaneet sisällään asuvaa Kristusta. 
Valitettavasti myös monet hyvin pitkäänkin uskossa 
olleet tarvitsevat tätä rukousta yhä edelleen, sillä 
heiltäkin on mennyt ohi se, että Kristus todella asuu 
jo heidän sisimmässään. He etsivät yhä jotain, joka 
on jo ollut kaiken aikaa heidän sisällään. He tahtovat 
saada jotain Taivaasta, vaikka kaikki, mitä he ikinä 
voisivat pyytää, on jo annettu heille (2. Pietari 1:3).
Kolossalaiskirjeessä 1:27 sanotaan, “Kristus teissä, 
kirkkauden toivo.” Tunnista Hänet sinussa itsessäsi. 
Halleluja!

Kristus elää minussa, sillä Hän on asettunut 
sydämeeni ja tehnyt sinne kotinsa uskon kautta;  Hän 
on läsnä hengessäni kaikella täyteydellään. Minä 
elän luonnostani käsin yliluonnollista elämää, sillä 
Kristus on minussa. En vaella pimeydessä minkään 
asian suhteen, sillä olen tietoisena Hänen valostaan 
omassa sydämessäni. Tämä valo johdattaa minua 
vanhurskauden polkuja täyttääkseni tarkoitukseni 
Hänessä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 10

Sana on niin tärkeää. Sanalla rakennat elämääsi, 
rakennat henkeäsi ja rakennat todellista 

menestystä itsessäsi, koska menestys saa alkunsa 
ihmisen hengessä. Jos sinulla on se sisälläsi, mitkään 
elämän olosuhteet eivät voi viedä sitä sinulta. Mutta jos 
se ei ole sisälläsi, elämäsi on riippuvainen olosuhteista, 
eikä olosuhteiden tuoma menestys ole todellista 
menestystä.

Näin on käynyt aivan liian monelle ihmiselle. 
Heidän elämänsä ovat riippuvaisia siitä, miten hyvin 
asiat ovat heidän kotimaassaan, raha-asioissaan, 
työssään, työpaikallaan jne. Niinpä monet ihmiset 
vaeltavat päämäärättömästi etsien vihreämpää ruohoa 
aidan toiselta puolelta. Mutta sinun ei tule kuulua 
tähän joukkoon. Menestys on rakennettu henkeesi. 
Sinä olet Aabrahamin siementä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että elämäsi tulee kulkea vain yhteen suuntaan: ylös- ja 
eteenpäin.

Menestyksesi on riippumaton olosuhteista. Näin 
Jumala on sen suunnitellut, sillä Hän itse on riippumaton 
olosuhteista. Olet syntynyt Hänen kuvakseen ja 

MENESTYS ON HENGESSÄSI

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, 
sillä sieltä elämä lähtee

 (Sananlaskut 4:23).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 2:1-21 & 2. Aikakirja 5-7

2. Korinttolaiskirje 1:12-24 & Saarnaaja 11-12

Luukas 6:45; Joosua 1:8

kaltaisekseen. Siihen luonteeseen, jonka Hän on 
sinulle antanut, kuuluu jatkuvasti lisääntyvä kirkkaus ja 
suurenmoisuus: sinä kehityt koko ajan. Tämän tulee olla 
ajattelumallisi, koska muuten olet aivan kuin kaikki ne 
muut, joiden elämä riippuu olosuhteista ja jotka vain 
rukoilevat toivoen, että kaikki olisi hyvin.

Jumalan lapsi, joka ymmärtää Sanaa, ei kuitenkaan 
elä näin, sillä hän tuo menestyksen esiin hänen 
sisimmästään käsin. Raamattu kertoo, että sinun 
sydämestäsi virtaa kaikki elämän asiat (Sananlaskut 
4:23). Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 
12:35, “Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille 
hyvää...” Menestys ja kaikki hyvä elämässä ovat sinussa 
itsessäsi: tuo ne esiin. Halleluja!

Suurempi elää minussa! Henkeni on virkeä ja 
valpas, se hallitsee tilanteita ja tuottaa kauniita ja 
hyviä asioita olosuhteista riippumatta. Jumalan 
Sana hengessäni tuottaa rikkautta, vaurautta ja 
menestystä, aina ja kaikkialla! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Pyhä Henki on Pyhässä Kolminaisuudessa Hän, 
joka toimii ja tekee. Hän on Jumalan voima ja 

toteuttaa Jumalan teot. Pyhä Henki loi ja teki ihmisen. 
Kaikki, mitä Jumala tekee valtaistuimensa ulkopuolella, 
on Pyhän Hengen tekemää. Mikään ei toimi ilman 
Pyhää Henkeä, koska ei ole elämää ilman Häntä.

Herra Jeesus ei tehnyt mitään ilman Pyhää Henkeä 
Hänen palvelutyönsä aikana täällä maan päällä. 
Avausjakeessamme Hän kertoo meille Pyhän Hengen 
olevan Isä, joka asuu Hänessä ja tekee teot. Tämä on 
fakta, joka sinun tulee tunnistaa elämässäsi kristittynä.

Pyhän Hengen läsnäolo elämässäsi avaa ovet 
erikoislaatuiseen ja absoluuttiseen menestykseen. 
Raamattu ei kerro yhdestäkään henkilöstä, joka olisi 
seurannut Jeesusta ja kärsinyt tappiosta. Yksikään 
heistä ei ollut epäonnistuja. Jokainen, joka otti Hänet 
vastaan, vastaanotti hallintavallan ja hänestä tuli 
voittaja. Tämän päivän Seurakunnassa on monia, joiden 
tulisi tietää, kuka Pyhä Henki todella on ja mikä Hänen 
palvelutyönsä on heidän elämissään. Hän, itsessään, 
on Jumala. 

Jos esimerkiksi saat hoitaaksesi jonkin tehtävän 
palvellaksesi Herraa siinä paikallisessa seurakunnassa, 
jossa käyt, olet tehokas vasta ja ainoastaan silloin, 
kun hoidat tehtäväsi Pyhän Hengen voimalla. 
Ymmärrystämme lisää Paavalin nöyrtyminen 

PYHÄ HENKI: JUMALA TEKEMÄSSÄ 
TYÖTÄÄN SINUSSA

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä 
on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille 
puhun, minä en puhu itsestäni;  ja Isä, joka 
minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen 

(Johanneksen evankeliumi 14:10).

torstai 11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 2:22-47 & 2. Aikakirja 8-11

2. Korinttolaiskirje 2:1-7 & Laulujen laulu 1-2

2. Korinttolaiskirje 3:5; Johannes 14:16
Filippiläiskirje 2:13

Kolossalaiskirjeessä 1:29, jossa hän kertoo olevansa 
täysin riippuvainen Pyhän Hengen voimasta voidakseen 
olla tehokas apostolin työssään. Hän sanoi, “Sitä varten 
minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa 
mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.” Saman 
tulisi - ja sen myös täytyy - päteä meihin kaikkiin 
muihinkin. 

Kun Raamattu sanoo, “sillä Jumala on se, joka 
teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että 
hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Filippiläiskirje 2:13), 
se viittaa Pyhään Henkeen. Et voi tehdä Jumalan työtä, 
etkä edes elää kristityn elämää, ilman Pyhää Henkeä. 
Sakarja 4:6 sanoo, “Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan 
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot”. Tästä syystä 
Hän tahtoo meidän olevan alinomaa Pyhän Hengen 
täyttämiä (Efesolaiskirje 5:18). Pyhä Henki on Jumala 
tekemässä työtään sinussa. Hän rakentaa sinua, ja Hän 
rakentaa myös muita sinun kauttasi. 

Rakas Isä, kiitän sinua Pyhästä Hengestä, joka on 
tullut asumaan sydämeni kammioihin, jäädäkseen 
sinne ikiajoiksi. Kaiken mitä teen, teen sen tietäen, 
että Hän on minun auttaja, lohduttaja, neuvonantaja, 
puolestapuhuja, asianajaja, vahvistaja ja vierellä 
kulkija. Nojaan täysin Hänen voimaansa ja otan kaiken 
hyödyn irti Hänen jumalallisesta kyvystä, voimasta 
ja viisaudesta, jotka tekevät työtään minussa, jotta 
voin täyttää oman elämäni tarkoituksen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumalan suunnitelmaan kuuluu se, että elät 
mahtavaa elämää ja että olet onnellinen ja 

innostunut joka päivä riippumatta siitä, mitä ympärilläsi 
tapahtuu. Jotta tämä voi olla mahdollista, se vaatii sitä, 
että elät Sanan mukaisesti. Jumalan Sana paljastaa 
menestyksen perusperiaatteet, joiden pohjalta voit 
toimia elääksesi Jumala-keskeistä ja elämäntäyteistä 
elämää. 

Avausjakeemme antaa esimerkiksi erittäin 
hyvät ohjeet siihen, miten elää siunattua elämää. 
Englanninkielisessä Living Bible -käännöksessä se 
sanotaan näin: “Jos haluat onnellisen, hyvän elämän, 
pidä kielesi aisoissa ja vartioi huuliasi, ettet valehtelisi. 
Käänny pois pahasta ja tee hyvää. Pyri elämään 
rauhassa, vaikka sinun täytyisi juosta sen perään ja 
pitää siitä kiinni” (1. Pietari 3:10-11 TLB).  Tämän 
opetus on hyvin selkeä: haluatko ihmeellisen elämän? 
Se on sinusta itsestäsi kiinni! Karta pahaa ja tee hyvää. 
Elä rauhassa kaikkien kanssa. Harjoita tätä. Jumala 

RESEPTI ONNELLISEEN ELÄMÄÄN

Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja 
nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä 
pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 

kääntyköön pois pahasta ja tehköön 
hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön 

siihen (1. Pietarin kirje 3:10-11).

perjantai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 3:1-26 & 2. Aikakirja 12-15

2. Korinttolaiskirje 2:8-17 & Laulujen laulu 3-4

Roomalaiskirje 14:17; Nehemia 8:10; 1. Pietari 1:8

antaa sinulle tässä reseptin menestykseen ja sellaiseen 
elämään, joka on täynnä iloa ja hyviä asioita. 

Elämästäsi tulee kaunis, elämäntäyteinen, inspiroiva 
ja erinomainen, jos elät Sanan mukaisesti. Hänen 
Sanansa on niin yksinkertaista, mutta siinä on silti voima 
tuottaa sitä, mitä se lupaa. Se on elämäsi käyttöohje. Se 
on valo, joka ohjaa sinua vanhurskauteen, kunniaan ja 
voittoon. Esimerkiksi 1. Tessalonikalaiskirje 5:16 sanoo 
“Olkaa aina iloiset”. Ota tämä käyttöön elämässäsi. 
Ole aina täynnä iloa, sillä Jumalan ilo on voimasi.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
kauniin, satumaisen, jännittävän, erityislaatuisen 
ja erinomaisen elämän. Elämäni on loistokasta 
elämää, joka säteilee iloa, erinomaisuutta ja 
rauhaa. Vastustavista olosuhteista huolimatta, minä 
herättelen ilon esiin sisimmästäni käsin. Sinun 
kirkkautesi, armosi ja vanhurskautesi tulee nähdyksi 
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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lauantai 13

Kiinnitä huomiota alleviivattuun kohtaan: 
“tarjolla pitäessänne elämän sanaa”. Kun pidät 

tarjolla elämän Sanaa, esittelet Jeesuksen maailmalle, 
sillä Hän on elävä, uudestisyntynyt Sana, ja Hän on 
elämä. Elämäsi tulee lakkaamatta heijastelemaan 
Jeesusta, kun pohdiskelet Hänen Sanaansa ja elät sitä 
päivittäin.

2. Korinttolaiskirje 3:18 sanoo, “Mutta me kaikki, 
jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman 
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.” Kun katsot Jumalan 
peiliin (Hänen Sanaansa), jossa Kristuksen kauneus 
ilmenee, muutut siksi samaksi kirkkauden kuvaksi, 
jonka Sanassa näet. 

Sitten huomaatkin ettet olekaan se heikko, 

PIDÄ TARJOLLA ELÄMÄN SANAA

Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 
että olisitte moitteettomat ja puhtaat, 

olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron 
ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden 
joukossa te loistatte niinkuin tähdet 

maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän 
sanaa, ollen minulle kerskaukseksi 

Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan 
juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt 

(Filippiläiskirje 2:14-16).  
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 4:1-31 & 2. Aikakirja 16-19

2. Korinttolaiskirje 3:1-10 & Laulujen laulu 5-6

2. Korinttolaiskirje 3:18;  Jaakob 1:25; 
 1. Timoteus 4:15

räpiköivä ihminen, joka luulit olevasi. Et olekaan se 
pelokas, kostonhaluinen tai ylimielinen tyyppi, josta 
muut puhuivat. Olet Jumalan kirkkaus. Kristus on 
kauneutesi, viisautesi ja vanhurskautesi. Olet Hänen 
kirkkautensa säteilevä loisto, juuri niin kuin Hän 
(Jeesus Kristus) on Isän kirkkauden säteilevä loisto. Sillä 
sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä 
maailmassa (1. Johannes 4:17).

Siksi on tärkeää, että pohdiskelet Sanaa. Sana 
paljastaa todellisen syntyperäsi, identiteettisi ja perintösi 
Kristuksessa. Tee Jumalan Sanan opiskelusta osa 
suunniteltuja rutiinejasi, eikä vain jotain sellaista, jota 
teet silloin tällöin. Tämän tekeminen tulee rakentamaan 
uskoasi ja se auttaa sinua myös kasvamaan armossa ja 
Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. 

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua kyvystä nähdä Sanasi 
kirkkaudentäyteisiä todellisuuksia. Kun pohdiskelen 
Sanaa, muutun siksi samaksi kirkkauden kuvaksi, josta 
se kertoo. Minä tuon esiin sinun vanhurskauttasi, 
hyvyyttäsi, erinomaisuuttasi, kirkkauttasi ja voimaasi 
omalle maailmalleni. Minä vaellan Kristuksessa 
olevan perintöni, auktoriteettini ja kyvykkyyteni 
todellisuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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Kuvittele, että olisit lentokoneessa, joka lentää 
turbulenssiin ja alat huolestua. Sitten kuulisit 

kapteenin sanovan, “Tiedoksi kaikille matkustajille, 
olemme kohdanneet vähän turbulenssia, mutta siitä ei 
ole mitään haittaa. Istukaa vain rauhassa ja rentoutukaa, 
kaikki on hyvin.” Tuntisit mitä luultavimmin itsesi heti 
paljon rauhallisemmaksi ja huolestuneisuutesi häviäisi. 
Miksi? Koska kapteeni sanoo, ettei turbulenssista ole 
haittaa!

Tällaisen vakuutuksen olemme saaneet Jeesukselta 
avausjakeessamme. Hän sanoi, “olkaa turvallisella 
mielellä: minä olen voittanut maailman.” Nämä 
ovat voimakkaita, lohduttavia ja ilahduttavia sanoja! 
Koettelemusten, kiusausten ja ongelmien keskellä;  
kaikenlaisen vainon ja vihan keskellä, Hän haluaa 
meidän olevan turvallisella mielellä, koska kaikki 
tulee olemaan hyvin. Älä koskaan päästä surua tai 
alakuloisuutta omaan elämääsi yhdenkään tilanteen 
takia, jota saatat olla parhaillaan käymässä läpi. Olet 
voittaja Kristuksessa Jeesuksessa.  

Silloinkin, kun asiat eivät tunnu menevän hyvin, 

OLKAA TURVALLISELLA MIELELLÄ

Tämän minä olen teille puhunut, 
että teillä olisi minussa rauha. 

Maailmassa teillä on ahdistus;  mutta 
olkaa turvallisella mielellä: minä 

olen voittanut maailman
 (Johannes 16:33).

sunnuntai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 4:32-5:1-11 & 2. Aikakirja 20-22

2. Korinttolaiskirje 3:11-18 & Laulujen laulu 7-8

Johannes 16:33; Psalmit 31:24; Jesaja 60:1-2 

älä hämmenny. Sana sanoo, “pitäkää pelkkänä ilona, 
kun joudutte moninaisiin kiusauksiin” (Jaakob 1:2). 
Se haastavalta tuntuva tilanne on tullut ylentääkseen 
sinut ja antaakseen sinulle uskon todistuksen. Elät 
vuoren huipulla, koska istut yhdessä Kristuksen kanssa 
kunnian ja vallan paikalla. Kun siis kohtaat ahdistavia 
tilanteita tai sekasortoisia aikoja, elä niiden yläpuolella.

Kristus on saanut aikaan sen, että voimme hallita 
yli kaikenlaisten olosuhteiden. Nyt Hän haluaa, että 
sinä osoitat aivan erityistä rohkeutta täyttäessäsi sitä 
unelmaa, joka Hänellä on sinusta. Filippiläiskirje 4:6 
sanoo, “Älkää mistään murehtiko...” Tapahtuipa 
ympärilläsi sitten mitä tahansa: pysy tyynenä! Sinusta 
on jo kirjoitettu, että olet voittanut: “Sillä kaikki, mikä 
on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman;  ja tämä 
on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän 
uskomme” (1. Johannes 5:4). Piristy, sillä tulevaisuutesi 
on parempi kuin menneisyytesi. Kunnia Herralle!

Jumala on asettanut minut erilleen tästä maailmasta 
ja antanut minulle elämän, joka on tätä maailmaa 
suurempi: elämän, johon Sana on tuonut uskon ja 
voiton. Minä elän voitokkaasti kaikkien sairauksien, 
tautien, inflaation ja kauhun yläpuolella. Olen 
enemmän kuin valloittaja, koska Hän, joka on 
minussa, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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Aivan kuten terveys, varakkuus, anteeksianto, 
vanhurskauttaminen, pyhitys tai vanhurskaus 

eivät ole enää Jumalan lupauksia uudelle luomukselle, 
samalla tavalla ei myöskään iankaikkinen elämä ole 
lupaus! Iankaikkinen elämä ei ole elämä taivaassa tai 
se elämä, jonka saat, kun pääset taivaaseen, vaan se 
on sinussa nyt.

Jeesuksen ei olisi koskaan tarvinnut tulla, jos 
iankaikkiseen elämään kuuluisi vain taivaaseen pääsy. 
Sillä pääsihän Hanok taivaaseen jo ennen kuin Jeesus 
tuli (1. Mooses 5:24). Jeesus sanoi myös, ettei Jumala 
ole kuolleiden Jumala, vaan elävien, ja kutsutaanhan 
Häntä myös Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi 
(Lue Luukas 20:37-38). Tämä tarkoittaa, että Aabraham, 
Iisak ja Jaakob ovat elossa ja taivaassa.

 Myös Elia vietiin taivaaseen tulisilla vaunuilla 
(1. Kuninkaiden kirja 2:11), eikä hän tarvinnut 
Jeesusta päästäkseen sinne. Tämä todistaa, ettei 
iankaikkisessa elämässä ole kyse ikuisesti kestävästä 
elämästä taivaassa. Jeesus ei tullut antamaan meille 
jotain sellaista, joka olisi ollut jo saatavilla. Hän on 
sen elämän ilmentymä, jonka Jumala lupasi jo ennen 
maailman alkua. Jumalan suunnitelma oli se, että 
ihminen eläisi niin kuin Jumala, Hänen kuvanaan ja 

SE ON SINUSSA NYT

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

että se olisi täyttä elämää
 (Johannes 10:10 NIV).

maanantai 15
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 5:12-42 & 2. Aikakirja 23-25

2. Korinttolaiskirje 4:1-6 & Jesaja 1

Johannes 3:16;  Johannes 10:27-28;  1. Johannes  5:11-13 

Hänen heijastuksenaan tässä maailmassa. Aadamin 
rikkomuksen seurauksena ihminen kuitenkin menetti 
sen.  

Kristuksen kautta iankaikkinen elämä, eli Jumalan 
elämä ja luonne, on nyt kuitenkin tarjolla kaikille, jotka 
uskovat Häneen. On olemassa eläinten elämää, kasvien 
elämää, ihmiselämää, ja sitten on myös olemassa 
Jumalan elämä, jonka saat, kun uudestisynnyt. Se on 
se elämä, josta Jeesus puhuu avausjakeessamme. Se 
on täysin tuhoutumaton ja turmeltumaton elämä. 

Nyt tämä iankaikkinen elämä hallitsee kaikkea 
elämässäsi. Se tekee sinun fyysisen kehosi eläväksi. 
Se tuhoaa kehostasi kaikenlaiset sairaudet, taudit, 
heikkoudet ja kaiken sen, mikä ei ole lähtöisin 
Jumalasta. Halleluja!

Iankaikkinen elämä on minun tämän hetkinen 
omistukseni Kristuksessa. Minun hengessäni on 
elämä, joka ei koskaan heikkene, se on täysin 
lahjomaton, tuhoutumaton ja katoamaton. Minut 
on siirretty ihmisyydestä ikuisuuteen ja siksi hallitsen 
kuoleman, sairauksien, tautien, heikkouksien, 
epäonnistumisten, tarpeiden ja kaikkien tämän 
maailman alkeisvoimien yli.

TUNNUSTUS
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Jumala olettaa, että kun vastaanotamme Hänen 
Sanansa, tulemme myös silloin elämään sen 

mukaisesti. Kun Raamattu näyttää meille elämän 
periaatteita, jotka antavat selkeitä ohjeita Jumalalta, 
meidän tulee noudattaa niitä. Meidän tulee ottaa 
sellaiset sanat vakavasti ja elää niiden mukaan. Hänen 
ohjeensa tekevät meistä suurenmoisia.

Elämästä tulee kuin sokkeloinen hämmennyksen 
labyrintti niille, jotka eivät seuraa Jumalan Sanaa vaan 
toimivat ainoastaan ihmisviisauden ja älykkyyden 
pohjalta. Katsotaanpa esimerkkinä tästä Iisakin 
kokemuksia 1. Mooseksen kirjan luvussa 26. Hän 
sai Jumalalta ohjeistuksen, jonka mukaan hänen ei 
tulisi lähteä asuinmaastaan ja mennä Egyptiin, vaikka 
hänen maassaan vallitsikin nälänhätä. Sinä aikana 
monet muuttivat Egyptiin paremman onnen perässä, 
joten järjellä ajateltuna (ihmisviisaudella) myös Iisakin 
olisi kannattanut lähteä Gerarista Egyptiin etsimään 
helpotusta.

Jumala kuitenkin ohjeisti häntä sanoen, “...
jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. 
Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen 
sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja 
sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja 
pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi 
Aabrahamille” (1. Mooses 26:2-3). Iisak seurasi Herran 
ohjeita ja siitä seuranneet tulokset voimme nähdä 1. 
Mooseksen kirjassa 26:12-13: hän rikastui ja hyötyi 
hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas, niin että 
filistealaiset kadehtivat häntä siinä samassa maassa, 

HÄNEN OHJEENSA TEKEVÄT MEISTÄ 
SUURENMOISIA

Niin minä teen sinusta suuren 
kansan, siunaan sinut ja teen sinun 
nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva 

siunaukseksi
(1. Mooseksen kirja 12:2).

tiistai 16
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 6:1-15 & 2. Aikakirja 26-28

2. Korinttolaiskirje 4:7-18 & Jesaja 2

1. Mooses 26:12-13; Galatalaiskirje 3:29;  Sananlaskut 4:13

joka oli nälänhädän köyhdyttämänä.
Seuraa Jumalan Hengen johdatusta elämässäsi. 

Elämässä ei ole muuta tietä suurenmoisuuteen ja 
menestykseen kuin Jumalan suunnitelman, ohjeiden 
ja tarkoituksen seuraaminen. Olitpa sitten minkälaisen 
paineen alla tahansa, antaudu Hengelle ja saat 
vastauksen. Älä ajaudu äkkipikaisiin päätöksiin, jotka 
mitä luultavimmin tulevat vain pahentamaan tilannettasi. 
Kysy Häneltä neuvoa ja luota Hänen opastukseensa. 

Pyhä Henki tietää sen suunnitelman, jota 
seuraamalla sinusta tulee suurenmoinen ja menestynyt. 
Hänen suunnitelmansa ja ideansa on tehdä sinusta 
suurenmoinen. Hän sanoi Aabrahamille, “...minä teen 
sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun 
nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.” Älä 
koskaan oleta, että menestyksesi olisi riippuvainen 
omista teoistasi tai toisista ihmisistä. Aabrahamin 
siemenenä suurenmoisuus on sinussa, ja saat sen 
käyttöösi ja esiintuoduksi, kun seuraat Jumalan ohjeita 
ja täytät Hänen tarkoitustaan elämässäsi.

Olen Aabrahamin siementä. Minulle on annettu 
armo, jonka avulla voin kasvaa suurenmoiseksi, 
olen voideltu tuottamaan hedelmää ja saamaan 
aikaan tuloksia kaikissa hyvissä teoissa. Minut 
on asetettu menestymään omassa elämässäni, ja 
elämään kirkkaudessa. Siksi elän loistokasta elämää 
ja täytän tarkoitukseni ja päämääräni Kristuksessa. 
Suurenmoisia asioita tapahtuu niin minulle kuin 
myös minun kauttani, Sanan ja Pyhän Hengen 
voimalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS



42 finnish

keskiviikko 17

Monta vuotta sitten, kun olin vielä teini-
ikäinen, valmistauduin ystävieni kanssa 

järjestämään evankeliointitapahtumaa. Me tapasimme 
usein, rukoilimme ja paastosimme, ja puhuimme 
paljon profetaalisia sanoja. Eräänä päivänä saavuin 
hyvissä ajoin rukoilemaan ennen kuin muut saapuivat 
paikalle. Rukoillessani puhuin kielillä. Aavistin, että 
se, mitä Hengessä sanoin, liittyi tähän tulevaan 
evankeliointitapahtumaan, mutta sanat muodostuivat 
eri kielillä, enkä ymmärtänyt mitä sanoin. 

Kukaan ystävistäni ei ollut kuitenkaan saapunut 
paikalle, eivät myöskään he kaksi, joilla oli kielien 
tulkinnan lahja. Jatkoin kielillä puhumista ja pystyin 
edelleen tuntemaan todella vahvan voitelun. Sitten 
sanoin, “Herra, tarvitsen kielien tulkinnan lahjan, jotta 
voisin tietää, mitä Henki haluaa minun ymmärtävän.” 
Kun jatkoin rukoilemista ja kielillä puhumista, yhtäkkiä 
sain tulkinnan ja aloin puhua näitä rukouksiani 
englannin kielellä. Voi, miten riemuissani olinkaan!

Sitten otin muistiinpanovälineeni ja aloin kirjoittaa. 
Puhuin sanat ja tulkitsin ne. Ja arvaa mitä? Ne asiat, 
jotka minun annettiin ymmärtää tästä tulevasta 

KIELET JA TULKINTA
Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä 
puhuu, että hän voisi ne myös tulkita

 (1. Korinttolaiskirje 14:13 KJV). 
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evankeliointitapahtumasta, tulivat kaikki toteen. Kunnia 
Herralle! Kielten tulkinta on todella tärkeää. Kielet ja 
kielten tulkinta ovat yhtä kuin profetaalinen sana. Ja 
profetaaliset sanat rakentavat.

Kun puhut kielillä profetaalisia asioita, voit luottaa, 
että Pyhä Henki tuo niiden sanoman ymmärrykseesi. 
Jos ajattelit olevasi jo siunattu, koska voit puhua 
kielillä, odotappa vain sitä, kun saat niihin myös 
tulkinnan. Sen kokeminen tulee tuomaan sinulle aivan 
sanoinkuvaamatonta iloa! Jos sinulla ei ole vielä kielien 
tulkinnan lahjaa, Herra kehottaa sinua pyytämään sitä, 
ja Hänen tahtonsa on myös antaa se sinulle Pyhän 
Hengen kautta. Halleluja!

Rakas taivaan Isä, kiitän sinua Pyhästä Hengestä, 
joka on antanut minulle kielillä puhumisen taidon ja 
kyvyn kommunikoida kanssasi taivaallisella kielellä. 
Käytän tätä kykyä, mutta en vain julistaakseni 
jumalallisia salaisuuksia hengessä, vaan tuon ne myös 
ymmärrykseeni profetaalisten sanojen kautta, Pyhän 
Hengen avulla, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Paavali sanoi 2. Korinttolaiskirjeessä 2:10-11: 
“Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, 

sille minäkin;  sillä mitä minä olen anteeksi antanut 
— jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa — 
sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen 
kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle;  
sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.” 
Tässä Henki korostaa apostoli Paavalin kautta 
anteeksiannon tärkeyttä, jotta Saatana ei pääsisi 
käyttämään tätä tilannetta hyväkseen. Tällä tavoin sinä 
sallit Kristuksen rauhan hallita sydämessäsi. 

Sinulla saattaa ehkä olla jokin syy olla loukkaantunut 
tai vihainen, mutta Efesolaiskirje 4:26 kertoo, 
“Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako 
auringon laskea vihanne yli.” Jotkut ovat lähteneet 
pois seurakunnasta, koska he olivat vihaisia ja toiset 
ovat taas irtisanoutuneet työstään vihan takia. Jotkut 
ovat kantaneet vihaa jotakuta toista kohtaan jo niin 
kauan, että he eivät ole edes huomanneet sen tuhoavaa 
vaikutusta omassa elämässään.

 Harjoita sanaa. Älä kanna vihaa sydämessäsi vaan 
luovu siitä nopeasti. Saatat sanoa, “mutta se, mitä se 

ANNA RAUHAN HALLITA 
SYDÄMESSÄSI

...ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa 

Jeesuksessa (Filippiläiskirje 4:7).

torstai 18
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ja se teki, aiheutti minulle kamalaa tuskaa”, tämä ei 
kuitenkaan muuta mitään. Kun olet Hengen täyttämä, 
rauha hallitsee sydämessäsi ja elät iloisena ja täynnä 
rakkautta, riippumatta siitä, mitä muut tekevät.

Luetaanpa, mitä Sana kertoo Jaakobin kirjeessä 
5:13: “Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon”. 
Hän ei sanonut “tapelkoon tai olkoon kostonhaluinen”, 
eikä myöskään “kertokoon hän siitä koko maailmalle”. 
Tämä sana “kärsiä” tässä jakeessa tarkoittaa samaa kuin 
olla loukkaantunut. Hän sanoo, että jos niin käy sinulle, 
rukoile. Älä huolestu tai muutu katkeraksi.  

Raamattu sanoo, “Älkää mistään murehtiko, vaan 
kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella 
kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Filippiläiskirje 
4:6),  ja näin Hänen rauhansa tulee hallitsemaan 
sydämessäsi.

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet vuodattanut rakkautesi 
minulle ylenpalttisesti. Jaan tätä samaa rakkautta 
eteenpäin omassa maailmassani oleville ihmisille 
ja rakastan heitä ehdoitta. Kiitos, kun olet antanut 
minulle kyvyn antaa anteeksi ja rakastaa niin kuin 
sinä rakastat, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ilman iankaikkista elämää ihminen on hukassa. 
Hän on iankaikkinen henki, joka ei voi vain 

kadota ja unohtua. Hän menee helvettiin! Raamatun 
mukaan helvetti on kadotuksen paikka, se on kuoleman 
paikka, joka on “valmistettu perkeleelle ja hänen 
enkeleillensä” (Matteus 25:41).

Kun Aadam teki syntiä Jumalaa vastaan, kaikki 
ihmiset kuolivat. Roomalaiskirjeessä 5:12 Raamattu 
kertoo, “Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta 
synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin 
kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska 
kaikki ovat syntiä tehneet.” Synti toi siis kuoleman. 
Näin kuolema tuli osaksi kaikkea ja se on kaikkialla 
luonnossa. Tämä on syy sille, miksi kaikki luonnossa 
hajoaa. Se on syy ikääntymiseen ja lajien sukupuuttoon. 

Ihminen elää ja muuttuu heikoksi, vanhenee 
ja poistuu keskuudestamme. Se on kaikki luonnon 
vastakaikua kuoleman kiroukselle. Kuolema on elämän 
hävittämistä ja elämän toimivuuden loppumista. Jumala 
on nähnyt ja ymmärtänyt tämän kaiken jo ennen 
aikojen alkua ja Hän suunnitteli ihmiselle iankaikkisen 
elämän;  tuhoutumattoman elämän!

Jokainen ihminen ja jopa jokainen osa luontoa, on 

ELÄMÄ ON TULLUT

...mutta nämä ovat kirjoitetut, että 
te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, 
Jumalan Poika, ja että teillä uskon 

kautta olisi elämä hänen nimessänsä 
(Johanneksen evankeliumi 20:31).

perjantai 19
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odottanut iankaikkista elämää! He tarvitsevat elämää, 
koska kuolema on tullut kaikkeen. Roomalaiskirje 8:20 
sanoo, “Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden 
alle — ei omasta tahdostaan, vaan alistajan — kuitenkin 
toivon varaan”. Minkä toivon? Sen iankaikkisen elämän 
toivon, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut 
ennen ikuisia aikoja (Titus 1:2)!

Sitten Johannes tuo hyvät uutiset, jotka luimme 
avausjakeessamme. 1. Johanneksen kirje 5:11 kertoo, 
“Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 
Pojassansa.” Sinulla on nyt iankaikkinen elämä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että olet ajattomassa ulottuvuudessa. 
Sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään. Siinä, missä 
kuolema toimii maailmassa, elämä toimii nyt sinussa 
ja kaikessa siinä, mikä on yhteydessä sinuun. Halleluja!

Jumala on kutsunut minut pyhällä kutsumuksellaan, 
Hänen tarkoituksensa ja armonsa mukaisesti. 
Hän on kukistanut kuoleman, ja tuonut elämän ja 
kuolemattomuuden valoon Evankeliumin myötä. 
Jeesus on voittanut kuoleman, ja nyt minulla on 
kaiken voittava, Jumalan katoamaton elämä minussa. 
Kunnia Jumalalle ikuisesti!

TUNNUSTUS
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Huomaa, mitä juuri luimme: Jumala ilmaisi 
lupauksensa iankaikkisesta elämästä 

“sanansa saarnassa”, mutta kenelle Hän saarnasi? 
Kaikille eläville olennoille, ei vain ihmisille. Jeesus 
sanoi Markuksen evankeliumissa 16:15, “Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille.” Ongelma onkin, että olemme 
saarnanneet pelastumisen sanomaa ainoastaan 
ihmisille. Sen seurauksena elämme nyt ympäristössä, 
joka on kääntynyt meitä vastaan. 

Ympäristön tuhoutuminen on kasvussa, koska 
emme saarnaa kaikille luoduille. Siksi Paavali vetoaa 
meihin: “Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan poikien ilmestymistä.” (Roomalaiskirje 
8:19 KJV). Koko luomakunta vaikeroi tuskissaan ja 
kaikki luodut elävät orjuudessa, odottaen, että pääsevät 
Jumalan poikien vapauteen ja kirkkauteen.

ILMENNÄ IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ

...sen iankaikkisen elämän toivon 
perusteella, jonka Jumala, joka ei 

valehtele, on luvannut ennen ikuisia 
aikoja — mutta kun aika oli tullut, 

ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka 
on uskottu minulle Jumalan, meidän 

vapahtajamme, käskyn mukaan 
(Kirje Titukselle 1:2-3).

lauantai 20
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Löysin tämän totuuden jo teini-ikäisenä ja opetin 
sen jopa vanhemmilleni. Sanoin isälleni, “Kaikella 
tässä maailmassa olevalla on älykkyys. Voit siksi puhua 
tavaroillesi - puhu autollesi eikä se ikinä enää hajoa 
tai jää paikalleen. Saarnaa niille.” Puhuessani näin, 
kuulostin oudolta. Mutta tämä tehtävä on annettu 
meille.

Voit saarnata vaatteillesi, huonekaluillesi, jne. 
Kaikki tässä maailmassa odottaa sinun ilmestymistä, sitä, 
että sinä vapautat ne. Ja kun teet niin, tulet näkemään, 
että olet aina uudistuneena omassa elämässäsi, olet 
aina menossa eteenpäin: näet elämää kaikessa sinua 
ympäröivässä. Yliluonnollisesta tulee jokapäiväistä, 
koska sinä ilmennät iankaikkista elämää. Halleluja!

Siunaan kaiken ympärilläni. Tuon pelastuksen 
kaikille luoduille omassa maailmassani, vapauttaen 
ne orjuudesta ja katoavaisuudesta, johdattaen ne 
Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Tunnistan 
Jumalan taivaallisen vaikutuksen elämässäni ja 
annan Jumalalle kunnian. Siksi Hänen loistonsa, 
erinomaisuutensa ja täydellisyytensä ilmenevät 
minussa. Aamen.

TUNNUSTUS
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Miten kaunista ja inspiroivaa tämä onkaan - se 
näyttää, miten edeltäpäin valmistaminen 

toimii meissä. Jumalan lapsina elämämme ovat 
ennaltamäärätyt ja me täytämme omaa osaamme 
käsikirjoituksesta, jonka on kirjoittanut kaikkien aikojen 
paras ja mahtavin käsikirjoittaja - Pyhä Henki.

Tämä muistuttaa Jeesuksen sanoista joihin 
viitataan Heprealaiskirjeessä 10:7. Hän sanoi, “Katso, 
minä tulen — kirjakääröön on minusta kirjoitettu — 
tekemään sinun tahtosi, Jumala”. Jokapäiväisessä 
elämässään, kulkiessaan täällä maan päällä, Hän teki 
toteen sitä, mitä oli kirjoitettu Hänestä jo ennen ajan 
alkua. Useissa Raamatun kohdissa, joissa kerrotaan 
Jeesuksesta, lukee jotain tämän tapaista: “Että kävisi 
toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta”. 
Jeesus oli kuin näyttelijä, joka toimi sen käsikirjoituksen 
mukaan, joka Hänestä oli jo kirjoitettuna. Sama pätee 
meihin tänä päivänä.

TÄYTÄ OMA OSASI 
KÄSIKIRJOITUKSESTA

S i l l ä  me  o l emme Juma lan  (oma 
taidonnäytteensä ja) tekonsa, uudelleen 
l u o d u t  K r i s t u k s e s s a  J e e s u k s e s s a 
(uudestisyntyneet) hyviä töitä varten, 
jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut 
(ja suunnitellut), että me niissä (Hänen 
valmistamia polkuja pitkin) vaeltaisimme 
(eläen sitä hyvää elämää, jonka Hän ennalta 
järjesti ja teki valmiiksi meitä varten) 

(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).

sunnuntai 21
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Mikään, mitä sinulle tapahtuu, oli se sitten 
hyvää tai pahaa, ei tapahdu sattumalta. Sinulle ei 
voi tapahtua tänä päivänä mitään sellaista, mikä 
tulisi Jumalalle yllätyksenä. Hän on suunnitellut 
kaiken toimimaan sinun parhaaksesi (Roomalaiskirje 
8:28). Kuten avausjakeessamme lukee, polkusi on 
edeltäpäin valmistettu. Tappiot tai epäonnistumiset 
eivät kuulu käsikirjoitukseen. Eikä tämä käsikirjoitus 
tule muuttumaan.

Tehtäväsi on vain täyttää oma osasi, eikä yrittää 
kirjoittaa käsikirjoitusta uudestaan. Älä yritä saada 
Jumalaa “tekemään” jotakin. Hän on jo tehnyt 
kaiken ja antanut sinulle kaiken, mitä sinä tarvitset 
erinomaiseen elämään. Niin käsikirjoituksessa (Hänen 
Sanassaan) lukee. Elä elämääsi käsikirjoituksen mukaan. 
Hyväksy ja julista sitä, mitä Hän on sanonut sinusta, 
ja silloin sinä tulet elämään loistokasta, erinomaista ja 
merkityksellistä elämää.

Tiedän, kuka olen. Olen Jumalan täyttämä, Pyhässä 
Hengessä, tehden toteen sitä, mitä Hän on minulle 
ennalta suunnitellut. Kuljen Hänen edeltäpäin 
valmistamaansa polkua pitkin voitosta voittoon, 
kohtaan polullani terveyttä, ja runsautta, ja kaikkea 
sitä, mikä on tehty täydelliseksi juuri minua varten. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Raha on tämän maailman petosta ja harhautusta. 
Monet eivät ymmärrä tätä, mutta se on totta. 

Kun Jumala teki maailman, rahaa ei ollut olemassa. 
Raha on kehittynyt ajan myötä eikä sitä ollut maailman 
alussa. Tänä päivänä me kuitenkin toimimme ikään 
kuin raha olisi “pudonnut” taivaasta ja Jumala olisi 
sanonut, “Teidän on tuleva käyttää rahaa”. Mutta se 
ei kuitenkaan mennyt näin.

Näin voit helposti ymmärtää tämän petoksen: Kun 
talletat rahaa pankkiin, tiedät, ettei rahalle ole luotu 
mitään erityistä varastoa, jossa jokaiseen seteliin olisi 
kirjoitettu sinun nimesi. Missä se kaikki raha sitten on, 
jota pankki säilyttää sinun puolestasi? He vain pitävät 
kirjaa siitä summasta, joka on talletettuna nimellesi 
todisteena siitä, että sinun rahasi ovat siellä. Tämän 
pitäisi kertoa sinulle, että raha on illuusio: se on 
olemassa vain köyhän ihmisen mielessä.

Sinun persoonasi todellisella laadulla ja arvolla 
ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka paljon 
seteleitä sinulla on taskussasi tai tallelokerossasi. Jos 
pystyt rakentamaan pankkitilien sijasta omaa mieltäsi 
ja sydäntäsi - oman persoonasi laatua - se tulee 

RAHA ON PETOSTA

Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä;  
sillä kaikki on teidän

 (1. Korinttolaiskirje 3:21).

maanantai 22
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määrittämään sen, kuinka paljon rahaa virtaa sinun 
luoksesi.

Nosta mielesi rahan yläpuolelle ja keskity Jumalan 
tarkoitukseen. Hän on antanut elämällesi tarkoituksen: 
riippumatta siitä, mitä maailmantaloudessa ja rahan 
kiertokulussa tapahtuu, sinä tulet aina voittamaan. 
Olet suurempi kuin inflaatio tai asuinmaasi talous. Olet 
maailmaakin suurempi! Olet Aabrahamin siementä. 
Se tarkoittaa sitä, että sinä omistat maailman. Usko 
tämä, ja silloin tulet olemaan vapaa rahan vallasta ja 
rahanpuutteen pelosta. 

Unelmiesi ei tulisi liittyä siihen, miten tai mistä 
saada rahaa. Ensimmäinen ja tärkein tekijä tässä on 
mielesi. Laita se töihin, ja raha tulee aina löytämään 
sinun luoksesi.

Minä hallitsen tässä elämässä, olen täysin riippumaton 
tämän maailman talousjärjestelmistä. Elän Jumalan 
tarkoitusta ja suunnitelmaa varten, ja kuljen Hänen 
tekemiään polkuja pitkin. Hän on tehnyt kaiken sen 
saatavilleni, mitä jumalalliseen elämääni tarvitsen. 
Juhlin sitä armon rikkautta ja runsautta, josta saan 
nauttia, koska olen Aabrahamin siementä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Seurakunnan jäsenten joukossa on todella 
paljon “riittämättömyyden syndroomaa”, ja 

sitä on ollut jo niin kauan, että nykyään se näyttää 
ja kuulostaa normaalilta. Voi esimerkiksi kuulla 
sanottavan, “Täytä minut, Herra, janoan sinua!” He 
luulevat, että mitä enemmän he huutavat Jumalan 
janoaan, sitä nopeammin Hän vastaa heille. Sellaiset 
julistukset eivät kuitenkaan ole linjassa Jumalan 
Sanan kanssa, sen, ketä me olemme ja mitä meillä on 
Kristuksessa.

Ajattelepa hetki tätä: Miten paljon enemmän voit 
Häntä haluta, kun Hän asuu jo kaikessa täyteydessään 
sinussa? Sinä olet Isässä, ja Isä on sinussa. Tule täysin 
tietoiseksi tästä todellisuudesta. Lopeta yrityksesi 
kurkottaa Häntä kohti, älä enää käyttäydy kuin vieras 
ja muukalainen. Olet yhtä Hänen kanssaan. Halleluja! 
Monien ongelmana on tietämättömyys Sanasta.

Raamatussa lukee: Kristus teissä, kirkkauden toivo 
(Kolossalaiskirje 1:27). Ei se ole vain jokin osa tai 
ominaisuus Hänestä, joka asuu sinussa, vaan Hänen 
persoonansa kaikessa täyteydessään! Olet täynnä 
Häntä. Raamattu kertoo, että olet Pyhän Hengen 
temppeli, Jumalan talo, Hänen elävä ilmestysmaja. 

KIELTÄYDY “RIITTÄMÄTTÖMYYDEN 
SYNDROOMASTA”
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja 
olette voittaneet heidät;  sillä hän, 

joka teissä on, on suurempi kuin se, 
joka on maailmassa

 (1. Johanneksen kirje 4:4).

tiistai 23
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Jumala ei ole taivaassa enemmän kuin sinussa. Sinun 
on paras uskoa tämä, sillä sen avulla pääset eroon 
riippuvaisuuden ja riittämättömyyden syndroomasta.

On virhe ajatella, että mitä enemmän tunnustamme 
heikkouttamme, sitä enemmän Hän on meissä. Ei, älä 
puhu Sanaa vastaan. Riittämättömyyden tunnustus 
tuhoaa uskosi ja vaikutuksesi Kristuksessa, ja se on 
ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä Jeesus tuli tekemään 
puolestasi. Miten kukaan voisi esimerkiksi lukea sen, 
mitä meillä on avausjakeessamme, ja silti rukoilla, “Oi 
Herra, auta minua selviytymään”? Tai kuten jotkut 
saattavat sanoa, “Tulemme vielä selviytymään tästä”?

Sanan mukaan olet jo selviytynyt - huomaa tämä 
mennyt aikamuoto. Se ei ole lupaus tulevasta, vaan 
jo toteutunut ja todellisuutta nyt tässä hetkessä. 
Riippumatta siitä, miltä sinusta tuntuu tai mitä ympärilläsi 
tapahtuu, sinun tunnustuksesi täytyy olla se, mitä Sana 
sanoo sinusta. Älä tunnusta riittämättömyyden tunteita, 
tunnusta Sanaa. 

Olen Isässä, ja Isä on minussa, ja olen tietoinen tästä 
todellisuudesta. Minne menenkin, menen Isässä ja 
Isän kanssa, joka asuu minussa aina ja iankaikkisesti. 
Olen Hänen jumalallinen päämajansa. Hänessä elän, 
liikun ja olen. Hänessä on minuuteni, maailma on 
jalkojeni alla. Kunnia Herralle!

TUNNUSTUS
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Usein, kun Herra antaa sinulle vastuuta tai 
jonkin tehtävän palvellaksesi Häntä, se ei 

yleensä tarkoita sitä, että olisit sen alan asiantuntija. 
Hän antaa sinulle tehtävän ja odottaa sinun olevan 
tunnollinen: Hän haluaa, että teet parhaasi, mutta 
kaikkein tärkeintä on se, että Hän odottaa sinun 
tekevän sen Pyhän Hengen voimalla.

Jumalan huoneessa mitään tehtäviä ei tulisi hoitaa 
sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät ole täynnä 
Pyhää Henkeä. Tämä johtuu siitä, että ilman Pyhää 
Henkeä et voi tehdä mitään Jumalan hyväksi, mikä 
olisi Hänelle hyväksyttävää. Heprealaiskirje 9:14 kertoo 
meille siitä, miten Jeesus tarjosi itsensä uhrina, Pyhän 
Hengen kautta. Jumalan kanssa, asiat ovat menneet 
aina näin.

Jopa Vanhassa Testamentissa, kun Herra halusi, 
että Aaronin vaatteet (papin puku) valmistetaan, ja 
koska puvun malli oli Jumalan luoma, Mooseksen tuli 
antaa tehtävä vain sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, 
jotka Herra oli täyttänyt Hengellään (2. Mooses 28:3). 
Ajattele, Hän antoi pappiensa pitää vain sellaisia 
vaatteita, jotka olivat Hengen täyttämien ihmisten 
valmistamia! Vastaavasti, telttamajan rakentajien tuli 
myös olla Hengen täyttämiä tehtäväänsä varten. 

Kerran Jumala sanoi Moosekselle, “Kutsu kokoon 

PALVELE PYHÄN HENGEN KAUTTA

Sillä Jumala, jota minä hengessäni 
palvelen julistaen hänen Poikansa 
evankeliumia, on minun todistajani… 

(Roomalaiskirje 1:9).
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seitsemänkymmentä miestä Israelin vanhimpia, jotta 
he voisivat auttaa sinua työssäsi”. Sitten Jumala sanoi, 
“otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille” (4. 
Mooses 11:16-17). Toisin sanoen, ilman Henkeä Hän 
ei olisi antanut heidän tehdä tätä työtä. Tämä kertoo 
sen, miten tärkeää on olla Hengen täyttämänä, kun 
olet palvelemassa Jumalan huoneessa. 

Sillä ei ole sinänsä itsessään merkitystä minkälaista 
tehtävää sinä hoidat seurakunnassa. Voit olla 
kuoronjohtaja, soittaja, kokousavustaja, raamattupiirin 
vetäjä, tapahtumaohjaaja, pastori tai sitten tehtäväsi 
voi olla  kirkonpenkkien pyyhkiminen ja salin ovien 
avaaminen. Mitä ikinä teetkin, se tulee tehdä Hengen 
kautta.

Pyhän Hengen yhteys on tässä nyt niin tärkeää. 
Ennen kuin alat toimimaan, täyty Hengellä: vietä aikaa 
Pyhän Hengen kanssa, ja Hän tulee johdattamaan sinua 
siinä, miten voit olla Jumalan asialla Jumalan tavoilla, 
jotta tapasi palvella olisi Hänelle hyväksyttävää.

Rakas Isä, kiitän sinua tästä mahdollisuudesta olla 
palvelemassa sinun Valtakunnassasi. Antaudun Pyhän 
Hengen vaikutukselle ja ohjaukselle, aina ja kaikessa, 
jotta kaikki se, mitä teen palveluksena sinulle, olisi 
puhdistettu ja pyhitetty, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Vuosia sitten minulla oli eräitä kavereita, jotka 
kuuluivat myös kirkkoon. Vaikka he rakastivat 

Herraa, heitä vaivasi minussa jokin, jota he kutsuivat 
“liiallisuudeksi”: puuhasin alituiseen Evankeliumin 
asialla. Tein evankeliointiretkiä maaseudun pikkukyliin 
ja kouluihin sekä järjestin monia tapahtumia ja 
seminaareja seurakunnissa. Olin koko ajan liikkeellä 
Evankeliumin asialla. 

He ajattelivat jotenkin niin, että huomaisin vielä, 
että nämä äärimmäiset näkemykseni ja liiallinen 
toimintani olisivat jonkinlaisia harha-askelia, ja että 
ottaisin niistä vielä opikseni ja laskeutuisin takaisin 
heidän tasolleen. Vuodet ovat kuitenkin vierineet, 
enkä ole hetkeäkään katunut sitä, että palvelin Herraa 
niin kuin tein. Jos en olisi ymmärtänyt Raamattua, 
olisin varmaan yrittänyt palvella Jumalaa jotenkin 
“maltillisemmin”, miellyttääkseni tuollaisia ihmisiä, 
eikä siinä tapauksessa sitä vaikutusta, joka meillä tänä 
päivänä on, olisi koskaan päässyt syntymään.

 Monien päät ovat tulleet juuri tällä tavoin 
käännetyiksi. Ole sinä erilainen. Pysy keskittyneenä. 
Palvele Herraa jakamattomalla huomiollasi. Kun 
saat kiinni tästä visiosta, että sinun tulee nousta 
esille palavuudellasi ja sillä, että tahdot sponsoroida 
Kristuksen Evankeliumia, pysy keskittyneenä siihen. Se 

ÄLÄ SALLI MINKÄÄN LAIMENTAA 
INTOASI

Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei 
minulla ole kerskaamista;  minun täytyy se 

tehdä… (1. Korinttolaiskirje 9:16).
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 Johannes 4:34

on se tie. Ole kuin Paavali: Omistaudu Evankeliumille 
niin kuin sinä olisit maailmassa se ainoa ihminen, 
jolle tämä lähestyskäsky on annettu! Kun teet näin, 
Jumalan mielisuosio virtaa elämääsi ja voit tehdä Hänen 
unelmastaan totta. 

Muista, että kyseessä on Hänen työnsä. Se on 
Hän, joka pyrkii tekemään sitä sinun kauttasi. Sinä 
olet vain Hänen “pukunsa”, Hän on sisälläsi ja puhuu 
suullasi, katsoo silmilläsi ja käyttää käsiäsi. Hän sanoi 
2. Korinttolaiskirjeessä 6:16: “...Minä olen heissä 
asuva ja vaeltava…” Halleluja! Hän haluaa vain sitä, 
että sinä sanot “Kyllä Herra, olen valmis”. Sitten Hän 
ottaa ohjat ja alkaa tekemään toteen Hänen omaa 
tarkoitustaan sinussa. Pidä intohimosi Evankeliumiin 
aina ilmiliekeissä. Älä salli minkään tai kenenkään 
laimentaa intoasi Herraan ja Hänen työhönsä.

Siunattu Isä, olet kutsunut minut ja asettanut minut 
siunaamaan maailmaa ja viemään Valtakuntasi 
ilosanomaa aina maailman ääriin saakka. Jumalallinen 
voimasi ilmenee minussa väkevänä, tehden minusta 
vakaan ja järkkymättömän. Ihmisten johdattaminen 
Kristuksen luo täyttää minut ja maailmani ilolla, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Tämän päivän maailmassa on selkeästi paljon 
enemmän köyhiä kuin rikkaita ihmisiä. Jumalan 

suunnitelman, tarkoituksen ja periaatteiden sekä 
Raamatun kirjoitusten mukaan maailma on kuitenkin 
suunniteltu niin, että täällä olisi enemmän rikkaita 
kuin köyhiä ihmisiä. Suurin osa maailman ihmisistä 
ei kuitenkaan ole koskaan tuntenut tätä totuutta, 
vaikka se oli Jumalan suunnitelma alusta asti. Hänen 
Sanansa osoittaa, että kaikille on kaikkea enemmän 
kuin riittävästi tässä maailmassa!

Lue avausjakeemme uudestaan: siinä lukee, 
että Jumalan Sana on kykenevä  toimittamaan sinun 
perintösi käsiisi. Sana ei syrji ketään. Toimi siis Sanan 
perusteella, ja se tulee tuottamaan tulosta sinussa 
ja sinulle. Sinulle on varattu perintö Kristuksessa 
Jeesuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mikäli olet syntynyt 
maailman kurjimpaan kolkkaan kaikista köyhimmän 
suvun lapseksi - Kristuksessa kukaan ei ole köyhä.

Vaikka sinä olisit köyhä saapuessasi Kristuksen 
luo, Raamatun mukaan, “Hän tomusta nostaa halvan, 

KAIKILLE RIITTÄVÄSTI

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan 
ja hänen armonsa sanan haltuun, 

hänen, joka on voimallinen 
rakentamaan teitä ja antamaan teille 

perintöosan kaikkien pyhitettyjen 
joukossa (Apostolien teot 20:32).

perjantai 26
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hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät 
ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä 
kunniasijat…” (1. Samuel 2:8). Missä elämän vaiheessa 
sinä olet tänään? Jumalan Sana voi saada sinussa 
aikaan todellisen muodonmuutoksen;  muutoksen 
elämäntilanteessasi, muutoksen elämänlaadussasi ja 
muutoksen luonteessasi;  eli siis aivan kokonaisvaltaisen 
muodonmuutoksen. Tällä tavoin Jumala toteuttaa 
Hänen suunnitelmansa meissä! Tämä kaikki tapahtuu 
siis Hänen Sanansa kautta.

Sinä voit kirjaimellisesti ottaa Jumalan Sanan, 
mietiskellä sitä ja aloittaa muutosprosessin itsessäsi 
sekä määrittää sen, miten pitkälle tulet pääsemään 
elämässäsi. Sillä, missä sinä olet syntynyt tai minkälainen 
hallinto asuinmaassasi on, ei ole mitään merkitystä, sillä 
Jumalan Sana on kykenevä toimittamaan sinulle oman 
Kristuksessa olevan perintösi.

Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Minä olen 
Herran perillinen ja perin kaiken yhdessä Kristuksen 
kanssa. Maailma on siis minun! Herra on asettanut 
jalkani lujalle kalliolle, istun yhdessä Kristuksen 
kanssa taivaallisissa, kaukana köyhyyden, puutteen 
ja maallisten raha-asioiden ulottumattomissa. Olen 
saanut perintöni Kristuksessa Jeesuksessa: runsautta, 
menestystä ja vaurautta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Yleisesti ottaen siunaaminen tarkoittaa Jumalan 
voiman kutsumista johonkin tai jonkun elämään 

niin, että se johtaa ylennykseen, kasvuun, etenemiseen, 
voimistumiseen jne. Mutta siunaamisessa on toinenkin 
puoli. Kun Raamatussa esimerkiksi kerrotaan Herran 
siunaamisesta, miten se oikein tapahtuu? Tai kun 
sanomme esimerkiksi “siunausta työllesi”, mitä meidän 
oikeastaan tulisi tehdä? Avausjakeemme puhuu myös 
Hengessä siunaamisesta eli siunaamisesta kielillä 
puhuen. Miten tämä oikein tehdään?

Jakeen loppuosan lukeminen antaa meille kuitenkin 
vihjeen siitä. Siinä sanotaan: “Miten sellainen, joka ei 
ymmärrä puhettasi, sanoo aamen sinun kiitokseesi?” 
Siinä “siunaaminen” nähdään samana asiana kuin 
“kiittäminen”. Matteuksen evankeliumissa 26:26 KJV 
lukee, “Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi 
ja mursi sen...” Kuinka Jeesus siunasi leivän?

Apostoli Paavali selittää tämän Hengen ohjaamana 
1. Korinttolaiskirjeessä 11:23-24, kun hän sanoo, “Sillä 
minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille 
tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona 
hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi...” Matteus 

SIUNAAMINEN ON KIITTÄMISTÄ

Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, 
kuinka oppimattoman paikalla 

istuva saattaa sanoa “amen” sinun 
kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä 

sanot (1. Korinttolaiskirje 14:16).
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sanoi Jeesuksen ottaneen leivän ja siunanneen sen, 
ja sitten Paavali saa siitä ilmestyksen ja kertoo meille 
täsmälleen, kuinka Jeesus sen teki: kiittämällä.

Tämä kertoo sinulle, kuinka sinä voit siunata 
ruokasi, kun seuraavan kerran istut pöydän ääreen. 
Se ei tapahdu sanoen, “Oi Herra, siunaa tämä ruoka 
Jeesuksen tähden”, vaan kiittämällä Häntä ruoasta. 
Tällä tavalla Jeesus siunasi leivän. Vastaavasti, kun 
sanomme, “Siunatkaamme Herraa”, se tarkoittaa 
Hänen kiittämistään: silloin  sinä kiität Häntä siitä, kuka 
Hän on sekä siitä, mitä Hän on elämässäsi tehnyt, ja 
kaikista Hänen mahtavista teoistaan. Sinun tulisi aina 
toimia näin.

Kun opit kiittämään ja siunaamaan Jumalaa 
jostakin, tulet saamaan koko täyteydessään sen, mistä 
Häntä kiität, sillä kiittäminen saa aikaan kokonaisuutta. 
Kunnia Hänen Nimelleen ikuisesti.

Siunattu Isä, sinä olet niin armollinen ja auttavainen! 
Ylistän ja kiitän Sinua siitä, että olet läsnä elämässäni, 
sekä mahtavasta ja siunaavasta kädestäsi, joka lepää 
ylläni. Näen kaiken sen suosion, armon, viisauden 
ja voiman, jonka Sinulta saan, ja sen avulla vaellan 
voitosta voittoon, tänään ja iankaikkisesti, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Sa n a  “ t ä y d e l l i n e n ”  y l l ä  o l e v a s s a 
avaussananpaikassa, tulee kreikan kielen 

sanasta “telesphoreō”. Se on yhdyssana, joka ei esiinny 
missään toisessa Raamatun jakeessa. Se tarkoittaa 
samaa kuin “kypsyä”, “kantaa hedelmää” tai “tulla 
valmiiksi niin, että siitä seuraa jokin tulos”.

 Tämä yllä oleva jae viittaa kuitenkin sellaiseen 
henkilöön, joka ei tuottanut kypsää hedelmää. 
Tämä jae kertoo meille kaikesta huolimatta Jumalan 
suunnitelmasta, Hänen ideastaan, eli siitä tosiasiasta, 
että Hän haluaa meidän olevan aina tuotteliaita ja 
aikaansaavia, niin että jokainen työmme tulee tehtyä 
täydellisesti loppuun asti ilman, että aikaansaamamme 
hedelmät jäisivät raakileiksi.

On olemassa paljon sellaisia ihmisiä, jotka aloittavat 
jonkin tehtävän eivätkä koskaan saata sitä loppuun asti. 
He pysähtyvät aina kesken kaiken eivätkä saa koskaan 
tehtyä mitään valmiiksi. Heillä on aina valmiina tarina 
kerrottavaksi siitä, miksi jotakin ei tullut viimeisteltyä 
loppuun saakka. Heidän projektinsa jäävät kesken ja 
tulokset tyngiksi. Sinun tarinasi on kuitenkin erilainen. 

AINA HEDELMÄLLINEN… AINA 
SIUNATTU

Ja ne, jotka putosivat orjantappuroihin 
ovat niitä, jotka kuultuaan jatkoivat 
eteenpäin, mutta tulivat tämän 
maailman huolten, rikkauksien ja 
nautintojen tukehduttamiksi eivätkä 
tuottaneet täydellistä hedelmää 

(Luukkaan Evankeliumi 8:14 KJV). 

sunnuntai 28
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Sinä olet hedelmää kantava köynnös, tuotat tulosta ja 
teet projektisi täydellisesti valmiiksi asti. Mitä tahansa 
teetkin, Jumalan Henki, joka toimii sinussa, saa kaiken 
tekemäsi kantamaan hedelmää. Julista tätä jatkuvasti. 
Kulkiessasi Herran kanssa Hänen Sanansa valossa, 
yhdenkään ideasi toteuttaminen ei jää kesken etkä 
myöskään tule kokemaan raskaudessasi keskenmenoa. 
Tällainen on sinun perintösi Jumalan lapsena.

Kaunista tässä on myös se, miten sinä saat 
asioita tapahtumaan riippumatta siitä, minkälainen 
ympärilläsi vallitseva tilanne on. Olet aina tuottelias ja 
tehokas: “...seisot vakaana kuin vehreä puu, Jumalan 
suunnitelman mukaan istutettu, jonka juuret yltävät 
syvälle siunausten purojen alle, kantaen hedelmää 
kaikkina kausina... et koskaan kuivu, koskaan väsy, 
olet aina siunattu,, aina vauras” (Psalmit 1:1-3 TPT). 
Millaista elämää tämä onkaan! Siunattu olkoon Herra!

Rakas Isä, minä kiitän Sinua tästä elämästä! Annat 
kunnian, loiston ja siunauksen, ja avullasi saan aikaan 
alituista tulosta. Mitkään suunnitelmani, projektini 
tai unelmani eivät koskaan jää kesken, vaan kannan 
ne kypsiksi asti, tehden täydellistä tulosta, Pyhän 
Hengen voimalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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On olemassa ihmisiä, jotka siitä huolimatta, 
että he väittävät olevansa kristittyjä, asettuvat 

Evankeliumia vastaan, koska heidän ymmärryksensä 
Evankeliumista on ihmisten teorioiden korruptoima. 
Jotkut heistä ovat jopa kasvaneet kirkossa, ja ovat 
Jumalan valittuja kuten Vanhan Testamentin Saul.  Sen 
sijaan, että he olisivat seuranneet Sanaa, he käyttivät 
aistejaan tulkitakseen Jumalaa ja menettivät näin täysin 
Jumalan suunnitelman heidän elämilleen.

Sellaisia ihmisiä kuvataan Raamatussa Saulin 
sukuun kuuluvina;  he kuuluvat lihan mukaan elävien 
sukuhaaraan. He ovat lihan hallitsemia, eivätkä 
Hengen. Vastaavasti on olemassa myös “Daavidin 
suku”. Raamattu kertoo, miten “Sota Saulin suvun ja 
Daavidin suvun välillä tuli pitkälliseksi. Mutta Daavid 
vahvistui vahvistumistaan, Saulin suku heikontui 
heikontumistaan” (2. Samuel 3:1). 

“Daavidin suku” symboloi Henkeä ja heitä, jotka 
vaeltavat Hengen mukaan;  heitä, jotka puhuvat ja 
elävät Jumalan Sanan mukaisesti. Tämä sama sota on 
yhä käynnissä. Siinä lihan mukaan vaeltavat kristityt 
käyttäytyvät niin kuin he olisivat voitolla, mutta viisaus, 

LIHA JA HENKI

Sillä meidän sota-aseemme eivät ole 
lihalliset, vaan ne ovat voimalliset 

Jumalan edessä hajottamaan maahan 
linnoituksia (2. Korinttolaiskirje 10:4).

maanantai 29
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jonka Jumala on meille antanut, on jotain sellaista, mitä 
he eivät voi vastustaa tai kieltää.

Kun tapaat lihan mukaan vaeltavia ihmisiä, käytä 
ja puhu Jumalan viisautta, ja tiedä, että heillä ei ole 
muuta kuin pelkkiä teorioita ja niitä sanoja, jotka 
heidän luonnolliset mielensä ovat tuottaneet. Meilläkin 
on sanoja, mutta meidän sanamme ovat jumalallista 
viisautta, ja silloin tilanne on sana sanaa vastaan. He 
puhuvat tämän maailman viisauksia, jotka eivät johda 
mihinkään. Me taas puhumme Jumalan viisautta, 
mikä tuottaa kiistämättömiä tuloksia elämissämme, 
ympärillämme vallitsevissa olosuhteissa ja tilanteissa 
sekä myös meitä ympäröivien ihmisten elämissä. 
Kunnia Herralle!

Jumalan Sana suussani, hajotan maahan järkeilyt, 
vastaväitteet ja ihmisten teoriat sekä niistä 
rakennetut linnoitukset. Jopa juuri nyt, minä käyn 
sen maailman hengen kimppuun, joka vaikuttaa 
pahoja ja negatiivisia ajatuksia ihmisten sydämissä 
saaden heidät kääntymään Evankeliumia vastaan ja 
julistan voiton tämän kaiken pahuuden yli Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Jumalan lapsina me emme yritä voittaa elämässä. 
Mikä tahansa huoli meitä kohtaakaan, se ei 

tapahdu “reaaliajassa”, vaan me seuraamme vain 
käsikirjoitusta. Sen käsikirjoituksen mukaan sinä olet 
jo voittanut. Sinä joudut ongelmiin vain ja ainoastaan 
silloin, kun et seuraa käsikirjoitusta. Tämä käsikirjoitus 
on Jumalan Sana.

Sillä, mitä kohtaat, ei ole mitään merkitystä 
silloin, kun sinä seuraat käsikirjoitusta eli Jumalan 
Sanaa, ja julistat rohkeasti, “Ei, minä olen kaikissa 
asioissa enemmän kuin voittaja!” Tällöin sinua ei voida 
horjuttaa. Miksi? Sinulla on jo se vahva profeetallinen 
sana, jolla on aina enemmän painoarvoa kuin sinun 
omilla kokemuksillasi jostain tilanteesta.

 Lue avausjakeemme uudelleen. Se paljastaa sen 
salaisuuden, jonka avulla sinä pysyt pinnalla kaikissa 
tilanteissa;  salaisuudet jatkuvien voittojen, jatkuvan 
kasvun ja pysäyttämättömän etenemisen taustalla.  
Riippumatta siitä, kuka sinä olet tai minkälaisia 
kokemuksia sinulle on kertynyt, Sana sanoo: “te teette 
hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa 
loistavasta lampusta”.

PIDÄ KIINNI SANASTA

Ja  s i tä  lu jempi  on mei l le  nyt 
profeetallinen sana, ja te teette hyvin, 
jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä 
paikassa loistavasta lampusta, kunnes 
päivä valkenee ja kointähti koittaa 

teidän sydämissänne
(2. Pietarin kirje 1:19).

tiistai 30



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Apostolien teot 15:1-21 & Ester 1-4

2. Korinttolaiskirje 11:1-9 & Jesaja 19

Matteus 24:35;  Jesaja 40:8;  1. Pietari 1:25

Oletetaan, että elämässäsi olet juuri nyt synkässä 
tilanteessa ja koet kamalia asioita. Kaikki tuntuu olevan 
täysin sitä vastaan, mitä sinä tiedät Jumalan Sanasta. 
Rukoilet, mutta mikään ei tunnu muuttuvan. Jumala 
sanoo, “Katso sitä profeetallista sanaa, joka on kuin 
valon pilkahdus, ja pidä siitä kiinni! Riipu siinä kiinni, 
äläkä horju, kunnes aamu sarastaa  jälleen ja uusi toivo 
herää sydämessäsi.” Halleluja!

Pitäessäsi kiinni Sanasta sinun on mahdollista 
kuulla Pyhän Hengen sanovan sinulle, “Rentoudu, 
kaikki on hyvin.” Halleluja! Vaikka siinä tilanteessa 
kaikki näyttäisi pimeältä, Jumalan Sana on silti läsnä 
siellä;  kaikki haasteet ovat tulleet poispyyhityiksi. 
Sen tähden, kieltäydy antamasta periksi tai tulemasta 
kukistetuksi. 

Minulla on luja profeetallinen sana, jonka avulla 
minä taistelen ja hallitsen tilanteita. Elämän 
olosuhteet eivät voi järkyttää tai liikuttaa minua, 
sillä minä tunnen sen salaisuuden, joka pitää minut 
aina pinnalla. Sen avulla minä voitan, kasvan ja 
etenen kaiken aikaa enkä koskaan painu alaspäin! 
Riippumatta siitä, mitä vastaani tulee, Jumalan 
Sana on minun turvani ja se on antanut minulle 
etulyöntiaseman aivan kaikessa! Halleluja!

TUNNUSTUS
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united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria:
01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

south  africa:  
+27 11 326 0971

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

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

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

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

Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing 
School)	hän	tuo	julki	Jeesuksen	Kristuksen	parantavia	
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten 
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista 
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30 
vuotta	lukuisten	evankeliointi-tapahtumien(outreach),	
massakokousten(crusade)	 ja	 myös	 useiden	
erinäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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