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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 3,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2021 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-



Ararat vuori on lepotilassa oleva 
tulivuori, joka koostuu kahdesta 
tulivuoren huipusta. Ararat vuori 
sijaitsee nykypäivän Turkissa lähellä 
Armenian rajaa. Ararat vuori on 
merkittävä myös raamatullisesti, koska 
Nooan arkki törmäsi siihen.

1. Mooseksen kirjassa 8:3 Raamattu 
kertoo siitä, miten 40 päivän sateen 
jälkeen arkki kellui 150 päivää ja törmäsi 
lopulta tähän vuoreen. Nooa ja hänen 
perheensä rakensivat vuoren alemmille 
rinteille alttarin Jumalalle, jossa Jumala 
lupasi ettei enää koskaan tuhoaisi maata.

Ararat vuori
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Palvelessasi Herraa sinun tulisi olla tietoinen 
siitä, että Hän ei koskaan salli sinun palaa 

loppuun. Hän uudistaa voimasi. Jesajan kirja 40:30-
31 sanoo tämän todella kauniisti, “Nuorukaiset 
väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja 
kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat 
uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. 
He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä 
väsy.” Halleluja!

Heprean kielen sana, joka on käännetty “saavat 
uuden voiman,” tarkoittaa kirjaimellisesti “takaisin 
elämään tuomista.” Kuvana tästä toimii kirveellä 
hakattu puu, jonka odotetaan kuolevan, mutta se 
virkoaakin yhtäkkiä. Kyse on muutoksesta, jossa 
“kuolema” korvataan uudella elämällä; heikkous 
korvataan voimalla. Muita synonyymejä tälle on 
“korvike” tai “vaihto”. Sinun heikkoutesi vaihdetaan 
Hänen voimakkuuteen.

Ei ihme, että Paavali sanoi Kolossalaiskirjeessä 1:29, 
“Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen 
vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti 
vaikuttaa.” Kyse on Hänen jumalallisesta voimasta, 
joka tekee työtään sinussa.

2. Korinttolaiskirjeessä 3:5-6 hän kirjoitti myös, 
että meidän pätevyytemme (kreikaksi: hikanotes) — 

HÄNEN VOIMA ON SINUN 
“HEIKKOUTTASI” VARTEN 
Ja hän sanoi minulle: Minun armossani 
on sinulle kyllin; sillä minun voimani 

tulee täydelliseksi heikkoudessa
 (2. Korinttolaiskirje 12:9).

sunnuntai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 6:1-14 & Psalmit 56-59

Luukas 12:22-34 & Tuomarien kirja 7

Jesaja 40:29; Psalmit 103:1-5; Efesolaiskirje 3:16

kyvykkyys, jossa toimimme Evankeliumin palvelijoina 
— on jumalallinen, ei inhimillinen: “Ei niin, että meillä 
itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se 
tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, 
on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi 
olemaan uuden liiton palvelijoita.”

Tämä on Jumalan suunnitelma: Hän antaa voiman 
ja kestävyyden heikoille (Jesaja 40:29). Hänen kanssaan 
sinulta ei koskaan lopu voimat eikä inspiraatio. Tämä tuo 
mieleen apostoli Paavalin sanat 2. Korinttolaiskirjeessä 
4:16, “Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka 
ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen 
kuitenkin päivä päivältä uudistuu.”

Herran työtoverina, kun työskentelet yhdessä 
Hänen kanssaan ja Hänelle, sinun voimillesi on 
olemassa uudistus. Sinä tulet jatkuvasti uudistetuksi 
Jumalan Hengen voimasta, jotta olisit tulessa ja voisit 
palvella Häntä aina inspiroituneena ja ilon täyteisenä. 
Ole tästä tietoinen.

Siunattu olkoon Jumala! Tulen jatkuvasti uudistetuksi 
ja nuorennetuksi Jumalan Hengen voimasta. Olen 
inspiroitunut ja täynnä iloa palvellakseni Herraa. 
Seison vahvana Jeesuksen Kristuksen armossa 
valmiina ja kykeneväisenä kaikenlaisiin hyviin töihin. 
Halleluja!

TUNNUSTUS



finnish8

Jeesuksen Kristuksen kuolema, hautaaminen ja 
ylösnousemus ovat tuoneet sinut harmoniseen 

yhteyteen Jumalan kanssa, erottamattomaan ykseyteen. 
Ennen Jeesuksen tuloa, me olimme vieraantuneina 
Jumala-elämästä. Me olimme vihollisuudessa Jumalaa 
kohtaan: “Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet 
ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa 
teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan 
ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät 
pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä” 
(Kolossalaiskirje 1:21-22). Siunattu olkoon Jumala!

Efesolaiskirje 2:13 (NIV) sanoo, “Mutta nyt, kun 
olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen 
olitte kaukana, tuotuina nyt lähelle Kristuksen veren 
kautta.” Hänen sijaiskuolema uhrin kautta sinut on 
vanhurskautettu, vapautettu ja julistettu vanhurskaaksi. 
Jumala ei siis ole sinulle vihainen eikä Hän myöskään 
lue syntejäsi sinua vastaan.

Lue, mitä Hän sanoo Roomalaiskirjeessä 5:6-10: 
“Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus 
oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa 
kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; 
hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. 
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan 
siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, 
kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis 

VANHURSKAUTETTU JA RAUHASSA 

Koska me siis olemme uskosta 
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä 
on rauha Jumalan kanssa meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta (Roomalaiskirje 5:1).

maanantai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 6:15-7:1-6 & Psalmit 60-63

Luukas 12:35-48 & Tuomarien kirja 8

Roomalaiskirje 5:15-17; 1. Johannes 1:3

nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, 
pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos 
me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, 
tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa 
kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme 
hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut.” 
Tämä on todella syvällistä.

Älä pelkää sitä, että Jumala tulisi eräänä päivänä 
muistamaan kaikki tekemäsi väärät asiat ja rankaisemaan 
sinua niistä. Sinä olet tullut Hänen luokse, sinä 
olet levossa Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt voit 
suhtautua Jumalaan rakastavana taivaallisena Isänäsi. 
Roomalaiskirje 5:2 sanoo, että Hänen kauttaan me “...
myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, 
jossa me nyt olemme….” Kristuksessa olemme Jumalan 
jumalallisessa läsnäolossa, rauhassa ja yhteydessä Isän 
kanssa. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tuonut minut tähän 
rauhan ja yhteyden elämään Jeesuksen Kristuksen 
kautta! Nyt elän läsnäolossasi iankaikkisesti, olen 
pyhä ja vanhurskas sinun edessäsi, rakkaudessa. 
Kiitos tästä iankaikkisesta vanhurskauden, rauhan ja 
ilon elämästä Pyhässä Hengessä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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tiistai 3
VANHURSKAUS EVANKELIUMIN 

KAUTTA
Sillä minä en häpeä evankeliumia; 

sillä se on Jumalan voima, 
itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 

juutalaiselle ensin, sitten myös 
kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan 

vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon 
(Romans 1:16-17).

Kautta a ikojen ihmiset  ovat  ets ineet 
vanhurskautta, mutta Jumalan vanhurskaus 

tulee kuitenkin paljastetuksi ainoastaan Kristuksen 
Evankeliumissa. Ennen kuin ihminen hyväksyy 
Evankeliumin, hän ei voi koskaan tuntea tai vastaanottaa 
Jumalan vanhurskautta ja kyetä elämään vanhurskasta 
elämää.

Vanhurskaus on Jumalan oikeassa olemista 
ihmisen hengessä. Se on Jumalan luonto, joka antaa 
kyvykkyyden Jumalan läsnäolossa olemiseen ilman 
tuomiota, syyllisyyttä, pelkoa tai alempiarvoisuuden 
tunnetta. Se on kyvykkyyttä olla yhteydessä Jumalan 
kanssa ja seistä oikeassa suhteessa Hänen kanssaan. 
Tähän poikkeukselliseen yhteyteen ja ykseyteen Herran 
kanssa ei ole muuta tietä kuin Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumi.

Siksi meillä ei ole varaa pysyä vaiti Evankeliumin 
suhteen. Evankeliumi on vastaus ihmisten huutoihin. 
Ihmisille ei ole olemassa mitään toista tapaa 
pelastumiseen tai Jumalan vanhurskauden oppimiseen 
ja ymmärtämiseen muuta kuin vain Jeesuksen Kristuksen 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 7:7-25 & Psalmit 64-67

Luukas 12:49-59 & Tuomarien kirja 9

Roomalaiskirje 3:20-22; Roomalaiskirje 4:1-5

Rakas Isä, kiitän sinua vanhurskaudestasi, joka tulee 
Evankeliumin kautta paljastetuksi. Kiitos armostasi, 
joka pelastaa, parantaa, vapauttaa, nostaa ja tekee 
kaikista niistä menestyksekkäitä, jotka vastaanottavat 
Kristuksen pelastavan voiman. Kun pelastuksen 
sanoma saavuttaa tänään ihmisten sydämet, usko 
syttyy heissä vastaanottamaan vanhurskauden lahjan 
ja näin iankaikkinen elämä välittyy heidän henkiinsä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Evankeliumissa. Jaa hyviä uutisia vanhurskaudesta 
kaikille omassa maailmassasi. Ole täysin vakuuttuneena 
siitä, että Evankeliumin ulkopuolella ei ole olemassa 
mitään toista tapaa ihmisille tulla oikeaan suhteeseen 
Jumalan kanssa.  

Roomalaiskirje 10:9-10 sanoo, “...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.” Jos et ole vielä 
uudestisyntynyt, nyt on sen aika: Tunnusta Jeesuksen 
Herruus oman elämäsi ylle uskomalla sydämessäsi, että 
Jumala on herättänyt Hänet kuolleista. Näin Jumalan 
elämä ja luonto tullaan välittämään henkeesi — pitäen 
sisällään kyvykkyyden Jumalan vanhurskaudessa 
vaeltamiseen ja sen esiin tuomiseen. Halleluja!
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keskiviikko 4

Jeesus tuli julistamaan Jumalan Valtakunnan 
Evankeliumia. Hän kertoi ajan täyttyneen ja 

Jumalan Valtakunnan tulleen lähelle (Markus 1:15). 
Mikä on Jumalan Valtakunta? Jumalan Valtakunta ei ole 
paikka, vaan se on Jumalan hallintaa, jossa Hän hallitsee 
Herrana ja ilmaisee Itsensä - Hänen kirkkaudessa ja 
hyvyydessä.

Siksi Jeesus varoitti, että kun kuulemme sanottavan, 
“Katso, Jumalan Valtakunta on täällä,” tai “tuolla,” 
älkää uskoko, sillä Jumalan Valtakunta ei tule niin, 
että sitä voidaan tarkkailla. Se on sinun sisimmässäsi 
(Luukas 17:20-21). Jumalan suunnitelmana on asettaa 
tässä ajassa Hänen Valtakuntansa ihmisten sydämiin 
hengellisenä valtakuntana.

 Muista, miten Jeesus tuotiin Pilatuksen eteen 
Johanneksen evankeliumissa 18:36-37. Pilatus kysyi 
Häneltä kysymyksiä, joihin Hän vastasi, “...Minun 
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta…” (Johannes 
18:36). Jumalan Valtakunta ei ole fyysinen rakenne, 
mutta Jeesus sanoi silti, että “Se on tullut!” Se on 
todellakin tullut, sillä se on meidän sydämissämme.

Evankeliumin sanoma on tänä päivänä se, että 
Jumalan Valtakunta voidaan laittaa ihmisten sydämiin. 

JUMALAN VALTAKUNTA SINUSSA

Mutta sittenkuin Johannes oli pantu 
vankeuteen, meni Jeesus Galileaan 
ja saarnasi Jumalan evankeliumia 
(Markuksen evankeliumi 1:14).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 8:1-17 & Psalmit 68-69

Luukas 13:1-9 & Tuomarien kirja 10

Se on jo tullut! Jeesus sanoi, “...Jos joku rakastaa 
minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni 
rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja 
jäämme hänen tykönsä asumaan” (Johannes 14:23). 
Tämä ei ollut vielä voimassa Aabrahamin, Mooseksen, 
Elian, Elisan, Daavidin, Salomon ja muiden vanhan liiton 
ihmisten kohdalla, mutta tämä on nyt todellista.

Kun Jeesus tuli, Hän toi Jumalan Valtakunnan 
mukanaan. Nyt kun olemme vastaanottaneet Hänet, 
Jumalan Valtakunta on meissä: kirkkaus, armo ja 
Jumalan elämä - koko jumaluuden täyteys on laitettu 
sinun sydämeesi! Jumala on kotonaan sinussa. Sinä et 
ole ainoastaan Jumalan Valtakunnan kansalainen, vaan 
sinä kannat Jumalan Valtakunnan jumalallisia totuuksia 
mukanasi. Halleluja. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua Valtakunnastasi, joka 
on minun sydämessäni. Kiitän sinua kirkkaudestasi 
ja vanhurskaudestasi, jotka tulevat kauttani 
paljastetuiksi. Sinun Valtakuntasi hallitsee ja tulee 
perustetuksi maan päälle ja ihmisten sydämiin, kun 
Evankeliumia julistetaan ympäri maailmaa tänään, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Kolossalaiskirje 1:27; 2. Korinttolaiskirje 4:6-7; Luukas 17:21
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torstai 5

Jotkut ihmiset elävät elämänsä tavoitellen omia 
itsekkäitä kiinnostuksensa kohteita sen sijaan, 

että linjautuisivat Jumalan vision suuntaisesti. Mikä 
on Jumalan visio? Se, että ihmiset tulevat tuntemaan 
totuuden (1. Timoteus 2:4). Yhdistä siis omat unelmasi 
Hänen unelmien kanssa. Puhdista omat motiivisi 
Hänen rakkaudella.

Sielujen voittamisen tul is i  ol la elämääsi 
eteenpäin ajava voima ja pakottava motivaatio. 
Sinä olet ensimmäisenä kristitty ja vasta sen jälkeen 
poliitikko, opettaja, pankkiiri, opiskelija, jne. Täytä 
siksi kutsumuksesi Evankeliumin työssä. Tee Jumalan 
Valtakunnan laajentamisesta tärkein prioriteettisi. Sillä 
siitä löytyy todellinen ilo, täyttymys ja kaikki mahdolliset 
siunaukset, mitä voisit koskaan toivoa.

Jumalassa on olemassa sellainen ilon ja täyttymyksen 
syvä ulottuvuus, jota et tule koskaan tuntemaan, 
mikäli et ota sielujen voittamista tosissasi. Jeesus 
sanoi Markuksen evankeliumissa 16:15, “Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia 
kaikille luoduille.” Matteuksen evankeliumissa 24:14 

LINJAA ITSESI JUMALA VISION 
SUUNTAISESTI  

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 
sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen 
kautta ja antanut meille sovituksen viran 

(2. Korinttolaiskirje 5:18).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 8:18-39 & Psalmit 70-73

Luukas 13:10-21 & Tuomarien kirja 11

Habakuk 2:14; Apostolien teot 26:16-18 

Hän sanoi, “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi 
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Tämä ohje pelastuksen sanoman viemisestä aina 
maan ääriin ei ollut vain pastoreille ja evankelistoille, 
vaan jokaiselle kristitylle. Sinä olet Uuden Testamentin 
palvelija (2. Korinttolaiskirje 3:6), pelastuksen 
ilosanoman tuoja. Sinut on lähetetty tavoittamaan 
pelastuksen valolla niitä, jotka elävät pimeydessä.

Sinä olet valona pimeässä maailmassa, joten ole 
palavana Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin suhteen. 
Säteile valoasi jatkuvasti toisille niin, että heistä tulee 
myös valoja. Sinä olet Jumalan lähettiläänä tuomassa 
heille elämän sanaa — avaamassa niiden silmiä, jotka 
ovat eksyksissä — kääntäen heidät pimeydestä valoon 
ja Saatanan voiman alta Jumalan tykö.

Rakas Isä, kiitos tästä armosta pelastukseen, 
joka tekee työtään nytkin, kun lapsesi julistavat 
Evankeliumia ympäri maailmaa. Monet kääntyvät 
pimeydestä valoon ja Saatanan voiman alta Jumalan 
tykö, kun he kuulevat ja vastaanottavat Evankeliumin 
tänään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 6

“Kris tu s  s i nu s sa ”  v i i t t a a  ka i k keen 
si ihen Kristuksen luonteenlaatuun, 

persoonallisuuteen, potentiaaliin, kirkkauteen ja 
armoon, mikä on puettuna sinuun. Ja tämä on 
tapahtunut Pyhän Hengen kautta.Muista Jeesuksen 
sanat Johanneksen evankeliumissa 14:23; “...Jos joku 
rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja 
minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen 
tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Tämä 
tapahtui ennen Hänen kuolemaa, hautaamista, 
ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Hän sanoi 
Johanneksen evankeliumissa 14:16-17, “Ja minä olen 
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan...
te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne 
ja on teissä oleva.”

Hän täytti lupauksensa, kun Pyhä Henki lähetettiin 
helluntaipäivänä asumaan opetuslapsiin. Ollessamme 
nyt uudestisyntyneitä, meistä on tullut Hänen elävä 
temppeli. Hän on perustanut asuinpaikkansa meihin. 
Tämä oli mysteeri Vanhassa Testamentissa. Profeetat 
ja jopa enkelit ihmettelivät sitä, miten Jumalalle voisi 
olla mahdollista tehdä oma kotinsa ihmisten sydämiin.

KRISTUS ON KOTONAAN SINUSSA

 ...joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa 

on tämän salaisuuden kirkkaus: 
Kristus sinussa, kirkkauden toivo   

(Kolossalaiskirje 1:27 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 9:1-29 & Psalmit 74-77

Luukas 13:22-30 & Tuomarien kirja 12

1. Korinttolaiskirje 6:19; Johannes 14:16-17; 
1. Korinttolaiskirje 3:16-17

Mutta Jumala on tahtonut tätä aina. Hän sanoi 
Sananlaskuissa 8:31, “...ihastukseni olivat ihmislapset.” 
Paavali kirjoitti lopulta Hengen kautta paljastaen tämän 
mysteerin, kuten luimme sen avausjakeestamme. Joten 
kun me sanomme, “Kristus sinussa”, me katsomme 
silloin ihmisessä olevaan Jumalan luonteeseen, 
kauneuteen, kirkkauteen, voimaan ja vanhurskauteen.

Efesolaiskirje 3:17 sanoo, “Ja Kristuksen asua 
uskon kautta teidän sydämissänne….” Sana “asua” 
tarkoittaa “asettumista”; joten sinä olet se paikka, 
minne Kristus on asettunut. Hän on tehnyt kotinsa 
sydämeesi uskon kautta, sulautumalla kanssasi 
yhdeksi hengessä. Hänen elämä, Hänen persoonansa 
laadukkuus ja Hänen kirkkautensa luonteenlaatu 
ovat kaikki nyt sinussa tänä päivänä. Kunnia Hänen 
Nimelleen iankaikkisesti!

Siunattu Herra, kiitos siitä, että olet asettanut 
asuinsijasi minun sydämeeni. Sinä olet pyhittänyt 
minut ja olet tehnyt minusta elävän ilmestysmajasi 
oman elämäsi kautta — persoonasi laadukkuuden ja 
kirkkautesi luonteenpiirteiden kautta, jotka asuvat 
minussa ja tulevat ilmaistuiksi kauttani. Mikä siunattu 
todellisuus. Olen tästä iankaikkisesti kiitollinen.

TUNNUSTUS
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Kun Jeesus kuoli ristillä, Hän kuoli kaikkien 
ihmisten puolesta. Tämä tarkoittaa, että 

laillisessa mielessä jokainen on tullut pelastetuksi. 
Mutta kristinusko ei ole kuitenkaan saanut alkuaan 
Jeesuksen ristinkuolemasta, vaan ylösnousemuksesta. 
Hänen ylösnousemuksensa teki Kristuksessa olevan 
uuden elämän todelliseksi. 

Tästä syystä ainoa tapa pelastuksen elävän 
todellisuuden kokemiseen on siinä, kun toimitaan 
Roomalaiskirjeen 10:9-10 mukaisesti. Siinä sanotaan, 
“...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.”

Muistelepa näitä sanoja Roomalaiskirjeestä 6:4, 
jotka Henki puhui apostoli Paavalin kautta: “Niin 
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut 
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin 
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” Kun 
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, meidät herätettiin 
yhdessä Hänen kanssaan uuteen elämään. Meistä tuli 

 HERÄTETTYNÄ YHDESSÄ KRISTUKSEN 
KANSSA 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen 
kanssa, niin etsikää sitä, mikä 
on ylhäällä,  jossa Kristus on, 
istuen Jumalan oikealla puolella 

(Kolossalaiskirje 3:1).

lauantai 7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 9:30-10:1-21 & Psalmit 78

Luukas 13:31-35 & Tuomarien kirja 13-14

Efesolaiskirje 1:18-23; Efesolaiskirje 2:4-6

uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa, jotka elävät 
ylivertaista elämää Jumalalle.  

Uusi luomus on Hänen ylösnousemuksesta 
seurannut tuote. Sinut on tuotu hengellisestä 
kuolemasta elämään. Sinut on herätetty yhdessä 
Kristuksen kanssa ja olet istutettuna Hänen kanssaan 
taivaallisiin. Raamattu sanoo, että sinun tulisi nyt etsiä 
sitä, mikä on ylhäällä: “Olkoon mielenne siihen, mikä 
ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä” 
(Kolossalaiskirje 3:2).

Elä tässä tietoisuudessa, että sinä olet syntynyt 
ylhäältä ja olet istutettuna yhdessä Kristuksen kanssa 
hallintavallan, kirkkauden ja voiman paikalle! Anna 
Jumalan asioiden, Hänen taivaallisen Kuningaskunnan, 
johon sinä olet syntynyt, merkitä sinulle enemmän. 
Puhu taivaallista kieltä. Elä ja näe ylempää käsin.

Minä elän ja näen ylempää käsin, koska olen 
istutettuna yhdessä Kristuksen kanssa voiman 
ja hallintavallan paikalle. Olen elossa Jumalalle 
tässä upeassa uudessa elämässä. Minä vaellan 
menestyksessä, voitossa ja kirkkaudessa, halliten 
kaikkea elämän ulottuvuudessa käsin Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Olen asettanut kiintymykseni 
Häneen ja Hänen taivaallisen Kuningaskunnan 
kirkkauteen, nyt ja aina. Aamen.

RUKOUS
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Kaiken elämässäsi tulisi keskittyä ihmisten 
voittamiseen Jeesukselle Kristukselle. Kristitylle 

ei ole olemassa tätä tärkeämpää prioriteettia. Herra 
Jeesus oli itsekin Mestari sielujen voittaja. Johanneksen 
evankeliumissa 4:6-42, Hän kohtasi naisen Samarian 
kaivolla ja aloitti keskustelun hänen kanssaan. Nainen 
oli tullut hakemaan vettä kaivosta. Mutta saadakseen 
naisen huomion, Herra aloitti keskustelun häntä 
koskettavasta asiasta — vedestä. Saatuaan hänen 
täyden huomionsa, Mestari todisti naiselle, joka uskoi 
ja lähti kertomaan toisille kohtaamisestaan Kristuksen 
kanssa.

Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa 
kerrotaan toinen kaunis tarina siitä, miten Jeesus 
käveli Galilean järven rannalla ja näki kaksi veljestä, 
jotka olivat kalastajia: Simon Pietari ja hänen veljensä 
Andreas. Hän sanoi heille, “Seuratkaa minua, niin 
minä teen teistä ihmisten kalastajia” (Matteus 4:19).

Mestari tiesi aina, miten saada ihmiset mukaan 
keskusteluun heidän omien mielenkiinnonkohteiden 
kautta päästäkseen lopulta myös itse todistamaan heille. 
Jos olet miettinyt sitä, miten saisit avattua keskustelun, 
jotta pääsisit johdattamaan ihmisiä Kristukselle, jäljittele 
Mestarin strategiaa. Tarkkaile sitä, mikä ihmisiä saattaisi 

SEURAA MESTARIN ESIMERKKIÄ
Ja hän sanoi heille: Seuratkaa minua, 

niin minä teen teistä ihmisten kalastajia 
(Matteus 4:19).

sunnuntai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 11:1-24 & Psalmit 79-81

Luukas 14:1-14 & Tuomarien kirja 15-16

1. Korinttolaiskirje 9:16; Apostolien teot 17:22-34

kiinnostaa ja aloita keskustelu siitä.
Sinä voit pyytää heitä kertomaan sinulle jotain 

siitä kirjasta tai lehdestä, jota he pitelevät käsissään tai 
lukevat. Ja kuuntele sitten tarkkaavaisesti. Jos toimit 
näin, saat myös todennäköisemmin heidän huomionsa, 
kun alat todistamaan heille.

On tietenkin myös sellaisia tapauksia, joissa Herra 
antaa sinulle erityisiä ohjeita jonkun suhteen, jolle sinun 
tulee todistaa. Älä ala neuvottelemaan näissä tilanteissa, 
vaan mene vain eteenpäin Herran ohjeita seuraten. 
Mitä ikinä Hän sitten sinulle sanookin tai inspiroi sinua 
sanomaan tällaisessa tilanteessa, tee se. Hän sanoi 
psalmissa 81:10, “...avaa suusi, niin minä sen täytän.” 
Ole aina rohkea ja Herra tulee kunnioittamaan Hänen 
Sanaansa sinussa ja sinun kauttasi.

Siunattu Isä, minä kiitän sinua Pyhästä Hengestä, 
joka elää minussa ja on tehnyt minusta taidokkaan 
Kristuksen mysteerien palvelijan. Otan täyden 
hyödyn irti niistä mahdollisuuksista, joita minulla 
on tänään Evankeliumin julistamiseen niille, jotka 
olet kutsunut vastaanottamaan pelastuksen kauttani. 
He kääntyvät pimeydestä valoon ja alkavat kasvaa 
vanhurskaudessasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Vaikka meidät on kristittyinä kutsuttu ja 
valittu erilleen maailmasta, elämme silti yhä 

erilaisten ihmisten keskuudessa, jotka tulevat erilaisista 
kulttuureista, taustoista ja ajattelutavoista. Joskus jotkut 
kristityt saattavat löytää itsensä konfliktitilanteista 
oman kristinuskonsa ja maallisen kulttuurinsa suhteen. 
On tärkeää ymmärtää uudestisyntyneenä aivan 
ensimmäisenä se, että sinun pääasiallinen kulttuurisi on 
Kristus Jeesus. Sinun täytyy omaksua Jumalan Sanan 
kulttuuri itseesi.

2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, jos joku on 
Kristuksessa, hän on uusi luomus. Sinulla ei ole toista 
luontoa, etkä myöskään kuulu toiseen kulttuuriin. 
Jumalan Sana ohjaa sinun elämäntapaasi ja periaatteitasi. 
Kulttuuri määritellään usein yksinkertaisesti vain 
ihmisten elämäntavaksi ja meidän tapauksessa 
Kristus on elämämme (Kolossalaiskirje 3:4) ja usko 
Sanaan on elämäntapamme (Heprealaiskirje 10:38, 2. 
Korinttolaiskirje 5:7).

Jotkut ihmiset tykkäävät identifioida itseänsä 
sekä osallistua heidän asuinmaansa, kaupunkinsa 
tai synnyinseutunsa “kulttuurin” juhlaperinteisiin. 

MEIDÄN KULTTUURIMME ON 
KRISTUKSESSA
Olkoon mielenne siihen, mikä 

ylhäällä on, älköön siihen, mikä on 
maan päällä (Kolossalaiskirje 3:2). 

maanantai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 11:25-36 & Psalmit 82-84

Luukas 14:15-24 & Tuomarien kirja 17

Roomalaiskirje 12:2; Galatalaiskirje 3:27-28

Tällaisten “ala-kulttuurien” tai kulttuuriperinteiden ei 
tulisi kuitenkaan koskaan neuvotella tai olla ristiriidassa 
Jumalan Sanan kanssa tai sinun uskosi suhteen 
Kristukseen Jeesukseen.

Kun Sanan kulttuuri on sinussa, näkemyksesi 
elämää kohtaan muuttuvat. Sana tulee valitsemaan 
uudet normisi ja siitä tulee sinun lähteesi kaikelle ja 
kaikkiin asioihin. Sinä tulet omaksumaan ja juhlimaan 
ainoastaan Kristus-arvoja; niitä asioita, joiden puolella 
Kuningaskunta on — sitä, kuka sinä olet ja sitä, mitä 
sinulla on — sinun perintöäsi Kristuksessa. Halleluja! 

Vanhurskas Isä, minä iloitsen siitä muutoksesta, 
jonka Sanasi tuo aina henkeeni. Sinun Sanasi on 
antanut minulle menestyksen ja suurenmoisuuden 
ajattelumallin sekä kulttuurin. Minä juhlin upeaa 
perintöäni Kristuksessa — sitä, kuka olen ja kaikkia 
niitä taivasten Valtakunnan siunauksia, joista saan 
olla osallisena, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 10

Tuomion sana ja tuomio tekevät jo työtään 
maailmassa. Jokainen tähän maailmaan 

syntynyt perii tämän tuomion osakseen. Mutta kun sinä 
olet uudestisyntynyt, uusi elämä alkaa vapautuksesta. 
“Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” 
(Roomalaiskirje 5:1). Roomalaiskirje 8:1 julistaa: “Niin 
ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka 
Kristuksessa Jeesuksessa ovat, eivätkä vaella lihan 
mukaan, vaan Hengen mukaan” (KJV).

Tämä on samassa linjassa avausjakeessamme 
olevien Jeesuksen sanojen kanssa; jokainen, joka 
uskoo Häneen on vapautettu tuomiosta. Sinua ei 
lasketa mukaan niiden joukkoon, jotka hukkuvat. Tästä 
on olemassa jumalallinen julistus. Kaikki maailman 
negatiivisuus: pimeys, taudit, sairaudet, heikkoudet, 
köyhyys, tappiot ja epäonnistumiset ovat seurausta 
kirouksesta, tuomiosta, joka tekee työtään maailmassa. 
Mutta sinä et ole tästä maailmasta (Johannes 17:16). 
Sinä olet ylhäältä taivasten Valtakunnasta.

Pidä itsesi erossa ja hallintavallassa kaikenlaisten 
tämän maailman negatiivisten vaikutusten suhteen 

TUOMIOSTA EROTETTUNA 

Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 

uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä (Johannes 3:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 12:1-16 & Psalmit 85-88

Luukas 14:25-35 & Tuomarien kirja 18

Galatalaiskirje 3:13; Roomalaiskirje 8:1 

uskontäyteisten sanojesi kautta. 1. Korinttolaiskirje 
2:13 sanoo, “Mutta me emme ole saaneet maailman 
henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että 
tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; 
Ja siitä me myös puhumme….” Jatka voiton Sanan 
puhumista elämäsi ylle.

Tunnusta usein sitä, että sinä elät tämän maailman 
yläpuolella ja olet voittanut tämän maailman pettävät 
järjestelmät! Sinun elämäsi on Jumalan kunniaksi; 
Hänen vanhurskautta, hallintavaltaa ja erinomaisuutta 
varten. Sinun ei tulisi sallia yhdenkään sairauden, taudin 
tai heikkouden olla kehossasi, koska Hänen Henkensä, 
joka herätti Kristuksen kuolleista, elää sinussa. Hän 
virkistää koko olemustasi jumalallisella elämällä. Elä 
tässä tietoisuudessa ja tunnusta aina tätä. 

Elämäni on Jumalan vanhurskauden, hallintavallan 
ja erinomaisuuden ilmaisua. Mikään sairaus, tauti 
tai heikkous ei voi menestyä kehossani, koska 
Hänen Henkensä, joka herätti Kristuksen kuolleista, 
elää minussa. Minä olen kaukana siitä tuhosta ja 
tuomiosta, jotka tekevät työtään tässä maailmassa, 
koska minä kuulun ja elän Jumalan rakkaan Pojan 
Kuningaskunnassa. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jumalan ihmisil lä on nyt suurempi palo 
sydämellään Evankeliumin julistamiseen kuin 

koskaan aikaisemmin, aivan kuten ihmisten sydämissä 
on myös suurempi nälkä pelastuksen puoleen kaikkialla 
ympäri maailmaa. Henki on vuodatettu kaiken lihan 
ylle. Muista Jeesuksen sanat Apostolien teoissa 1:8, 
“Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 
aina maan ääriin saakka.”

Me olemme tässä otollisessa ajassa nyt! Meidät 
on puettu voimalla tehokasta sielujen voittamista 
varten. Tämä sanoma on kaikille ja jokainen voi 
antaa sydämensä Kristukselle, koska tämä on 
armon aikaa! Jeesus kutsui tätä “Herran otolliseksi 
vuodeksi” (Luukas 4:19). Ja tämä vahvistetaan osuvasti 
avausjakeessamme: “...nyt on otollinen aika, katso, nyt 
on pelastuksen päivä.” Tämä on pelastuksen päivä. 
Kunnia Jumalalle!

Otollinen aika tulee kuitenkin päättymään ja 
sitten alkaa tuomio. Jeesus toi mukanaan otollisen 

PELASTUKSEN PÄIVÄ

Sillä hän sanoo: Otollisella ajalla 
minä olen sinua kuullut ja pelastuksen 
päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on 

otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen 
päivä (2. Korinttolaiskirje 6:2).

keskiviikko 11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 12:17-13:1-14 & Psalmit 89

Luukas 15:1-10 & Tuomarien kirja 19

Jesaja 49:7-9; Heprealaiskirjee 3:7-8

ajan. Hän tulee takaisin koston päiväksi. Mutta me 
olemme nyt parhaillaan Jumalan työtovereina tässä 
otollisessa ajassa, kun tuomme miehiä ja naisia sisälle 
pelastukseen (2. Korinttolaiskirje 6:1).

Auta ympärilläsi olevia vastaanottamaan pelastus 
sen Jumalan voiman kautta, joka tekee työtään 
sinun kauttasi tässä armon ajassa. Vie Evankeliumi 
omassa maailmassasi oleville eksyneille, toivottomille, 
satutetuille ja alaspainetuille. Muista, että aika on lyhyt. 
Kirkasta sen tähden Jumalaa olemalla palavana ja 
tehokkaana sielujen voittamisessa Kristukselle.

Herran Henki on minun ylläni, sillä Hän on voidellut 
minut julistamaan Evankeliumia köyhille. Hän on 
lähettänyt minut parantamaan särkyneitä sydämiä, 
julistamaan vapautusta vangituille ja sokeille näköä, 
vapauttamaan ne, joita on kohdeltu kaltoin. Kiitos 
rakas Herra, että olet laskenut minut arvolliseksi 
olemaan kanssasi sielujen voittamisen työssä. 

RUKOUS
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Herralla Jeesuksella on kaikista korkein paikka, 
mitä on olemassa. Hän istuu Isän oikealla 

puolella paljon korkeammalla kaikkia voimia, valtoja, 
herruuksia ja kaikkia muita nimiä. Mutta kaikkein 
ihmeellisintä tässä on se, että sinä olet Hänessä. Sinut 
on asetettu istumaan Hänen kanssaan kirkkauteen ja 
hallintavaltaan Saatanan ja pimeyden voimien ylitse 
(Efesolaiskirje 2:6). 

Siksi me emme taistele tai neuvottele paholaisen 
kanssa kristinuskossa, vaan me ajamme hänet ulos. 
Me harjoitamme hallintavaltaa ja toimeenpanemme 
tuomion Saatanalle ja pimeyden joukoille. Heidät 
on tuomittu ja me olemme ne, joille on annettu 
auktoriteetti tuomion toimeenpanemiseen. Tämä 
kuuluu Kristuksessa olevaan perintöömme: “ja 
täyttäisivät heistä (Saatanasta ja hänen demoneista) 

ME TOIMEENPANEMME TUOMIOITA 
SAATANALLE JA HÄNEN DEMONEILLEEN

Iloitkoot pyhät hänen kirkkaudessa, 
riemuitkoot he vuoteissansa. Jumalan 
ylistys on heidän suussansa, ja heidän 
kädessään kaksiteräinen miekka, että 
he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat 

kansakuntia, panisivat kahleisiin 
heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin 
heidän ylhäisensä ja täyttäisivät heistä 
kirjoitetun tuomion. Tämä on kaikkien 

hänen pyhiensä kunnia. Ylistäkää 
Herraa! (Psalmi 149:5-9 KJV). 

torstai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Roomalaiskirje 14-15:1-4 & Psalmit 90-93

Luukas 15:11-19 & Tuomarien kirja 20

Efesolaiskirje 2:4-6; Matteus 28:18-19; Johannes 12:31  

kirjoitetun tuomion. Tämä on kaikkien hänen 
pyhiensä kunnia. Ylistäkää Herraa!” (Psalmi 149:9 
KJV). 

Johanneksen evankeliumissa 16:11 Jeesus sanoi, 
“...koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu”; 
on sinun omalla vastuullasi pitää hänet jalkojesi alla. 
Siksi Raamattu käskee ajaa hänet ulos! Sinun ei tule 
kamppailla Saatanan kanssa. Jeesuksen ylösnousemus 
on tehnyt sinusta voittajan. Sinä toimit korkeammasta 
ulottuvuudesta käsin, jossa sanasi tulevat jumaluuden 
takaamiksi. 

Puhu nyt samantien Saatanalle voimallisia sanoja, 
joilla murrat hänen vaikutusvallan oman kaupunkisi, 
asuinmaasi, kotisi ja ympäristösi ylitse. Sinä olet 
hallintavallassa. Käytä Jeesuksen Nimessä olevaa 
auktoriteettiasi hänen turhauttamiseen ja hänen 
aktiviteettien murtamiseen. Jeesus antoi sinulle kaiken 
auktoriteetin taivaassa ja maan päällä (Matteus 28:18-
19). Käytä tätä auktoriteettia joka päivä Saatanaa ja 
pimeyden demoneita vastaan. Kunnia Jumalalle!

Minä vaellan hallintavallassa Saatanan ja pimeyden 
ruhtinaiden ylitse, koska olen istutettuna yhdessä 
Kristuksen kanssa kirkkauden, hallintavallan ja 
voiman paikalle. Minä hallitsen olosuhteiden ja 
tämän maailman alkeisvoimien ylitse nyt ja aina, 
koska minä elän Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 13

Julista Evankeliumia palavasti ja kun teet niin, 
Herra tulee vahvistamaan Sanansa sitä seuraavin 

merkein. Meillä on annettavaa tälle maailmalle: 
Jeesuksen Kristuksen pelastava Evankeliumi. Muista, 
mitä Herra kehotti meitä tekemään Matteuksen 
evankeliumissa 10:8: “Parantakaa sairaat, puhdistakaa 
spitaaliset, herättäkää kuolleet, ajakaa ulos pahat 
henget lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Hän 
on antanut meille voiman ja auktoriteetin voimallisten 
tekojen tekemiseen Hänen Nimessään samalla, kun 
demonstroimme Pyhän Hengen luonnetta omalle 
maailmallemme.

Ota oma paikkasi Evankeliumin palveluksen 
työssä.  Älä anna keskittymisesi herpaantua pois siitä 
kutsumuksesta, joka Mestarilla on elämällesi. Palvele 
Häntä epäitsekkäästi ilman, että sallit intosi hiipua. Jos 
olet intohimoinen Hänen puolesta, Hän tulee olemaan 
intohimoinen sinun puolestasi. Hän tulee nousemaan 
esiin puolestasi, jos sinä nouset esiin Hänen puolestaan. 
“Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten 
edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on 
taivaissa” (Matteus 10:32).

Raamattu sanoo, “Sillä Kristuksen rakkaus vaatii 
meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on 

OLE ROHKEA JA INNOKAS 
KUNINGASKUNNAN ASIOISSA

Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, 
ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja 
vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien 

kautta (Markus 16:20). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 15:5-13 & Psalmit 94-98

Luukas 15:20-32 & Tuomarien kirja 21

Filippiläiskirje 4:15-17; Matteus 6:33; 
Apostolien teot 20:18-24

kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet” 
(2. Korinttolaiskirje 5:14). Apostoli Paavali sanoo tässä, 
että meidän rakkautemme ja intohimomme Herran 
puolesta pakottaa meitä Evankeliumin totuuteen.

Herra on sinun kanssasi vahvana ja väkevänä. 
Nyt kun Jumalan usko on sinun hengessäsi, vie 
Evankeliumin kumppanuutesi korkeammalle tasolle. 
“Villiinny” Jumalan puolesta! Investoi oma aikasi ja 
resurssisi maailman evankelioimiseen. Jatka sielujen 
voittamista äläkä salli minkään sammuttaa rakkauttasi 
Herraa kohtaan.

Raamattu kertoo niiden loistavan ikuisesti tähtinä, 
jotka kääntävät monia vanhurskauteen (Daniel 12:3). 
Loista aina vaan kirkkaammin, kun teet vaikutusta 
ihmisiin Evankeliumilla. Ole niin palavana Evankeliumin 
puolesta, että vain sillä on enää sinulle merkitystä, että 
Evankeliumi tekee työtään ihmisten elämissä ja leviää 
kaikkialle ympäri maailmaa. 

TUNNUSTUS
Olen palavana Jumalan Kuningaskunnan laajenemisen 
puolesta täällä maan päällä, sillä Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumi on aino tie pelastukseen ja se on uskottu 
minun käsiini. Minä palvelen Herraa hehkuvana ja 
palavana Hengessä. Aamen.
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Kristinuskossa on kyse Kristuksesta sinussa; 
ei Kristuksesta sinun kanssasi tai vierelläsi, 

vaan sinussa. Näiden välillä on selkeä ero. Kun sinä 
todella ymmärrät, että tämä suurenmoinen kirkkauden 
Jumala elää sinussa kaikessa Hänen täyteydessään ja 
voimassaan, se muuttaa koko ajattelutapasi ja sen, 
miten elät. Tulet näkemään elämän täysin uudella 
tapaa. Tämä on jotain, mihin sinun tulee treenata ja 
harjoittaa itseäsi: olemaan tietoisena sisälläsi olevasta 
Kristuksesta. 

Jotkut ajattelevat, että Jumala on vain jossain 
kaukana Taivaassa, joten he rukoilevat ja laulavat, 
“Vedä minut lähemmäksi sinua, oi Herra!” Kuinka 
paljon “lähemmäksi” haluat päästä jotakuta, joka 
elää jo sinun sisälläsi? Sinulla tulee olla samanlainen 
mielenlaatu kuin Jeesuksella. Kun Hän oli täällä 
maan päällä, Hän eli yhteydessä Isän kanssa ja oli 
jatkuvasti tietoisena Hänen sisimmässään olevasta 
Isän läsnäolosta. 

Kun Hän sanoi avausjakeessamme, “...Isä, joka 
minussa asuu...”, Hän viittasi tällä Pyhään Henkeen. 
Pyhä Henki on yhtä kuin Jumala. Hän on siis tämä Isä, 
joka elää sinussa! Joten, ymmärrätkö nyt? Hän ei ole 
kaukana, koska Hän on sinussa! Jotkut murehtivat ja 

HÄN ON SINUN SISÄLLÄSI

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 

(Johannes 14:10).

lauantai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Roomalaiskirje 15:14-33 & Psalmit 99-101

Luukas 16:1-12 & Ruut 1-2

Johannes 14:16-18; Galatalaiskirje 4:6; 
Kolossalaiskirje 1:26-27

heistä tuntuu kuin heidän rukouksensa eivät nousisi 
kattoa korkeammalle, mutta ei niiden tarvitsekaan. 
Tämä Jumala, jota sinä rukoilet, on sinun sisälläsi, juuri 
siellä, missä sinäkin olet, katon alapuolella. 

1.  Korinttolaiskir je 6:17 puhuu meidän 
erottamattomasta yhteydestä Jeesuksen kanssa: 
“Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 
kanssaan.” Tämän vuoksi sinä voit nauttia syvällisestä 
yhteydestä Hänen kanssaan ja vaeltaa Hänen kanssaan. 
Meidän ei siis tarvitse yrittää tavoittaa Häntä tai huutaa 
Hänen puoleensa niin kuin Hän olisi jossain kaukana. 
Kaikkialla, missä sinä olet, Hän on sinussa ja sinä olet 
Hänessä.

Hän on sinun kotisi, sinä synnyit Häneen silloin, 
kun uudestisynnyit. 2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, 
“Siis, jos joku on Kristuksessa….” Sinä elät, liikut ja 
olet Hänessä. Aivan kuten Jeesus, ole yhtä rohkea 
sanomaan, “Minä olen Isässä ja Isä on minussa” 
(Johannes 14:11). Siunattu olkoon Jumala!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minun sydämestäni sinun kotisi ja että olet tehnyt 
minusta erottamattomasti yhtä sinun kanssasi, jotta 
voin nauttia tästä ihanasta yhteydestä sinun kanssasi. 
Kiitos sinun läsnäolosi kirkkaudesta elämässäni ja 
siitä, että muutun jatkuvasti kirkkaudesta kirkkauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jos sinä olet Jumalan lapsi, sinä olet saanut 
osaksesi jumalallisen suosion ja on tärkeää, että 

sinä tunnistat tämän. Kun me puhumme siitä, että olet 
saanut osaksesi jumalallisen suosion, se tarkoittaa sitä, 
että Jumalan armoa on vuodatettu ylenpalttisesti sinun 
yllesi Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu sanoo, “Sillä 
laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on 
tullut Jeesuksen Kristuksen kautta” (Johannes 1:17).

Roomalaiskirje 5:17 (KJV) sanoo, “Ja jos 
yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema 
on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän 
ne, jotka vastaanottavat armon yltäkylläisyyden ja 
vanhurskauden lahjan, tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.” Tämä on se, mitä 
me olemme vastaanottaneet: armon yltäkylläisyyden! 
Avausjakeemme kutsuu tätä termillä “armoa armon 
päälle”. Halleluja! Sinun tulisi sanoa itsellesi aina vähän 
väliä, “Minä vaellan ja toimin jumalallisessa suosiossa.”

Muistelepa sitä, miten enkeli tervehti Mariaa 
Luukkaan evankeliumissa 1:28 (KJV), “Terve, sinä 
suuren suosion saanut….” Tätä samaa ilmaisua on 
käytetty Efesolaiskirjeessä 1:6 (KJV), mutta se on 

OSALLISENA JUMALALLISESTA 
SUOSIOSTA

Ja hänen täyteydestään me kaikki 
olemme saaneet armoa armon päälle 

(Johannes 1:16 ESV).

sunnuntai 15
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Roomalaiskirje 16:1-27 & Psalmit 102-103

Luukas 16:13-18 & Ruut 3-4

Johannes 1:16; Psalmit 5:12; Efesolaiskirje 4:7

käännetty väärin sanaksi “hyväksynyt”: “sen armonsa 
kirkkauden kiitokseksi, jossa hän on hyväksynyt 
meidät siinä rakkaassa.” Kreikaksi tämä sana on 
“charitoō” ja se tarkoittaa armon saamista tai sitä, että 
joku on täynnä erityistä kunniaa, sekä hyväksytyksi 
tulemista tai suuren suosion saamista. Joten me 
olemme “suuren suosion saaneita siinä rakkaassa.” 
Halleluja!

Sinun täytyy ottaa hyöty irti Jeesuksen Kristuksen 
armosta, joka tekee työtään sinussa. Tämän armon 
avulla kaikki toimii: maa vastaa sinulle, taivaat vastaavat 
sinulle, elämästäsi tulee kirkkauden täyteistä ja mitä 
tahansa teet, se menestyy. Halleluja!

Jumala on antanut minulle armoa ylenpalttisesti; 
olen Hänen suosikki! Jumala on antanut minulle 
jumalallisen suosion ja asettanut minut Hänen 
armonsa kautta elämään yliluonnollista ja aivan 
ylivertaista elämää. Siksi minä vaellan tietoisena siitä, 
että olen saanut osakseni suuren suosion! Tapahtuipa 
tässä maailmassa sitten mitä tahansa, minä en ole 
huolissaan mistään! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Raamatun mukaan, kun Jeesus nousi taivaaseen 
ja istui voiman oikealle puolelle (Jumalan 

oikealle puolelle), me olimme Hänessä. Joten me 
istumme nyt Hänen kanssaan voiman ja auktoriteetin 
paikalla. Tämän takia Hän antoi meille Jeesuksen 
Nimen, jossa me voimme elää ja jota voimme käyttää 
täällä maan päällä, koska taivaassa Hän edustaa Itse 
meitä. Me seisomme Jeesuksen paikalla ja tuomme 
Isän tahdon tänne maan päälle. Mutta taivaassa Hän 
hallitsee Itse. 

S inun täytyy käyttää Jeesuksen Nimeä. 
Kolossalaiskirje 3:17 sanoo, “Ja kaikki, minkä teette 
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä….” Ajattelepa niitä kaikkia voittoja, joista saisit 
nauttia, jos vain eläisit Jeesuksen Nimessä! Tämän 
maailman asiat ja voimat pyrkivät kyllä vaikuttamaan 
sinuun negatiivisesti ja ne yrittävät saada sinut 
uskomaan ja toimimaan Sanan vastaisesti, mutta sinun 

VOIMAN JA AUKTORITEETIN PAIKKA

 Mutta Jumala, joka on laupeudesta 
rikas, suuren rakkautensa tähden, 
jolla hän on meitä rakastanut, on 
tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet 
rikoksiimme, eläviksi Kristuksen 
kanssa - armosta te olette pelastetut - 
ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt 
ja yhdessä hänen kanssaan asettanut 
meidät taivaallisiin Kristuksessa 

Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:4-6).

maanantai 16
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1. Korinttolaiskirje 1 & Psalmit 104-106

Luukas 16:19-31 & 1. Samuel 1

Luukas 10:19; Efesolaiskirje 2:4-6

täytyy hallita niitä Jeesuksen Nimessä! 
Sillä ei ole väliä, mikä se sairaus on, joka yrittää 

tuhota sinun kehoasi. Laita oma kätesi sen päälle ja 
käske sitä lähtemään kehostasi Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Toimi oman kehosi vartijana, äläkä anna 
yhdellekään sairaudelle tilaa omassa kehossasi. Jeesus 
sanoi Markuksen evankeliumissa 16:17-18, “Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat...he panevat 
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” 
Jeesus sanoi myös “parantakaa sairaat, puhdistakaa 
spitaaliset, herättäkää kuolleet, ajakaa ulos pahat 
henget (Matteus 10:8). Harjoita siis Kristuksessa olevaa 
auktoriteettiasi ja hallintavaltaasi sairauksien, tautien, 
kuoleman ja tämän maailman voimien ylitse.

M i n ä  i s t u n  K r i s t u k s e n  k a n s s a  v o i m a n , 
hallintavallan ja majesteettisuuden paikalla, sekä 
auktoriteettiasemassa. En anna mitää tilaa pimeydelle, 
sairauksille, tappiolle enkä kivuille, sillä minä olen 
absoluuttisen hallinnan ja auktoriteetin paikalla! 
Elän Kristuksessa Jeesuksessa ja olen voittanut tämän 
maailman. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 17

Jeesus on kaiken pää; Hän on kaiken hallituksen 
ja vallan pää. Hänen Nimessään on voima 

taivaassa, maan päällä ja maan alla. Kaikki vastaa Hänen 
Nimeensä. Demonit kumartuvat Hänen Nimessään ja 
pakenevat peloissaan. Haastavat olosuhteet muuttuvat, 
kun puhumme niille Hänen Nimessään. 

Sinun täytyy oppia kunnioittamaan Hänen 
Nimeään, jotta siinä oleva voima pääsee toimimaan 
sinun parhaaksesi ja sinun kauttasi. Ne tulokset, joita 
saat ja se, kuinka tehokkaasti tämä Nimi pääsee 
toimimaan sinun parhaaksesi, on suorassa suhteessa 
siihen, kuinka paljon sinä kunnioitat tätä Nimeä. 
Kunnioitus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että osoitat 
arvostusta jotakin kohtaan tai jonkin asian puolesta. 
Jeesuksen Nimen kunnioittaminen tarkoittaa sitä, 
että tunnistat Hänet Herranasi ja palvelet Häntä 
Herrana. Hänen Nimensä toimii ainoastaan niille, jotka 
kunnioittavat Häntä Herrana.

KUNNIOITA JEESUKSEN NIMEÄ

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman, niin 
että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan 
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla 

ovat (Filippiläiskirje 2:9-10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:
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1. Korinttolaiskirje 2 & Psalmit 107-108

Luukas 17:1-10 & 1. Samuel 2

Filippiläiskirje 2:9-11; Apostolien teot 3:16; 
Matteus 10:32-33

Esimerkiksi, on olemassa syntisiä, jotka ovat kyllä 
samaa mieltä siitä, että Jeesuksen Nimi on kaikista 
korkein Nimi, mutta he eivät palvele Häntä eivätkä 
seuraa Häntä. Tämän vuoksi Jeesuksen Nimi ei 
toimi heidän kohdallaan. Kristittynä sinun tulee olla 
alamaisena Herralle Jeesukselle. Kunnioita Häntä 
elämässäsi, jotta Hänen Nimensä voisi toimia sinun 
parhaaksesi. Jumala sanoi 1. Samuel kirjassa 2:30 “...
minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat….” 
Ja Jeesus sanoi, “Ja jos joku minua palvelee, niin Isä 
on kunnioittava häntä” (Johannes 12:26).

On niin suuri etuoikeus käyttää Herran Jeesuksen 
pyhää, majesteettista ja mahtavaa Nimeä. Hän on 
kaikista suurenmoisin ja Hänen edessään kumartuvat 
kaikki taivaassa, maan päällä ja maan alla. Minä 
ihailen ja korotan sinun Nimesi kunniaa nyt ja aina, 
ja julistan suurella kunnioituksella, että sinä olet Elävä 
Jumala. Olet pyhä, armollinen ja täynnä totuutta. 
Aamen.

RUKOUS
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Ollessani vielä pieni poika, olin täynnä pelkoa. 
Mutta kaikki muuttui, kun vastaanotin 

Pyhän Hengen. Kaikki minussa olleet pelot katosivat 
ja poistuivat. Pyhä Henki alkoi opettamaan minulle 
Jumalan Sanaa ja minusta tuli rohkea.

Pyhä Henki antoi minulle uuden tavan puhua, 
Hänestä tuli opettajani ja Hän alkoi johdattamaan sekä 
ohjeistamaan minua. Hän alkoi näyttämään minulle, 
mitä minun tulisi tehdä ja kuinka voisin ymmärtää 
Raamatun kirjoituksia ja miten niitä tulisi tulkita. Minun 
koko elämäni muuttui. Aloin ymmärtämään sitä, kuka 
minä olen ja minne olen matkalla, ymmärsin sen, 
miten Hän oli muuttanut koko elämäni ja uudelleen 
järjestellyt kaiken. 

Tämä sama voi tapahtua kenelle tahansa. Raamattu 
sanoo, että Jumala ei katso henkilöön (Apostolien teot 
10:34). Sen, mitä Hän on tehnyt jollekin toiselle, Hän 
voi tehdä sen saman myös sinulle vastaavanlaisessa 
tilanteessa. Ja vaikka sinä tarvitsisit nyt jotain sellaista, 
mitä Hän ei olisi vielä koskaan tehnyt kenellekään, Hän 
tulee tekemään sen sinulle.

PYHÄ HENKI SINUSSA

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa 
teille toisen Puolustajan olemaan teidän 

kanssanne iankaikkisesti, totuuden 
Hengen, jota maailma ei voi ottaa 
vastaan, koska se ei näe häntä eikä 

tunne häntä; mutta te tunnette hänet, 
sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on 

teissä oleva (Johannes 14:16-17). 

keskiviikko 18
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Ehkäpä sinulla ei ole suuria odotuksia elämän 
suhteen; ehkäpä kaikki ovat jo luovuttaneet sinun 
suhteen. Ehkäpä sinä olet juuri se, jolla on ongelmia 
kotonasi, koulussasi, työpaikallasi tai ikäistesi 
keskuudessa ja nyt mietit, että “Kuinka minä voin 
selvitä tästä? Onko minulla enää mitään toivoa?” Kyllä, 
sinulla on toivoa Kristuksessa.  

Sinun ei tarvitse kamppailla. Jos sinä olet 
vastaanottanut Pyhän Hengen, tunnista Hänen 
läsnäolonsa sinussa. Opi viettämään aikaa Hänen 
kanssaan Sanan ja rukouksen kautta. Usko siihen, 
että Hän kykenee tekemään sinusta menestyksen ja 
saa sinut täyttämään sen tarkoituksen, joka Hänellä 
on sinun elämällesi. Ota hyöty irti Hänen kirkkauden 
täyteisestä palvelutyöstään sinun elämässäsi. Rukoile 
jatkuvasti kielillä ja seuraa Hänen johdatustaan, ja Hän 
tulee tekemään sinusta menestyksen kaikissa asioissa.

Herra, sinä olet niin armollinen ja ystävällinen. Sinä 
olet minun kallioni ja pelastukseni, sinuun minä 
luotan koko sydämestäni. Sinä teet kaiken niin 
kauniiksi ja olet antanut minulle poikkeuksellisen 
kyvykkyyden ymmärtää, ajatella, kuvitella ja 
nähdä loppumattomia mahdollisuuksia. Tuon esiin 
sisimmästäni käsin kauneutta ja erinomaisuutta 
Pyhän Hengen voiman avulla, joka elää minussa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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“Minä olen rukoillut, olen tunnustanut 
Sanaa, olen paastonnut ja olen jopa 

kylvänyt uskon siemenen, mutta tilanteeni ei ole 
muuttunut yhtään paremmaksi.” Usein ne ihmiset, jotka 
kamppailevat uskonsa kanssa, tuskailevat ja puhuvat 
tähän tyyliin. Tämä johtuu useimmissa tapauksissa siitä, 
että he eivät ole oppineet käyttämään uskoaan.

Tulet kamppailemaan aina siihen saakka, kunnes 
opit laittamaan uskosi toimimaan. Meiltä löytyy kirja, 
jonka nimi on “How To Make Your Faith Work” 
(Kuinka saat uskosi toimimaan); tämän kirjan kautta 
voit oppia lisää tästä aiheesta. Elämässäsi saattaa tulla 
aikoja, jolloin kamppailet jollain elämäsi osa-alueella 
ja huomaat, että sinun henkilökohtaiset kokemuksesi 
eivät ole linjassa sen kanssa, mitä Jumalan Sana sanoo. 
Tällaisina aikoina sinun tulisi mietiskellä Jumalan Sanaa 
entistä enemmän. Älä keskity niihin asioihin, mitä 
ympärilläsi tapahtuu, vaan keskity Sanaan ja siihen, 
mihin uskot. Ei mene kauaakaan, kun Sana vahvistuu 
sinussa voimallisesti ja voittaa tämän tilanteen. Tämä 
on takuuvarma lopputulos.

Sinun uskosi on se voitto, joka voittaa kaikki 
olosuhteet ja elämän vastoinkäymiset: “sillä kaikki, 
mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja 
tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, 

SINUN USKOSI SANASSA

 Joka uskoo Poikaan, sillä on 
iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole 
kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää 
näkevä, vaan Jumalan viha pysyy 

hänen päällänsä (Johannes 3:36).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 4 & Psalmit 113-116

Luukas 17:20-30 & 1. Samuel 4

Markus 11:22-23; Roomalaiskirje 4:18-21

meidän uskomme” (1. Johannes 5:4). Jatka uskossa 
toimimista Sanan pohjalta. Saatat sanoa, “Mitä jos se 
ei toimi?” Usko toimii aina. Jos se ei toiminut, silloin 
se ei ole ollut uskoa. 

Ota hyöty irti Jumalan poikkeuksellisesta voimasta, 
kun ilmaiset omaa uskoasi voittamalla kaikki elämän 
vastoinkäymiset. Sellainen usko, jota ei ilmaista, ei 
tule voittamaan (Jaakob 2:17 & 26). Sinä ilmaiset 
omaa uskoasi sanoilla ja teoilla sekä pysymällä täysin 
horjumattomana, kun kohtaat vastoinkäymisiä. 

Jeesus sanoi ,  että jos s inul la on uskoa 
sinapinsiemenen verran, sinä voit saavuttaa mitä 
tahansa. Mikään ei ole sinulle mahdotonta (Matteus 
17:20). Joten piristy, koska voitto on jo sinun. Halleluja! 
Sinun uskosi toimii takuuvarmasti, jos vain toimit 
Jumalan Sanan pohjalta. 

Jumala Sana, joka on sydämessäni ja suussani 
ottaa hallintavallan, kun minä puhun sitä ääneen! 
Minä elän Saatanan ja tämän maailman voimien 
yläpuolella, koska minä olen osanottajana Jumalan-
kaltaisuuteen! Sanasta kumpuavan uskoni kautta 
minä elän aina voitokkaasti. Minä muutan kaikki ne 
asiat, jotka tahdon muuttaa ja saavutan kaiken sen, 
mitä tahdon saavuttaa Pyhän Hengen kautta, joka 
tekee minussa työtään. Aamen.

TUNNUSTUS
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Mitä tahansa teet Herralle, sillä on merkitystä, 
millä sydämellä ja asenteella teet sen. 

Jumala tutkii kaikki sydämet, Hän ymmärtää kaikki 
ajatuksemme ja sen, mitä mielessämme liikkuu. Joten 
Hän etsii täydellistä sydäntä ja otollista mieltä. Hän 
sanoi 2. Korinttolaiskirjeessä 8:12 (KJV), “Jos jollain 
on otollinen mieli, silloin se on hyväksytty….”

Muistelepa sitä, mitä Raamattu sanoo kuningas 
Amasjasta. Hän teki sitä, mikä oli oikein Jumalan 
silmissä, mutta hän ei tehnyt sitä täydellisellä sydämellä 
(2. Aikakirja 25:2). Miten sinun sydämesi voi sitten 
olla oikeassa suhteessa Jumalan kanssa? Ja miten 
sinun mielesi voi olla otollinen? Se tapahtuu Sanan 
kautta. Täydellinen ja otollinen sydän on antautunut 
Sanalle, se on pyhitetty, uudistettu ja asetettu Hengen 
hallintavallan kautta Sanan alaisuuteen.

Raamattu sanoo 2. Korinttolaiskirjeessä 4:6, “Sillä 
Jumala, joka sanoi: “Loistakoon valo pimeydestä”, 
on se, joka loisti sydämiimme….” Miten Hän teki 
tämän? Se tapahtui Sanan kautta! Hänen Sanansa 
valaisee meidän sydämemme tuntemaan Hänen 
tahtonsa. Roomalaiskirjeessä 12:2 sanotaan myös, 

TÄYDELLINEN SYDÄN JA OTOLLINEN 
MIELI

Ja sinä, minun poikani Salomo, opi 
tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä 

täydellisellä sydämellä ja otollisella 
mielellä, sillä Herra tutkii kaikki 

sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja 
aivoitukset… (1. Aikakirja 28:9 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 5 & Psalmit 117-118

Luukas 17:31-37 & 1. Samuel 5-6

1. Samuel 16:7; Sananlaskut 23:26

“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää 
ja otollista ja täydellistä.” Sinä et voi tuntea Jumalan 
mieltä — Hänen ajatuksia, mielipiteitä ja Hänen 
täydellistä tahtoa eri asioita koskien — jos sinä et tunne 
Hänen Sanaansa. 

Tämän vuoksi sinun täytyy opiskella ja tuntea 
Raamatun kirjoituksia itseäsi varten. Jeesus sanoi, “Te 
eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia….” (Matteus 
22:29). Jos tahdot palvella Jumalaa oikein, silloin sinun 
täytyy oppia tuntemaan Sanaa. Kyse on siitä, että 
Raamatun kirjoitusten täytyy päästä sinun henkeesi, 
jotta mielesi pääsee uudistumaan. Ota enemmän aikaa 
Raamatun kirjoitusten opiskelemiseen saadaksesi lisää 
Pyhän Hengen viisautta ja näkökykyä, jonka kautta Hän 
ohjaa sinua siinä, miten voit todella palvella Jumalaa 
puhtaalla sydämellä ja otollisella mielellä. 

Minulla on sydän, joka rakastaa Jumalaa, palvelee 
Häntä ja tahtoo miellyttää Häntä aina. Sana saa 
asenteeni Jumala Valtakunnan palvelustyötä kohtaan 
tulemaan entistä inspiroituneemmaksi niin, että 
heijastelen Hänen rakkauttaan kaikkialla. Jumalan 
Sanan kautta Jumalan mieli tulee paljastetuksi 
minulle kaikenlaisia olosuhteita koskien, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Eräs merkittävä asia, mitä Jumalan Sana saa 
aikaan elämässäsi, on sinun henkesi ohjelmointi. 

Jumala Sana voi ohjelmoida sinut ajattelemaan niin 
kuin Jumala ajattelee. Tämä on se syy, miksi meitä 
kehotetaan uudistamaan mielemme Sanan mietiskelyn 
avulla.

Kun Sana menee sinun henkeesi mietiskelyn 
kautta, sinä ohjelmoidut elämään myös sen mukaisesti. 
Olosuhteet, ympärilläsi oleva maailma tai muut äänet 
saattavat kyllä yrittää viedä sinua pois Sanasta, mutta 
mikään niistä ei voi onnistua, jos sinun henkesi on 
ohjelmoitu Sanan kautta. 

Jos olet arkaillut tai ollut peloissasi, mietiskele 
Sanaa. 2. kirje Timoteus 1:7 (KJV) sanoo, “Sillä Jumala 
ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman ja rakkauden ja terveen mielen.” Jatka siis 
julistamista, “Minulla on terve mieli. Olen rohkea ja 
täynnä voimaa.” Ennen pitkää Sana ohjelmoi sinun 
henkesi rohkeudella ja erinomaisuudella, ja näin sinusta 
tulee rohkea uskossasi. Jumalan Sana on ohjelmoinut 
minun henkeni ajattelemaan Kuningaskunnan tavalla, 
olemaan luja ja todella rohkea eikä mikään voi muuttaa 
tätä. 

Sana toimii perustana upealle elämälle. Sana pitää 
sinut kaikenlaisten elämänkriisien yläpuolella. Sana saa 

SANA OHJELMOI SINUN HENKEÄSI

 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan 
mukaan, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta… (Roomalaiskirje 12:2).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 6 & Psalmit 119:1-112

Luukas 18:1-8 & 1. Samuel 7-8

Roomalaiskirje 12:2; Joosua 1:8; Kolossalaiskirje 3:16

sinut ajattelemaan, näkemään ja toimimaan ainoastaan 
suosiollisesta asemasta ja voiton näkökulmasta 
käsin. Tällaisella mielenlaadulla, kaikki mitä sinä teet, 
menestyy. Sinä vaellat erinomaisuudessa ja armossa. 
Sillä ei ole väliä, minkälaisia haasteita kohtaat tai jos 
joku käy sinua vastaan; sinä et voi tulla häiriintyneeksi, 
koska Sana on ohjelmoinut sinun henkesi tietämään 
sen, että mikään eikä kukaan voi menestyksekkäästi 
seistä sinua vastaan. 

Laita siis Sanaa sisimpääsi. Kolossalaiskirje 3:16 
sanoo, että meidän tulisi antaa Jumalan Sanan asua 
runsaana meissä. Ota oma henkilökohtainen Sanan 
opiskelu ja mietiskely entistä enemmän tosissasi. 
Tällä tavoin Sana sulautuu sinun henkeesi, vahvistuu 
sinussa voimallisesti ja voittaa sinun kanssasi kaikki ne 
tilanteet, joita käyt läpi elämässäsi. Ja näin sinä tulet 
huomaamaan sen, että olet joka päivä täynnä iloa, 
terveyttä ja voimaa. Ylistys Jumalalle!

Jumalan Sana saa aikaan muutosta mieleeni ja 
ohjelmoi minun henkeäni suurenmoisuuteen, 
menestykseen ja erinomaisuuteen. Minä olen luja 
ja rohkea. Seison rohkeana uskossa. Ajattelen 
ainoastaan Kuningaskunnan-ajatuksia ja näen vain 
Sanan perspektiivistä käsin, koska Sana on muuttanut 
ajattelutapaani ja ohjelmoinut henkeäni. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Jokainen Jumalan lapsi on kuningas tässä elämässä 
ja kutsuttu hallitsemaan vanhurskaudessa. 

Vanhurskaus antaa sinulle kyvyn seistä Jumalan 
läsnäolossa ilman minkäänlaista tuomion tunnetta; 
kyvyn olla yhteydessä Jumalan kanssa, koska Hänen 
vanhurskautensa on sinun hengessäsi. Tästä kumpuaa 
rohkeutesi ja uskonvarmuutesi. 

Tästä syystä me voimme rohkeasti tehdä 
vaatimuksia Hänen Nimessään ja julistaa asioita  
tapahtumaan ja näin ne tulevat todeksi. Voimme 
toimia näin, koska meidän vanhurskautemme on 
Hänestä. Emme saaneet sitä sen vuoksi, mitä teimme 
tai jätimme tekemättä, vaan sen tähden, mitä Jeesus 
teki. Jumala julisti sinut vanhurskaaksi ja julisti omaa 
vanhurskauttaan tämän tekonsa kautta: “mutta nyt 
meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: 
hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi 
sen, joka uskoo Jeesukseen” (Roomalaiskirje 3:26). 
Halleluja!

Vanhurskaus tekee meistä mestareita; se antaa 
meille hallintavallan. Sinä et ole mikään uhri, vaan 
voittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Johannes tiesi 
tämän ja julisti, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja 
olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on 
suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. Johannes 
4:4). 

Jumala on välittänyt Hänen vanhurskaan luontonsa 

VANHURSKAUDESSA HALLITSEMINEN 

 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen 
tähden kuolema on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka 
saavat armon ja vanhurskauden lahjan 
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan 
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta  

(Roomalaiskirje 5:17).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 7 & Psalmit 119:113-176

Luukas 18:9-17 & 1. Samuel 9

Roomalaiskirje 5:17; Roomalaiskirje 5:20-21;
Ilmestyskirja 5:10

sinuun ja tämä tekee sinusta Hänen kaltaisensa. Tämä 
luonto saa sinut ajattelemaan, näkemään ja puhumaan 
kuten Hän. Sinut on nostettu samalle tasolle Hänen 
kanssaan Kristuksessa. Avausjakeemme sanoo, “jotka 
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, 
tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen 
Kristuksen, kautta.” Sinä olet vastaanottanut armon, 
jonka avulla voit hallita yli Saatanan ja kaikkien tämän 
maailman voimien. 

Raamattu sanoo, että Hän on tehnyt meistä 
kuninkaita ja pappeja ja että me tulemme 
hallitsemaan täällä maan päällä. Kuninkaat hallitsevat 
toimeenpanemalla säädöksiä ja julistuksia. Saarnaajan 
kirja 8:4 (KJV) sanoo, “Siellä, missä kuninkaan sana 
on, siellä on voima ja kuka voi sanoa hänelle: Mitäs 
teet?” Ei siis mikään ihme, että Raamattu sanoo, 
että sinä voit julistaa jonkin asian tapahtumaan ja se 
tapahtuu (Job 22:28 KJV). 

Pyhä ja vanhurskas Isä, kiitän sinua siitä, että 
olet antanut minulle vanhurskautesi ja että olet 
antanut minulle kyvyn seistä sinun edessäsi ilman 
minkäänlaista syyllisyyttä, tuomiota, alempi 
arvoisuutta tai syytettä. Hallitsen tässä elämässä 
vanhurskaudessa ja tuon kunniaa sinun Nimellesi. 
Minä vaellan jatkuvassa voitossa ja tuon esiin sinun 
kirkkauttasi kaikkialla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumalalla on omat rakenteensa ja järjestyksensä 
ja Hän toimii periaatteidensa mukaisesti. Aina 

löytyy kuitenkin niitä, jotka valitsevat tehdä asiat omilla 
tavoillaan. Raamattu sanoo, että moni luulee omaa 
tietään oikeaksi, vaikka se onkin lopulta kuoleman tie 
(Sananlaskut 14:12). Jumalan kuunteleminen ja Hänen 
antamien ohjeiden seuraaminen on todella tärkeää. Älä 
koskaan vaella tottelemattomuudessa. 

Raamattu kertoo meille esimerkiksi, että Aadamin 
tottelemattomuus sai aikaan sen, että “Kuolema hallitsi 
kuin kuningas….” (Roomalaiskirje 5:17 CEV). Klassinen 
Amplified -Raamatunkäännös sanoo tämän saman näin: 
“...koska yhden miehen rikkomuksen (lankeemuksen, 
rikoksen) takia kuolema hallitsi tämän yhden 
kautta….” Jos kerran yhden ihmisen tottelemattomuus 
johti kaikkien ihmisten tuomioon, samoin myös 
Kristuksen vanhurskauden teko johti iankaikkiseen 
elämään ja kaikkien ihmisten jumalalliseen syyttömäksi 
julistamiseen.  Jeesus, joka on toinen ja viimeinen 
Aadam, teki tämän kuuliaisuuden kautta. 

Voimme lukea avausjakeestamme, että Hän 
“nöyrtyi ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan 
ristin kuolemaan asti.” Muista, että Jeesus on Itse 
Jumala, mutta siltikään mikään ei saanut Häntä 

KUULIAISUUDEN VOIMA

Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi 
kuin ihminen; hän nöyrtyi ja oli kuuliainen 
kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 

asti (Filippiläiskirje 2:7-8).
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1. Korinttolaiskirje 8 & Psalmit 120-127

Luukas 18:18-27 & 1. Samuel 10

1. Pietari 1:13-14; Filippiläiskirje 2:5-10

kapinoimaan Isää kohtaan. Hän oli kuuliainen 
kuolemaan saakka, aina ristin kuolemaan saakka. 
Jumalan täytyi vastata tähän Jeesuksen kuuliaisuuteen: 
“Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut 
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman” (Filippiläiskirje 2:9). Hänelle annettiin 
kaikkein korkein titteli, joka voidaan antaa, koska Hän 
oli kuuliainen. Kunnia Jumalalle!

Kuu l i a i suus  on  suur i  s iunaus  Hengen 
ulottuvuudessa. Ollessasi uudestisyntynyt, sinulla on 
kuuliainen henki. Raamattu kutsuu meitä kuuliaisiksi 
lapsiksi (1. Pietari 1:14). Joten sinulle on täysin 
normaalia elää Jumalan Sanan valossa ja antautua 
täydellisesti hengellisille ohjeistuksille.

Minun elämäni on pyhitetty sinulle rakas Isä! Kiitos, 
että rakastat minua ja että sinun kirkkautesi on 
elämässäni! Minä elän sinun kunniaasi varten nyt ja 
aina, ja palvelen sinua omistautuneena sinulle koko 
sydämestäni käsin. Pidän sinun Sanasi, täytän oman 
tarkoitukseni elämässäni ja tuotan vanhurskauden 
tekoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Sinun ei tulisi etsiä virheitä toisista omassa 
elämässäsi. Älä anna periksi sille kiusaukselle, että 

alkaisit tuomitsemaan toisia. Raamattu sanoo, että Herra 
Jeesus on se, “...jonka Jumala on asettanut elävien ja 
kuolleitten tuomariksi” (Apostolien teot 10:42). Hän 
yksin on oikea Tuomari ja Hän on suuri armossaan. 

Ympärilläsi saattaa olla ihmisiä, ehkäpä jopa omassa 
paikallisessa seurakunnassasi, jotka eivät elä oikein. Älä 
kuitenkaan tuomitse heitä. Sen sijaan, ole se valo, joka 
voittaa heidät. Tästä Jeesus puhui avausjakeessamme: 
“Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että 
he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa.”

Yksi syy sille, miksi ihmiset eivät elä oikein siellä, 
missä sinä olet, voi olla se, että sinun valosi ei loista 
tarpeeksi kirkkaana. Kun joku kristitty tuomitsee toisia 
kristittyjä heidän elämäntyylistä, hän saattaa luulla 
toimivansa hengellisesti, mutta todellisuudessa hän vain 
tuo esiin omaa lihallisuuttaan. Älä siirrä ketään syrjään 
heidän tekemien virheiden takia. Jeesus maksoi hinnan 
heidän virheistään. Hän otti vastuun kaikista meidän 
vääristä teoista. Hänellä yksin on oikeus tuomita, mutta 
Hän ei kuitenkaan tuomitse meitä. 

Raamattu sanoo, “Niin ei nyt siis ole mitään 
kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa 
ovat, niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen 
mukaan” (Roomalaiskirje 8:1 KJV). Ihmiset, joilla on 
lihallinen mieli, näkevät ainoastaan vikoja toisissa ihmisissä. 
Voi olla, että toiset ovat kyllä oikeastikin tehneet virheitä 
tai ovat parhaillaan tekemässä virheitä, mutta heidän 
sydämensä saattavat kuitenkin olla oikeassa suhteessa 
Jumalan kanssa ja kun he huomaavat virheensä ja kun 

ÄLÄ TUOMITSE TOISIA

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten 
edessä, että he näkisivät teidän hyvät 
tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, 

joka on taivaissa (Matteus 5:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 9 & Psalmit 128-134

Luukas 18:28-34 & 1. Samuel 11-12

Matteus 7:1-2; Efesolaiskirje 2:4-5; Luukas 6:37

heitä korjataan, he voivat tehdä nopeasti parannuksen. 
Hyvänä esimerkkinä tästä on Daavid. Hän teki 

jotain, mikä oli väärin, mutta hän todella katui ja pyysi 
sekä vastaanotti Herran anteeksiannon (Lue 2. Samuel 
12:1-13). Mutta Saulin kohdalla asiat eivät menneet näin. 
Kun Saulia nuhdeltiin siitä, mitä hän oli tehnyt väärin, hän 
alkoi puolustamaan itseään ja siksi Jumala vihastui häneen 
(Lue 1. Samuel 15).

Paikallinen seurakunta ei ole “täydellisiä” ihmisiä 
varten, vaan se on paikka, jossa ihmisistä tehdään 
täydellisiä. Tule sellaisena kuin olet ja Jumalan Sana tulee 
pesemään sinut puhtaaksi. Sana tekee sinusta täydellisen. 
Viisi palveluvirkaa, jotka ovat listattuna Efesolaiskirjeessä 
4:11-12, ovat annettuina sitä varten, että niiden kautta 
pyhät valmistetaan täysin valmiiksi palveluksen työhön 
ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. 

Seurakunnassa me kyllä huomaamme sen, kun 
ihmiset tekevät jotain väärää. Mutta me emme tuomitse 
heitä, aivan kuten Jeesuskaan ei tuominnut. Tästä syystä 
me jaamme Jumalan Sanaa (Lue 2. Timoteus 3:16-
17). Jumalan Sanalla on kyky korjata ketä tahansa ja 
ohjata heidän askeleensa oikeaan suuntaan. Joten jaa 
Evankeliumia, äläkä tuomitse toisia. 

Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämeeni 
Pyhän Hengen kautta ja siksi minä suhtaudun 
kaikkiin ympärillä oleviin ihmisiin sydämellisellä 
ystävällisyydellä, myötätunnolla ja armolla. Näen vain 
parasta jokaisessa, ja Hengen kautta minä vaikutan 
toisiin Kristuksen armolla ja kirkkaudella. Minun 
valoni loistaa todella kirkkaasti ja se vetää ihmisiä 
Jumalan vanhurskauteen, joka ilmenee minussa ja 
minun kauttani, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS



finnish60

Tämä sana “kuvastimesta” ylempänä olevassa 
jakeessa on kreikaksi “katoptrizomai” ja se 

tarkoittaa jonkun peilaamista. NIV-käännös sanoo tämän 
saman näin, “Ja me, jotka peittämättömin kasvoin 
katselemme Herran kirkkautta, tulemme muutetuksi 
hänen kaltaisuuteen jatkuvasti kasvavassa kirkkaudessa, 
joka tulee Herralta, joka on Henki.” Tässä puhutaan 
Jumalan peilistä, joka on Jumalan Sana. 

Kun sinä opiskelet ja mietiskelet Sanaa, sinä peilaat 
silloin itseäsi! Se, mitä sinä näet peilistä, on Jumalan 
kirkkaus. Mietiskelyn kautta Jumalan Sana juurtuu sinun 
henkeesi ja sulautuu yhdeksi henkesi kanssa; se luo 
kuvan mieleesi: kuvan Jumalan kirkkaudesta. 

Ehkäpä olet esimerkiksi ajatellut olevasi likainen 
syntinen, mutta kun katsot Jumalan peiliin, näetkin 
sieltä, että sinä olet Jumalan vanhurskaus Kristuksessa 
Jeesuksessa. Sinut on julistettu syyttömäksi; sinut on 
jumalallisesti vapautettu kaikista syytteistä. Siunattu 
olkoon Jumala! Tämän tulisi muuttaa perspektiivisi aivan 
täysin ja aikaansaaada se, että sinusta tulee vanhurskaus-
tietoinen, ja tästä eteenpäin alat myös vaeltamaan 
vanhurskaudessa.

Ehkäpä sinulle on sanottu, että sinusta ei tulisi 
ikinä mitään tässä elämässä tai että sinä olet köyhä, 
surkea ja täysin mitätön. Mutta Sana — Jumalan peili — 

PEILAA ITSEÄSI SANASTA KÄSIN

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 
kasvoin katselemme Herran kirkkautta 
kuin  kuvas t imesta ,  muutumme 
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, 
joka on Henki (2. Korinttolaiskirje 3:18).

keskiviikko 25
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Psalmit 135-138

Luukas 18:35-43 & 1. Samuel 13

Roomalaiskirje 12:2; Jaakob 1:23-25

näyttää sinulle asiat toisin. Se näyttää, että sinä kuulut 
valittuun sukuun, kuninkaalliseen papistoon, pyhään 
kansaan, erityisiin ihmisiin, jotka Jumala on Itse valinnut 
tuomaan esiin Hänen moninaista viisautta ja ilmaisemaan 
jumalallisia hyveitä ja täydellisyyttä (1. Pietari 2:9). 
Tämä on totuus sinun persoonastasi, joka sinun täytyy 
hyväksyä. Halleluja!

Ehkäpä Saatana on ahdistellut sinua öisin, kun olet 
nukkumassa ja olet ajattelut tarvitsevasi “vapautusta”. 
Mutta kun katsot Sanan peiliin, näet tämän: “Kiittäen 
Isää... joka on vapauttanut meidät pimeyden vallasta 
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” 
(Kolossalaiskirje 1:12-13 KJV). Tämän totuuden tulisi 
välittömästi valjeta hengessäsi niin, että alat harjoittamaan 
hallintavaltaa Saatanan ja pimeyden voimien ylitse. 

Sinun hengessäsi tapahtuu todella monia asioita, 
kun mietiskelet Sanaa. Sinä muutut sellaiseksi, mitä näet 
Sanassa. Jatka tämän kuvan katsomista, jonka Jumalan 
Sana heijastaa sinulle. Ja jatka tämän todellisuuden 
tunnustamista olosuhteista riippumatta. 

Minut on tehty täydelliseksi Kristuksessa. Minä olen 
Jumalan kirkkaus. Voin tehdä kaiken Kristuksen 
kautta. Yksikään ase, joka on suunnattu minua kohti, 
ei tule menestymään. Olen iankaikkisesti voitokas, 
enkä voi koskaan joutua epäedulliseen asemaan. Siksi 
minä pidän katseeni Sanassa ja hyväksyn ainoastaan 
sen kuvan, jonka Sana minusta näyttää ja heijastaa. 
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS



62 finnish

On täysin varmaa, että kristittyinä me olemme 
saaneet osaksemme Jumalan ylenpalttisen 

armon. Hän on vuodattanut armoaan meihin super-
yltäkylläisesti. Nyt olisikin tärkeää kysyä, kuinka pitkälle 
me voimme mennä tämän armon kanssa? Kuinka 
paljon enemmän voimme vielä hyödyntää tätä armoa? 
Avausjakeemme kehottaa meitä olemaan “vahvana 
siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”

Jumalan armossa vahvana oleminen tarkoittaa 
sitä, että vaellat Hänen armonsa kaikessa täyteydessä.  
Raamattu antaa meil le täydell isen esimerkin 
Apostolien tekojen 3. luvussa siitä, miten me voimme 
käyttää Jumalan armoa yliluonnollisten tulosten 
aikaansaamiseen. Kun Pietari ja Johannes olivat 
menossa temppeliin rukoilemaan, he näkivät miehen, 
joka oli ollut rampa syntymästään lähtien. Raamattu 
kertoo, että kun tämä kerjäläinen “näki Pietarin ja 
Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä 
almua” (Apostolien teot 3:3).

Pietari tiesi, että tämä oli mahdollisuus laittaa 
Jumalan armo tekemään työtään. Joten hän sanoi 
miehelle, “Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta 
mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen 
Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele” 
(Apostolien teot 3:6). Tämä mies ei kuitenkaan noussut 
heti ylös, joten Pietari kiskaisi hänet jaloilleen ja 
samantien hänen nilkkansa vastaanottivat voiman ja 

LUOTA JUMALAN ARMOON
Ole vahvana, poikani, siinä armossa, joka 

on Kristuksessa Jeesuksessa
 (2. kirje Timoteus 2:1 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 10:14-11:1 & Psalmit 139-141

Luukas 19:1-10 & 1. Samuel 14

Johannes 1:16; Roomalaiskirje 5:17; 2. Korinttolaiskirje 9:8

tämä mies tuli terveeksi. Siunattu olkoon Jumala! Hän 
laittoi luottamuksensa Jumalan armoon ja se toimi!

Sinun tulisi toimia näin myös omassa elämässäsi. 
Hyödynnä Jumalan armoa jokapäiväisessä elämässäsi, 
aivan pienissäkin asioissa: käytä sitä. Luota siihen, että 
Jumalan armo saa aikaan toivomiasi tuloksia ja niitä 
positiivisia muutoksia, joita tahdot nähdä elämässäsi, 
palvelutyössäsi, työssäsi, perheessäsi, liiketoimissasi ja 
opinnoissasi.

Armo korottaa. Armo nostaa. Se vie sinut siitä 
paikasta, jossa olet tällä hetkellä seuraavalle ja 
korkeammalle tasolle Hengessä ja Hengen kanssa. 
Muistelepa sitä, mitä Jumala sanoi apostoli Paavalille, 
kun Paavali oli ahdingossa: “Minun armoni riittää 
sinulle” (2. Korinttolaiskirje 12:9). Toisin sanoen, armo 
on sitä, mitä sinä tarvitset! Luota siihen, että Jumalan 
armo auttaa sinua täyttämään Jumalan kutsumuksen 
ja tarkoituksen elämässäsi. 

Jumalan armo, joka tuo minulle suosion, menestyksen, 
terveyden, yliluonnollisen kasvun ja vapauden, toimii 
elämässäni juuri nyt todella väkevästi. Luotan siihen, 
että tämän armon kautta voitan ja saan yliluonnollisia 
tuloksia aikaan tänään. Täytän Jumalan tarkoituksen 
elämässäni ja toteutan Hänen tahtoaan niin, että 
tämän jumalallisen voiman vaikutus tulee aivan 
ilmiselvästi näkyviin elämässäni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 27

Jumalan Sana on totuus. Jos tunnet Sanan, et 
voi tulla petetyksi tai lähteä seuraamaan vääriä 

ääniä. 1. Johanneksen kirje 4:1 sanoo, “Rakkaani, 
älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, 
ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa 
on lähtenyt maailmaan.” Kun tunnet Jumalan Sanan, 
hengessäsi tulvii aina valoa niin, että et tule väärien 
profeettojen, väärien opettajien tai valeveljien 
harhaanjohtamaksi.

Yksi niistä tavoista, miten monet tulevat helposti 
harhaanjohdetuiksi, on vääränlainen seura. Jos sinä 
alat kristittynä viettämään aikaa sellaisten henkilöiden 
kanssa, joiden ei tulisi olla sinun “aionissa” (elämäsi 
kurssilla) — sellaisten henkilöiden kanssa, jotka uskovat 
Jumalan Sanan totuuden vastaisiin oppeihin ja jotka 
ovat tulleet treenatuiksi Sanan vastaisesti — silloin 
menet väärään suuntaan.

Ajan mittaan tällaisista ihmisistä saattaa tulla 
neuvonantajiasi ja yhtäkkiä huomaat, että puheesi on 
muuttunut. Tällä tavoin eksytyksen henki on saanut 
vaikutettua moniin ihmisiin ja he ovat kulkeneet 
harhaan. Raamattu sanoo, “Me olemme Jumalasta. 
Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole 
Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme 
totuuden hengen ja eksytyksen hengen” (1. Johannes 

VAELLA JA PYSY TOTUUDESSA

Maailmassa on nyt liikkeellä monia 
eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta 
Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi. 
Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä 

(2. Johanneksen kirje 1:7).
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1. Korinttolaiskirje 11:2-34 & Psalmit 142-145

Luukas 19:11-19 & 1. Samuel 15

 1. Johannes 2:26-27; 2. Johannes 1:7-8; 
3. Johannes 1:11-12;1. Johannes 4:6 

4:6). Pysy totuudessa!
Apostoli Johannes halusi varmistaa sen, että 

Jumalan ihmiset tuntisivat totuuden ja vaeltaisivat 
totuudessa. 2. Johanneksen kirjeessä 1:1 hän sanoi, 
“Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, 
joita minä totuudessa rakastan - enkä ainoastaan 
minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden 
tuntemaan.” Jumala tahtoo, että sinä vaellat totuudessa, 
koska aivan kuten voimme lukea avausjakeestamme, 
tässä maailmassa on paljon eksyttäjiä, jotka eivät 
tunnusta sitä, että Jeesus Kristus on tullut lihaksi. He 
eivät tunnusta Kristuksen lihaan tuloa eivätkä myöskään 
Hänen ylösnousemustaan.

Jeesuksen Kr i s tuksen l ihaan tu lemisen 
tunnustaminen tarkoittaa sitä, että teet tunnustuksia 
tästä totuudesta ja elät tämän totuuden arvoista 
elämää, antamalla kunnian Jumalalle. Joten vaella 
siis totuudessa näinä lopunaikoina. Johannes sanoi, 
“Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen 
lasteni vaeltavan totuudessa” (1. Johannes 1:4).

Kiitos kallisarvoinen Pyhä Henki, että opetat minulle 
Sanaa ja aikaansaat sen, että minä vaellan ja pysyn 
totuudessa. Minä en tule koskaan petetyksi, koska 
Jumalan Sana on jalkojeni lamppu ja valo tielläni. 
Sana on minussa vahvana.  Sana muuttaa elämääni 
ja tekee vaikutusta ympärilläni oleviin ihmisiin 
Kristuksen vanhurskaudella, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Kun sinä uskoit  Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumiin ja vastaanotit Hänet elämäsi 

Herraksi, Hän välitti iankaikkisen elämän sinun 
henkeesi. Iankaikkinen elämä on Jumalan luonto; se 
on Jumala-elämä. Kristinusko alkaa siitä, kun Jumalan 
elämä ja luonto välitetään sinun ihmishenkeesi ja 
heti tämän jälkeen sinut herätetään Jumalan isyyden 
alaisuuteen; sinä heräät eloon Jumalassa! Tämä toimii 
myös todisteena siitä, että sinä olet Jumalan rakkaan 
Pojan Kuningaskunnassa. 

Raamattu sanoo, että meidät on vapautettu 
pimeyden vallasta ja siirretty Jumalan Pojan 
Kuningaskuntaan (Kolossalaiskirje 1:13). Sinä elät 
Jumalan Kuningaskunnassa juuri nyt ja sinulla on 
iankaikkinen elämä juuri nyt. Jos sinä et tunnista tätä 
todellisuutta, sinä et voi elää Kuningaskunnan elämää, 
vaan tulet elämään sen sijasta tavallisten kuolevaisten 
ihmisten elämää.

Nyt kun sinä olet uudestisyntynyt, kuolemattomuus 
on niellyt kuolevaisuuden: “Tämä totuus on nyt 
paljastettu voidellun Jeesuksen ilmestymisen 
kautta, meidän elämän-antajamme kautta, joka on 
kukistanut kuoleman, poistanut kaikki sen vaikutukset 
elämistämme ja tuonut ilmi oman kuolemattoman 
elämänsä meissä Evankeliumin kautta” (2. Timoteus 

IANKAIKKISEN ELÄMÄN VÄLITYS
Ja tämä on se todistus: Jumala on 
antanut meille iankaikkisen elämän, 
ja tämä elämä on hänen Pojassansa 

(1. kirje Johannekselle 5:11).
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1. Korinttolaiskirje 12 & Psalmit 146-150

Luukas 19:20-27 & 1. Samuel 16

Johannes 10:10; 1. Johannes 5:11-12

1:10 TPT) Sinussa ei ole kahta eri luontoa, vaan vain 
yksi, joka on kuolematon elämä ja Jumalan luonto. Sinä 
olet jumalallinen olento, joka elää ihmisen kehossa. 
Sinä olet syntynyt Jumalan Sanasta. 

Älä ajattele, että olisit vain tavallinen ihminen, 
kuten vaikkapa naapurisi, joka ei ole uudestisyntynyt, 
vain siksi, että teillä sattuu olemaan samanlaiset kehot. 
Ei, sinä olet osanottajana jumalalliseen luontoon. Sinä 
olet Jumalan kaltainen olento, tämä on Hänen työtään. 
Jumala on määrittänyt nämä asiat olemaan näin. Tämä 
on sitä, mitä Jeesus tuli tekemään: Hän tuli antamaan 
meille iankaikkisen elämän ja tekemään yhdessäolosta 
— ykseydestä Jumalan kanssa — mahdollista. Ja Hän sai 
tämän aikaan. Halleluja! 

Minä olen osanottajana jumalalliseen luontoon; 
olen osanottajana Jumalan-kaltaisuuteen. Minun 
henkeeni on välitetty iankaikkinen elämä — 
Jumala-elämä! Siksi minä elän katoamattomassa, 
kuolemattomassa, iankaikkisen ilon, rauhan ja 
kirkkauden ulottuvuudessa. Hallitsen Saatanan, 
hänen demoniensa ja tämän maailman voimien 
ylitse. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jotkut ajattelevat, että Seurakunta on pakanoista 
koostuva kansa, joka sai vain jonkinlaisen “toisen 

luokan” pelastuksen Jumalalta. Ne, joilla on tällaisia 
virheellisiä uskomuksia Seurakuntaa koskien, eivät 
ymmärrä Seurakunnan mysteeriä.

Jotkut eivät ymmärrä Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumia Seurakunnan osalta, koska he pitävät 
liikaa kiinni Vanhasta Testamentista, jossa ei kerrota 
Seurakuntaa koskevasta ilmestyksestä. Seurakunta on 
mysteeri, jota ei vielä paljastettu Vanhan Testamentin 
profeetoille. Joten juutalaisuuden asiantuntijat eivät 
tiedä mitään Seurakunnasta, vaikka profeetat jo 
todistivatkin pakanoiden osaksi tulevasta pelastuksesta.

Jotta voit oppia Seurakunnasta, sinun täytyy 
opiskella evankeliumeja (sitä, mitä Jeesus sanoi) ja 
niitä Raamatun kirjeitä, joissa ilmestys Seurakunnasta 
ja Kristuksen Ruumiista paljastetaan. 

Efesolaiskirje 2:16-17 sanoo, “Ja yhdessä ruumiissa 
sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 
kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli 
ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa 
niille, jotka lähellä olivat.” Toisin sanoen Jumala julisti 
rauhaa ja sovitusta sekä juutalaisille että pakanoille 
ja toi heidät kummatkin yhteen samassa ruumiissa, 
jota kutsutaan Seurakunnaksi! Tämä on uusi ruumis, 

SEURAKUNTA ON KRISTUKSEN RUUMIS

Sillä me olemme hänen ruumiinsa, 
lihansa ja luidensa jäseniä 

(Efesolaiskirje 5:30).

sunnuntai 29
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1. Korinttolaiskirje 13 & Sananlaskut 1-2

Luukas 19:28-40 &1. Samuel 17

Galatalaiskirje 3:27-28; 1. Korinttolaiskirje 12:12; 
Kolossalaiskirje 3:10-11

joka on tehty kahdesta eri ihmisryhmästä: juutalaisista 
ja pakanoista. Sinun täytyy kuitenkin uudestisyntyä, 
jotta voit olla mukana tässä ruumiissa, olitpa sitten 
juutalainen tai pakana.

Kumpikaan näistä ryhmistä ei ole toista huonompi. 
Meidän avausjakeemme sanoo, “Sillä me olemme 
hänen ruumiinsa, lihansa ja luidensa jäseniä.” 
Emme voi päästä enää tätä lähemmäksi! Seurakunta 
on Hänen ruumiinsa. Ja kun Hän sanoi, “Minä 
rakennan seurakuntani…” (Matteus 16:18), Hän 
puhui tässä Kristuksen ruumiista, joka tarkoittaa sinua 
ja minua, kaikkia veljiä ja sisaria ympäri maailmaa. 
Me olemme ilmaisua Hänen todellisuudesta, Hänen 
täyteydestä, Hänen armonsa kirkkaudesta, Hänen 
Kuningaskunnasta, voimasta ja persoonasta. Me 
olemme Hänen ruumiinsa! Kunnia Jumalalle!

Minä olen Kristuksen ruumiin jäsen. Olen Hänen 
todellisuuden, armon, kirkkauden, Kuningaskunnan, 
voiman ja persoonan ilmentymä! Hän on minun 
täydellisyyteni. On niin suuri kunnia, että saan olla 
ilmaisuna Hänen täyteydestään! Minä kannan sisälläni 
Hänen elämää ja jumalallisuutta — hengessäni, 
sielussani ja kehossani — koska minä olen Hänen 
ruumiinsa, lihansa ja luidensa jäsen! Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Kristuksessa meille on annettu elämä, joka 
alkoi armon kanssa. ESV-Raamatunkäännös 

avausjakeestamme menee näin,  “Ja hänen 
täyteydestään me olemme kaikki vastaanottaneet 
armoa armon päälle.” Halleluja! Sinun pelastuksesi tuli 
armon kanssa. Mikään tässä maailmassa — ei mikään 
määrä mainetta tai mammonaa — voi kilpailla sen 
armon kanssa, jonka Jeesus Kristus on antanut sinulle. 

Hänen armonsa antoi sinulle aivan kaiken 
(1. Korinttolaiskirje 3:21). Hänen armonsa kautta 
sinulle on lahjoitettu kaikki hengelliset siunaukset 
taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje 
1:3). Sinulla on kaikki, mitä tarvitset elämään ja 
jumalisuuteen (2. Pietari 1:3). Hänen armonsa on 
tuonut sinulle hyväksynnän, etulyöntiaseman, suosion, 
ilon, vapauden, tyytyväisyyden ja täyttymyksen. Kunnia 
Jumalalle!

Sinun elämäsi kulkee myös uskosta uskoon; 
jatkuvasti kasvavassa uskossa! Raamattu sanoo 
Evankeliumista puhuessaan, “Sillä siinä Jumalan 
vanhurskaus  i lmes tyy  uskos ta  uskoon. . .” 
(Roomalaiskirje 1:17). Mitä enemmän vastaanotat 
Jumalan Sanaa, sitä vahvempi uskostasi tulee, sillä 
“usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen 
Kristuksen sanan kautta” (Roomalaiskirje 10:17).

JATKUVASTI LISÄÄNTYVÄ ARMO, 
USKO JA KIRKKAUS

Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme 
saaneet, ja armoa armon päälle

 (Johannes 1:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 14 & Sananlaskut 3-4

Luukas 19:41-48 & 1. Samuel 18

Heprealaiskirjee 4:16; 2. Timoteus 2:1; Roomalaiskirje 4:16; 
2. Korinttolaiskirje 3:18

Kun sinä ymmärrät mitä usko on ja vaellat Jumalan 
vanhurskaudessa, silloin siirryt korkeammalle tasolle, 
jota kutsutaan “kirkkaudesta kirkkauteen” menemisellä. 
Sinun elämäsi ei kulje koskaan alaspäin, vaan aina vain 
ja ainoastaan ylöspäin ja eteenpäin. Joten tule entistä 
tietoisemmaksi tästä upeasta rajattoman armon, uskon 
ja kirkkauden elämästäsi, joka sinulla on Kristuksessa. 
Julista aina vähän väliä, “Minä liikun armosta armoon, 
uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen.” Halleluja!

Elämäni on täynnä armoa; pelkkää armoa armon 
päälle! Jumalan armo, joka tuo suosion, menestyksen, 
terveyden ja yliluonnollisen kasvun, on vuodatettu 
elämääni! Uskoni kautta, minä ylitän kaikki esteet. 
Maailma on lyöty minun edessäni, ja minä hallitsen 
yli Saatanan ja kaikkien tämän maailman voimien. 
Elämäni on Jumalan kirkkautta varten. Hänen 
kirkkautensa kasvaa minussa ja tulee esiin kauttani 
jatkuvasti kasvavissa määrin, jotta voin täyttää 
Jumalan tarkoituksen elämässäni, Herran Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Jumalan yksi ominaisuus on se, että Hän on 
omavarainen. Hän ei tarvitse mitään keneltäkään 

tai yhtään mistään. Kaikki on Hänessä. Hän ei “tarvitse” 
voimaa, Hän on voima. Hän ei “tarvitse” viisautta, 
Hän on viisaus. Hän ei “tarvitse” vanhurskautta, Hän 
on vanhurskaus. Hän on itseriittoinen ja omavarainen 
Jumala. Tiesitkö, että Hän on antanut sinulle tämän 
saman elämän?

Aivan kuten Hänen ei tarvitse, ei myöskään sinun 
tarvitse turvautua ulkopuolisiin voimiin tai tekijöihin. 
Kaikki, mitä sinä tarvitset kaiken sen tekemiseen, mitä 
Jumala tahtoo sinun tekevän ja ollaksesi kaikkea sitä, 
keneksi Hän on sinut luonut, on sinun sisälläsi. Kreikaksi 
tämä avausjakeessamme oleva sana “tyytyväinen” on 
“autarkes” ja siitä tulee myös englanninkielinen sana 
“Autarchy” (itsevaltius).

Itsevaltius tarkoittaa sitä, että on taloudellisesti 
r i i ppumaton  u l kopuo l i s i s t a  t ek i jö i s t ä ;  se 
tarkoittaa omavaraisena olemista. Kun opiskelet 
2. Korinttolaiskirjettä 9:8 (AMPC), voit nähdä 
sieltä selkeästi, että tämä on Jumalan tahto Hänen 
lapsiaan kohtaan. Siinä sanotaan, “Ja Jumala on 
voimallinen saamaan kaiken armon (kaikenlaisen 
suosion ja maalliset siunaukset) tulemaan teille 
yltäkylläisesti, niin että te aina ja kaikissa olosuhteissa 
ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte omavaraisia 
[omistatte tarpeeksi, ettekä tarvitse apua tai tukea ja 
olette varustetut yltäkylläisyydellä kaikenlaisiin hyviin 

ME OLEMME OMAVARAISIA

Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä 
sanon; sillä minä olen oppinut olemaan 
tyytyväinen kaikenlaisissa olosuhteissa  

(Filippiläiskirje 4:11).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 15:1-34 & Sananlaskut 5-7

Luukas 20:1-8 & 1. Samuel 19

2. Korinttolaiskirje 3:5; 1. Johannes 4:4; 
2. Pietarin 1:3; Kolossalaiskirje 1:27

töihin ja hyväntekeväisyyteen antamiseen].”
Tämä on helppoa ymmärtää, koska kristitty on 

todella se, jossa Kristus asuu, ja Kristus on kaikki kaikessa. 
Kun sinulla on Kristus, sinä olet täynnä; sinulla on kaikki. 
Tämä oli eräs asia, jota mietiskelin nuoruudessani 
todella paljon ja tein jo silloin päätökseni, että tämä 
tulee olemaan minun omakohtainen kokemukseni ja 
niin se on ollut aina siitä lähtien.

Tee päätös, että sinä tulet elämään siunauksissa ja 
yltäkylläisyydessä, koska juuri sellaisen elämän Jumala 
on antanut sinulle Kristuksessa. Kieltäydy sallimasta 
olosuhteiden määritellä tai kertoa sinulle sitä, millaista 
elämäsi tulee olemaan. Elä Jumalan Sanassa. Ehkäpä 
olet ajatellut tarvitsevasi voimaa, Pyhä Henki, joka 
on Jumalan voima, elää sinussa. Hänen voimansa 
sinussa on tosi elämä, joka ylläpitää itse itseään. Sinun 
tehtävänäsi on vain aktivoida se ja laittaa se tekemään 
työtään kaikkialla. Opi tuntemaan totuus siitä, kuka 
sinä todella olet ja elä sen mukaisesti riippumatta 
olosuhteista. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
kaiken, mitä tarvitsen elämään ja jumalisuuteen. 
Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, minä pysyn aina 
huipulla, koska kaikki, mitä tarvitsen täydelliseen 
voittoon ja yliluonnolliseen menestykseen on 
hengessäni. Tuon esiin menestystä sisimmästäni 
käsin, ja liikun ainoastaan kirkkaudesta kirkkauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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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

finnish



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



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish


