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LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:



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-



The Areopagus is a prominent rock 
outcropping located northwest of 
the Acropolis in Athens, Greece. It 
literally means the “Hill of Ares” 
and was also known as “Mars’ hill.” 
It also denotes the council or court 
of justice which met in the open air 
on the hill.

On this hill, Paul delivered his 
memorable sermon to the “men of 
Athens” (Apostolien teot 17:22-31) 
who built an altar to the “Unknown 
God.”

Areopagus



Rapsodia Todellisuuksista
...PÄIVÄN SANA...PÄIVÄN SANA

www.rhapsodyofrealities.org



finnish6

Ties i tkö ,  e t tä  he  tu levat  käyt tämään 
tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen 

Nimeä? Tätä samaa nimeä, joka on jo annettu meille 
ja jossa me olemme jo eläneet ja jota me olemme 
käyttäneet melkein 2000 vuoden ajan. Kunnia 
Jumalalle! Ikävä kyllä monet eivät yhä edelleenkään 
ymmärrä sitä auktoriteettia, mikä on puettuna 
Jeesuksen Nimeen tai sitä valtakirjaa, joka on annettu 
käyttöömme. Siksi he eivät myöskään pääse koskaan 
kunnolla hyötymään sen tuomista eduista.

Jeesuksen Nimi on ylivertainen kaikkiin tämän 
ja tulevan maailman auktoriteetteihin ja titteleihin 
nähden. Joten opettele käyttämään Hänen Nimeään. 
Weymouthin Uudessa Testamentissa kuvaillaan 
Hänen voimansa ylivertaista suurenmoisuutta, 
Hänen väkevyytensä äärettömyyttä sekä Hänen 
hallintavaltansa ylivoimaisuutta, jotka hallitsevat ja 
loistavat sekä tässä että myös tulevassa ajassa: “...että 
tietäisitte...mikä on Hänen voimansa ylenpalttinen 
suuruus… jonka näemme Hänen äärettömässä 
väkevyydessään, jonka Hän toi esiin Kristuksessa 
herättämällä Hänet kuolleista ja asettamalla Hänet 
oikealle puolelleen taivaallisissa, korkeammalle 
kaikkia hallituksia, auktoriteetteja ja voimia ja valtoja 
ja kaikkia mahdollisia titteleitä, joita käytetään tämän 

HÄNEN NIMENSÄ SUURENMOISUUS

. . .Kristus hall itsee yli  kaikkien 
t a i v a a l l i s t e n  h a l l i t s i j o i d e n , 
auktoriteettien, voimien ja herrojen. 
Hänellä on nimi, joka on kaikkien tämän 
ja tulevan maailman auktoriteettien ja 

titteleiden yläpuolella
 (Efesolaiskirje 1:21 GNT).

keskiviikko 1



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

7

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 15:35-58 & Sananlaskut 8-9

Luukas 20:9-18 & 1. Samuel 20

Jesaja 45:23; Efesolaiskirje 1:19-23; Filippiläiskirje 2:9-10  

hetkisessä tai tulevassa ajassa” (Efesolaiskirje 1:18-21).
 Kaikkein kauneinta tässä on se, miten Hänen 

auktoriteettinsa, hallintavaltansa ja herruutensa ovat 
annettuina Seurakunnan hyväksi. Hän on kaikkea sitä, 
mitä Hän on, ja kaikki se voima, mikä on puettuna 
Hänen Nimeensä, toimii meidän parhaaksemme. 
Efesolaiskirje 1:22 NLT sanoo, “Jumala on laittanut 
kaiken Kristuksen auktoriteetin alaisuuteen ja hän 
on antanut hänelle tämän auktoriteetin seurakunnan 
parhaaksi.”

Älä koskaan elä uhrina. Älä elä tavanomaista 
elämää. Käytä Jeesuksen Nimeä. Hän sanoi, “Kaikki 
valta on annettu minulle taivaassa ja maan päällä.” 
Ja tämän auktoriteetin perusteella Hän sanoi, “Menkää 
siis…” (Matteus 28:19). Pahat henget, enkelit, elämä, 
kuolema, helvetti, maailma, olosuhteet, elävät ja ei-
elävät kuulevat kaikki sinua ja vastaavat sinulle, kun 
käytät Hänen Nimeään. Ole siksi tietoisena Hänen 
Nimensä ylivertaisesta suurenmoisuudesta. Elä ja tee 
kaikki Hänen Nimessään.

Jeesus on asetettu taivaallisissa paljon korkeammalle 
kaikkea hallitusvaltaa, auktoriteettia, voimaa ja 
herruutta. Siksi luomakunta, enkelit ja demonit 
kuulevat ja tottelevat sitä, kun minä puhun, koska 
minä käytän Jeesuksen Nimen auktoriteettia. Kunnia 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Kreikan kielen sana “aikojen” ylempänä 
olevassa jakeessa tulee sanasta “genea” ja se 

tarkoittaa sukupolvia. “Kautta kaikkien aikojen” viittaa 
tässä nyt siis kaikkiin Seurakunnan sukupolviin. Ja tässä 
jatketaan vielä sanoen, “ilman loppua”, mikä tarkoittaa 
“loputonta aikakautta”. Kun Kristus nousi kuolleista ja 
lähetti Pyhän Hengen aloittamaan Seurakuntaansa, 
siitä alkoi loputon aikakausi: Seurakunnan aikakausi, 
joka ei tule koskaan loppumaan!

Saatana ottaa tämän maailman hallintaansa 
vasta sen jälkeen, kun meidät on ylöstemmattu täältä 
pois. Me tulemme olemaan Herran kanssa 7 vuoden 
ajan (maallisena aikana ilmaistuna) ja sen jälkeen 
palaamme Hänen kanssaan takaisin tänne maan 
päälle hallitsemaan yhdessä Hänen kanssaan. Jumalan 
kirkkaus ja voima, jonka voimme nähdä tänä päivänä 
Kristuksessa, ei ole tulossa loppumaan. Me olemme nyt 
mukana jossain sellaisessa, jolle ei ole olemassa loppua, 

LOPUTON KIRKKAUDEN AIKAKAUSI

Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, 
monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä 
me voimme pyytää tai ajatella, sen voiman 
mukaan, joka tekee meissä työtään, hänelle 
kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa 
Jeesuksessa kautta kaikkien aikojen, ilman 
loppua! Amen (Efesolaiskirje 3:20-21 KJV).

torstai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 16:1-24 & Sananlaskut 10-11

Luukas 20:19-26 & 1. Samuel 21

Sananlaskut 4:18; Matteus 16:18; Efesolaiskirje 3:20-21  

koska tämä kirkkaus vain jatkuu. Raamattu sanoo, 
“Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, 
joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka” 
(Sananlaskut 4:18). Maailma ei voi ymmärtää tätä. 
Kukaan ei voi koskaan kukistaa Jeesuksen Kristuksen 
Seurakuntaa.

Kun Saatana yllyttää demoneitaan käymään 
Seurakuntaa tai Jumalan työtä vastaan, uskon ja Pyhän 
Hengen täyteisen Jumalan lapsen tulee silloin vain 
nousta esiin ja alkaa harjoittamaan hallintavaltaansa. 
Kunnia Jumalalle! Meitä odottaa “ylenpalttisen 
määrätön kirkkaus” (2. Korinttolaiskirje 4:17). Halleluja!

Minä olen syntynyt loputtoman kirkkauden 
aikakauteen! Polkuni kirkastuu kirkastumistaan 
aina sydänpäivään saakka. Sillä ei ole väliä, 
mitä ympärilläni tai maailmassa tapahtuu, olen 
iankaikkisesti voitokas ja liikun valtavin harppauksin 
eteenpäin, kirkkaudesta kirkkauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai  3
SISÄISEN TOTUUDEN ULKOINEN 

ILMENTYMÄ
 Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja 

kiittäkää Herraa (Psalmi 134:2).

Oletko koskaan ihmetellyt, miksi ihmiset 
katsovat usein ylös taivaalle, kun he sanovat, 

että “rukoillaan”. Tässä on kyse sisäisen totuuden 
ulkoisesta ilmentymästä. Tämä on hengellistä, koska 
Isä ei ole taivaalla, vaan meidän sisällämme. Hän elää 
sinussa. Joten, älä anna näiden ulkoisten eleiden ja 
toimien hämmentää sinua. 

Psalmi 141:2 sanoo, “Minun rukoukseni olkoon 
suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni 
kohottaminen olkoon iltauhri.” Kun Jumalan profeetta 
Daavid kirjoitti tämän, hän oli hyvin perillä Vanhan 
Testamentin ilmestysmajan pappeudesta. Hän puhui 
profetaalisesti ja vertasi Vanhan Testamentin iltauhria 
siihen, miten me kohotamme nykyään kätemme 
ylistykseen.

Raamattu sanoo myös, “Kohottakaa kätenne 
pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa” (Psalmi 134:2). 
Apostoli Paavali puhui myös tästä samasta asiasta. Hän 
ymmärsi käsiemme kohottamisen merkityksen, kun hän 
sanoi Hengen kautta, “Minä tahdon siis, että miehet 
rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman 
vihaa ja epäilystä” (1. Timoteus 2:8).

Kun kätesi ovat kohotettuina ylistykseen, sinä 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 1-2:1-4 & Sananlaskut 12-13

Luukas 20:27-38 &1. Samuel 22

1. Korinttolaiskirje 3:16; Psalmit 134:1-2

Rakas Isä, kohotan käteni puoleesi pyhyydessä 
ja minä siunaan ja ihailen suuresti rakkauttasi, 
vanhurskauttasi ja armoasi! Olen ikuisesti kiitollinen 
siitä, että Pyhä Henki on tehnyt pysyvän asuinsijansa 
sydämeeni. Hän elää minussa kaikessa täyteydessään 
ja täyttää palvelutyönsä minussa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS

julistat sitä, että elämän Hengen laki Kristuksessa 
Jeesuksessa on vapauttanut sinut kuolemasta ja synnin 
laista. Sinä julistat näin vapauttasi, iloasi ja yhteyttäsi 
Jumalan läsnäoloon sekä ykseyttäsi Hänen kanssaan. 
Sinä et yritä “tavoittaa” Jumalaa ikään kuin Hän olisi 
jossain kaukana. Hän on sinussa, sinä olet Hänessä ja 
sinä tiedät tämän. Siunattu olkoon Jumala! 
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lauantai 4

Ylempänä olevat sanat ovat Jeesuksen 
sanoja ja Hän kehottaa sinua olemaan aina 

kontrollissa samalla, kun odotat. Kyse on voitokkaasta 
asenteesta. Kun seisot varmana Herrassa sekä Hänen 
kyvykkyydessä ja voimassa, jotka tekevät työtään 
sinussa ja sinun kauttasi, mikään ei voi horjuttaa sinua.

Ehkäpä olet saanut yhtäkkisen tiedon, että 
puolisosi, lapsesi tai perheenjäsenesi on kiidätetty 
ensiapuun operoitavaksi. Sen sijaan, että alkaisit 
hermoilemaan, pidä tilanne kontrollissa. Älä kuljeskele 
hermostuneena edestakaisin. Ota rauhallisesti. Ota 
hallintavalta tilanteesta!

Älä mene koskaan paniikkiin tai lamaannu pelosta, 
kun kohtaat haastavia olosuhteita tai vastustusta. 
Säilytä rauhallisuutesi ja käytä Kristuksessa olevaa 
auktoriteettiasi. Rukoile levosta käsin, sillä Hän on 
tuonut meidät Hänen lepoonsa. Pidä kiinni Jumalan 
Sanasta niin, että tiedät sen, kuka sinä olet ja 
minkälainen auktoriteetti sinulla on Kristuksessa. Ja 
sitten vain annat käskyjä ja rauhoitat tilanteet.

Kohtaamasi haasteet ovat sinulle “leipää”, ne 
toimivat ponnahduslautanasi seuraaville suuremman 
kirkkauden tasoille. Siksi Raamattu sanoo, “pitäkää 
pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, 
joihin joudutte”(Jaakob 1:2). 2. Korinttolaiskirje 4:17-
18 kutsuu kohtaamiasi koettelemuksia ohimeneväksi 

AINA HALLINTAVALLASSA

Kestäväisyydellänne te voitatte 
omaksenne elämän (Luukas 21:19).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 2:5-3:1-6 & Sananlaskut 14-15

Luukas 20:39-47 & 1. Samuel 23

ja hetkelliseksi “vähäiseksi ahdingoksi”, joka tuottaa 
määrättömän suuren iankaikkisen kirkkauden.

Yhdenkään asian tässä maailmassa ei tulisi saada 
sinua hämmentymään tai ärsyyntymään. Mietiskele 
näitä Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumissa 
16:33 AMPC: “Olen kertonut teille tästä, että teillä 
olisi minussa [täydellinen] rauha ja luottamus. 
Maailmassa teillä on ahdistusta, koettelemuksia, 
stressiä ja turhautumista, mutta olkaa iloiset [rohkeat, 
luottavaiset, varmat, horjumattomat]! Sillä minä olen 
voittanut maailman. [Olen riistänyt siltä vallan pois 
teidän vahingoittamisesta ja olen voittanut maailman 
teitä varten.]”

Minä olen hallintavallassa ja kontrollissa elämästäni 
ja myös kaikista sen olosuhteista. Olen vahva ja 
rohkea toimiessani levosta käsin, sillä Jumala on 
erottanut minut maailmasta ja antanut minulle 
tämän uskon ja voiton elämän Hänen Sanassaan. 
Elän voitokkaasti sairauksien, tautien, inflaation ja 
pelon yläpuolella. Olen enemmän kuin voittaja, sillä 
suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän joka on 
maailmassa. Halleluja! 

TUNNUSTUS

Filippiläiskirje 4:6; Johannes 16:33 
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sunnuntai 5

Luukas kertoo Apostolien teoissa 27-28 eräästä 
inspiroivasta tapauksesta, kun Paavali oli 

matkalla Roomaan. Häntä ja 274 muuta matkustajaa 
kuljettanut laiva joutui kovaan myrskyyn. Kaikki kuitenkin 
pelastuivat turvallisesti Maltan saarelle. Siellä asuneet 
ihmiset osoittivat heille suurta ystävällisyyttä, kun he 
sytyttivät tulen ja pyysivät heidät lämmittelemään. Kun 
Paavali keräsi polttopuita ja laittoi niitä tuleen, kuumuus 
ajoi esiin käärmeen, joka puri häntä käteen.

Kun asukkaat näkivät käärmeen roikkuvan 
Paavalin kädessä, he sanoivat toisilleen, “Varmaan tuo 
mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, 
vaikka hän pelastuikin merestä” (Apostolien teot 28:4). 
Saaren asukkaat odottivat Paavalin kaatuvan käärmeen 
puremasta yhtäkkiä kuolleena maahan, mutta hän vain 
ravisti sen tuleen eikä hänelle tapahtunut mitään. Joten 
he päättelivät hänen olevan jumala.

Mikä teki Paavalista niin erilaisen? Hän oli tietoinen 
iankaikkisesta elämästä. Hän tiesi, että sillä, jolla on 
Jumalan Poika, on iankaikkinen elämä: “...Jumalan 
armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Roomalaiskirje 

KYSE ON TIEDOSTA
Ei missään minun pyhällä vuorellani 
tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa 

on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin 
vedet peittävät meren (Jesaja 11:9).



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

15

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 3:7-4:1-18 & Sananlaskut 16-17

Luukas 21:1-9 & 1. Samuel  24

Johannes 10:34; Markus 16:17-18; 1. Johannes 5:11-12

6:23). Se, jolla on iankaikkinen elämä, ei voi tulla 
myrkytetyksi. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 
16:18: “...jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä 
vahingoita.”

Tämä on se elämä, jonka Hän on antanut meille, 
mutta monet eivät tiedä tästä. Raamattu kertoo 
vanhurskaan tulevan tiedon kautta vapautetuksi 
perintöönsä. Huomaatko, kuinka tämä toimii 
tiedon kautta! Kyse on sinun tietoisuudestasi tämän 
kuolemattoman ja tuhoutumattoman Kristus-elämän 
suhteen, joka tekee työtään sinussa. Ei ihme, että 
Johannes sanoi, “Tämän minä olen kirjoittanut teille, 
jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, 
että teillä on iankaikkinen elämä” (1. Johannes 5:13).

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tuonut 
tietoisuuteeni tiedon tästä yliluonnollisesta, 
kuolemattomasta ja tuhoutumattomasta Kristus-
elämästä, joka tekee työtään minussa. Minä elän 
ihmisluontoon vaikuttavien sairauksien, tautien ja 
vajaavaisuuksien yläpuolella. Olen osanottajana 
Jumalan kaltaisuudessa, ja tuon kaikkialla ilmi 
jumaluuden hyveitä ja kirkkautta, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS



finnish16

maanantai 6

Ylempänä oleva Raamatun paikka puhuu 
selvästikin Jeesuksen auktoriteetista. Tämä 

kuitenkin eroaa Hänen Nimensä luonteenlaadusta 
tai identiteetistä. Jeesus kulki esimerkiksi monien 
sairaiden ohi täällä maan päällä ollessaan, jotka eivät 
päässeet kuitenkaan hyötymään Hänen identiteetistään 
parantumisen muodossa. Raamattu kertoo itse 
asiassa Hänen tulleen erääseen paikkaan, jossa oli 
monia sairaita, mutta Hän paransi siellä vain yhden 
ja jatkoi eteenpäin (Lue Johannes 5:1-15). Vaikka 
Hänessä oli tietenkin kaiken aikaa tämä identiteetti ja 
luonteenlaatu. Hänen Nimensä käyttämisessä on siis 
kyse Hänen auktoriteettinsa käyttämisestä. 

Sinun ei edes tarvitse puristaa uskoasi siihen, 
että voit käyttää Hänen Nimeään. Hänen Nimensä 
on instrumentti ja lahja, joka on annettu meidän 
käyttöömme. Hänen Nimessään oleva auktoriteetti 
menee kaiken muun yli — aivan kaiken mahdollisen. 

HÄNEN NIMESSÄÄN OLEVA 
AUKTORITEETTI

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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Luukas 21:10-19 & 1. Samuel 25

Filippiläiskirje 2:10 CJB; Markus 16:17-18;
 Apostolien teot 3:6-8

Meistä jokainen voi käyttää tätä Nimeä ja siinä olevaa 
voimaa. Johannes 14:12-14 sanoo, “Totisesti, totisesti 
minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on 
tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, 
kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän 
tykö ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen 
minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te 
anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä 
sen teen.”

Hän antoi meille valtakirjan — laillisen oikeuden 
Hänen sijallaan toimimiseen — Hänen Nimensä 
käyttämiseen. Joten, älä petä itseäsi, vaan käytä Hänen 
Nimeään. Käytä sitä Saatanaa, pimeyden voimia ja 
olosuhteita vastaan ja ne tulevat vastaamaan sinulle 
aivan samalla tavalla kuin ne vastaisivat suoraan 
Jeesukselle.

Kaikki Jumalan tekemä on sinetöity Jeesuksen upealla 
Nimellä. Minä teen kaikenlaisia ihmeitä Hänen 
Nimessään! Kiitos Isä tästä etuoikeudesta, että saan 
käyttää tätä kaikkein upeinta ja voimallisinta nimeä, 
Jeesuksen Nimeä, jonka avulla saan aikaan muutoksia 
elämääni ja maailmaani. Aamen.

TUNNUSTUS



18 finnish

Ihmisten sielut ovat Jumalalle kaikkein tärkeintä 
täällä maan päällä. Raamattu sanoo Johanneksen 

evankeliumissa 3:16, “Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä.” Hän rakasti tämän maailman 
ihmisiä, ei tämän maailman asioita. Me olemme Hänen 
rakkautensa kohteita. Jokainen meistä on Hänelle 
paljon arvokkaampi kuin mitkään planeetat tai galaksit. 

Hänellä on enkeleitä, jotka valvovat galakseja ja 
myös enkeleitä, jotka ovat saaneet toisenlaisia tehtäviä. 
Mutta kaikkein arvokkaimman tehtävän saaneet enkelit 
ovat asetettuina valvomaan niiden sieluja, joiden 
puolesta Jeesus kuoli. Kun ymmärrät tämän kristittynä, 
silloin tulet keskittymään aina ensisijaisesti ihmisiin, 
etenkin silloin, jos toimit solujohtajana tai johtajana 
paikallisessa seurakunnassa.

Saatat sanoa, “Mutta minullahan on vain kolme 
ihmistä omassa ryhmässäni.” Mutta niin pieneltä kuin 
se ehkä näyttääkin, sinä olet silti tärkeämpi Jumalalle 
kuin se, jonka Hän on laittanut vastuuseen planeettojen 
tai maanosien ylitse. Seurakunnan solujohtajanalla 
on enemmän arvoa Jumalan kirjoissa kuin sellaisella 
ihmisellä, joka ei ole uudestisyntynyt, vaikka hän olisikin 
vastuussa poliittisesti kokonaisesta kansakunnasta.

Lue Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumista 
8:36-37: “Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka 
hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta 
saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen 

ME OLEMME HÄNEN RAKKAUTENSA 
KOHTEITA

Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja 
viisas voittaa sieluja (Sananlaskut 11:30).

tiistai 7
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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2. Korinttolaiskirje 6:3-7:1 & Sananlaskut 20-21

Luukas 21:20-28 & 1. Samuel 26

Luukas 15:7; Johannes 3:16

antaa sielunsa lunnaiksi?” Tämä tarkoittaa, että koko 
maailma - kaikki kosmokset - eivät vedä vertoja yhdelle 
yksittäiselle sielulle. Sielun arvo on Jeesuksen veressä.

Jos sinä olisit ollut ainoana ihmisenä täällä maan 
päällä, Jeesus olisi silti tullut kuolemaan vain sinun 
puolestasi. Hän ei tullut siksi, että meitä oli niin 
paljon. Hän tuli, koska me olimme arvokkaita Jumalan 
silmissä. Siksi Jumala ei tahtoisi kenenkään joutuvan 
kadotukseen.

Jos joku joutuu helvettiin, kyse ei ole siitä, että 
Jumala olisi tahtonut hänen menevän helvettiin. Hän 
on tehnyt kaikkensa estääkseen ihmisiä menemästä 
helvettiin ja Hän tulee aina tekemään kaikkensa 
ihmisten pysäyttämiseksi. Ainoa asia, mitä Hän 
ei voi tehdä, on päätöksenteko sinun puolestasi, 
koska Hän on antanut sinulle todella tärkeän lahjan: 
päätöksentekokyvyn, oikeuden valita. Ja kaikessa 
Hänen rakkaudessaan, Hän kertoi jo ennalta käsin, mitä 
kannattaa valita: elämä Kristuksessa (1. Johannes 5:11).

Rakas Isä, kiitos rakkaudestasi, joka on niin todellista 
ja jumalallista, ja jonka kautta sinä demonstroit 
minulle todellista arvoani sen hinnan kautta, jonka 
olet maksanut pelastuksestani. Minä iloitsen suuresti 
tietäessäni sen, että olen Jeesuksen Kristuksen 
kallisarvoisen veren arvoinen. Minä teen tänään 
kaikkeni tavoittaakseni sieluja näillä hyvillä uutisilla 
Kristuksen rakkaudesta ja pelastavasta voimasta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jokainen mieleesi tuleva ajatus ei ole Jumalalta. 
Ainoa tapa, miten voit tietää, mistä ajatuksesi 

ovat peräisin, on Jumalan Sanan valon ja elämässäsi 
olevan Pyhän Hengen palvelutyön kautta. Sillä, mitä 
sinä ajattelet ja miten sinä ajattelet, on todellista 
merkitystä, koska sinun elämäsi muotoutuu omien 
ajatustesi varaan. Good News -raamatunkäännös 
muotoilee avausjakeemme näin, “Ole varovainen siinä, 
miten ajattelet; elämäsi muotoutuu ajatustesi varaan.”

Tarkastele ja suodata ajatuksiasi; aseta suojaus 
omaan sydämeesi, koska sydämessäsi on koko elämäsi 
lähde! Sinun täytyy toimia poliisina oman sydämesi 
suhteen. Ota ohjat omasta sydämestäsi. Älä salli 
sisäänpääsyä jokaiselle ajatukselle. Salli ainoastaan 
Jumalan ajatukset; vanhurskauteen ja Kristuksen 
rakkauteen perustuvat ajatukset. 

Raamattu kertoo meille selkeästi, minkälaisia 
ajatuksia meidän tulisi sallia: “Ja vielä, veljet, kaikki, 
mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, 
mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvää 
todistusta, jos siinä on jotakin hyvää ja jos on jotakin 
kiitettävää, sitä ajatelkaa” (Filippiläiskirje 4:8 KJV).

Luonteenlaatusi on seurausta ajatuksistasi. Sinusta 
tulee sitä, mitä sinä ajattelet. Itse asiassa, Herra Jeesus 
opetti tästä todella valaisevalla tavalla. Hän sanoi, “Te 

ELÄMÄSI MUOTOUTUU AJATUSTESI 
PERUSTEELLA

Varjele ennen kaikkea sydämesi, 
sillä siellä on koko elämäsi lähde 

(Sananlaskut 4:23 KJV).

keskiviikko 8
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2. Korinttolaiskirje 7:2-16 & Sananlaskut 22-23

Luukas 21:29-38 & 1. Samuel 27

Roomalaiskirje 12:2; 1. Timoteus 4:15  

olette kuulleet sanotuksi: ‘Älä tee huorin’. Mutta minä 
sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten 
häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen 
kanssansa” (Matteus 5:27-28).

Ajatuksesi voivat viedä sinut joko kirkkauden 
täyteiseen elämään tai pitää sinut elämän syrjäisillä 
kujilla. Jos annat Sanan hallita ajatteluasi, Sana 
tulee luomaan mieleesi oikeanlaiset ajatukset ja 
antamaan sinulle oikeanlaisen ajattelutavan. Sinä tulet 
ajattelemaan vain voiton, menestyksen, hallintavallan 
ja rajattomien mahdollisuuksien ajatuksia. 

Roomalaiskirje 12:2 sanoo, “Älkääkä mukautuko 
tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa 
mielenne uudistuksen kautta….” Kun ajatuksesi ovat 
linjassa Sanan kanssa, elämäsi tulee olemaan Hänen 
kirkkautensa heijastumaa, sillä tämä kirkkaus on Hänen 
Sanassaan. Kouluta siis mielesi hyväksymään ainoastaan 
oikeanlaiset ajatukset.

Rakas Isä, ajattelen jatkuvasti vain oikeanlaisia 
ajatuksia ja mietiskelen vain niitä asioita, jotka 
ovat totta, kunnioitettavia, oikeita, puhtaita, ihania, 
hyvää todistusta tai jos niissä on jotain hyvää tai 
jotain kiitettävää. Ja siksi minä täytän kaikki sinun 
suunnitelmasi, jotka olet varannut elämälleni. Minä 
menestyn kaikessa ja vaellan täydellisessä voitossa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Monet lukevat avausjakeemme ikään kuin 
siinä sanottaisiin, että me puhumme, jotta 

voisimme alkaa uskomaan, mutta tämä ei mene niin. 
Emme tunnusta Sanaa siksi, että voisimme lopulta myös 
uskoa siihen, mitä sanomme. Luetaanpa uudestaan, 
mitä tässä sanotaan: “Mutta koska meillä on sama 
uskon henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä uskon, 
sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja 
sentähden me myös puhumme.” Tämä on uskon 
hengen periaate. Usko toimii sisältä ulospäin eikä 
toisinpäin. 

Me puhumme, koska me olemme jo uskoneet. Itse 
asiassa, tämä avausjakeemme tulisi lukea oikeastaan 
näin, “Mutta koska meillä on sama uskon henki, 
niinkuin kirjoitettu on: “Minulla on uskoa, sentähden 
minä puhun”, niin meilläkin on uskoa, ja sentähden 
me myös puhumme.” Joten, me puhumme siis oman 
uskomme mukaisesti. Kun minä puhun, silloin uskoni 
puhuu. 

Tämä tuo mieleeni  tar inan Matteuksen 
evankeliumista 9, jossa Jeesus paransi kaksi sokeaa 
miestä. He huusivat “Daavidin poika, ole meille 
armollinen.” Jeesus kysyi heiltä, “Uskotteko, että minä 
voin sen tehdä?” He vastasivat, “Uskomme, Herra!” 
Tämän jälkeen Jeesus kosketti heidän silmiään ja sanoi, 
“....Tapahtukoon teille uskonne mukaan” (Matteus 

ME USKOMME JA PUHUMME

Mutta koska meillä on sama uskon 
henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä 
uskon, sentähden minä puhun”, niin 

mekin uskomme, ja sentähden me myös 
puhumme (2 Korinttolaiskirje 4:13).

torstai  9
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9:29). Ja Raamattu kertoo meille, “Ja heidän silmänsä 
aukenivat...” (Matteus 9:30). Miksi? Siksi, että heillä oli 
uskoa ja he antoivat oman äänensä sille.

Usko tulee ilmaistuksi pääasiallisesti sanojen kautta 
ja Raamattu kertoo meille, että meillä kaikilla on uskoa. 
Jos meillä ei olisi uskoa, se olisi ollut ongelma, mutta 
meillä on sitä. Jumala on antanut sen meille aivan, 
kuten Paavali kertoi Roomalaiskirjeessä 12:3, “Sillä 
sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä 
sanon teille jokaiselle…sen uskonmäärän mukaan, 
minkä Jumala on kullekin suonut.” Tämä on se sama 
usko, jolla sinä uskoit Jeesukseen Kristukseen, ja tämä 
on usko, joka puhuu. 

Ota ohjat ja hallitse tätä maailmaa; hallitse kaikkien 
olosuhteiden yläpuolella uskon täyteisten julistustesi 
kautta. Älä itke yhdenkään ongelman takia, äläkä 
valita minkään vuoksi, vaan puhu sen sijaan uskon 
sanoja. Ehkäpä sinulla on ollut ongelmia töissä tai 
liiketoimissasi; puhu ja aikaansaa muutoksia! Jeesus 
sanoi, että sinulla tulee olemaan se, mitä sinä itse 
sanot. Sinun siunauksesi ovat omassa suussasi. Julista 
ainoastaan voittoja ja silloin tämä tulee myös olemaan 
se todellisuus, jossa tulet elämään.

Minun uskoni on se voitto, joka voittaa tämän 
maailman ja kaikki sen järjestelmät. Jumalan Sana 
on minun elämäni ja Sanassa oleva kirkkaus ja 
siunaukset ovat selkeästi nähtävillä elämässäni, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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perjantai 10

Message-käännös tästä avausjakeestamme 
sanoo, “Te käytätte terästä teroittamaan 

terästä, ja ystävä terävöittää toista” (Sananlaskut 
27:17 MSG). Ehkäpä olet huolissasi siitä, miten hyvät 
ystäväsi tai toiset seurakunnassasi, yhteisössäsi tai 
soluryhmässäsi eivät ole niin innoissaan hengellisestä 
kasvusta ja Jumalan Sanasta kuin mitä heidän tulisi 
olla. Saatat jopa toimia tällaisen ryhmänjohtajana. 
Ensimmäisenä sinun tulee kuitenkin tarkastaa itsesi, 
koska nälkä saa aikaan nälkää. Ryhmän johtajana, sinun 
tulisi kysyä itseltäsi, kuinka suuri nälkä sinulla itselläsi 
on Sanan puoleen? Kuinka innoissasi olet hengellisistä 
asioista?

Into on näkyvää ja tarttuvaa. Ennen pitkää ne asiat, 
joista sinä olet innoissasi, siirtyvät myös ympärilläsi 
oleviin ihmisiin. Oletko pistänyt merkille, että usein, 
kun joku haukottelee, hänen ympärillään olevat ihmiset 
alkavat myös haukottelemaan? Tai kun joku sanoo, 
“Minulla on nälkä” ja jos paikalla on ihmisiä, jotka eivät 
ole välttämättä vielä syöneet, miten he tulevat saman 
tien tietoiseksi näläntunteesta.

Jos sinulla on suuri nälkä Jumalan Sanan puoleen, 
ennen pitkää myös ympärilläsi oleville ihmisille kehittyy 
tämä sama nälkä. Joten ole sinä se ensimmäinen, 
joka on tulessa. Toimi itse esimerkkinä siitä, mitä 
tahdot nähdä niissä ihmisissä, joita sinä johdat. Johda 
esimerkin kautta. Älä siis esimerkiksi vain rohkaise heitä 
rukoilemaan, vaan ole myös itse sellainen henkilö, joka 

SE ALKAA SINUSTA 

Rauta terävöittää rautaa; niin myös 
ihminen terävöittää hänen ystävänsä 
olemusta (Sananlaskut 27:17 KJV).
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rukoilee. 
Jos pastori ei ole itse rukouksen täyteinen, 

rukouskokousta järjestäessään, hän saattaa tuhlata vain 
aikaansa, sillä kokous saattaa olla siinä tapauksessa vailla 
Henkeä. Jäljittele Jeesusta; siinä, miten omistautunut 
Hän oli Raamatun kirjoituksille ja rukoukselle. Raamattu 
kertoo, että kun Hän oli vielä nuori, Hän istui opettajien 
kanssa kuunnellen heitä ja kysellen heiltä kysymyksiä. 
Kaikki, jotka kuulivat häntä, ihmettelivät Hänen 
ymmärrystä ja vastauksia (Luukas 2:41-47).

Raamattu kertoo meille myös, “Ja varhain 
aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja 
meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili” (Markus 
1:35). Toisessa tapauksessa, “...hän lähti vuorelle 
rukoilemaan; ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen 
Jumalaa” (Luukas 6:12). Joten, sen täytyy alkaa ensin 
sinusta. Hengellinen tai numeraalinen kasvu ei ole 
mikään mysteeri, ihme tai sattuma. Kyse on meille 
annettujen periaatteiden ja keinojen soveltamisesta 
käytäntöön. 

Rakas Isä, minä seuraan aina innoissani Kristuksen 
esimerkkiä, mallia ja tapoja toimia kaikessa siinä 
mitä teen. Minä jäljittelen sitä, miten omistautunut 
Hän oli Sanalle ja rukoukselle. Toimin ja puhun niin 
kuin Jeesus, koska sellainen kuin Hän on, sellainen 
olen myös minä tässä maailmassa. Minä tuon esiin 
Kristuksen luonnetta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Kyse ei ole siitä, miten pitkään elät, vaan siitä, 
millaista vaikutusta saat aikaiseksi - sillä on 

merkitystä. Jeesus on hyvä esimerkki tästä. Hän ei 
elänyt pitkää elämää täällä maan päällä, mutta hän sai 
aikaan valtavaa vaikutusta koko maailmaan. Luukkaan 
evankeliumi 3:23 NLT-käännös kertoo meille, että 
“Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen, 
kun hän aloitti julkisen palvelutyönsä.” Ja 33-vuotiaana 
Hänet ristiinnaulittiin. Hän teki palvelutyötään vain 
kolmen vuoden ajan ja Hän muutti koko maailman. 

Kukaan muu ei ole pystynyt koko maailman 
historian aikana tekemään samanlaista vaikutusta tähän 
maailmaan kuin mitä Jeesus teki, eikä kukaan tule 
koskaan pystymään siihen. Jopa maailman ajanlasku 
järjestelmän - ennen ja jälkeen merkkaus - perustuu 
Häneen. Hänen syntymänsä ajankohtaa käytetään 
maailman historian jakamispisteenä: eKr. (ennen 
Kristusta) ja jKr. (jälkeen Kristuksen). Tämä on niin 
ihmeellistä!

Hän eli täällä maan päällä ja toi esiin Jumalan 
kirkkautta koko elämänsä ajan. Hän käveli veden 
päällä, puhui tuulelle ja aalloille, avasi kuurojen korvat 
ja sokeiden silmät, paransi rammat jalat ja eheytti 
vammautuneet raajat ja herätti jopa kuolleet. Hän 
kuoli ja nousi ylös kuolleista, minkä seurauksena koko 
ihmiskunnan pelastuminen tuli mahdolliseksi.

SAA AIKAAN KESTÄVÄÄ VAIKUTUSTA

Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä 
ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 
Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri 
ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen 
valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen 

kanssansa (Apostolien teot 10:38).

lauantai 11
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Kauneinta tässä on nyt se, että kaiken sen, mitä 
Hän teki, Hän teki Pyhän Hengen voiman kautta. 
Johanneksen evankeliumissa 14:10, Hän sanoi, “...
Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen”; 
tässä puhutaan Pyhästä Hengestä. Johanneksen 
evankeliumissa 8:38 Hän sanoi, “Minä puhun, mitä 
minä olen nähnyt Isäni tykönä….” Jeesus vaelsi 
ykseydessä Isän kanssa todella poikkeuksellisella 
tavalla. Hän ei tehnyt mitään ilman Pyhän Hengen 
voimaa.

Meissä on nyt tämä sama kyvykkyys ja voimme 
toimia aivan samalla tavoin, koska sama Pyhä Henki, 
joka oli Jeesuksen voimana ja olemuksena, elää nyt 
meissä. Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 20:21, 
“...niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän 
minäkin teidät.” Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla 
on Hänen auktoriteetti. Joten anna näiden sanojen 
työntää sinua eteenpäin omassa elämässäsi niin, että 
saat aikaan kestävää vaikutusta. Sinä voit tehdä sitä, 
mitä Hän teki ja voit saada suurta vaikutusta aikaiseksi 
Pyhän Hengen voiman kautta

Rakas Isä, on niin suuri kunnia tietää, että sinä olet 
tehnyt minusta valon tähän pimeään maailmaan. 
Valoni loistaa kaikkialla. Pyhän Hengen kautta 
teen vaikutusta tänään omaan maailmaani sinun 
viisaudellasi ja rakkaudellasi. Minä vaellan sinun 
kirkkaudessa ja täydellisyydessä ja tuon esiin 
sinun vanhurskauttasi ja harjoitan myös Hengen 
hallintavaltaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jotkut ovat epävarmoja sen suhteen, kannattaisiko 
heidän päästää Jumalaa toteuttamaan Hänen 

tahtoaan heidän elämäänsä. He ajattelevat, että Jumala 
tulisi muuttamaan heidän “mahtavat” unelmansa ja 
suunnitelmansa. He ovat maalanneet kuvan siitä, 
mitä he itse tahtovat elämissään ja mihin suuntaan he 
tahtovat kulkea, ja he ajattelevat, että jos he päästävät 
Jumalan toteuttamaan Hänen tahtoaan, Hän saattaisi 
muuttaa heidän päämääränsä ja johdattaa heitä niin, 
että heistä tulisi lopulta jotain, mitä he eivät itse tahtoisi 
olla. Mutta tämä on aivan kamala väärinkäsitys.

Herra tietää paremmin ja Hän rakastaa sinua 
enemmän kuin mitä itse rakastat itseäsi. Joten luota 
Häneen koko elämälläsi. Hän tahtoo sinun menestystäsi 
paljon enemmän kuin sinä itse voisit koskaan tahtoa. 
Hän on aina tahtonut vain sinun parastasi. Valtava 
ilo täytti sieluni, kun ymmärsin sen, että Herra tahtoo 
menestystäni enemmän kuin minä voisin koskaan sitä 
itse tahtoa ja kun ymmärsin, että Hän rakastaa minua 
ja pitää minusta huolta sellaisella tavalla, josta en 
olisi koskaan osannut edes unelmoida! Hän loi koko 
maailman ja Hän tietää minusta ja tulevaisuudestani 
aivan kaiken. Tästä syystä minun on helppo luottaa 

HÄN PITÄÄ SINUSTA HUOLEN 

Jo ennenkuin minä valmistin sinut 
äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja 
ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä 

sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen 
profeetaksi (Jeremian kirja 1:5).

sunnuntai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 11:16-33 & Saarnaaja 1-2

Luukas 22:35-43 & 1. Samuel 31

Efesolaiskirje 2:10; Jeremia 29:11 

Häneen ja seurata sitä polkua, jonka Hän on ennalta 
käsin valmistanut minulle. 

Sanon aina silloin tällöin, “Herra sinä tiedät 
täsmälleen, mitä tehdä minun kaltaisen ihmisen kanssa. 
Sinulla on kokemusta kaikenlaisista ihmisistä, joten 
sinä tiedät täsmälleen, mitä tehdä minun elämälläni.” 
Kun olet tästä tietoisena, sinusta tulee rohkea, 
tarkka, keskittynyt ja täysin peloton; sinä tiedät, että 
tulevaisuutesi on Hänessä turvattu. 

Mikään ei voi antaa suurempaa tyytyväisyyttä ja 
iloa kuin sen tietäminen, mikä Jumalan suunnitelma 
on sinun elämällesi ja sen seuraaminen. Päästä irti 
kaikista sellaisista unelmista, ideoista ja toiveista, jotka 
eivät ole linjassa Jumalan tarkoituksen kanssa elämääsi 
koskien. Hän pitää sinusta huolen, joten anna Hänen 
johdattaa sinua.

Rakas Isä, minä elän vain sinulle. Otan jokaisen 
askeleeni ja teen kaiken, mitä teen, täyttääkseni sinun 
tarkoituksesi elämässäni. Synnyin tuomaan kirkkautta 
ja kunniaa sinulle. Kiitos, että olet asettanut minut 
sille polulle, jota olet tarkoittanut minut kulkemaan 
elämässäni. Elän jumalallista päämäärääni varten 
ja vaellan sinun täydellisessä tahdossasi, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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maanantai 13

Oletko koskaan kuullut joidenkin kristittyjen 
laulavan, “Oi Tule Pyhä Henki, laskeudu ja 

sada yllemme.” Tällaiset laulut eivät ole linjassa totuuden 
kanssa, koska Pyhä Henki tuli jo Helluntaipäivänä 
(Apostolien teot 2:1-3) ja Hän elää sinussa nyt tänä 
päivänä. On myös täysin turhaa laulaa, “Tule elämään 
minuun Pyhä Henki.” Avausjakeestamme käy selkeästi 
ilmi, että Hän asuu jo sinussa: “Ettekö tiedä, että te 
olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 
teissä?” (1. Korinttolaiskirje 3:16).

Jotkut saattavat alkaa jopa tunteellisiksi ja 
itkemään laulaessaan, “Täytä minut, oi Herra!” Sana 
ei kuitenkaan sano, että Jumala tulisi täyttämään sinut. 
Paavali sanoi Hengen inspiroimana Efesolaiskirjeessä 
5:18, “Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee 
irstas meno, vaan täyttykää Hengellä.” Hengellä 
täyttyminen on siis sinun omalla vastuullasi. Ja Hän 
kehotti sinua tekemään niin. Joten vaikka laulaisit ja 
huutaisit oikein kovasti Herraa täyttämään sinut, sinä 
et tule täyttymään, koska Sana näyttää meille jo sen, 
miten me voimme täyttyä Hengellä. 

Vääränlaisten laulujen laulaminen aikaansaa  

SANAAN PERUSTUVAT LAULUT

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan 
temppeli ja että Jumalan Henki asuu 

teissä? (1. Korinttolaiskirje 3:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 12:1-21 & Saarnaaja 3-5

Luukas 22:44-53 & 2. Samuel 1

2. Mooses 15:1-3; Johanneksen ilmestys 4:8-11; 
Tuomarien kirja 5:1-3

epäuskoa ja pahentaa ihmisten ymmärtämättömyyttä. 
Joten, kun sinä laulat, kuuntele sen laulun sanoja. 
Laula ainoastaan sellaisia lauluja, jotka perustuvat 
Jumalan Sanan totuuteen ja Kristuksen Evankeliumiin. 
Jumalan palvonta, ylistys, kiitoksen antaminen ja jopa 
meitä itseämme rakentavat laulut täytyy toteuttaa 
oikeanlaisilla sanoituksilla, jotka ovat linjassa Kristuksen 
Uuden Testamentin kanssa. Kyse ei ole siitä, että 
laulaisimme vain omia lempilaulujamme tai vain niitä 
lauluja, joista saamme kylmiä väreitä, vaan kyse on 
sellaisten laulujen laulamisesta, jotka perustuvat tämän 
hetkiseen ilmestykseen ja raamatulliseen totuuteen. 

TUNNUSTUS
Siunattu Herra, sinä olet niin armollinen ja 
ystävällinen, siksi minä ylistän sinua jatkuvasti. Sinun 
suurenmoisuutesi määrä on tutkimaton ja sinun 
rakkaudellinen ystävällisyytesi kestää iankaikkisesti. 
Kiitos Sanastasi, joka on vahvana sydämelläni. Sanasi 
hallitsee elämässäni ja se saa aikaan minussa sitä, 
mistä se puhuukin. Minä vaellan kasvavassa armossa, 
minun uskoni vahvistuu ja sinun kirkkautesi tulee 
julki minussa ja minun kauttani, kun minä palvon 
sinua juuri nyt, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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Kristittyä on siunattu aivan kaikella. Häntä 
on siunattu kaikilla hengellisillä siunauksilla 

taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei 
sanonut Aabrahamille 1. Mooseksen kirjassa 12:2, 
että: “Minä siunaan sinut ja teen sinusta ‘onnekkaan’”, 
vaan Hän sanoi, “...minä teen sinusta suuren kansan, 
siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä 
olet tuleva siunaukseksi” (1. Mooses 12:2). Tämä on 
se, mitä sinä tarvitset: tietoisuuden siitä, että sinä olet 
siunattu ja että sinä olet siunaus! 

Sinut on voimaannutettu, jotta voit ol la 
menestyksekäs; kyky kaikessa menestymiseen on 
herätelty esiin elämässäsi. Se on sinussa luonnostaan 
ja toimii kaiken aikaa. Kaikkialla missä kuljet, suosio 
seuraa sinua. Herra ohjaa sinun askeliasi. Sinä et mene 
minnekään sattumalta, etkä sinä mene myöskään 
minnekään yksin, koska Hän on sinussa ja sinun 
kanssasi aina. Tämä on Aabrahamin siemenen perintö. 
Se toimi Aabrahamin fyysisten jälkeläisten kohdalla — 
Iisakin ja Jaakobin. He olivat kaikessa siunattuja ja he 
siirsivät nämä samat siunaukset seuraaville sukupolville.

IANKAIKKISTEN SIUNAUSTEN 
KANTAJINA

...siunaan sinut ja teen sinun nimesi 
suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi 

(1. Mooseksen kirja 12:2).

tiistai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 13:1-14 & Saarnaaja  6-8

Luukas 22:54-62 & 2. Samuel  2

Efesolaiskirje 1:3; Galatalaiskirje 3:7-9

Tänä päivänä tämä on kuitenkin vieläkin parempaa 
meidän kohdallamme, sillä Raamattu sanoo, “Mutta 
jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan” 
(Galatalaiskirje 3:29). Meillä on parempi liitto, joka 
perustuu parempiin lupauksiin (Heprealaiskirje 8:6); 
ja kaikki nämä lupaukset ovat tulleet täytetyiksi 
Kristuksessa. Sinun tulisi tietää, aivan kuten myös 
Aabraham, Iisak ja Jaakob tiesivät, että olet kaikessa 
siunattu, olet siunausten kantaja. Tee tästä oma 
tietoisuutesi ja tunnustuksesi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikista jumalallisista 
siunauksistasi, joilla olet siunannut elämääni. 
Yliluonnollinen “eliksiiri”, jumalallinen voima, 
joka vaikuttaa minussa, nostaa minut aina kaikkien 
luonnollisten rajoitusten yläpuolelle. Kieltäydyn 
kamppailemasta siten, miten muu maailma 
kamppailee, koska minä olen Aabrahamin siementä. 
Olen siunattu ja olen etulyöntiasemassa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Jotkut kristityt ovat tulleet niin loukkaantuneiksi, 
että ovat melkein luopuneet uskostaan, koska 

joku heidän paikallisesta seurakunnasta loukkasi heitä 
tai aiheutti heille pettymyksen. Tämä on väärin. Jumala 
ei ole sanonut, että jokainen seurakunnassa oleva 
tulisi tykkäämään meistä, kohtelemaan meitä hyvin ja 
olemaan aina avuliaana meitä kohtaan. Mutta Hän on 
sanonut, että sinun tulisi tykätä toisista, kohdella heitä 
hyvin ja olla aina valmiina auttamaan heitä. Joten tämä 
kaikki lähtee siis SINUSTA! 

Älä anna seurakuntasi jäsenyyden olla syynä sille, 
että olisit itse aina vailla apua sitä kautta toisilta. Kehitä 
sen sijaan omaa palvelualttiuttasi ja intoasi toisten 
auttamista kohtaan. Apostolien teot 20:35 kertoo 
meille, että on paljon siunatumpaa antaa kuin ottaa.

Jos koet olevasi hyljätty tai jos koet, että olet jäänyt 
huomiotta tai että sinusta ei välitetä, tämän tulisi kertoa 
sinulle vain siitä, että muutkin saattavat kokea samoin. 
Joten ota vastuu ja etsi ne, jotka ovat samanlaisessa 
tilanteessa ja rohkaise ja vahvista heitä. Tätä on 

PIDÄ HUOLTA TOISISTA

Sen tähden rohkaiskaa (kehottakaa, 
kannustakaa) toinen toistanne ja 

rakentakaa (vahvistakaa ja tukekaa) 
toinen toistanne, niin kuin teettekin 
(1. Tessalonikalaiskirje 5:11 AMPC).

keskiviikko 15
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 1:1-24 & Saarnaaja  9-12

Luukas 22:63-71 & 2. Samuel 3-4

Heprealaiskirje 10:24-25; 2. Korinttolaiskirje 13:11 

kristityn palvelutyö. Tämä on yksi niistä kauniista 
siunauksista ja etuoikeuksista, jonka saat ollessasi osana 
paikallista seurakuntaa. Seurakunnalla — paikallisella 
seurakunnalla — on palvelutyö, jossa Jumala tahtoo 
sinun toimivan tärkeänä jäsenenä.

Täällä maan päällä ei ole ketään, jolla ei olisi 
perhettä; jokainen kuuluu johonkin perheeseen. Jos 
sinulla ei ole perhettä ympärilläsi, etsi ihmisiä, jotka 
ovat myös yksinäisiä ja ota heidät osaksi perhettäsi. 
Sinun ei tulisi koskaan olla yksin; sellainen ei ole tosi 
elämää. Älä elä vain itseäsi varten. Ole vastuussa 
toisista, aivan kuten sinullakin on johtajia, jotka ovat 
vastuussa sinusta. 

Rakas Isä, kiitos tästä mahdollisuudesta, että voin 
olla yhteydessä toisten kanssa uskon perheessä 
ja että saan ohjeistusta, rohkaisua, vahvistusta, 
voimaa ja oikeanlaista ohjelmointia sinun Sanasi 
kautta suurenmoista ja kirkkauden täyteistä elämää 
varten. Hyödynnän armoasi, joka tekee työtään 
minussa, rohkaistakseni, siunatakseni, auttaakseni 
ja vahvistaakseni toisia heidän uskon vaelluksellaan, 
sinun ylistykseksi ja kunniaksi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Tässä avausjakeessamme on kolme tärkeää sanaa: 
“rakennettu”, “sanalla” ja “maailmat”. Tämä 

sana “rakentaa” on käännetty kreikan kielen sanasta 
“katartizo ̄”, joka tarkoittaa ennalleen asettamista tai 
korjaamista. “Maailmat” sana on käännetty kreikan 
kielen sanasta “aion”, joka tarkoittaa “elämän kurssia”; 
ihmisen maanpäällisen elämän rakenteita ja käytäntöä 
tai aikakautta ja aikoja. 

“Sana” on puolestaan käännetty kreikan kielen 
sanasta “rhema” ja se tarkoittaa ääneen puhuttua ja 
aktiivista sanaa jotain tiettyä henkilöä, tiettyä tarkoitusta 
tai tiettyä aikaa varten. Joten avausjakeestamme 
voimme nähdä sen, että “aionit” on rakennettu, 
korjattu ja ennalleen asetettu Jumalan (rhema) Sanan 
kautta. 

Täl lä “Jumalan rhema” i lmaisul la,  kuten 
huomaamme Uudesta Testamentista, ei kuitenkaan 
koskaan viitata Jumalaan Itseensä puhumassa, vaan 
kyse on siitä, että Jumala laittaa oman Sanansa ihmisen 
sydämelle, jotta ihminen puhuisi sen. Joten meidän 
avausjakeemme ei siis tarkoita, että Jumala olisi 
“rakentanut aionit”, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset 
ovat rakentaneet heidän omat maailmansa — heidän 
elämän kurssinsa — käyttämällä Jumalan Sanaa; kun he 
ovat puhuneet “rhemaa”.

“Rhemalla” sinä muotoilet, rakennat ja tuot 
kauneutta omaan maailmaasi, sinun elämääsi; sinä 
muotoilet omat olosuhteesi — sen, millaista tahdot 
maailmasi ja elämäsi olevan — suussasi olevalla Sanalla. 
Millaista elämäsi on tänä päivänä? Tahdotko sinä 

SANA HUULILLASI

 Uskon kautta me ymmärrämme, 
että maailmat on rakennettu 
Jumalan sanalla, niin että se, 
mikä nähdään, ei ole syntynyt 

näkyväisestä (Heprealaiskirje 11:3).

torstai 16
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 2:1-21 & Korkea veisu 1-2

Luukas 23:1-12 & 2. Samuel 5-6

Markus 11:23; Joosua 1:8  

elämän jatkuvasti lisääntyvässä armossa, kirkkaudessa 
ja hallintavallassa? Avain tähän löytyy sinun omasta 
suustasi!

Riippumatta siitä, mitä sinun tämänhetkisessä 
“aionissasi” on, sinä voit korjata kaiken sen, minkä 
täytyy tulla korjatuksi. Sinä voit ennalleen asettaa 
kaiken, mikä tarvitsee ennalleen asettamista. Voit 
korjata kaiken, mikä on mennyt pieleen. Sinä voit 
karkottaa kaikenlaiset kamalat asiat ja pysäyttää 
kaikenlaisen tuhoavan pahuuden ja kaaoksen, jota 
paholainen pyrkii aiheuttamaan sinun maailmaasi, 
elämääsi, perheeseesi, kaupunkiisi, maahasi tai sinulle 
rakkaiden ihmisten elämiin, kun puhut ääneen sitä 
Jumalan Sanaa, josta olet saanut ymmärrystä henkeesi.

Käytä Sanaa. Laita se huulillesi ja käytä sitä 
vihollisen pitämiseen” siellä, minne hän kuuluu. 
Käytä sitä rakentaaksesi omaa elämääsi kulkemaan 
yhdenmukaisessa linjassa Jumalan suunnitelman ja 
tarkoituksen kanssa, joka Hänellä on sinun elämällesi. 
Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että 
elämäni kulkee yhdenmukaisessa linjassa sinun 
täydellisen tahtosi, suunnitelmasi ja tarkoituksesi 
kanssa. Minä elän voitokkaasti vihollisen ja kaikkien 
vastoinkäymisten yläpuolella. Sana, joka on huulillani, 
pitää minut aina voitossa. Minä olen hallintavallassa 
kaikenlaisten olosuhteiden yläpuolella, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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perjantai 17

Miten kaunis ja inspiroiva kuvaus meillä onkaan 
uskon sankareista heprealaiskirjeen luvussa 

11. Raamattu kertoo, että nämä miehet ja naiset 
muuttivat ja rakensivat omat maailmansa, heidän 
aikakautensa, uskon kautta. Aabelin Jumalalle uhraama 
uhri oli myös uskon teko: “Uskon kautta uhrasi Aabel 
Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon 
kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, 
kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; 
ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu” 
(Heprealaiskirje 11:4).

Aabel ei suorittanut vain jotain seremoniaa pitäen 
suunsa supussa, ei! Hän sanoi sellaisia asioita, että vielä 
hänen kuolemansakin jälkeen hänen verensä puhuu. 
Minkälainen hänen tunnustuksensa sitten tarkalleen 
ottaen oli? Sen on varmasti täytynyt olla samassa 
linjassa sen kanssa, mitä muutkin uskon sankarit ovat 
tunnustaneet. Raamattu kertoo, että he tunnustivat 
olevansa muukalaisina täällä maailmassa: “Uskossa 
nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, 
vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet 
ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan 
päällä” (Heprealaiskirje 11:13).

Avain asia tässä on nyt se, että he puhuivat uskon 
sanoja. Tämän kautta voimme oppia siitä, miten he 
loivat ja rakensivat heidän omat aikakautensa. He 

USKO PUHUU

Mutta koska meillä on sama uskon 
Henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä 
uskon, sentähden minä puhun”, niin 

mekin uskomme, ja sentähden me myös 
puhumme (2. Korinttolaiskirje 4:13).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 3:1-14 & Korkea veisu 3-5

Luukas 23:13-25 & 2. Samuel 7-8

Sananlaskut 18:21; Matteus 12:35-37; 1. Pietari 3:10

puhuivat omalle tulevaisuudelleen. He sanoivat sen, 
mitä tulisi tapahtumaan ja he tekivät kaiken sen, mitä 
he tekivät, uskon kautta. Tämä sama uskon henki tekee 
työtään meissä tänä päivänä. Me uskomme ja sen 
tähden me puhumme. 

Usko on uskomisen substantiivi ja uskominen on 
verbi. Sinun uskosi tulee demonstroiduksi sanoissa, 
jotka saavat sinut myös toimimaan. Sinä et voi uskoa 
ja olla hiljaa. Jopa negatiivisessa ulottuvuudessa — 
saatanallisessa ulottuvuudessa — he käyttävät tätä 
samaa periaatetta, koska se on hengellinen periaate. 
Jos he eivät sano sitä, he tietävät, että se ei tule 
tapahtumaan.

Eikö tämä ole juuri sitä, mitä Jeesus sanoi Markuksen 
evankeliumissa 11:23? Hän sanoi, että sinulla tulee 
olemaan sitä, mitä sinä itse sanot: “Totisesti minä 
sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa 
ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin 
se hänelle tapahtuisi.” Julista uskontäyteisiä sanoja ja 
hallitse omaa maailmaasi. 

Sana on elävänä ja aktiivisena minussa ja se inspiroi 
minussa uskoa Kristuksessa olevaa voitokasta 
elämääni varten. Minä uskon ja sen tähden minä 
puhun. Puhun vahvistusta, voittoja, terveyttä ja 
menestystä omaan elämääni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Paavali viittasi Saaran ja Haagarin vertaukseen, 
kun hän kirjoitti kirjettään Galatian kristityille 

(Galatalaiskirje 4). Aabrahamilla oli kaksi poikaa, 
kahden eri naisen kanssa: Ismael ja Iisak. Saara ja 
Haagar edustavat kahta liittoa. Haagar edustaa Siinain 
vuorta Arabiassa ja se vastaa nykyistä Jerusalemia, joka 
elää orjuudessa lapsineen (Galatalaiskirje 4:25).

Tämän lisäksi, on myös olemassa Jerusalem, joka 
on ylhäällä: “Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on 
vapaa, ja se on meidän äitimme” (Galatalaiskirje 4:26). 
Tämä on kaunista! Luetaan myös jakeet 30-31: “Mutta 
mitä sanoo Raamattu? “Aja pois orjatar poikinensa; 
sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan 
kanssa.” Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, 
vaan vapaan.”

Jerusalem, joka on ylhäällä, on meidän äitimme 
ja me kuulumme sinne; me olemme siellä nyt! 
Heprealaiskirje 12:22 kertoo meille, “vaan te 
olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö….” 
Jesajan kirjassa 60:14 (MSG), Siion viittaa tässä 
vertauskuvallisesti Israeliin Jumalan ihmisinä: “Sinun 
sortajiesi jälkeläiset tulevat kumartaen ja kärsien 
sinun luoksesi. Kaikki, jotka ovat katsoneet sinua 
alaspäin halveksien, tulevat nuolemaan kenkiäsi. 

TAIVAALLISEN JERUSALEMIN 
ASUKKAAT

Siionista, joka on kauneuden täydellisyys, 
Jumala on loistanut kirkkautta

 (Psalmi 50:2 KJV).

lauantai 18
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Psalmit 48:11; Psalmit 50:2; Psalmit 69:34-36

He antavat sinulle tittelin: Jumalan kaupunki, Pyhän 
Israelin Siion.”

Mutta nyt tänä päivänä, Uudessa Testamentissa, 
Siion viittaa Jumalan hengelliseen Kuningaskuntaan, 
josta me olemme osallisina. Heprealaiskirje 12:18, 
22-23 (MSG) sanoo, “Toisin kuin esi-isänne, te 
ette käyneet sen Siionin vuoren tykö, jossa oli 
tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä. Teidän 
kokemuksenne on aivan erilainen. Te olette käyneet 
sen Siionin vuoren tykö, jossa elävä Jumala asuu. Tätä 
näkymätöntä Jerusalemia asuttavat juhlavat enkelit 
ja kristityt kansalaiset. Tämä on se kaupunki, jossa 
Jumala toimii Tuomarina sellaisen tuomion kanssa, 
joka tekee meistä vanhurskaita.” Joten Jumalan 
näkökulmasta katsottuna me elämme Siionissa, 
taivaallisessa Jerusalemissa NYT aivan samalla tavalla 
kuin miten juutalaisiksi syntyneet asuvat nyt Lähi-idässä 
sijaitsevassa Jerusalemissa. Halleluja!

Minä en ole tästä maailmasta. Minä olen syntynyt 
taivaasta ja elän taivaallista elämää nyt täällä maan 
päällä! Olen tietoisena taivaallisista siunauksistani 
ja etuoikeuksistani, ja vaellan niiden todellisuudessa 
kaikessa niiden runsauden täyteydessä. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan 
luonnollisen ihmiselämän kanssa. Tämä elämä 

on kuitenkin korruptoitunutta; se on kuolevaista, 
alamaisena sairauksille, taudeille ja kuolemalle. Tämä 
on se elämä, joka ensimmäisellä Aadamilla oli ja 
nyt myös kaikilla niillä, jotka ovat syntyneet hänen 
jälkeensä — he ovat uudistamattomia ihmisiä.

1. Korinttolaiskirje 15:47-48 sanoo, “Ensimmäinen 
ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on 
taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia 
ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen 
on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.” Huomaa 
tästä tämä ilmaisu, jossa sanotaan “Minkäkaltainen 
maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset”, 
tämä on todellakin juuri näin. Tämän vuoksi Jeesus 
sanoi Nikodemukselle, “Sinun täytyy uudestisyntyä” 
(Johannes 3:7).

Kun sinä olet uudestisyntynyt, olet syntynyt 
taivaasta tulleen Herran kaltaisuuteen. Joten kristittyinä 
meillä on jumalallinen elämä, meillä on Jumalan luonto 
NYT. Ne, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet tätä 
Jumala-elämää ovat “maallisia” ja he ovat alttiina tämän 

ELÄMÄÄ ANTAVASTA HENGESTÄ 
SYNTYNEENÄ

Niin kuin me olemme kantaneet 
kuvaa maallisesta [ihmisestä], niin 

meidän tulee nyt myös kantaa 
kuvaa taivaallisesta [ihmisestä] (1. 

Korinttolaiskirje 15:49 AMPC) 

sunnuntai 19
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maailman turmeluksille ja negatiivisille vaikutuksille. 
He ovat alamaisina tämän maailman voimille ja 
järjestelmille, ja he ovat kietoutuneet kaiken maailman 
korruptoituneisiin vaikutuksiin. 

Mutta kiitos Jumalalle! Kaikki siteesi ensimmäiseen 
Aadamiin on katkaistu iankaikkisesti ja kertakaikkisesti 
kokonaan pois. Kristus on sinun alkuperäsi ja 
perintösi; sinä polveudut Jumalasta: “Lapsukaiset, 
te olette Jumalasta…” (1. Johannes 4:4). Kuolema 
tekee työtään uudistamattomissa ihmisissä, mutta 
sinä olet saanut alkusi elämää antavasta Hengestä: 
“Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu; 
viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki” (1. 
Korinttolaiskirje 15:45). Elämä tekee työtään sinussa. 
Kunnia Jumalalle!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että minut on 
erotettu kadotuksesta, koska minä olen syntynyt 
toisen, viimeisen Aadamin — Jeesuksen Kristuksen 
kaltaisuuteen. Minä en ole tästä maailmasta; minä 
olen taivaallinen, taivaan kansalainen. Kuulun 
Jumalan perheeseen ja tuon myös monia muita sisälle 
tähän Kuningaskuntaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jotkut ihmiset kysyvät, “Onko meillä todella 
nyt täällä maan päällä ollessamme se sama 

elämän laatu, joka meidän taivaallisella isällämme on 
vai tulemmeko saamaan sen vasta, kun menemme 
taivaaseen?” Jotkut ovat hämmentyneet, koska he ovat 
ymmärtäneet väärin sen, mitä apostoli Paavali sanoi 
1. Korinttolaiskirjeessä 15:52: “...ja kuolleet nousevat 
katoamattomina, ja me muutumme.”

Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että sinun 
todellinen elämäsi — sinun henkesi — on saanut alkunsa 
Sanasta. Joten fyysisen kuoresi sisältä löytyy Jumalan 
elämä ja luonto, Sanasta syntynyt elämä.  Jumalan Sana 
on siemen (Luukas 8:11) ja siemen kantaa sisällään 
elämää. Jumala elämä siirretään tai välitetään Hänen 
Sanansa kautta, joka on Hänen siemenensä.

Kun Hän sanoi esimerkiksi neitsyt Marialle, “Sinä 
tulet raskaaksi ja tulet synnyttämään pojan,” tästä 
Sanasta, jonka Hän puhui, tuli Jeesus. Tämän saman 
Sanan voimasta, Hän synnytti meistä uusia luomuksia: 
“te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, 
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän 
ja pysyvän sanan kautta” (1. Pietari 1:23).

Tämä alleviivattu sana “siemen” on käännetty 
kreikan kielen “sperma” sanasta, josta tulee myös 
suomen kielen sperma sana. Raamattu sanoo, 
“Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 

SAMA ELÄMÄNLAATU

 Katsokaa, minkäkaltaisen 
rakkauden Isä on meille antanut, 

että meitä kutsutaan Jumalan pojiksi 
(1. kirje Johannekselle 3:1  KJV).

maanantai 20
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Luukas 23:44-56 & 2. Samuel 13-14

1. Johannes 5:11-13; Roomalaiskirje 8:29

sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset” 
(Jaakob 1:18). Tällä tavalla meistä on tullut Jumalan 
poikia ja tyttäriä, joilla on sama elämän laatu kuin 
meidän taivaallisella Isällämme.

Avausjakeemme sanoo, “Katsokaa, minkäkaltaisen 
rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan 
Jumalan pojiksi….” Joten me olemme juuri nyt 
Jumalan eläviä poikia totuudessa, koska me olemme 
syntyneet Hänestä. Seuraavassa jakeessa Johannes 
painottaa tätä: “Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 
lapsia…” (1. Johannes 3:2). Ulkopuolelta katsottuna 
me emme välttämättä näytä niin suurenmoisilta, mutta 
hengissämme me olemme aivan samanlaisia kuin 
Hän on, koska me olemme syntyneet Hänestä. Hän 
toi meidät omaan ulottuvuuteensa, Hänen kanssaan 
samalle tasolle. Ei ihmekään, että 1. Johanneksen kirje 
4:17 sanoo, “...sellainen kuin hän on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa.”

Olen osanottajana jumalallisesta luonnosta, olen 
osallisena Jumalan kaltaisuuteen. Minulla on sama 
elämänlaatu kuin minun taivaallisella Isälläni. Elän ja 
hallitsen kaikkea pimeyttä ja  ihmisluontoa tuhoavia 
vaikutuksia paljon korkeammalta tasolta käsin, koska 
minulla on Jumalan jumalallinen elämä ja luonto 
minussa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Kunnia Jumalalle! Tämän päivän avausjae kertoo 
meille Israelin aikaisemmista ihmeellisistä 

kokemuksista. Siinä viitataan siihen pilvi ja tuli 
patsaaseen, joka seurasi heitä, kun he lähtivät Egyptistä. 
He olivat Jumalan jumalallisessa suojeluksessa, 
tarpeiden täytössä, rakkaudessa ja huolenpidossa. 2. 
Mooses kirja 13:21-22 sanoo, “Ja Herra kulki heidän 
edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa 
heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa….”

Vaikka he olivatkin autiomaassa, todella kuumassa 
paikassa, aurinko ei kuitenkaan polttanut heitä. Ja yöllä 
tulipatsas piti heidät lämpimänä. Oli sitten päivä tai yö 
— heidät pidettiin aivan erityisessä ilmapiirissä. Tämä 
on niin ihmeellistä! Tämä ei tapahtunut ainoastaan 
yhtenä päivänä tai kolmen päivän ajan tai muutaman 
kuukauden tai vuoden ajan, vaan se kesti kaikki ne 40 
pitkää vuotta. Jumala suojeli heitä!

Luetaanpa seuraavaksi, mitä psalmisti on 
kirjoittanut tästä Psalmiin 105:37 (AMPC): “Hän 
toi [Israelin] sieltä hopean ja kullan kanssa, eikä 
heidän joukossaan ollut yhtään heikkoa ihmistä.” 
5. Mooseksen kirja 29:5 sanoo, (NKJV) “Ja minä 
kuljetin teitä erämaassa neljäkymmentä vuotta: teidän 
vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkänne 

ERITYINEN ILMAPIIRI 

Ja Herra luo Siionin vuorelle koko 
asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten 

ylle pilven ja savun päivän ajaksi 
ja tulenliekin hohteen yöksi, sillä 

kaiken kirkkauden yllä on oleva peite 
(jumalallisen rakkauden ja suojan 

muuri) (Jesaja 4:5 AMPC).

tiistai 21
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kuluneet jaloistanne.” Tämä on todella merkittävää. 
He olivat Jumalan läsnäolossa, jossa Hän ruokki heitä 
ja piti heistä huolta.

Nehemian k i r ja  9 :20-21 (GNB) sanoo, 
“Hyvyydessäsi sinä kerroit heille, mitä heidän tulisi 
tehdä; sinä ruokit heitä mannalla ja annoit heille vettä 
juotavaksi. Neljänkymmenen vuoden ajan sinä pidit 
huolta siitä, että heillä oli kaikki, mitä he tarvitsivat 
erämaassa ollessaan; heidän vaatteensa eivät 
koskaan kuluneet eikä heidän jalkansa olleet kivusta 
turvoksissa.” Hän ei ole muuttunut. Tämä sama Jumala 
pitää sinusta huolta tänä päivänä. Hänen läsnäolonsa, 
joka on sinussa ja sinun kanssasi tänä päivänä, tekee 
sinusta rakkauden ja armon keitaan tänne ongelmien 
täyteiseen maailmaan. 

Sinä elät Hänen läsnäolossa, jumalallisen ilon, 
autuuden ja kirkkauden ilmapiirissä, jossa sinä olet 
täysin riippumattomana olosuhteista. Ole aina 
tietoisena tästä. Kaikkialla muualla saattaa kyllä olla 
kaaosta ja sekasortoa, mutta Hänessä sinä olet rauhassa 
ja turvassa. Halleluja!

Minä hallitsen omaa ympäristöäni Hengen ilmapiirillä. 
Minä vaellan Hengessä, sillä olen syntynyt Hengen 
ulottuvuuteen. Minussa eikä minun ympärilläni 
ole minkäänlaista pimeyttä, surullisuutta, puutetta, 
köyhyyttä eikä heikkoutta, koska minä elän jatkuvasti 
Jumalan jumalallisessa läsnäolossa — ilon, kirkkauden 
ja voiton ilmapiirissä.

TUNNUSTUS
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Efesolaiskirje 2:4-6 sanoo, “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.” Kun Jeesus herätettiin kuolleista, meidät 
herätettiin yhdessä Hänen kanssaan ja asetettiin 
istumaan yhdessä Hänen kanssaan taivaallisiin. 

Joten me istumme nyt Kristuksen kanssa ja olemme 
kotona Hänessä ja Hänen kanssaan. Ei ihmekään, 
että meille kerrotaan, “Ja kaikki, minkä teette 
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa” 
(Kolossalaiskirje 3:17). Kolossalaiskirje 2:6 sanoo myös, 
“Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen 
Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä.”

Nyt, kun me olemme Hänessä ja istumme 
yhdessä Hänen kanssaan, meidän täytyy elää Hänen 
kauttaan. Meidän täytyy vaeltaa Hänessä. Elä ja vaella 
Jeesuksen Nimessä. Miten sinä sitten elät ja vaellat 
Hänen Nimessään? Hän on ilmaissut meille selkeästi 

ELÄ KRISTUKSESSA JA KRISTUKSESTA 
KÄSIN

Sillä Hänessä me elämme, liikumme 
ja on koko olemuksemme; aivan kuten 
jotkut teidän [omat] runoilijanne 
ovat sanoneet, että me olemme myös 

Hänen jälkeläisiä 
(Apostolien teot 7:28 AMPC). 

keskiviikko 22
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sen, että Hänen Nimensä on paikka; se on ympäristö. 
Joten kun sinä uudestisynnyit, sinä synnyit Kristukseen; 
sinut upotettiin ja kastettiin Kristukseen; joten sinä olet 
nyt Kristuksessa. 

On tärkeää ymmärtää, mikä näiden kahden 
välinen ero on: “sinä Kristuksessa” ja “Kristus sinussa”. 
Kun puhumme “Kristuksesta sinussa”, siinä on kyse 
elämästäsi, sinun kirkkaudestasi. Ja kun puhumme 
“sinusta Kristuksessa”, siinä taas on kyse ympäristöstäsi, 
jossa elät. Joten nyt, kun sinä olet tässä ympäristössä, 
elä myös siellä. Hoida kaikki asiasi Kristuksessa ja 
Kristuksesta käsin päivin ja öin! Halleluja!

Minä elän ja vaellan Kristuksessa, jossa ei ole syntiä, 
sairauksia, tauteja, epäonnistumisia, tappioita, 
heikkoutta tai köyhyyttä. Minä nautin jumalallisesta 
terveydestä, ilosta, rauhasta, menestyksestä, voimasta, 
vauraudesta, kauneudesta ja iankaikkisesta elämästä 
aamusta iltaan jokaisena vuoden päivänä! Tämä on 
minun perintö paikkani ja jumalallisen auktoriteettini 
ja voimani paikka, josta käsin minä hallitsen Saatanan 
ja pimeyden joukkojen yli. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jos olet käynyt Israelissa ja Jerusalemin vanhassa 
kaupungissa, olet varmasti kuullut tai myös 

itse vieraillut Länsimuurilla eli Itkumuurilla. Se on 
yksi juutalaisten merkittävimmistä historiallisista 
paikoista. Vuosittain tuhannet ihmiset eri kansakunnista 
tulevat Itkumuurille nähdäkseen tämän arkeologisen 
mestariteoksen. Toisille syy saapua paikalle on 
uskonnollinen: he tahtovat lausua muurilla rukouksen 
siinä toivossa, että tällä paikalla rukousvastaus saapuisi 
heille nopeammin. 

Itkumuuri on kyllä perinteinen uskonnollinen 
paikka, mutta Jumala ei ole siellä yhtään sen enempää 
kuin Hän on sinussa, sisimmässäsi. Jotkut ajattelevat, 
että jos he rukoilevat ”rukousvuorella”, metsässä tai 
Itkumuurilla, Jumala kuulee heitä paremmin. Jos tämä 
olisi totta, Jeesus olisi opettanut siitä. Hän olisi siinä 
tapauksessa neuvonut meitä rukoilemaan Itkumuurilla, 
mutta Hän ei tehnyt niin. 

Apostolit olisivat myös puhuneet tästä, mutta 
he eivät puhuneet. Itse asiassa Jeesus sanoi, “…usko 
minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä 
vuorella ettekä Jerusalemissa…Mutta tulee aika ja on 
jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä 

UUDEN TESTAMENTIN SIUNAUS

 …joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus 
teissä, kirkkauden toivo 
(Kolossalaiskirje 1:27).

torstai 23
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ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita Isä myös 
tahtoo” (Johannes 4:21-23). Uuden Testamentin 
inspiraatio ja siunaus ovat sydämessäsi; ne kulkevat 
kanssasi kaikkialle. 

Henki paljastaa apostoli Paavalin kautta totuuden 
kristinuskosta - sen mysteerin, joka on ollut kätkössä 
aikojen alusta, sukupolvesta toiseen. Tämä mysteeri 
on ”Kristus sinussa, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje 
1:26-27). Tämä on Jumalan näky ja syy koko Uudelle 
Testamentille. Joten, kaikki se, mitä ikinä tarvitsetkaan 
elämässäsi, löytyy Kristuksesta ja Kristus on sinussa, ja 
kun sinulla on Kristus, sinulla on kaikki. 

Katso siis tästä lähtien sydämeesi, sillä sieltä löydät 
kaikki vastaukset. Kristus asuu sydämessäsi. Sinua on 
jo siunattu kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa 
(Efesolaiskirje 1:3). Koko Jeesuksen olemus ja luonto, 
kaikki mitä Hän edustaa — Hänen elämänsä, voimansa, 
viisautensa, majesteettisuutensa, kunniansa ja armonsa 
— on sinun sisimmässäsi. Tämä on Uuden Testamentin 
siunaus. Ylistys Jumalalle!

Kristus elää minussa ja Hän on varustanut minut 
kaikella armolla ja kyvykkyydellä, jotta voin 
hallita tässä elämässä. Kristus minussa on kaikki; 
Hänen vuoksi minä elän kirkkauden täyteistä, 
menestyksekästä, voitokasta ja laadukasta elämää. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Vanhassa Testamentissa israelilaiset palvoivat 
Jumalaa temppelissä, mutta Uuden Testamentin 

kaunis ilmestys, josta apostoli Johannes puhui ihaillen, 
on siinä, että Jumalan kaupungissa ei olekaan temppeliä. 
Olisimme voineet odottaa näkevämme siellä temppelin 
aivan, kuten Vanhan Testamentin päivinä. Mutta 
Uusi Jerusalem ei kuitenkaan tarvitse temppeliä, sillä 
koko kaupunki on Kaikkivaltiaan Jumalan ja Karitsan 
asuinpaikka. Tämä on niin suurenmoista! 

Toisin sanoen Hänen läsnäolonsa on kaikkialla 
tässä kaupungissa; koko kaupunki on Hänen 
temppelinsä. Tämä tuo mieleeni sen, mitä Jeesus 
sanoi, kun Hän tapasi naisen Sykarissa, Samarian 
kaupungissa. Nainen oli juuri sanonut, “Meidän 
isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja 
te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee 
kumartaen rukoilla” (Johannes 4:20). Joten Jeesus 
vastasi hänelle, “…tulee aika ja on jo, jolloin totiset 
rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä 
senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo” (Johannes 
4:23). Miksi? Koska hengessä he voisivat kokea 
Jumalan läsnäolon missä vain, aivan kaikkialla. 

Minne tahansa menetkään tänään, sinä kannat 
Hänen läsnäoloaan sinun sisälläsi ja mukanasi. Nyt 
voit paremmin ymmärtää apostoli Paavalin sanat 
Apostolien teoissa 17:28: “sillä hänessä me elämme 
ja liikumme ja olemme...” Me emme ole erillään tai 
jotenkin irrallaan Hänestä. Emme etsi tai yritä löytää 
Häntä; me olemme Hänessä ja Hänen kanssaan, 

PALVO HÄNTÄ MISSÄ VAIN, MILLOIN 
VAIN

Mutta temppeliä minä en siinä 
nähnyt; sillä Herra Jumala, 

Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja 
Karitsa (Ilmestyskirja 21:22).
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Filippiläiskirje 3:3; Heprealaiskirje 13:15  

ja Hän on meissä ja meidän kanssamme ja meidän 
puolellamme! Missä tahansa olet tai minne tahansa 
menet, sinä elät ja liikut Hänessä. 

Tämä sama apostoli sanoi Roomalaiskirjeessä 1:9, 
“Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen 
hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, 
kuinka minä teitä lakkaamatta muistan.” Näetkö, 
miten Paavali toimi? Hän palveli Jumalaa ”hengessään”, 
Hänen Poikansa Evankeliumissa. Tämä sana ”palvella” 
viittaa itse asiassa ”palvomiseen”. Voimme siis palvoa 
Häntä missä vain, milloin vain. 

Tämä eroaa Vanhasta Testamentista, jossa 
ihmisten täytyi mennä oikeaan paikkaan uhraamaan 
oikeanlaisia uhreja. Jos he eivät menneet oikeaan 
paikkaan, uhrilahjaa ei hyväksytty. Itse asiassa, kun uusi 
temppeli rakennettiin Samariaan, Jumala tuli vihaiseksi, 
koska Hänen ohjeidensa mukaan temppelin kuului 
sijaita ainoastaan Jerusalemissa. Mutta Kristuksessa 
Jeesuksessa me palvomme Jumalaa hengellämme. 
Halleluja! 

Nosta nytkin kätesi ja palvo Herraa, ja uhraa 
Hänelle suloiselta tuoksuva uhrilahja. Palvo Isää omalta 
paikaltasi, Hänen Sanansa mukaan. 

Rakas Isä, palvon ja rakastan sinua hengestäni 
käsin. Palvon sinua, iankaikkinen kunnian Kuningas; 
ainoa viisas ja todellinen Jumala, armollinen ja 
hyväntahtoinen, aina rakastava ja anteeksiantava. 
Rakastan sinua Herra ja kiitän sinua Uuden 
Testamentin siunauksista Kristuksessa Jeesuksessa. 
Halleluja! 

RUKOUS
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Kun Jumala antaa profetaalisen sanan, se tulee 
toteutumaan huolimatta siitä, uskotko sinä sen 

vai et. Ajattelepa tätä: Jeesus sanoi Simon Pietarille, 
“Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin 
kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät” (Matteus 
26:34). Uskoiko Pietari näitä sanoja? Ei! Päinvastoin, 
hän väitti vastaan, “Vaikka minun pitäisi kuolla sinun 
kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä tai hylkää…” 
(Matteus 26:35 AMPC). 

Mutta toteutuivatko Jeesuksen sanat? Kyllä! Pietari 
kielsi Jeesuksen eikä tunnustanut Häntä. Itse asiassa 
eräässä tilanteessa Pietari jopa kirosi ja vannoi, ettei 
tuntenut Jeesusta. Entäpä tarina Juudaksesta? Kun 
Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että yksi heistä tulisi 
pettämään Hänet, Juudas Iskariot ei hyväksynyt sitä, 
mitä Jeesus sanoi häntä koskien eikä ollut iloinen 
kuulemastaan.

Sitten Raamattu kertoo meil le Luukkaan 
evankeliumissa 22:3, että paha henki meni Juudas 
Iskariotiin. Kun se tapahtui, hän lähti Jeesuksen ja 
muiden opetuslasten luota ja meni sopimaan Jeesuksen 
pettämisestä ylipappien kanssa. Kun luet Raamatun 
kirjoituksia, löydät sieltä monia profetaalisia sanoja 
kuninkaille ja erilaisia profetioita kansoille. Huolimatta 
siitä, uskoivatko kuninkaat ja kansat näitä profetaalisia 

KUN JUMALA PUHUU PROFETIASSA

Jos se ei tapahdu, mitä profeetta on 
puhunut Jumalan nimissä, silloin Jumala 
ei tietenkään ole ollut sen takana, vaan 
profeetta on keksinyt sen. Unohda hänet 

(5. Mooseksen kirja 18:22 MSG).
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Jesaja 55:11; 1. Timoteus 1:18; 2. Aikakirja 20:20

sanoja, ne toteutuivat kuitenkin joka tapauksessa. 
Mutta, kun sinä uskot profetaalisen sanan, tulet 

siunatuksi. Varsinkin silloin, jos profetiassa on kyse 
sinusta ja omasta edustasi. Esimerkiksi, kun Maria 
vastaanotti profetaalisen sanan Jeesuksen syntymää 
koskien, hän sanoi, “Tapahtukoon minulle Sanasi 
mukaan” (Luukas 1:38). 

Maria uskoi ja synnytti profetian mukaisesti Herran 
Jeesuksen Kristuksen (Luukas 2:6-7). Raamattu sanoo, 
“Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, 
mikä hänelle on tullut Herralta” (Luukas 1:45). Kun 
uskot, siunauksen sanat toteutuvat elämässäsi. Ero 
tulee kuitenkin siinä, kun Jumala puhuu profetaalisesti 
kotimaastasi, ajastasi tai elämäsi suunnasta, se tulee 
tapahtumaan, uskoitpa sen tai et. Joten se, mitä sinun 
tulisi tehdä on Sanan oppiminen ja sen ymmärtäminen. 
Löydä ja ota oma paikkasi profetaalisessa sanassa ja 
tulet olemaan aina voitokas. 

Olen löytänyt ja ottanut oman paikkani Kristuksessa; 
olen hallintavallassa. Jumalan kirkkaus tulee esiin 
minussa ja minun kauttani. Minusta tulee jatkuvasti 
vahvempi ja kasvan päivä päivältä väkevämmäksi 
Hengen avulla. Olen voitokas Sanan voimasta. Minun 
kauttani Evankeliumin totuus tulee julistetuksi tänään 
ja monet tulevat vastaanottamaan pelastuksen, 
parantumisen, siunauksia ja ihmeitä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kun luet tästä avausjakeestamme eteenpäin 
seitsemänteen jakeeseen, voit huomata, että 

nämä ”ennalta määrätyt uudet asiat”, joista Jesaja 
puhui, oli luotu profetaalisella sanalla: “Ne ovat luodut 
nyt [kutsuttu esiin profetaalisella sanalla]…” (Jesaja 
48:7 AMPC). 

Profetaalinen sana on Jumalan ”rhema”, joka 
on laitettu sinun suuhusi; ne ovat sanoja, joita puhut 
Jumalan puolesta. Nämä ovat lauseita, jotka Herra 
antaa sinulle Henkensä kautta. Ne kumpuavat esiin 
syvältä hengestäsi. Muista se, että sinun henkesi on 
luotu Jumalan Sanan kautta ja Sana elää sinussa (1. 
Pietari 1:23). 

Jumalan ”logos” Sana elää myös sinussa ja näkee, 
ymmärtää ja tietää kaikki asiat. “Sillä Jumalan sana 
on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään 
kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se 
erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 
sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä 
mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki 
on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, 
jolle meidän on tehtävä tili” (Heprealaiskirje 4:12-
13). Miten sitten saat nämä Jumalan Sanan näkemät, 
ymmärtämät ja tietämät asiat tulemaan toteen? Se 
tapahtuu profetaalisten sanojen kautta, jotka lausut 
sisälläsi olevan Pyhän Hengen vaikutuksesta. 

LAITA ASIAT KUNTOON 
PROFETAALISEN SANAN AVULLA

Sinä olet kuullut [näistä asioista 
etukäteen], nyt näet niiden toteutuvan. Ja 
etkö todistaisi, että näin on? Minä näytän 
sinulle tästä lähtien ennalta määrättyjä 
uusia asioita, jopa piilotettuja asioita 
[tallessa pidettyjä], joista sinä et ole 
mitään tiennyt (Jesaja 48:6 AMPC).

sunnuntai 26
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1. Korinttolaiskirje 2:9-13; 1. Korinttolaiskirje 14:39;
Joel 2:28

Tämän vuoksi Raamattu sanoo, “Ja on tapahtuva 
viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan 
Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne 
ja tyttärenne profetoivat…” (Apostolien teot 2:17 
KJV). Tämä ei koske ainoastaan henkilökohtaista 
elämääsi, vaan sinä voit ohjata koko maailman suuntaa 
profetaalisen sanan kautta. 

Esimerkiksi, kun kansakuntien hallitukset, 
teollisuusjohtajat ja muut ryhmittyvät käyvät 
Seurakuntaa vastaan, sinun tulee valita Hengen kautta 
oikeat sanat ja puhua niitä ääneen uskossa. Emme ole 
lamaantuneita, vaan me tiedämme, kuinka muuttaa 
tapahtumien kulkua ja saada asiat linjautumaan 
Jumalan täydellisen tahdon kanssa! Hän on lähettänyt 
meidät Hänen todistajinaan ja palvelijoinaan.

Jumala on laittanut Sanansa meidän sydämiimme 
ja suihimme ja lähettänyt meidät pelastajina 
maailmaamme, aivan kuten profeetta Obadja sanoi, 
“Pelastajat nousevat Siionin vuorelle…” (Obadja 1:21). 
Laita sanojesi kautta — profetaalisten sanojen kautta 
— asiat kuntoon elämässäsi, kotonasi, palvelutyössäsi, 
työssäsi, liiketoimissasi, kaupungissasi ja kotimaassasi. 
Halleluja! 

Julistan, että Jeesus on Herra yli kaiken; Hän on 
Herra jokaisen hallituksen ja vallan ja mahdin ja 
herruuden yllä ja yläpuolella. Hän on jokaisen tässä 
ja tulevassa ajassa annetun nimen yläpuolella. Kristus 
hallitsee ja määrää minussa ja minun kauttani ja koko 
maailmassa. Aamen. 

TUNNUSTUS
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maanantai 27

Apostolien teot 28 kertoo meille Paavalin 
kokemuksista Maltan saarella, jonne hän 

ja hänen seurueensa olivat päätynyt haaksirikon 
seurauksena. Raamattu kertoo meille, että kun he 
olivat tällä saarella, Paavali paransi siellä Publiuksen 
isän. Publius oli sen saaren päämies. Raamattu sanoo, 
“Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja 
punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, 
rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi 
hänet” (Apostolien teot 28:8).

Huomaa, miten Henki ilmaisee tämän: siinä 
sanotaan, että Paavali rukoili, pani kätensä hänen 
päälleen ja paransi hänet. Jotkut ihmiset sanovat, 
“Meidän on oltava erittäin nöyriä ja varottava sanomasta, 
että olisimme parantaneet ketään, koska vain Jumala 
parantaa.” Mutta Jeesus käski meitä parantamaan 
sairaita. Hän sanoi tämän todella painokkaasti, “…
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa 
spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa” (Matteus 10:8).

Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumissa 9:1-2, 
“…niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille 
voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman 
parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan 
Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.” Hän 

HÄN TEKI MEISTÄ PARANTAJIA

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat…he panevat kätensä sairaiden 

päälle, ja ne tulevat terveiksi
 (Markus 16:17-18).
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Markus 16:17-18; Apostolien teot 8:6-8; Johannes 14:12

teki meistä parantajia. Halleluja! Lue Apostolien teot 
14, jossa Raamattu kertoo meille, että Paavali oli 
saarnaamassa Lystran kaupungissa ja näki siellä miehen, 
joka oli ollut syntymästään asti vammautunut ja hän 
paransi hänet (Apostolien teot 14:8-10). 

Yhdestoista jae sanoo, “Kun kansa näki, mitä 
Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat 
lykaoninkielellä, “Jumalat ovat ihmishahmossa 
astuneet alas meidän luoksemme”.” Huomaa tämä 
alleviivattu kohta: kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt. 
Meidän täytyy ymmärtää, että tämä on Hengen 
kerrontaa ja kuvausta siitä, mitä tapahtui. Henki sanoo, 
että Paavali teki sen. 

Sinä et ole tavanomainen ihminen; sinä olet 
jumalallinen paketti täynnä voimaa, olet voimallinen 
siunaamaan ja parantamaan ympärilläsi olevaa 
maailmaa. Kun julistat Evankeliumia, tee kuten Jeesus 
neuvoi meitä tekemään: paranna sairaita, herätä 
kuolleita ja puhdista spitaalisia. Kätesi ovat parantavat 
kädet; ne välittävät Jumalan voimaa. Sinun kauttasi 
Hänen jumalallinen läsnäolonsa tulee ilmi ympärilläsi 
oleville ihmisille. 

On niin suuri siunaus saada olla Jumalan siunausten 
jakelijana! Olen Jumalan ojennettu käsivarsi, joka 
parantaa sairaita, herättää kuolleita, puhdistaa 
spitaalisia ja tuo pelastuksen monille. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Toisen aikakirjan luvussa 5 Raamattu kuvaa 
meille erityislaatuisen hetken, kun Salomon 

temppeli vihittiin käyttöön. Veisaajat löivät kymbaaleja 
yhteen ja soittivat kanteleita kiittäen ja uhraten 
ylistystä Herralle. Raamattu kertoo, että kaikki papit 
kerääntyivät yhteen, “Ja kaikki leeviläiset veisaajat, 
Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja veljinensä, 
seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina 
kymbaaleineen, harppuineen ja kanteleineen itään 
päin alttarista, ja heidän kanssaan sata kaksikymmentä 
pappia, jotka puhalsivat torviin” (2. Aikakirja 5:12). 

He kaikki iloitsivat Herran edessä. Kolmastoista 
jae sanoo, “...yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään 
Herraa ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet 
soivat ja viritettiin Herran ylistys: “Sillä hän on hyvä, 
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” Nämä 
ovat hengellisiä uhrilahjoja! He tekivät täsmälleen sen, 
mitä Jumala tahtoi. Eläinten surmaaminen seremonian 
aikana ei tuonut kirkkautta. Mutta kun he uhrasivat 
hengellisiä uhrilahjoja Jumalalle, Raamattu kertoo, että 
“…silloin pilvi täytti huoneen, HERRAN temppelin” 
(2. Aikakirja 5:13).

Toisen aikakirjan 20 luku kertoo, kuinka Juuda oli 
vihollisten ympäröimänä. Joosafat teki sitten jotain. 
Raamattu sanoo, “…ja neuvoteltuaan kansan kanssa 

YLISTYKSEN UHRAAMISTA
Uhratkaamme siis hänen kauttansa 

Jumalalle joka aika kiitosuhria, 
se on: niiden huulten hedelmää, 
jotka hänen nimeänsä julistavat 

(Heprealaiskirje 13:15).

tiistai 28
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hän asetti veisaajat veisaamaan HERRALLE ylistysvirsiä 
pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä 
sanoen: kiittäkää HERRAA, sillä hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti” (2. Aikakirja 20:21). Veisaajat johtivat 
taistelua. Ja miten heidän vastustajilleen kävikään?

Raamattu kertoo, “…ruumiita makasi maassa, 
ei kukaan ollut pelastunut” (2. Aikakirja 20:24). 
Halleluja! Kun kohtaat vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, 
ylistä Herraa pyhässä kaunistuksessa, siunaa Hänen 
Nimeään ja tunnusta sitä, että Hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti. Julista koettelemusten keskellä, että 
Hänen uskollisuutensa kestää sukupolvesta toiseen. 
Tämä on virkasi Kristuksen pappina; sinun tulee aina 
tarjota palvonnan ja ylistyksen uhrilahjoja Jumalalle: 
“Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka 
aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, 
jotka hänen nimeänsä ylistävät” (Heprealaiskirje 
13:15). 

Herra, palvon sinua suuruutesi tähden, armosi 
pysyy iankaikkisesti. Olet hyvä, olet lempeä, olet 
oikeudenmukainen ja olet vanhurskas. Olet korotettu 
kaiken yläpuolelle, eikä ole toista vertaistasi. Kaikki 
valta ja voima ja kunnia kuuluvat sinulle. Olet suurin; 
Nimesi on kaikkien muiden nimien yläpuolella. 
Hallitset taivaassa ja maan päällä. Halleluja!  

TUNNUSTUS
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Raamatun uuden kansainvälisen käännöksen 
(NIV) suomennos kuuluu, “Kun olette 

vastaanottaneet Kristuksen Jeesuksen Herrananne, 
jatkakaa elämäänne hänessä.” Olennainen kysymys 
olisi nyt kysyä, ”Jos tässä puhutaan Kristuksesta 
ihmisenä, miten voisi olla mahdollista vaeltaa tai 
elää toisessa ihmisessä?” Mutta on toki ilmeistä, ettei 
Kristus ole ainoastaan Jeesus-niminen mies tai vain 
Seurakunnan pää Kristuksen ruumiissa, vaan Kristus 
on myös paikka! 

Kun Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
14:2, “…minä menen valmistamaan teille sijaa…”, 
tämän paikan nimi on ”Kristus”. Se on uusi kotisi ja uusi 
ympäristösi. Siksi tässä seuraavassa Kolossalaiskirjeen 
jakeessa sanotaan, “juurtuneina häneen ja hänessä 
rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille 
on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne siellä 
ylitsevuotavainen” (Kolossalaiskirje 2:7). Tähän 
paikkaan viitataan tässä yhteydessä sanalla ”siellä” ja 
vieläpä ”yltäkylläisesti”, mikä tarkoittaa ylitsevuotavaa 
kiitosta ja iloa Kristuksessa. Halleluja! 

Meille kerrotaan heprealaiskirjeen luvussa 12:22: 

KRISTUS ON IANKAIKKISUUS
Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet 
Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin 
vaeltakaa hänessä (Kolossalaiskirje 2:6).

keskiviikko 29
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“vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja 
kymmenien tuhansien enkelien tykö.” Kaikki pyhät 
kirkkaudessa ovat siellä.

Jumalan suunnitelmana on, että Hän kokoaa kaiken 
Kristukseen. Raamattu sanoo, “siitä armotaloudesta, 
minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on 
taivaissa ja mitä on maan päällä” (Efesolaiskirje 1:10). 
Kristus on iankaikkisuus! Nyt kun olet Kristuksessa 
(2. Korinttolaiskirje 5:17), sinä elät iankaikkisuudessa. 
Sinulla on iankaikkinen elämä. Olet siirtynyt ajasta 
ajattomuuteen. Kunnia Jumalalle! 

Olen siirtynyt ajasta ikuisuuteen, ajattomuuteen 
ja jatkuvaan jalostumiseen. Kristuksessa minulla 
on terveyttä, iloa, rauhaa, menestystä, voimaa, 
vaurautta, kauneutta ja elämää ikuisesti! Hänessä 
on perintöni ja jumalallisen määräysvaltani ja 
voimani lähde. Hallitsen Hänen kauttaan Saatanan ja 
pimeyden joukkojen ylitse. Siunattu olkoon Jumala!  

TUNNUSTUS
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Jeesus sanoi, “…niinkuin Isä on lähettänyt 
minut, niin lähetän minäkin teidät” (Johannes 

20:21). Hän lähetti meidät Hengen täyteydessä 
(Johannes 3:34); ja näin ollen meidän on tuotettava 
kestäviä tuloksia kantaessamme vanhurskauden 
hedelmää. Jeesus sanoi, “Te ette valinneet minua, vaan 
minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte 
ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne 
pysyisi…” (Johannes 15:16). 

Näinä viimeisinä päivinä Evankeliumin Sana 
tavoittaa paljon ihmisiä; me tuotamme paljon 
hedelmää. Mutta näiden hedelmien tulee pysyä. Emme 
voi vain jatkaa heti matkaa, kun olemme tuoneet 
ihmiset sisälle Kristukseen. Meidän täytyy pitää heistä 
huolta. Raamattu sanoo, “Mutta muutamien päivien 
kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle: Lähtekäämme 
takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme 
julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten 
heidän on” (Apostolien teot 15:36). 

Kun ihmiset antavat sydämensä Herralle, he ovat 
kuin vastasyntyneitä vauvoja. Sen tähden Raamattu 
sanoo, että vastasyntyneinä heidän kuuluisi haluta 
Sanan väärentämätöntä maitoa, että he sen kautta 
kasvaisivat pelastukseen (1. Pietari 2:2). Heidän täytyy 

SINUN HEDELMÄSI TULEE PYSYÄ 
Ottakaa vaari itsestänne, ettette 
menetä sitä, minkä me olemme 
työllämme aikaansaaneet, vaan että 
saatte täyden palkan (2. Johannes 1:8).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 5:22-6:1-9 & Jesaja 29-30

Johannes 2:1-11 & 1. Kuningasten kirja 5

2. Korinttolaiskirje 11:2-4; Heprealaiskirje 6:10  

kasvaa ja juurtua Kristukseen. Joten sinun täytyy 
jatkaa Sanan opetusta, rohkaista heitä ja rukoilla 
heidän puolestaan, kunnes Kristus saa heissä sellaisen 
muodon, josta Paavali puhuu Galatalaiskirjeessä 4:19. 

2. Korinttolaiskirjeessä 11:3-4, apostoli Paavali 
näyttää meille, miten Saatana voi käyttää hyväkseen 
heitä, jotka eivät ole vielä vankasti juurtuneet Sanaan. 
Saatana voi pettää heidät, aivan kuten hän petti 
Eevan. He voivat kiinnostua muista, jotka saarnaavat 
erilaista sanomaa tai he voivat joutua muiden 
henkien johdattamiksi. Sinun tulee olla pitkäjänteinen 
Evankeliumin työssäsi. Älä luovuta ennen kuin näet, 
että he, joille olet kertonut ilosanoman, seisovat 
vankalla perustalla Kristuksessa, tukevasti juurtuneina 
ja ankkuroituneina Häneen. Sitten he ovat valmiita 
puolestaan voittamaan uusia sieluja.

Rakas Isä, kiitos suuresta voitettujen sielujen sadosta, 
jonka saamme korjata näinä lopun aikoina. Tämä 
on kaikkialla maailmassa evankelioivien lastesi 
työtä. Rukoilen hiljattain kääntyneiden ihmisten 
puolesta, että Kristus saisi asua heidän sydämissään 
uskon vaikutuksesta. Rukoilen, että he juurtuvat 
rakkauteesi niin, että ymmärtävät sinun ihmeellisen 
rakkautesi syvyyden ja suuruuden. Rukoilen,että he 
olisivat täynnä kaikkea Jumalan täyteyttä. 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
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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 
er inäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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