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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	5,900	eri	 kielellä	

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2022 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-



Nimi:
Kotiosoite:     

Puhelinnumero:     
Puhelinnumero:       
       
Sähköpostiosoite:      
Työosoite:      
      
KUUKAUDEN TAVOITTEET:

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
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Miten ihmeellistä tämä onkaan! Näissä jakeissa 
ei puhuta meistä Seurakuntana, vaan 

Ahdistuksen ajan pyhistä. Tämä tulee tapahtumaan 
Suuren Ahdistuksen aikana. Me olemme jo menneet 
taivaaseen siinä vaiheessa, kun näillä pyhillä tulee 
olemaan oma roolinsa tässä hengellisessä konfliktissa, 
kuten avausjakeessamme mainittiin. Todellinen taistelu 
tapahtuu silloin kuitenkin enkelien toimesta ja sen 
johtajana toimii Ylienkeli Miikael.

Ylienkeli Miikael ei taistele Seurakunnan puolesta. 
Raamattu näyttää meille, että hän taistelee Israelin 
puolesta. Danielin kirjan jakeessa 12:1 sanotaan, 
“Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, 
joka seisoo sinun kansasi lasten suojana…” Jos 
jatkat lukemista aina jakeeseen 7 saakka, käy yhä 
selvemmäksi, että tässä on kyse Israelista. Enkelit 

AUKTORITEETTIMME KÄYTTÄMINEN

 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa 
sanovan: “Nyt on tullut pelastus 
ja voima ja meidän Jumalamme 
valtakunta ja hänen Voideltunsa 
valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, 
joka yöt ja päivät syytti heitä meidän 
Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja 
he ovat voittaneet hänet Karitsan veren 
kautta ja todistuksensa sanan kautta, 
eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, 
vaan olleet alttiit kuolemaan asti 

(Ilmestyskirja 12:10-11).

perjantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:1-17 & Joosua 10-12

Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmi 104

Luukas 10:18-19; Psalmi 149:5-9; Efesolaiskirje 2:5-6

taistelevat meidän puolestamme ainoastaan vain niissä 
asioissa, joista emme ole itse tietoisia tai joille emme 
tee itse mitään. Muutoin he vain toimivat yleisellä 
tasolla puolestamme (Heprealaiskirje 1:14).

Enke l i en  e i  t a r v i t s e  t a i s t e l l a  me idän 
puolestamme, kun me käytämme Kristuksessa olevaa 
auktoriteettiamme. Miksi? Koska demonit polvistuvat 
käyttämämme auktoriteetin edessä, sillä me käytämme 
Jeesuksen Nimeä. Hänen Nimensä on kaikkia valtoja 
ja voimia sekä jokaista nykyisessä ja tulevassa 
maailmanajassa mainittavaa nimeä suurempi! 

Meitä ei ole kutsuttu taistelemaan kristinuskossa 
demoneja vastaan. Me ajamme ne ulos: “Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni 
he ajavat ulos demoneja…” (Markus 16:17 NKJV). Hän 
antoi meille kaikenkattavan auktoriteetin Saatanan ja 
kaikkien pahojen henkien ylitse. Ylistys Jumalalle!

Minut on istutettu yhdessä Kristuksen kanssa 
taivaallisiin, kaikkien valtojen, voimien ja tämän 
maailman pimeyden hallitsijoiden yläpuolelle. 
Minun auktoriteettini on siunatun Herran Jeesuksen 
Kristuksen auktoriteetti - ainoan tosi Jumalan! Siksi 
julistan nyt Herran Jeesuksen Nimessä, että minulla 
on voima ylitse Saatanan, pahojen henkien ja kaikkien 
niiden tekojen. Murran niiden vaikutuksen maailman 
kansakuntien johtajista ja heidän toimistaan niin, että 
Herran Nimi tulee kirkastetuksi. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Luimme aiemman opiskelumme yhteydessä 
Ilmestyskirjan jakeet 12:10-11 ja huomasimme, 

että siinä viitattiin Suuren Ahdistuksen ajan pyhiin. 
Heitä koskien on kirjoitettu siitä, että he voittivat 
Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Sanaksi 
“todistus” käännetty sana on “marturia” (kreikkaa) ja se 
tarkoittaa raporttia, todistusta, merkintää ja todistetta. 

Seurakunnan aikakaudessa emme kuitenkaan 
enää yritä voittaa tai toivo voittavamme Saatanaa, 
demoneja sekä antikristuksen henkiä. Ei! Meitä 
koskien on kirjoitettu, että olemme jo voittaneet heidät 
yksinkertaisesti vain siksi, keitä me olemme, missä 
me olemme ja Hänen vuokseen, joka asuu meidän 
sisällämme! Me olemme Jumalasta, mikä tarkoittaa sitä, 
että olemme syntyneet Hänestä. Me polveudumme 
Hänestä ja olemme sen vuoksi yhtä Hänen kanssaan.

Toisekseen, olemme Kristuksessa ja istumme 
yhdessä Hänen kanssaan suuren kirkkauden, 
hallintavallan ja auktoriteetin paikalla. Kristus - 
Suurempi - elää meidän sisällämme. Raamattu sanoo, 
että Kristus teissä, kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 
1:27). Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi, “Iloitkaa, olen 
voittanut maailman” (Johannes 16:33 KJV). Hän, joka 
on voittanut heidät, on sinun sisälläsi ja sinä olet yhtä 
Hänen kanssaan. Sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin 
olemme tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Halleluja!

SYNNYIT VOITTAJAKSI

lauantai  2

 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja 
olette voittaneet heidät; sillä hän, joka 
teissä on, on suurempi kuin se, joka on 
maailmassa (1. Johanneksen kirje 4:4).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:18-36 & Joosua 13-15

Roomalaiskirje 6:1-11 & Psalmi 105

1 Johannes 5:4-5; 1. Korinttolaiskirje 15:57

Suurempi on Hän, joka on minussa, kuin hän, joka on 
tässä maailmassa! Kristus minussa on voittoni tämän 
maailman ylitse. Siksi maailmassa olevan pimeyden 
ja vaikeuksien mittakaavalla ei ole minulle mitään 
merkitystä: ne ovat minulle vain mahdollisuuksia 
tuoda esiin Jumalan kirkkautta ja vanhurskautta. Elän 
voitokkaasti ja hallitsen jokaisen sairauden, taudin, 
inflaation ja kauhun yläpuolella samalla, kun vaellan 
Jumalan Sanassa. Halleluja!

TUNNUSTUS

Maailmassa parhaillaan tapahtuvat asiat ilmaisevat 
sen, että nämä ovat koetuksen aikoja. Monet ovat 
hämillään, suunniltaan ja suuren epätietoisuuden 
vallassa oman terveytensä, taloutensa, työnsä ja 
liiketoimintansa suhteen. Mutta sinut on kutsuttu 
elämään tämän kaiken yläpuolella ja hallitsemaan tätä 
maailmaa. Anna tämän olla jatkuvan mietiskelysi kohde 
ja suuntunnustuksesi. 

Sano aina vähän väliä,  “Minä olen syntynyt 
Jumalasta. Olen voittanut tämän maailman, sillä 
suurempi on Hän, joka on minussa, kuin hän, joka 
on tässä maailmassa!” Älä salli olosuhteiden tulla 
muuttamaan ajatteluasi. Sinä olet voittaja Kristuksessa 
Jeesuksessa. Olet syntynyt voittajaksi. Sinä olet voittanut 
maailman ja sen kaikki järjestelmät, epäkohdat, valheet, 
petokset, korruptiot ja kaikki turmelevat vaikutukset. 
Kunnia Jumalalle!
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sunnuntai 3
ILOITSE JA OLE KIITOLLINEN

Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 
antakaamme kunnia hänelle, sillä 
Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen 
vaimonsa on itsensä valmistanut 

(Ilmestyskirja 19:7).

Todellinen kristinusko on Jumalan Sanassa 
elämistä uskon kautta, missä olet ikuisesti 

kiitollinen ja annat Jumalalle kaiken kunnian Hänen 
elämästään, joka on sinussa. Kyvykkyytesi kiitollisuuden 
ilmaisemiseen toimii avaimena suurenmoisuuteesi. 
Daavid ei koskaan häpeillyt tai pelännyt ilmaista 
avoimesti kiitollisuuttaan Herralle. Hän ilmaisi 
kiitollisuutensa usein lauluin ja psalmein. Ei siis 
ihmekään, että hän eli niin suurenmoisen elämän.

E rään  ke r ran ,  kun  mie t i ske l in  Her ran 
suurenmoisuutta ja kiitin Häntä kaikesta siitä, mitä Hän 
on tehnyt, tulin johdatetuksi erään Daavidin psalmin 
äärelle. Tämä psalmi löytyy 1. Aikakirjan luvusta 16. 
Siinä sanotaan, “Silloin, sinä päivänä, ensi kerran 
Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään 
Herraa näin: Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen 
nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi 
kansojen keskuudessa” (1. Aikakirja 16:7-8). Tämä 
on niin kaunista.

Kun ymmärrämme todella kaiken sen, mitä Herra 
on tehnyt meidän puolestamme maailmassa, joka 
on niin julma ja pimeä, ja miten Hän on kirkastanut 
Jeesuksen aivan poikkeuksellisella tavalla meidän 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:37-62 & Joosua 16-19

Roomalaiskirje 6:12-23 & Psalmi 106

Psalmi 103:1-3; Psalmi 107:1; Efesolaiskirje 5:20; 
Psalmi 32:11

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet 
antanut minulle voiton tämän maailman ja sen 
kaikkien järjestelmien ylitse sekä välittänyt henkeeni 
sen uskon, joka voittaa tämän maailman. Olet 
kirkastanut Herran Jeesuksen Nimen elämässäni 
ja tuonut kauttani pelastuksen monille. Julistan 
sinun tekojasi ja elämässäni olevaa suurenmoista 
voimaasi kaikille. Kiitän sinua kaikesta armostasi ja 
rakkaudestasi, jotka ovat uusia joka aamu! Sinun 
Nimesi on ylistetty ja kirkastettu iankaikkisesti 
taivaassa ja kaikkialla maan päällä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS

elämissämme, voimme olla ainoastaan täynnä 
kiitollisuutta Häntä kohtaan. Älä elä niin kuin ne 
ihmiset, jotka ovat täysin sokeita heissä ja heidän 
ympärillään tapahtuville hyville asioille, joista heidän 
tulisi olla oikeasti kiitollisia.

NIV-Raamatunkäännös ilmaisee avausjakeemme 
alleviivatun osan näin, “Riemuitaan ja ollaan iloisia 
ja annetaan Hänelle kunnia!” Meidän tulisi aina 
ylistää Herraa julistaen, että Hän on Se, joka on 
antanut meille voiton maailman ja sen järjestelmien 
ylitse. Hän on korottanut Jeesuksen Nimen meidän 
elämissämme ja Hän levittää kauttamme pelastusta 
kaikkeen maailmaan. Luota Häneen koko elämälläsi 
ja ole päivittäin täynnä kiitollisuutta Häntä kohtaan.



12 finnish

maanantai 4

Matteuksen evankeliumin 17. luvussa kerrotaan 
meille siitä, miten Pietari, Jaakob ja Johannes 

olivat Jeesuksen kanssa Kirkastusvuorella. Kun he 
olivat siellä, Mooses ja Elia ilmaantuivat paikalle ja 
Jumalan pilvi verhosi heidät aivan yhtäkkiä (Matteus 
17:5). Kyseessä oli tämä sama pilvi, josta puhuttiin jo 
2. Mooseksen kirjan jakeissa 13:21 ja 16:10 (opiskele 
molemmat viittaukset).

Näemme avausjakeessamme hyvin merkittävän 
tapahtumaketjun: israelilaiset näkivät 40 vuoden ajan 
Jumalan kirkkauden pilven päivisin telttamajan yllä ja 
öisin taas tulipatsaan. Tämä on todella merkittävää 
sen vuoksi, mitä Jesajan kirjassa 63:9 KJV sanotaan, 
“Kaikissa heidän koettelemuksissaan tuli Hänkin 
koetelluksi ja Hänen läsnäolonsa Enkeli pelasti 
heidät: rakkaudessaan ja myötätunnossaan Hän 
pelasti heidät ja kantoi heitä; hän kuljetti heitä 
kaikkina muinaisina päivinä.”

Seuraava jae kertoo meille, että Hänen Läsnäolonsa 
Enkeli on Pyhä Henki: “Mutta he niskoittelivat ja 
saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; 
ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse 
soti heitä vastaan” (Jesaja 63:10). Hän oli Se, joka oli 
heidän kanssaan kirkkauden pilvessä. Raamattu sanoo 
vielä 1. Korinttolaiskirjeen jakeissa 10:1-2, “Sillä minä 
en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että 
isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki 

KIRKKAUDEN PILVI

 Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen 
päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde 
kaikkien israelilaisten silmien edessä; 

näin oli koko heidän vaelluksensa ajan 
(2. Mooseksen kirja 40:38).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 10:1-24 & Joosua  20-22

Roomalaiskirje 7:1-11 & Psalmi 107

meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen 
pilvessä ja meressä.” Miten merkittävää tämä onkaan!

Meille kerrotaan 2. Aikakirjan jakeissa 5:1-
14 todella mielenkiintoinen kertomus: Salomo oli 
rakentanut Jumalan temppelin ja pappien tehtävänä 
oli siirtää Jumalan Liitonarkki vanhasta telttamajasta 
tähän uuteen Salomon rakentamaan temppeliin. Kun 
Liitonarkkia tuotiin sisään, tämä sama kirkkauden pilvi 
täytti koko temppelin niin suurissa määrin, että siellä 
olleet papit eivät voineet enää seistä palvelemassa 
Jumalaa Pyhässä Paikassa. Halleluja!

Tämä sama kirkkaus on nyt sinussa ja verhoaa 
sinua tänäänkin, sillä sinä olet Liitonarkin kantaja. 
Jumalan arkki on tänään sydämessäsi, sillä Hänen 
Sanansa on kirjoitettu sinun sydämeesi (Jeremia 31:33, 
Heprealaiskirje 8:10). Kirkkaus on Sanassa. Aina 
niin kauan kuin pidät Jumalan Sanaa sille kuuluvalla 
paikalla omassa elämässäsi, tulet myös olemaan 
verhottuna tähän kirkkauden pilveen, jossa olet 
suojattuna kaikelta pahalta ja tässä maailmassa olevalta 
turmeltuneisuudelta. Ylistys Jumalalle! 

Pyhä Henki, kirkkauden Henki, elää minun 
sisälläni. En ole ainoastaan vain täysin verhottuna 
Hänen kirkkauteensa, vaan kannan sitä kaikkialle 
mukanan i  tehdäksen i  va iku tus ta  omaan 
maailmaani. Tämä kirkkaus säteilee jopa juuri 
nyt hengestäni käsin läpäisten koko kehoni ja 
vaikuttaen kaikkeen ympärilläni olevaan. Tämän 
maailman turmeltuneisuudella ja korruptiolla ei ole 
mitään vaikutusta minuun, sillä minä elän Jumalan 
kirkkaudessa. Halleluja!

TUNNUSTUS 

2. Aikakirja 5:11-14; Matteus 17:5
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tiistai 5

Ihmishenki on todella voimallinen ja sillä 
on aivan mittaamattoman suuri luova ja 

mielikuvituksellinen kyky. Muista, että ihminen luotiin 
Jumalan kuvaksi. Hän näyttää Jumalalta ja toimii kuin 
Jumala. Siksi me sanomme, “Sinun mielikuvitus-voimasi 
on sinun luova kykysi.”

Kun tiedät tämän, sinun tulisi kuvitella ainoastaan 
positiivisia lopputuloksia. Kieltäydy murehtimasta 
minkään asian vuoksi. Huoli auttaa sinua kuvittelemaan 
pahinta mahdollista lopputulemaa. Huoli auttaa 
sinua kuvittelemaan negatiivisia mahdollisuuksia ja 
sinun mielikuvituksesi tuotteet näiden negatiivisten 
mahdollisuuksien suhteen terävöittävät niitä vain 
entisestään. Huoli auttaa pelkojasi tulemaan toteen.

Siksi Jumala kehottaa meitä olemaan huolestumatta 
ja murehtimatta minkään asian vuoksi (Filippiläiskirje 
4:6). Saatat ehkäpä sanoa, että “Entäpä sitten, jos 
jokin asia on mennyt vikaan, eikö minun tulisi olla siitä 
huolissani?” Ei! Kieltäydy vain aivan yksinkertaisesti 
murehtimasta! Kun murehdit jotain asiaa, asetat samalla 
ympärillesi magneettisen voiman, joka vetää luoksesi 

KUVITTELE AINOASTAAN POSITIIVISIA 
LOPPUTULOKSIA

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

(Efesolaiskirje 3:20).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 10:25-42 & Joosua 23-24

Roomalaiskirje 7:12-25 & Psalmi 108

Matteus 12:35-36; Filippiläiskirje 4:8; Sananlaskut 4:23-24

kaikki ne asiat, jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa sen 
suhteen, mitä olet murehtinut.

Älä koskaan kuvittele, että vuokrasopimuksesi 
irtisanottaisiin, koska sinulla on vuokrarästejä. Älä 
koskaan kuvittele itseäsi saamassa potkuja töistä. Älä 
murehdi tai panikoi sitä, että rahaa ei olisikaan saatavilla 
niitä asioita varten, joita sinun täytyy toteuttaa. Älä 
murehdi sitä, että kokemasi kipu olisi ehkä merkki 
jostain vakavammasta kuin mitä olit ymmärtänytkään 
tai jonkin parantumattoman taudin aiheuttamaa. 
Älä koskaan pidä tai muotoile mielessäsi tällaisia 
negatiivisia kuvitelmia. Kuvittelemasi asiat käyvät 
toteen. Pidä mielesi ainoastaan Jumalan Sanassa ja 
anna sen kontrolloida omia odotuksiasi.

Minulla on kyky visualisoida ja siksi voin luoda 
mieleeni kuvia Jumalan Sanan mukaisista suurista ja 
kirkkaudentäyteisistä mahdollisuuksista sekä puhua 
niitä myös esiin. Joten puhun esiin rauhaa, vaurautta, 
jumalallista terveyttä, pelastusta ja voittoja sekä 
vaellan Kristuksessa olevan perintöni todellisuudessa. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 6

Herra Jeesus kertoo Johanneksen evankeliumin 
jakeessa 4:23 pääpiirteittäin siitä, että 

todellinen palvonta on sitä, joka tapahtuu hengessä 
ja totuudessa. Ei ole olemassa mitään muuta tapaa. 
Herran palveleminen täytyy tapahtua sinun hengestäsi 
käsin ja Hänen Sanansa mukaisesti. Hänen Sanansa 
antaa meille ohjausta sekä kuvailee Valtakunnan 
järjestyksen palvelemisen ja ylistämisen suhteen.

Et anna Jumalalle sitä, mitä itse valitset tai mistä 
satut itse pitämään. Annat Jumalalle sitä, mitä Hän on 
Itse pyytänyt ja sellaisella tavalla, miten Hän on sitä 
pyytänyt. Sinä palvelet Jumalaa Hänen vaatimustensa 
mukaisesti, et siis omien tunteidesi mukaisesti. On 
toki olemassa sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, että 
“Jokainen voi palvella Jumalaa omalla tavallaan!” Tämä 
ei ole kuitenkaan totta. Kun opiskelet Raamattua, tulet 
huomaamaan, että ne ihmiset, jotka yrittivät palvella 
Jumalaa omilla tavoillaan, tulivat tapetuiksi tai Jumalan 
nuhtelemiksi.

1. Mooseksen kirjan luvussa 4 kerrotaan meille 
tarina Kainista ja Aabelista, kahdesta veljeksestä, jotka 
toivat Herralle omat uhrinsa. Kain toi itse valitsemansa 

JUMALAN PALVELEMINEN OIKEIN

Silloin Samuel sanoi: “Haluaako Herra 
polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin 
kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? 
Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri 
ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten 

rasva (1. Samuelin kirja 15:22).
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uhrin, kun taas Aabel toi sitä, mitä Jumala oli pyytänyt 
uhrattavaksi. Aabelin uhri hyväksyttiin, mutta Kainin 
uhri torjuttiin. Kun Herra näki Kainin vihastuneen tästä, 
Hän torui häntä sanoen 1. Mooseksen kirjan jakeessa 
4:7 KJV, että “Jos sinä toimit hyvin, niin eikö sinua 
hyväksyttäisi?”

Entäpä sitten Mooses, joka sen sijaan, että hän 
olisi puhunut kalliolle, löikin sitä? Vettä tuli siitä kyllä 
ulos ja ihmiset joivat kyllikseen, mutta Jumala ei ollut 
tyytyväinen ja Hän nuhteli Moosesta (4. Mooseksen 
kirja 20:1-12, 5. Mooseksen kirja 4:21-22). Ussa taas 
tuli tapetuksi silloin, kun hän yritti palvella Jumalaa 
tasapainottamalla Jumalan horjuvaa Liitonarkkia 
Naakonin puimatantereella (2. Samuel 6:6-7).

Jos tahdot palvella Jumalaa oikein, niin anna silloin 
enemmän huomiotasi Sanan opiskelulle. Jumala tulee 
antamaan sinulle Hengen viisautta ja näkökykyä siihen, 
miten voit palvella Häntä oikein puhtaalla sydämellä 
ja tahtovaisella mielellä.

Rakas Isä, minä palvon sinua hengessä ja totuudessa. 
Rakastan sinua koko sydämeni pohjasta ja tulen 
opiskelemaan Sanaasi niin, että vaellan aina sinun 
totuudessasi ja palvelen sinua sen mukaisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumalan Sana on aivan kaikki kaikessa. Jeesus 
toisti tämän asian avausjakeessamme, kun Hän 

nuhteli Marttaa siitä, että tämä antoi niin monien 
asioiden vaivata ja rasittaa häntä. Jeesus sanoi, että 
vain yksi asia on tarpeen. Tämä asia on Jumalan Sana ja 
hänen sisarensa Maria kohdisti huomionsa juuri siihen.

Mitä Jumala teki silloin, kun maailma oli yhtä 
kaoottista massaa, tyhjä ja pimeydessä? Hän ei 
kutsunut enkeleitä paikalle korjaus- ja rakennustöihin; 
Hän ei myöskään alkanut korjaamaan sitä yrittäen 
tehdä jotain omilla käsillään. Hän vain puhui ja sanoi, 
“Tulkoon valo”, ja niin valo tuli (1. Mooses 1:3).

Sanat ovat voimakkaita, mutta Jumalan Sana on 
kaikkivoipa. Muista tämä aina. Kun sinä uudestisynnyit, 
sinä synnyit silloin Jumalan Sanasta: “Te, jotka 
olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta” (1. Pietari 1:23). Sinä olet 
Jumalan Sanan jälkikasvua ja sinut on kutsuttu 
elämään Jumalan Sanassa. Sinut on rakennettu ja 
sinua rakennetaan jatkuvasti Sanan kautta. Sinä asut 
Jumalan Sanassa ja Sana asuu sinussa. Jumala sanoo 
nyt, että anna tämän sinut muovanneen Sanan virrata 
suustasi ulos.

Kun sanomme, että “puhukaa sanoja”, kyse ei ole 
aivan mistä tahansa sanoista, joita sinun tulisi puhua. 

PUHU “SANAA”

Vain yksi on tarpeen. Maria on 
valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta 

häneltä pois
 (Luukkaan evankeliumi 10:42).

torstai  7
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Kyse on “Jumalan Sanasta”. Hengen todellisuudessa 
Jumalan Sana on kaikki, mitä tarvitaan. Joten pidä 
siis Jumalan Sana omassa hengessäsi, anna sen asua 
sisälläsi runsaana (Kolossalaiskirje 3:16) sekä tulla myös 
ulos suustasi. Sinun suussasi oleva Jumalan Sana on 
yhtä kuin Jumala puhumassa.

Kun kasvat Jumalan Sanassa, niin silloin kaikki 
ajatuksiisi ja mielikuvitukseesi muodostuvat ja tulevat 
asiat ovat yhtenäisessä linjassa Jumalan Sanan 
kanssa. Silloin tulet huomaamaan sen, että elämäsi 
on Jeesuksen tavoin Jumalan Sanan esiin tulemista ja 
ilmestystä Sanasta. Halleluja!

Otan oman paikkani auktoriteettiasemassa ja 
hallitsen Jeesuksen Nimessä sanojen avulla yli 
kaikkien olosuhteiden. Kieltäydyn antamasta 
periksi vastakkaisille tuulille ja puhun ainoastaan 
vain oikeita sanoja aikaansaaden näin muutoksia 
omassa perheessäni, terveydessäni, liiketoimissani 
ja palvelutyössäni. Maailma on alamaisena minulle. 
Vaellan vanhurskaudessa ja teen vanhurskauden 
tekoja. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jos me palvomme ja ylistämme Herraa oikealla 
tavalla, millä tarkoitan sitä, että teemme sen 

Hänen Sanansa mukaisesti, tulemme kokemaan Hänen 
kirkkauttaan ja paistattelemaan siinä sillä tavoin kuin 
Hän on meidän kohdallemme tarkoittanut. Jeesus 
sanoi, “Mutta aika tulee ja on jo, jolloin todelliset 
palvojat ylistävät Isää hengessä ja totuudessa; sillä 
sellaisia Isä etsii Häntä ylistämään” (Johannes 4:23 
KJV). Filippiläiskirjeen jae 3:3 sanoo, että me olemme 
niitä todellisia ympärileikattuja, jotka ylistävät Jumalaa 
Hengessä, iloitsevat Kristuksessa Jeesuksessa eivätkä 
laita luottamustaan lihaan.

Jumalan todellinen ylistäminen on sitä, mikä 
on tehty Hänen Sanansa mukaisesti. Sana kehottaa 
meitä esimerkiksi laulamaan Herralle “Uuden laulun”! 
Siltikään monet eivät ole pitäneet tätä tärkeänä. 
Psalmisti sanoi, “Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula 
Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat! 
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa 
päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan” (Psalmi 
96:1-2).

Psalmissa 98:1 sanotaan myös, “Laulakaa Herralle 
uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen 
oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut 
voiton.” Psalmissa 149:1 meitä taas rohkaistaan 
“...Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja 
ylistäkää häntä, te Herran omat!” Lue, mitä Jumalan 
profeetta Daavid sanoi Psalmissa 144:9 KJV: “Minä 
laulan sinulle uuden laulun, oi Jumala: laulan sinulle 

UUSIEN LAULUJEN LAULAMINEN 
YLISTYKSESSÄ

Laulakaa JUMALALLE uutta laulua, laulakaa 
kaikkialla ympäri maailmaa ylistystä 
Hänelle! Meri ja sen kalat antakoon 
aplodit kera mukaan liittyvien kaukaisten 

saarten (Jesajan kirja 42:10 MSG).

perjantai 8
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ylistystä psalttarin ja kymmenkielisen soittimen 
säestämänä.”

Miksi Henki oikein kehottaa meitä laulamaan 
Herralle uuden laulun? Siksi, että silloin Hänen 
ihmisilleen annettava ilmestys Jumalan Sanasta kasvaa. 
Jumalan Sana ei muutu, mutta mitä enemmän sinä 
avaat omaa sydäntäsi Pyhän Hengen johdatuksen ja 
opetuksen puoleen, sitä enemmän sinä tulet tietämään 
ja näkemään asioita. Sitä enemmän sinulle annetaan 
tietoa.

Kun ilmestyksemme ja ymmärryksemme Jumalan 
Sanasta lisääntyy, silloin syntyy Hengen kautta myös 
uusia lauluja. Ylistyksessä lauletut väärät laulut ovat 
suorastaan ryöstäneet Seurakunnalta sen tehokkuuden 
jo niin pitkän aikaa ja Jumala tahtoo tähän muutoksen. 
Kun me toimimme Jumalan Sanassa ja laulamme 
Herralle uusia lauluja ylistyksessä ja palvonnassa 
oikeanlaisen totuudesta saamamme ilmestyksen kera, 
silloin Hänen kirkkautensa tulee täyttämään koko 
maailman. Me julkistimme vastikään yli 200 uutta 
laulua, joita voit laulaa ja kääntää myös jokaiselle 
kielelle. Liity mukaamme myös globaaleihin Ylistys-
kokouksiin, joita lähetämme suorina lähetyksinä 
LoveWorld:n verkostojen kautta.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet asettanut 
sydämeeni aivan upouuden laulun. Kun julistan 
sinun Sanaasi psalmein, hymnein, hengellisin lauluin 
sekä luoden melodioita sinulle sydämestäni käsin, 
minun henkeni tulee herätellyksi. Vastaanotan 
jumalallisia ilmestyksiä, ohjausta, suuntaa ja 
opastusta. Kiitän sinua elämässäni olevasta Pyhän 
Hengen palvelutyöstä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumala ei tahdo sinun murehtivan yhtään mistään. 
Kun huoli hyökkää mielesi kimppuun, älä vain 

ajattele, että se menisi itsestään pois. Ei. Huoli on 
hengellistä ja siksi sinun täytyy torjua se uskonkilvelläsi: 
“Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa 
kaikki pahan palavat nuolet” (Efesolaiskirje 6:16).

Sinun täytyy suojella ja puolustaa itseäsi huolta 
vastaan ja siirtyä sitten hyökkäyskannalle hengen 
miekan avulla. Hengen miekka on sinun suussasi 
oleva tilannettasi koskeva Jumalan Sana. Se on ase, 
jota käytät huolen torjumiseen: suussasi oleva Jumalan 
“Rhema”.

Mitä Jumalan Sana sanoo? Se sanoo, että 
“Älkää olko mistään ahdistuneita, vaan esittäkää 
kaikessa kiittäen pyyntönne Jumalalle rukouksen 
ja vetoomusten kera. Ja Jumalan rauha, joka ylittää 
kaiken ymmärryksen, tulee vartioimaan teidän 
sydämenne ja mielenne Kristuksessa Jeesuksessa” 
(Filippiläiskirje 4:6-7 NIV). Älä vain istu paikoillasi 

TORJU HUOLET

Sentähden minä sanon teille: älkää 
murehtiko hengestänne, mitä söisitte 
tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, 
mitä päällenne pukisitte. Eikö henki 
ole enemmän kuin ruoka ja ruumis 

enemmän kuin vaatteet?
 (Matteuksen evankeliumi 6:25).

lauantai  9
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murehtien ja maristen, vaan julista sitä, mitä tahdot 
nähdä ja kiitä Jumalaa siitä, että se on tapahtunut. 
Halleluja.

Kun sitten olet toiminut näin, Sana sanoo, että 
“Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, 
tulee varjelemaan sydämesi ja mielesi Kristuksessa 
Jeesuksessa.” Joten olet nyt tilanteessa, jossa olosuhteet 
eivät näytä suotuisilta ja kaikkialla näkyy vain ongelmia, 
mutta siitäkin huolimatta sinä olet rauhallinen! Toiset 
eivät voi ymmärtää sitä, miten sinä voit pysyä niin 
tyynenä kaikkien suurten vaikeuksien keskellä. Mutta 
syy on hyvin yksinkertainen: sinä toimit Jumalan 
Sanassa! Olet heittänyt kaikki huolesi Hänen ylleen 
(1. Pietari 5:7). Näin eletään huolista vapaata elämää.

Rakas Isä, olen luottavainen kaiken sen suhteen, 
mitä olet tehnyt puolestani ja antanut saatavilleni 
Kristuksessa Jeesuksessa. Iloitsen kaiken aikaa, sillä 
sinä olet antanut minulle aivan poikkeuksellisen 
kirkkaudentäyteisen ja voitokkaan elämän, johon 
eivät kuulu tavallisia ihmisiä alaspainavat ongelmat, 
huolet ja kamppailut. Sinun rauhasi, joka ylittää 
kaiken ymmärryksen, verhoaa sydämeni ja mieleni 
juuri tälläkin hetkellä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 10

On tärkeää tietää ja ymmärtää “pilvien” 
symbolinen merkitys Raamatussa paljastetulla 

tavalla. Ihmisiin viitataan pilvinä samalla tavalla kuin 
heihin viitataan myös puina. Esimerkiksi Jesajan kirja 61:3 
auttaa meitä näkemään samankaltaisuuden ihmisten ja 
puiden välillä. Meitä kutsutaan vanhurskauden puiksi, 
Herran istutuksiksi, että Hän tulisi kirkastetuksi. 

Toisessa kohdassa Raamattu sanoo: “Hän on 
niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä…” (Psalmi 1:3). 
Mietipä tätä. Samalla tavalla meihin viitataan myös 
“pilvenä”. Kun Jeesus kuoli Ristillä ja meni helvettiin, 
Hän toi sieltä mukanaan Vanhan Testamentin pyhät, 
jotka olivat odottaneet Häntä taivaallisella puolella 
Tuonelaa. He nousivat ylös haudoistaan Hänen 
ylösnousemuksensa jälkeen ja jotkut heistä jopa 
ilmestyivät monille pyhässä kaupungissa. Apostolien 
teoissa 1:9 sanotaan: “Kun hän oli tämän sanonut, 
kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei 
hänet pois heidän näkyvistään.”

Huomaa, kuinka Luukas kertoo meille Hengen 
vaikutuksesta: “...pilvi vei hänet pois heidän 
näkyvistään.” Luukas ei kuitenkaan puhunut tässä 

TODISTAJIEN PILVI

Sentähden, kun meillä on näin 
suuri pilvi todistajia ympärillämme, 

pankaamme mekin pois kaikki, mikä 
meitä painaa, ja synti, joka niin helposti 
meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä 

edessämme olevassa kilvoituksessa 
(Heprealaiskirje 12:1).
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näkyvästä ilmakehässä leijuvasta tiivistyneestä 
vesihöyrymassasta. Hän vi ittasi s i ihen, mitä 
Heprealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan: “Sentähden, 
kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, 
pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja 
synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme 
kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa” 
(Heprealaiskirje 12:1).

Tämä uskon elämästä todistava suuri todistajien 
pilvi (väkijoukko) tarkoittaa heitä, kenestä Raamattu 
puhuu Heprealaiskirjeen luvussa 11. He ovat niitä 
miehiä ja naisia, jotka oman uskonsa kautta tekivät 
suuria urotekoja Jumalan Valtakunnan hyväksi 
(Heprealaiskirje 11:32-33). Nämä uskon todistajat 
kukistivat valtakuntia ja tekivät omana aikanaan 
yliluonnollisia asioita; he hallitsivat omaa maailmaansa. 
He saivat aikaan vanhurskautta, mikä tarkoittaa 
sitä, että kun muut lähtivät mukaan eksytykseen, he 
puolustivat totuutta ja voittivat. Joskus kutsumme heitä 
myös nimellä “Uskon sankarit”. He ovat todellakin 
ihmisistä muodostuva todistajien pilvi ja jokaisella 
heistä on oma kirkkautensa. Halleluja!

Minä olen vanhurskauden puu, jonka Herra on 
istuttanut. Olen vettä kantava pilvi, tuon esiin 
Herran vanhurskautta ja kerron Hänen tuomasta 
pelastuksesta kaikkialla ja aivan jokaiselle ihmiselle. 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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Juudas vetosi kirjeessään Jumalan kansaan, että 
he taistelisivat uskon puolesta väärien opettajien 

hyökkäystä vastaan. Inspiroivan kirjeensä 4. jakeessa 
hän kertoi, miksi heidän pitäisi puolustaa sinnikkäästi 
totuutta, sillä joitain jumalattomia ihmisiä oli pujahtanut 
vaivihkaa heidän joukkoonsa. Nämä olivat ihmisiä, 
jotka vääristelivät Jumalan armosta kertovan sanoman 
puolustellakseen omia moraalittomia tapojaan. He 
olivat niitä, jotka kielsivät Jeesuksen Kristuksen, eivätkä 
pitäneet Häntä korkeimpana auktoriteettina ja Herrana.

Huomaa, mitä hän sanoo näistä samoista 
ihmisistä jakeissa 11-12: “Voi heitä, sillä he kulkevat 
Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin 
eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin 
Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne 
julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He 
ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, 
syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, 
juurineen maasta reväistyjä” (Juudas 1:11-12). Hän 
kutsuu heitä “vedettömiksi, tuulten ajamiksi pilviksi; 
hedelmättömiksi puiksi, kahdesti kuolleiksi, juurineen 
maasta revityiksi!”

VETTÄ KANTAVA PILVI

Vuodattakaa alas, taivaat, ylhäältä, 
Ja satakoon pilvistä kaatamalla 

vanhurskautta; Avautukoon maa ja 
pelastus kantakoon hedelmää, Ja 

versokoon vanhurskaus sen kanssa. 
Minä, HERRA, olen sen luonut 

(Jesajan kirja 45:8 NASB).  

maanantai 11
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Mutta millä nimellä Herra kutsuu meitä? Katsotaan 
ensin Jesajan kirjan jaetta 61:3. Siinä sanotaan, 
“panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan 
heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen 
sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen 
sijaan; ja heidän nimensä on oleva “vanhurskauden 
tammet”, “Herran istutus”, hänen kirkkautensa 
ilmoitukseksi. Me olemme vanhurskauden tammia ja 
me tuotamme vanhurskauden hedelmiä.

Raamatun mukaan jokainen meistä on myös pilvi. 
Me olemme kirkkauden pilviä ja vettä täynnä olevia 
pilviä. Tämä on hyvin merkittävää, sillä Johanneksen 
evankeliumissa 7:38 sanotaan: “Joka uskoo minuun, 
hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, 
juokseva elävän veden virrat.” Olemme elävän 
veden lähteitä. Sinun pilvestäsi sataa vanhurskautta ja 
pelastusta maan päälle. Vettä kantavana pilvenä sinä 
vuodatat vanhurskautta ja pelastusta maan päälle, aivan 
kuten Raamattu sanoo avausjakeessamme.

Rakas Isä, olen vettä kantava pilvi. Pysyn jatkuvasti 
täynnä Pyhää Henkeä. Palvelen hengessä sekä laulan 
ja luon melodioita sydämestäni käsin Herralle. 
Sisimmästäni virtaa elävän veden virrat. Vuodatan 
maan päälle vanhurskautta, pelastusta, parantumista, 
vaurautta ja voittoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Tämä on niin merkittävää! Jeesus sanoi, että 
sinun sisimmästäsi virtaa elävän veden virrat. 

Tämä elävä vesi tulee ulos sanoina, jotka ovat sinun 
sisälläsi asuvan Pyhän Hengen inspiroimia.

Jeremian kirjassa 2:13 puhutaan särkyvistä 
vesisäiliöistä, jotka eivät pidä vettä, mutta sinä 
et ole sellainen! Sinussa elävä Pyhä Henki on 
elävän veden lähde, joka virtaa sinusta ulos elämän 
sanoina. Sanoilla, joita puhumme, on vain kaksi 
luonteenpiirrettä: vanhurskaus ja pelastus. Me 
puhumme siis vanhurskauden ja pelastuksen sanoja.

Sanamme johdattavat ihmisiä vanhurskauteen 
ja pelastukseen. Me olemme niitä, jotka kääntävät 
monet vanhurskauteen ja tuomme heidät pelastukseen. 
Halleluja. Sinun sanasi eivät ole tavallisia. Sanojesi 
kautta vanhurskaus tulee paljastetuksi ja monien 
sydämet vakuuttuvat pelastuksesta. Raamattu sanoo, 
“Vuodattakaa alas, taivaat, ylhäältä, Ja satakoon 
pilvistä kaatamalla vanhurskautta; Avautukoon 
maa ja pelastus kantakoon hedelmää, Ja versokoon 

SINUSSA OLEVA “LÄHDE”
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 
on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat 
(Johanneksen evankeliumi 7:38).

tiistai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 13:1-21 & Tuomarien kirja 12-13

Roomalaiskirje 9:26-33 & Psalmi 119:1-40

Sananlaskut 10:11 AMPC; Sananlaskut 18:4 AMPC

vanhurskaus sen kanssa. Minä, HERRA, olen sen 
luonut” (Jesaja 45:8 NASB).

Rakas Isä, sydämestäni virtaa elävän veden virrat, 
jotka tuovat elämää kaikelle omassa maailmassani 
ja ympäristössäni. Sanani ovat täynnä jumalallista 
voimaa ja ne saavat aikaan vanhurskautta ja 
pelastusta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 13

Evankeliumi on kaikkia varten. Kun on kyse 
meidän Valtakunnastamme ja Valtakuntamme 

työstä, jokainen yksilö on tärkeä Jumalalle. Hän ei 
halua, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki 
tulisivat parannukseen (2. Pietari 3:9).

Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi on voimallinen. 
Hänen hyvyytensä, rakkautensa ja armonsa on 
vuodatettu kaikille ihmisille heidän pelastukseksi. 
Raamattu sanoo, että Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi 
on Jumalan voima pelastukseksi kaikille ihmisille 
– riippumatta heidän asemastaan, taustastaan tai 
syntyperästään.

Jumalan tarkoituksena on pelastaa ja käyttää ketä 
tahansa - ketä tahansa meistä - omaksi kunniakseen. 
Kukaan meistä ei ole liian pieni tai liian alhainen. 
Voimme esimerkiksi lukea 2. Kuninkaiden kirjan 
luvusta 5 Naemanista, Syyrian kuninkaan armeijan 
komentajasta, suuresta miehestä, jota pidettiin 
korkeassa arvossa. Hän oli suuri sotasankari, mutta 
hän oli spitaalinen. Eräänä päivänä, kun Syyrian joukot 
hyökkäsivät Israeliin, he vangitsivat tytön, josta tuli 
Naemanin vaimon palvelija.

Jonkin ajan kuluttua tämä pieni israelilainen 
palvelustyttö todisti Naemanille (2. Kuningasten 
kirja 5:3). Eikä Naeman ainoastaan vain parantunut 
spitaalistaan profeetta Elisan kautta, vaan tämä armeijan 

JOKAINEN ON TÄRKEÄ 

Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei 
minulla ole kerskaamista; minun täytyy 
se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia 

julista! (1. Korinttolaiskirje 9:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 13:22-35 & Tuomarien kirja 14-16

Roomalaiskirje 10:1-10 & Psalmi 119:41-64

2. Timoteus 4:2; Markus 16:15; Sananlaskut 11:30

kenraali kääntyi ja hänestä tuli Israelin Jumalan palvoja. 
Olen kuullut samankaltaisia todistuksia siitä, kuinka 
armeijan kenraaleja on johdatettu Kristuksen luo, 
ehkä heidän kuljettajiensa tai kotiapulaistensa kautta. 
Kukaan ei ole liian suuri johdatettavaksi pelastukseen.

Ehkäpä olet kampaaja tai meikkitaiteilija ja 
palvelujasi käyttävät ovat julkisuudenhenkilöitä, 
varakkaita ja vaikutusvaltaisia. Mene ja johdata heidät 
Kristukselle. Sinun täytyy ymmärtää, että maallinen 
työsi, yrityksesi, koulutuksesi tai ammattisi on vain 
mahdollisuutesi ja välineesi viedä Evankeliumia 
eteenpäin. Jos matkustat, olipa kyseessä sitten bussi, juna 
tai lentokone, toimi todistajana kanssamatkustajillesi. 
Kerro heille Jeesuksesta.

Älä koskaan anna tilaisuuden lipua ohi ilman, että 
olet hyödyntänyt sitä Evankeliumin hyväksi. Siksi Herra 
on asettanut meidät tälle tielle, joten ole rohkea ja 
peloton. Julista Evankeliumia kenelle tahansa ja aivan 
kaikille.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että katsoit 
minut uskolliseksi antamalla sovituksen viran 
käsiini. Sydämen paloni on täyttää tahtosi jakamalla 
Evankeliumia kaikille omassa maailmassani ja sen 
ulkopuolellakin oleville. Tahdon työskennellä yhdessä 
sinun kanssasi perustaen Valtakuntasi tänne maan 
päälle ja ihmisten sydämiin, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.
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Jeesus aloitti palvelutyönsä puhumalla ja 
saarnaamalla Jumalan Valtakunnasta. Markuksen 

evankeliumissa 1:14-15 (KJV) sanotaan: “Nyt sen 
jälkeen, kun Johannes oli laitettu vankilaan, Jeesus 
tuli Galileaan ja julisti Evankeliumia Jumalan 
valtakunnasta ja sanoi: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan 
valtakunta on käsillä; tehkää parannus ja uskokaa 
evankeliumi.”

Huomaa tämä termi,  jota Jeesus käytt i 
saarnatessaan: ”Jumalan valtakunta on käsillä.” Tällä 
ilmaisulla “on käsillä” on kaksi eri merkitystä. Se 
tarkoittaa toisaalta “on lähellä” ja toisaalta taas “on 
täällä”. Johanneksen evankeliumissa 3:3-5 Jeesus teki 
tämän asian selväksi. Hän sanoi: “...Totisesti, totisesti 
minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa… jos joku ei synny 
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan.”

Huomaa nämä ilmaukset “se ei voi nähdä” ja “hän 
ei voi päästä”. Tämä osoittaa, että Jumalan Valtakunta 
on todellinen. Et voi nähdä sitä luonnollisilla silmilläsi, 
mutta voit nähdä sen hengessäsi. Me “astuimme 
sisään” ja tulimme osaksi tätä Valtakuntaa, kun 
uudestisynnyimme. Näin Valtakunnasta tuli todellinen 

KYSE ON TODELLISESTA 
KUNINGASKUNNASTA

Nyt sen jälkeen, kun Johannes oli laitettu 
vankilaan, Jeesus tuli Galileaan ja julisti 

Evankeliumia Jumalan valtakunnasta
(Markuksen evankeliumi 1:14 KJV).  

torstai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 14:1-24 & Tuomarien kirja 17-18

Roomalaiskirje 10:11-21 & Psalmi 119:65-80

Matteus 3:1-2; Matteus 10:7; Luukas 17:20-21

meille ja meissä.
Jeesus käytti myös ilmaisua “Taivasten Valtakunta”. 

Vaikka monet käyttävät näitä molempia ilmaisuja 
synonyymeina, ne ovat selvästi erilaisia. Taivasten 
Valtakunta ilmaisee täydellisemmin sitä osaa Jumalan 
Valtakunnasta, jonka Jeesus perusti maan päälle. 
Jumalan Valtakunta taas sisältää kaiken, mikä on 
Jumalan alaisuudessa sekä maan päällä että taivaassa. 
Mutta Taivasten Valtakunta on se osa Jumalan 
Valtakuntaa, joka toimii täällä maan päällä ja jonka 
Herra Jeesus Kristus on perustanut.

Joten, kun Jeesus tuli ja sanoi, “Jumalan 
Valtakunta on käsillä”, Hän itse asiassa puhui Taivasten 
Valtakunnasta, jota Hän oli tullut perustamaan, koska 
Jumalan Valtakunta oli jo olemassa ennen Jeesuksen 
tuloa. Taivaallinen Isämme on Jumalan Valtakunnan 
pää. 1. Korinttolaiskirje 15:24 osoittaa meille, että 
kaiken lopussa maan päälle pystytetty Taivasten 
Valtakunta luovutetaan Isälle, sillä se on kuulunut 
Hänelle koko ajan. Halleluja!

Siunattu Isä, kiitän Valtakunnastasi, joka on 
sydämessäni. Kirkkautesi tulee esiin tänään minun 
kauttani, kun jaan eteenpäin upeita uutisia sinun 
pelastavasta voimastasi. Monet tuodaan ulos tuomion 
alaisuudesta sinun Valtakuntasi loistokkaaseen 
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 15

Mesta r i  oh j e i s t i  me i t ä  Ma t t euk sen 
evankeliumissa 28:19-20: “Menkää siis 

ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni… 
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” 
Herra Jeesus antoi meille koko maailmalle kerrottavan 
sanoman. Tämä sanoma kertoo siitä, mitä Jeesus 
tuli tekemään tänne maan päälle ensimmäisellä 
kerralla, jotta kun Hän palaa takaisin Seurakunnan 
ylöstempausta varten, monet olisivat valmistautuneita 
siihen ja lähtisivät Hänen kanssaan. Halleluja!

Siksi meidän täytyy julistaa Evankeliumia nyt 
entistä suuremmalla sydämenpalolla ja kiirellisyydellä. 
Tämä ei ole mitään uskontoa: kyse on Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen elävästä sanomastaan. Hän tuli 
kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta. Jumala herätti 
Hänet kuolleista ja Jeesus on noussut ylös taivaaseen. 
Hän on tänään elossa ja Hän tulee palaamaan eräänä 
päivänä takaisin. Tämä päivä koittaa hyvin pian.

Hän kertoi meille asioita, jotka tulevat edeltämään 
Hänen takaisin paluutaan. Näemme tänä päivänä, 
miten monet näistä asioista tapahtuvat parhaillaan 
maailmassamme. Aikaa ei ole enää kovin paljon jäljellä. 
Siksi me julistamme ja kutsumme jokaista ihmistä 
parannukseen: “Ja häntä me julistamme, neuvoen 
ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, 
asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä 
Kristuksessa” (Kolossalaiskirje 1:28).

Raamattu antaa meille mielenkiintoisen kuvauksen 
Hänen takaisin paluustaan. 1. Tessalonikalaiskirjeessä 
3:13 sanotaan, “Vahvistaaksensa teidän sydämenne 

KANSAKUNTIA VALMISTELLAAN 
HÄNEN PALUUTAAN VARTEN

Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, 
joka ottaa tämän kirjan ennustuksen 
sanoista vaarin (Ilmestyskirja 22:7).  
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 14:25-15:1-10 & Tuomarien kirja 19-21

Roomalaiskirje 11:1-12 & Psalmi  119:81-104

Johannes 3:13; 1. Korinttolaiskirje 16:22; Efesolaiskirje 2:5-6

nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme 
ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen 
tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä 
kanssa.” Voitko nähdä nyt, miksi sinun tulisi olla 
valmistautunut elämällä joka päivä Hänelle?

 Kun tiedät, että Herran tuleminen on lähempänä 
kuin koskaan aikaisemmin, ota sydämellesi 
Juudaksen kirjeessä 1:4 oleva kehotus ja elä harkiten, 
määrätietoisesti, arvokkaasti ja tarkasti, ei niin kuin 
tyhmä ja järjetön, vaan niin kuin viisas: ”Sillä teidän 
keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo 
aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, 
jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme 
armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan 
valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.”

Siunattu olkoon Jumala Hänen valtavan 
hyvyytensä, viisautensa ja armonsa vuoksi, jotka 
Hän on vuodattanut ylenpalttisesti Seurakunnalleen, 
jotta se voisi julistaa tehokkaasti Evankeliumia ja 
asettaa Hänen vanhurskautensa tänne maan päälle 
näinä viimeisinä päivinä! Julista tänä pääsiäisenä 
Evankeliumia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Käännä monia pimeydestä ja kadotuksesta Jumalan 
poikien loistokkaaseen vapauteen. Halleluja!

Rakas Isä, julistan vanhurskauden Evankeliumia 
suurella sydämen palolla, kiireellisyydellä ja 
voimalla temmaten monia tuhosta ja kadotuksesta 
loistokkaaseen Valtakuntaamme, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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lauantai 16

Me olemme Herran työtoverei ta (2. 
Korinttolaiskirje 6:1). Yksinkertaisesti 

sanottuna, ilman Häntä sinä et voi tehdä mitään ja 
ilman sinua Hän ei voi tavoittaa maailmaa, koska 
sinä olet Hänen astiansa ja Hänen suunsa. Sinä olet 
se, jonka vastuulle Hän on uskonut pelastussanoman 
viemisen maan ääriin saakka.

Huomaa, että en sanonut, “Ilman sinua Jumala ei 
tule tekemään mitään.” Sanoin, “Hän ei voi.” Tämä on 
voimakas ilmaisu. Kun Hän sanoi, “...ilman minua te 
ette voi mitään tehdä”, Hän tarkoitti, että jos sinä olet 
erotettuna elintärkeästä yhteydestä Hänen kanssaan, 
“erillään” tai “erotettuna” Hänestä, sinä et voi tehdä 
mitään. Toinen puoli tästä on aivan yhtä totta. Ilman 
sinua Hän ei voi tehdä mitään, mikä koskee sinua. Eikä 
Hän voi tehdä mitään elämässäsi tai maailmassasi, 
koska se rikkoisi Hänen Sanaansa, tahtoaan ja 
tarkoitustaan.

Markuksen evankeliumissa 16:15 Jeesus sanoi: 
“…Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
evankeliumia kaikille luoduille.” Sinun on lähdettävä 
liikkeelle kaikella rohkeudella, uskolla, lujuudella 
ja vakaumuksella tietäen, että Herra on jo tehnyt 

HERRAN TYÖTOVEREITA
Minä olen viinipuu, te olette oksat. 
Joka pysyy minussa ja jossa minä 

pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä 
ilman minua te ette voi mitään tehdä 

(Johanneksen evankeliumi 15:5). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 15:11-32 & Ruut 1-4        

Roomalaiskirje 11:13-24 & Psalmi 119:105-128

2. Korinttolaiskirje 5:14-15; 2. Korinttolaiskirje 5:18-20; 
2. Korinttolaiskirje 6:1

oman osansa. Muista, että Jeesus antoi henkensä 
pelastaakseen koko maailman. Johannes 15:13 sanoo: 
“Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin 
että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.”

Sinun tarkoituksesi täällä maan päällä on täyttää 
Hänen unelmansa. Se tarkoittaa Hänelle elämistä. Anna 
Hänen rakkautensa pakottaa sinua, Hänen, joka antoi 
henkensä, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Johannes 3:16). 
Laita uskosi, energiasi ja koko elämäsi Evankeliumin 
julistamiseen. Minkään ei tulisi olla sinulle yhtä tärkeää 
kuin rakkautesi Jeesusta Kristusta kohtaan. Osoitat sitä 
johdattamalla toisia pelastukseen. 

Rakas Isä, kirkkauden täyteisen Evankeliumisi valo 
loistaa tänään yhä kirkkaammin ja se tuo pelastuksen, 
elämän ja totuuden miehille, naisille, pojille ja 
tytöille aivan kaikkialla, kun sinun lapsesi julistavat 
Evankeliumia kaikkialla ympäri maailmaa. Sinun 
vanhurskautesi tulee perustetuksi tänne maan päälle 
ja ihmisten sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 17

Jeesus ristiinnaulittiin ja haudattiin. Kolmantena 
päivänä Jumala herätti hänet kuolleista ja osoitti 

julkisesti, että Jeesus on elossa. Mutta Jeesuksessa oli 
jotain hyvin ainutlaatuista sen jälkeen, kun Hän oli 
noussut kuolleista. Tämä asia on Hänen taivaaseen 
astumisensa, joka oli hyvin mieltä-järisyttävä kokemus 
kaikille niille, jotka todistivat sen Israelissa tuohon 
aikaan. 

Kun Jeesus puhui tuolloin omille opetuslapsilleen, 
Hän alkoi yhtäkkiä kohota ilmaan. Ennen pitkää Hän 
oli kadonnut kokonaan heidän näkyvistään ja mennyt 
suoraan taivaaseen. Tämä oli aivan poikkeuksellista: 
sitä ei ollut tapahtunut tällä tavoin vielä kenellekään 
toiselle.

Jumala tempaisi Hanokin pois (1. Mooses 5:24) ja 
Hän vei Elian pois tulisilla vaunuilla (2. Kuningasten kirja 
2:11). Jumala ei kuitenkaan vienyt Jeesusta Itse, eikä 
Jeesus tullut myöskään ylöstemmatuksi. Jeesus kohosi 
Itse ilmaan! Mietipä tätä! Opetuslapset katselivat 
Häntä, kun Hän jatkoi kohoamistaan aina yhä ylemmäs 
ja ylemmäs aina siihen saakka, kunnes Hän meni pilviin. 

POIKKEUKSELLINEN TAPAHTUMA
Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin 

hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi 
vei hänet pois heidän näkyvistään 

(Apostolien teot 1:9).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 16 & 1. Samuel 1-2

Roomalaiskirje 11:25-36 & Psalmi 119:129-144

Apostolien teot 1:9; Efesolaiskirje 2:5-6

Näin Hän jätti tämän maailman. Kukaan ei koskaan 
kiistänyt sitä, sillä sen todistajia oli ihan liikaa. 

Kun opetuslapset seisoivat siellä ja katselivat 
taivaalle tätä ihmettä, kaksi enkeliä saapui heidän 
luokseen ja sanoi, “...Galilean miehet, mitä te seisotte 
ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä 
ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te 
näitte hänen taivaaseen menevän” (Apostolien teot 
1:11). Hän on tulossa takaisin. Siunattu olkoon Jumala!

Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä poikkeuksellisesta 
tapahtumasta, joka osoitti, että Jeesus elää ja on 
kaiken maailman Herra. Minut on asetettu istumaan 
yhdessä Kristuksen kanssa taivaallisiin paljon 
korkeammalle kaikkia tämän maailman vaikeuksia, 
ongelmia ja häiriötekijöitä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Jos olet kristitty, Jumala on valmistanut sinulle 
polun, elämän polun, jota sinun tulisi seurata. 

Ennaltamäärääminen toimii sinussa. Mieti hetki, mitä 
juuri luimme avausjakeestamme; se on niin mahtavaa: 
meidät luotiin uudeksi Kristuksessa Jeesuksessa hyviä 
töitä varten, jotka Jumala etukäteen suunnitteli meille, 
että kulkisimme näitä ennaltajärjestettyjä polkuja pitkin.

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että elämäsi 
on asetettu tietylle kurssille. Sinä et ole mikään vahinko. 
Jotkut ovat parhaillaan sellaisella polulla, joka on eri kuin 
se, jonka Jumala on heille ennalta järjestänyt. He asuvat 
väärässä talossa, väärässä kaupungissa, he menivät 
väärään kouluun ja heillä on vääriä ystäviä. Jotkut ovat 
väärässä työssä tai liiketoiminnassa mukana. Heillä on 
vääriä kumppaneita ja he viettävät aikaa vääränlaisessa 
seurassa. He eivät ole tietoisia siitä, että Jumalalla 
on heille valmistettuna erityinen polku, joten siksi he 
uurastavat ja kamppailevat läpi elämänsä.

Jokaiselle on varattuna tietty polku, jota hänen tulisi 
seurata. Jos et tiedä tästä, saatat ajatella, että elämässä on 
kyse vain omien impulssien mukaan elämisestä. Ehkäpä 

HÄN SUUNNITTELI POLKUSI 
ETUKÄTEEN

Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä 
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut 
Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi 
syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä 
töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt 
( suunn i te l lu t  e tukä teen)  me i l l e 
[kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän 
on valmistanut jo ennen aikaamme], että 
me niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää 
elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja 
tehnyt valmiiksi meidän elettäväksemme] 

(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).

maanantai 18
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 17:1-19 & 1. Samuel 3-7

Roomalaiskirje 12:1-8 & Psalmi 119:145-160

Roomalaiskirje 8:29-30; Roomalaiskirje 12:2; Efesolaiskirje 
1:11

esimerkiksi yliopistosta valmistumisesi jälkeen valitsitkin 
opiskella vielä toisen tutkinnon; kysymys kuuluu, miksi?

Ehkä se johtui siitä, että vanhempasi sanoivat 
niin tai ehkä sinusta vain tuntui, että sinusta olisi kiva 
hankkia myös toinen tutkinto, tai ehkäpä näit ystäviesi 
pyrkivän sinne ja päätit lähteä mukaan. Mutta kysyitkö 
sinä koskaan Jumalalta, oliko se sopusoinnussa Hänen 
suunnitelmansa ja tarkoituksensa kanssa, joka hänellä 
on elämällesi?

Useimmat ihmiset eivät koskaan vaivaudu ottamaan 
selvää Jumalan suunnitelmasta heidän elämäänsä 
koskien, saati sitten, että he toteuttaisivat sen. Mutta 
tämä on kaikista merkittävin asia elämässäsi – Jumalan 
tarkoituksen löytäminen ja sen toteuttaminen. Ole viisas 
ja tietoinen siitä, että sinun täytyy puhua Jumalan kanssa 
siitä, mitä sinun tulisi tehdä ja mihin suuntaan sinun 
tulisi mennä, koska kaikki, mitä Jumala haluaa sinun 
saavuttavan elämässä, on ennalta määrättyä.

Jos haluat Jumalalta vain parasta ja jos haluat 
elää Hänen täydellisessä tahdossa, sinun on kuljettava 
Hänen sinulle ennalta määräämää polkua pitkin. Se on 
vanhurskauden, suuren kirkkauden, suurenmoisuuden ja 
loputtomien voittojen polku. Kunnia Jumalalle!

Ennaltamäärääminen toimii minussa. Jumalalla 
on tarkoitus elämälleni ja Hän johdattaa minua 
Henkensä kautta kulkemaan niitä polkuja pitkin, jotka 
Hän on minulle ennalta valmistanut. Kaikki, mitä voin 
koskaan tarvita täyttääkseni kaiken sen, mitä Jumala 
kutsuu minut tekemään, on saatavillani yltäkylläisesti. 
Minua johdatetaan eteenpäin menestyksen, voiton ja 
loputtoman vaurauden poluilla, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen!

TUNNUSTUS
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tiistai 19

Avausjakeemme on osa apostoli Paavalin 
kirjettä Rooman seurakunnalle, jossa hän 

kehotti heitä palvelemaan Jumalaa Hengen uudessa 
tilassa, eikä lihallisten vanhojen tapojen mukaisesti. 
Miksi tämä on tärkeää? Se johtuu siitä, että kristitty 
on uusi luomus; aivan uusi ihminen, joka on syntynyt 
Jumalan elämän ja luonnon kanssa. Siksi Jumalan 
palveleminen Hengen uudessa tilassa tarkoittaa sitä, 
että palvelet Häntä henkilönä, joka on uudelleenluotu 
vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä, etkä lain 
tai aistien mukaan.

Tämä saa meidät ymmärtämään sen, mitä Paavali 
sanoi 2. Korinttolaiskirjeessä 5:17, että jos joku on 
Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanhat asiat – vanha 
lihan elämä ja kaikki siihen liittyvä – ovat kadonneet 
ja kaikki on tullut uudeksi. Uudestisyntyneenä olet 
pukeutunut “uuteen ihmiseen”, joka Kolossalaiskirjeen 
3:10 mukaan uudistuu tiedossa Luojansa kuvan 
kaltaisuuteen. Ajattele tätä hetki! Ei mikään ihme, että 
Raamattu sanoo, että sellainen kuin hän on, sellaisia 
mekin olemme tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).

VANHA KORVATAAN UUDELLA

Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin 
himot, jotka laki herättää, vaikuttivat 
meidän jäsenissämme, niin että me 
kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta 
nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois 
siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että 
me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa 
tilassa emmekä kirjaimen vanhassa 

(Roomalaiskirje 7:5-6).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 17:20-18:1-14 & 1. Samuel 8-10

Roomalaiskirje 12:9-21 & Psalmi 119:161-176

Efesolaiskirje 4:22-24; Kolossalaiskirje 3:9-10

Roomalaiskirjeessä 6:6 sanotaan, “Kun tiedämme 
sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan 
ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, 
niin ettemme enää syntiä palvelisi.” Vanha elämäsi 
korvattiin Kristuksen elämällä. Sinussa ei tapahtunut 
vain jokin muutos, kun uudestisynnyit, vaan kyse oli 
täydellisestä muuttumisesta, vanha korvattiin uudella. 
Kyse on täysin uudesta elämästä. Tämä uusi elämä 
ylittää kaiken tässä maailmassa. Tämän maallisen 
ulottuvuuden korruptoivat vaikutukset eivät voi 
turmella sinua.

Roomalaiskirje 6:4 sanoo, “Niin olemme siis 
yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista 
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman.” Tämä ilmaisu “uudessa 
elämässä” tarkoittaa, että vanha elämäsi on täysin 
korvattu uudella elämällä, jota ei ole koskaan ennen 
ollut olemassa. Tämä uusi elämä on peräisin Jumalasta. 
Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

Kiitos siunattu Isä Kristus-elämästä minussa, että olet 
tehnyt minusta osallisen jumalallisesta luonnosta, 
että jumaluutesi ilmentyy minussa ja minun 
kauttani. Kuljen tietoisuudessa uudesta elämästäni 
ja luonnostani Kristuksessa tänään ja aina, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Siunattu olkoon Jumala! Raamattu sanoo, että 
Jumala antaa lisää armoa. Älä tyydy olemaan 

samalla armon tasolla liian kauan; pyydä saadaksesi 
lisää. Tahdo aina uusia Hänen kirkkautensa ja armonsa 
tasoja elämääsi.

Avausjakeessamme apostoli Pietari puhui kristityille, 
jotka olivat jo vastaanottaneet Jumalan armon sanoen: 
“Armo ja rauha MONINKERTAISTUKOON teille.” 
Voit siis saada armoa moninkertaisesti, et vain vähän 
lisää. Tämä tarkoittaa monta kertaa enemmän armoa! 
Miten tämä sitten tapahtuisi? Se tapahtuu “Jumalan 
ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.”

Kreikan sana tuntemiselle on “epignosis” ja 
se tarkoittaa tietoa, joka on täsmällistä ja tarkkaa, 
täydellistä tietoa ja läheistä suhdetta tämän tiedon 
kohteen kanssa. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän 
opit tuntemaan Jumalaa Hänen Sanansa kautta, sitä 
enemmän saat kokea valtavia hyppyjä armossa — 

VALTAVIA HYPPYJÄ ARMOSSA
Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen 
palvelija ja apostoli, niille, jotka 
ovat saaneet yhtä kalliin uskon 
kuin mekin meidän Jumalamme ja 
Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen 
vanhurskaudessa. Armo ja rauha 
tulkoot moninkertaistetuiksi teille 
Jumalan ja meidän Herramme 

Jeesuksen tuntemisen kautta
 (2. Pietarin kirje 1:1-2 KJV).  

keskiviikko 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 18:15-43 & 1. Samuel 11-13

Roomalaiskirje 13:1-14 & Psalmi 120-122

2. Korinttolaiskirje 9:8 AMPC; Jaakob 4:6; 2. Pietari 3:18

räjähdysmäistä kasvua armossa.
Ilman “epignosis-tietoa” sinun armosi kasvu 

tyrehtyy. Älä anna sen tapahtua itsellesi, vaan tutki 
jatkuvasti Jumalan Sanaa. Kun mietiskelet Raamatun 
Kirjoituksia, Jumalan armo moninkertaistuu elämässäsi. 
Vaella myös nöyryydessä ja rakkaudessa. Raamattu 
sanoo, että Jumala vastustaa ylpeitä, mutta Hän antaa 
lisää armoa nöyrille (Jaakob 4:6).

Moninkertaisella armolla voit saavuttaa enemmän 
Herralle! Hänen kauneutensa, loistonsa ja hyvyytensä 
vapautuvat sinussa ja sinun kauttasi tavalla, joka 
vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin ympärilläsi. Kunnia 
Jumalalle!

Kun vietän aikaani tietoisesti ja intensiivisesti Jumalan 
Sanassa ja Pyhän Hengen kanssa, alan ymmärtämään 
esoteerista, salattua, tietoa Jumalasta ja Herrasta 
Jeesuksesta. Siksi Hänen armonsa moninkertaistuu 
elämässäni joka päivä. Tämä armo vetää elämääni 
oikeat ihmiset, olosuhteet ja resurssit Jumalan 
tarkoituksen mukaisesti. Koen valtavia hyppyjä 
armossa ja saan nauttia jatkuvasti korkeammista 
Jumalan kirkkauden tasoista, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Henkilökohtainen kasvusi kristittynä ei ole 
neuvoteltavissa oleva asia. Voit kasvaa ja 

tulla tehokkaammaksi Jumalan asioissa päättämällä 
tietoisesti, että tutkit, mietiskelet ja elät Jumalan Sanan 
mukaan. Jumalan Sana rakentaa sinua; se vahvistaa, 
inspiroi, kohottaa, motivoi ja antaa sinulle selkeyden 
päämäärästä.

Tämän selkeän päämäärän ansiosta olet 
päättäväinen ja keskittynyt niihin askeleisiin, joita sinun 
on otettava täyttääksesi Jumalan sinulle asettaman 
tarkoituksen. Jumala on jo suunnitellut elämäsi kurssin 
ja suunnan; kaikki on valmiiksi ohjelmoituna sinun 
sisällesi. Hän on tehnyt tämän ohjelmoinnin Sanansa 
kautta. Joten siksi Sana on niin tärkeä elämässämme.

2. kirje Timoteukselle 3:16-17 AMPC sanoo: 
“Jokainen Raamatun kirjoitus on saanut alkunsa 
Jumalan henkäyksestä (annettu Hänen inspiraationsa 
kautta) ja on hyödyllinen... jotta Jumalan ihmisestä 
tulisi täydellinen ja taitava, kaikinpuolin sopiva 
ja täysin varustettu hyviä töitä varten.” On täysin 
mahdotonta, että sellainen ihminen, jonka elämää Sana 
ohjaa ja vie eteenpäin, tulisi epäonnistumaan tai että 
hän joutuisi epäedulliseen asemaan. Sanan mukaan 
eläminen tekee sinusta ehdottoman menestyjän: 
”Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, 
vaan sinun tulee meditoida sitä päivät ja yöt, että 

ANNA SANAN TEHDÄ TYÖTÄ SINUSSA

 Herran laki on täydellinen; se virvoittaa 
sielun. Herran todistus on vahva, se 

tekee tyhmästä viisaan (Psalmi 19:7).

torstai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 19:1-27 & 1. Samuel 14-15

Roomalaiskirje 14:1-11 & Psalmi 123-124

Kolossalaiskirje 3:16; Psalmi 18:30; Sananlaskut 30:5

havaitsisit ja toimisit kaiken sen mukaisesti, mitä 
siihen on kirjoitettu. Silloin sinä teet oman tiesi 
menestyksekkääksi ja silloin sinä käsittelet asioita 
viisaasti ja menestyt” (Joosua 1:8 AMPC).

Opettele Raamatun Kirjoituksia itseäsi varten. 
2. kirjeessä Timoteukselle 2:15 sanotaan: “Pyri 
osoittautumaan Jumalalle sellaiseksi, joka koetukset 
kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein 
jakelee totuuden sanaa.” Kun tutkit Sanaa mietiskellen, 
Pyhä Henki valaisee henkeäsi hämmästyttävillä 
totuuksilla, jotka suuntaavat mielesi johdonmukaisen 
kasvun, edistymisen ja vaurauden suuntaan.

Kirkkaus on Jumalan Sanassa. Tämä kirkkaus 
lisääntyy jatkuvasti elämässäsi, kun mietiskelet Sanaa. 
Tästä syystä joillakin kristityillä on enemmän kirkkautta 
kuin toisilla. Kyse on Sanalle antautumisesta ja sen 
mukaan elämisestä.

Minussa oleva Jumalan Sana ohjelmoi minua 
olemaan ehdoton menestys elämässäni; se edistää, 
vahvistaa, inspiroi, kohottaa, motivoi ja antaa minulle 
selkeyden päämäärästä. Kiitos, Herra, että johdatat 
minut kaikkeen totuuteen ja että opetat minua 
tekemään oikeita valintoja ja päätöksiä, jotka ovat 
sopusoinnussa täydellisen tahtosi kanssa minun 
kohdallani. Sana säätelee ja ohjaa elämääni ja siksi 
tulen aina voittamaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Ensimmäinen askel siihen, miten voit lisätä 
omaa uskoasi, on tietää se, mistä usko 

tulee. Usko syntyy kuulemisesta: “Usko tulee siis 
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan 
kautta” (Roomalaiskirje 10:17). Jos tahdot lisää uskoa, 
sinun täytyy kuunnella silloin lisää Jumalan Sanaa. Et 
voi vain kuunnella pelkoa tuottavia negatiivisia asioita 
ja odottaa, että uskosi lisääntyisi sen seurauksena. 
Sellainen rakentaa sinuun vain lisää pelkoa.

Kyllästä oma henkesi Jumalan Sanalla. Jotkut 
ihmiset kohtaavat elämissään tiettyjä haasteita ja 
tulevat niiden ylikuormittamiksi, koska he operoivat 
kyseisen tilanteen käsittelemiseen nähden liian 
alhaisella uskon tasolla. On silti mahdollista omata 
paljon heikkoa uskoa. Heikko usko on suora seuraus 
uskon käyttämisen puutteesta.

Joten Jumalan Sanan kuuleminen on vasta 
yksi asia. Mutta aina niin kauan kuin sinä et toimi 
vastaanottamasi Sanan pohjalta, sinun uskosi tulee 
olemaan heikko ja tulet horjumaan kohdatessasi 

LISÄÄ USKOASI
 Sillä sen armon kautta, mikä minulle 

on annettu, minä sanon teille jokaiselle, 
ettei tule ajatella itsestänsä enempää, 

kuin ajatella sopii, vaan ajatella 
kohtuullisesti, sen uskonmäärän 

mukaan, minkä Jumala on kullekin 
suonut (Roomalaiskirje 12:3).

perjantai 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 19:28-48 & 1. Samuel 16-17

Roomalaiskirje 14:12-23 & Psalmi 125-126

2. Korinttolaiskirje 10:15; 2. Tessalonikalaiskirje 1:3; 
Roomalaiskirje 10:17 AMPC

vastoinkäymisiä. Kasvata uskostasi vahva käyttämällä 
sitä. Vahva usko on voittavaa uskoa, se ei horju: “Ja 
Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi 
tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: 
“Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”, eikä hän 
heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen 
ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo noin 
satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 
mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, 
vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle” 
(Roomalaiskirje 4:18-20).

Ahnas ruokahalu Jumalan Sanan suhteen tulee 
aivan väistämättä vahvistamaan uskoasi niin, että voit 
päihittää olosuhteita ja pitää Saatanan sille kuuluvalla 
paikalla. Se aikaansaa myös sen, että tulet elämään joka 
päivä voitokkaasti. Mutta sinun täytyy jatkaa uskosi 
käyttämistä pitääksesi sen vahvana.

Rakas Isä, kiitän sinua tästä mahdollisuudesta kuulla 
ja vastaanottaa tänään sinun Sanaasi. Uskoni on 
lisääntynyt jopa juuri nyt tänään luokseni tulleen 
Sanan vuoksi. Sydämeni halajaa aina sinun Sanaasi. 
Voitan Sanaasi perustuvan uskon avulla jokaisessa 
tilanteessa ja kaikissa olosuhteissa, sinun Nimesi 
kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen.

RUKOUS
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Tarkastellaanpa tätä juuri lukemaamme asiaa: 
Jeesus sanoi, että jos uskotte minuun niin kuin 

Raamattu sanoo, niin sisimmästänne - syvimmästä 
olemuksestanne - on juokseva elävän veden virrat. 
Kun Hän sanoo elävän veden virrat, niin mitä se oikein 
tarkoittaa? Mitä nämä elävät vedet ovat? Ne ovat 
sanoja, elävien sanojen virtoja.

Monet ovat ajatelleet, että elävien vesien virrat 
viittaisivat Hengen virtaamiseen meistä. Ei. Ne ovat itse 
asiassa elämän sanoja. Henki tulee välitetyksi sanojen 
kautta, sillä sanat ovat henki. Jeesus sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 6:63, “Ne sanat, jotka minä olen teille 
puhunut, ovat henki ja ovat elämä.”

Vuodatamme henkeä, kun vuodatamme sanoja 
ulos. Kun tuot Jumalan Sanan esiin hengestäsi 
käsin ja puhut sen ääneen, kun profetoit, vuodatat 
elävien vesien virtoja. Näin Raamattu sanoo. Kun me 
seuraamme Jumalan Sanaa, me tulemme aina saamaan 
oikeanlaiset tulokset.

Opiskele Uutta Testamenttia. Tulet huomaamaan, 
että joka kerta, kun apostolit olivat täynnä Henkeä, siitä 

SANOJEN VIRTA
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä 
Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: “Jos joku 
janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja 
juokoon. Joka uskoo minuun, niinkuin 
Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on 

juokseva elävän veden virrat
 (Johanneksen evankeliumi 7:37-38 KJV).

lauantai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 20:1-19 & 1. Samuel 18-19

Roomalaiskirje 15:1-9 & Psalmi 127-128

Efesolaiskirje 5:18-20; Apostolien teot 4:31; Luukas 6:45

seurasi sanojen ulosvirtaaminen. He julistivat rohkeasti 
Jumalan Sanaa (Apostolien teot 4:31-32). Herran 
Sana kasvoi ja moninkertaistui (Apostolien teot 6:7, 
Apostolien teot 12:24).

Henkeä täynnä oleminen sai aina aikaan sanojen 
virtaamisen. Siksi sinun täytyy antaa entistäkin 
enemmän painoarvoa sanoille. Täyty aina vähän väliä 
Hengellä Efesolaiskirjeen 5:18-20 mukaisesti ja vuodata 
sanoja ulos - elävien vesien virtoja! Nämä sanat tulevat 
päihittämään maailman, muuttamaan olosuhteita sekä 
antamaan elämän niin sinulle kuin kaikelle ympärilläsi 
olevalle. 

Rakas Isä, vapautan sanojeni kautta positiivista 
energiaa, sillä ne ovat täysin rajoituksettomia ja 
iankaikkisia. Puhun elämää kaikille minua koskeville 
asioille. Julistan, että olen tullut vahvistetuksi, 
energisoiduksi ja rohkaistuksi julistamaan 
Evankeliumia. Valtakuntaan saapuu suuri sielujen 
sadonkorjuu. Julistan, että suuri armo lepää perheeni, 
työni, palvelutyöni ja talousasioideni yllä. Julistan 
Jumalan Sanaa kaikissa tilanteissa ja puhun ääneen 
aina vain ja ainoastaan elämää. Halleluja! 

RUKOUS
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Olen niin inspiroitunut Paavalista ja hänen 
kauaskantoisesta asenteestaan Evankeliumin 

palvelutyötä kohtaan. Mietipä tätä avausjakeestamme 
lukemaamme asiaa: hän kertoi Rooman seurakunnalle 
syyn, miksi hän ei ollut tullut vielä tapaamaan heitä. Hän 
sanoi, “Olen ollut niin kiireinen evankelioidessani muita 
alueita, mutta nyt olen kuitenkin saanut käytyä ne läpi. 
Enää ei ole jäljellä yhtäkään sellaista paikkaa, jossa en 
olisi jo julistanut Kristusta. Nyt voin siis tulla käymään 
luonanne samalla, kun olen matkalla Espanjaan.”

Kun opiskelet Paavalin ja muiden Herran 
apostolien elämää Apostolien teoista, tulet löytämään 
sieltä jatkuvasti kasvavan palvelutyön. Aiemmin 
niin pelokkaat opetuslapset muuttuivat yhtäkkiä 
todella rohkeiksi vastaanotettuaan Pyhän Hengen 
helluntaipäivänä Apostolien tekojen luvussa 2. Kun 
Pietari julisti ensimmäisen kerran, 3000 sielua pelastui: 
“Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, 
ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta 
sielua” (Apostolien teot 2:41).

Voimme lukea 3. luvusta aina 4. luvun alkuun 
saakka siitä, miten Pietari paransi halvaantuneen 
almuja kerjänneen miehen Kauniinportin juurella. Sen 
seurauksena ihmiset ryntäsivät paikalle ja kokoontuivat 
heidän ympärilleen. Pietari käytti tämän tilaisuuden 
hyväksi ja julisti heille Evankeliumia. Tällä kertaa 5000 
sielua pelastui: “Mutta monet niistä, jotka olivat 

JATKUVASTI KASVAVA PALVELUTYÖ
Sentähden olenkin niin usein ollut estetty 
tulemasta teidän tykönne. Mutta koska 
minulla nyt ei enää ole tilaa näissä 
paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta 
olen halunnut tulla teidän tykönne, niin 
minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, 
tulen luoksenne (Roomalaiskirje 15:22-24).

sunnuntai 24
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kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 
viiteentuhanteen” (Apostolien teot 4:4).

Voimme lukea Apostolien teoista 4:31-32 siitä, 
miten Apostolit “puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti” 
sen jälkeen, kun he olivat rukoilleet ja täyttyneet 
Pyhällä Hengellä. Siitä seurasi jälleen se, että suuri 
kansanjoukko alkoi uskoa (Apostolien teot 4:32). 
Apostolit julistivat Evankeliumia ja tekivät ihmeitä. 
Apostolien teoissa 5:12 meille kerrotaan, “Ja apostolien 
kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa 
ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla 
Salomon pylväskäytävässä.” Ja 14. jakeessa sanotaan, 
“Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, 
sekä miehiä että naisia suuret joukot.”

Huomaa, miten tämä kehittyi. Ensimmäisellä 
kerralla 3000 sielua uskoi yhdellä kertaa. Seuraavalla 
kerralla uskoontulleiden määrä oli jo noin 5000 
miestä (naisia ja lapsia ei laskettu). Sitten, kokonainen 
kansanjoukko! Eikä tämä päättynyt vielä siihenkään, sillä 
Luukas kutsuu Apostolien teoissa 5:14 uskoontulleiden 
määrää suuriksi joukoiksi! Tällaista on jatkuvasti 
kasvava palvelutyö.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että Seurakunta kasvaa 
jatkuvasti huolimatta kaikista pahojen ja häijyjen 
ihmisten turhista pyrkimyksistä. Rukoilen tänään 
koko maailmanlaajuisen Seurakunnan ja sen kasvun 
puolesta. Rukoilen, että Seurakunnan keskuudessa 
vallitsee ykseys ja tasapaino, kun me kaikki tulemme 
yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa 
sekä kasvamme kristittyinä hengellisesti täysi-
ikäisiksi ja Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Huomaa, miten avausjakeessamme sanotaan, 
“siitä me myös puhumme”. Kun jatkamme 

lukemista pidemmälle, avausjakeessamme selkiytetään 
sitä, mitä nämä puhutut asiat ovat - viisautta! Me 
puhumme viisautta. 1. Korinttolaiskirjeen jakeet 2:6-8 
ilmaisevat tämän vielä selkeämmin. Siinä sanotaan, 
“Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten 
seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta 
emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, 
vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä 
kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen 
maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota 
ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut 
- sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi 
kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet.”

Viisauden puhuminen on Jumalan Sanan 
puhumista. Se saattaa viholliset neuvottomiksi, he 
eivät voi selviytyä siitä! Jumalan Sana sanoo esimerkiksi, 

PUHU AINA VIISAUTTA 

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, emme 
inhimillisen viisauden opettamilla 
sanoilla, vaan Hengen opettamilla, 
selittäen hengelliset hengellisesti

(1. Korinttolaiskirje 2:12-13).

maanantai 25



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

61

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 21:5-38 & 1. Samuel 23-25

Roomalaiskirje 15:20-33 & Psalmi 131-132
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että sinä olet osanottaja jumalallisesta luonnosta 
(2. Pietari 1:4). Tämä on Jumalan viisautta. Joten 
sinä puhut viisautta silloin, kun julistat tämän Sanan 
paikan perusteella, että “Minä olen osanottajana 
Jumalan-kaltaisuuteen. Olen osanottajana Hänen 
armostaan ja kirkkaudestaan. Olen ilmaisu Hänen 
vanhurskaudestaan.”

Kun julistat, että “Kaikki kuuluu minulle”, puhut 
silloin viisautta. Kun sanot, “Minulla on Jumalan 
elämä; elän ajattomuudessa enkä tahdo mitään. Olen 
kuolematon ja täysin peloton”, silloin puhut viisautta.

Julista tilanteesta riippumatta aina sitä, mitä 
Jumalan Sana sanoo sinuun liittyen. Julista rohkeasti 
vanhurskauttasi, terveyttäsi, hallintavaltaasi ja ykseyttäsi, 
joka sinulla on Herran kanssa. Puhu aina viisautta ja 
näin elämäsi tulee kirkastamaan Jumalaa.

Jumalan viisaus on tänään minun sydämessäni ja 
suussani. Jumalan Sana on kuin luitani polttava tuli. 
Kun puhun sitä ääneen, kaikki epäilykset hälvenevät. 
Voitan kaikissa tilanteissa ja hallitsen tässä elämässä 
vanhurskauden ja armon avulla. Jumalan kirkkaus 
tulee nähdyksi ja ilmaistuksi minun kauttani, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kun opiskelet Raamatun kirjoituksia, tulet 
huomaamaan sen, miten jotkut suosimamme 

sielujenvoittamis-strategiat saattavat olla tehokkaita 
ainoastaan vain teoriassa, ei niinkään käytännön 
tasolla. Saatamme sanoa esimerkiksi, että pankkiirien 
tulisi tavoittaa oman pankkimaailmansa virkailijoita 
Evankeliumilla tai tuomareiden tulisi todistaa 
Jeesuksesta toisille tuomareille jne. Vaikka tämä onkin 
hyvä strategia, meidän tulisi aina muistaa, että kaikki 
ovat sopivia Mestarin käyttöön. Tämä tarkoittaa, että 
jokainen voi tavoittaa kenet tahansa Evankeliumilla.

Sinun ei tarvitse olla insinööri, jotta voit johdattaa 
insinöörejä Kristuksen luokse. Tämä ei ole se tapa, 
miten Jumalan Sana leviää eteenpäin. Meillä kaikilla 
tulee olla lähetystyöntekijän mentaliteetti — olemme 
Jumalan pelastus-agentteina kaikkialla — ja näin ollen 
todistamme Jeesuksesta kaikille kohtaamillemme 
ihmisille. Ajattele, miten Naeman pelastui. Hän oli 
arvostettu armeijan kenraali, joka sairasti spitaalia. 
Eri ihmisillä oli omat merkittävät roolinsa hänen 
tapauksessaan, erityisesti nuorella israelilaisella 
palvelijattarella.

Palvelijatar aloitti kenraalin vaimosta, hän julisti 
hänelle sanoen, “Kunpa herrani pääsisi käymään 
sen profeetan luona, joka on Samariassa! Se mies 
parantaisi hänet spitaalista” (2. Kuninkaiden kirja 5:3). 
Nainen uskoi ja näin asia eteni Syyrian kuninkaalle 
ja siitä seurasi Naemanin ihmeparantuminen ja 
kääntyminen.

Ota hyöty irti omasta asemapaikastasi siellä, 
minne Jumala on sinut laittanut ja julista rohkeasti 

JOKAINEN ON SOPIVA MESTARIN 
KÄYTTÖÖN

Minä en häpeä evankeliumia, sillä 
se on Jumalan voima ja se tuo 

pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat… 
(Roomalaiskirje 1:16).

tiistai 26
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Evankeliumia. Siellä on ihmisiä, jotka Jumala on 
jumalallisesti määrittänyt sinun tavoitettavaksi ja 
siksi Hän on sijoittanut sinut sinne. He saattavat olla 
poliitikkoja, yrittäjiä, opettajia, terveydenhuollon 
työntekijöitä jne., mutta voi olla, että Jumalan ainoa 
tapa saada yhteys heihin, on se, kun sinä puhut heille 
Jeesuksesta.

Varakkailla ihmisillä on omia paikkoja, joissa he 
syövät, tilaavat elintarvikkeita ja muita tarvikkeita. 
Jos pyörität tällaista liikettä tai toimitat sinne tavaraa, 
käytä tilaisuus hyväksi kertomalla heille Jeesuksesta. 
Jos toimit tarjoilijana tai hovimestarina hienossa 
ravintolassa, jossa käy vain rikkaita, kerro heille 
palveltuasi heitä, erityisesti, jos he ovat jättäneet sinulle 
tippiä, “Hyvä herra tai rouva, minulla on myös sinulle 
jotain annettavaa,” ja anna heille sen jälkeen Rapsodia 
Todellisuuksista -kirjanen. Kyseinen ravintola voi olla 
ainoa paikka ja mahdollisuus, jossa heidän kaltaisensa 
ihmiset voivat vastaanottaa Evankeliumin.

Hyödynnetään meille avautuvat mahdollisuudet 
ja viedään Evankeliumi aivan jokaiselle. Kristuksesta 
kertova sanomamme on totta eikä se tee eroa ihmisten 
välillä.

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet 
tehnyt minusta tehokkaan sovituksen viran palvelijan. 
Minä olen Kristuksen mysteerien haltija ja lähettiläs 
ja toimin sotilaana Kristuksen armeijassa. Toimin 
sotilaallisella jämäkkyydellä, kun vien Jumalan Sanaa 
maailmaani ja kosketan ihmisten sydämiä Kristuksen 
rakkaudella ja Hänen armonsa kirkkaudella, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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keskiviikko 27

Kristuksessa oleva elämämme kulkee uskosta 
uskoon — jatkuvasti kasvavassa uskossa! 

Raamattu sanoo Evankeliumista puhuessaan, “Sillä 
siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon…” 
(Roomalaiskirje 1:17). Mitä enemmän sinä vastaanotat 
Jumalan Sanaa, sitä suuremmaksi uskosi kasvaa, koska 
“...usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen 
synnyttää Kristuksen sana” (Roomalaiskirje 10:17).

Avaa sydämesi jatkuvasti kasvavalle uskolle. 
Älä jää siihen, missä olet, vaan mene eteenpäin. 
Paavalin kirjoituksista voimme lukea siitä, kuinka 
hän painottaa jatkuvasti kasvavan uskon tärkeyttä. 
Esimerkiksi 2. Tessalonikalaiskirjeessä 1:3 hän kehuu 
heitä heidän kasvavasta uskostaan: “...teidän uskonne 
runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy 
itsekussakin, kaikissa teissä.”

Jos sinulla on jatkuvasti kasvava usko, siitä tulee 
seuraamaan jatkuvasti kasvava palvelutyö. Sama 
jae Amplified Classic -käännöksestä sanoo, “Me 
emme kerskaile yli kohtuullisten rajojen, tai toisten 
tekemästä työstä, vaan meillä on toivo ja luottavaiset 
odotukset, että kun uskonne jatkaa kasvuaan, meidän 

JATKUVASTI KASVAVA USKO

Emmekä ylitä rajojamme kerskumalla 
muiden tekemästä työstä. Meidän 
toivonamme on, että kun teidän uskonne 
jatkaa kasvuaan, meidän toiminta-
a lueemme keskuudessanne tulee 

laajenemaan suuresti 
(2. Korinttolaiskirje 10:15 KJV).
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työmme teissä tulee laajenemaan suuresti, mutta 
kuitenkin tehtävällemme asetetuissa rajoissa.” Toisin 
sanottuna, jatkuvasti kasvavan uskon kautta pysyt 
keskittyneenä näkyysi samalla, kun työsi laajenee.

Jos olet jonkinlaisessa johtavassa asemassa 
seurakunnassa, rakenna omaa uskoasi sekä myös 
toisten uskoa. Kun oma uskosi ja heidän uskonsa 
kasvaa, tekemänne työ tulee myös kasvamaan ja 
laajenemaan suuresti. Sellaisessa seurakunnassa tai 
soluryhmässä, jossa uskon taso on alhainen, Jumalan 
työ tulee myöskin pysymään vähäisenä.

Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miksi uskon 
opetus, uskon teot ja uskon elämä ovat todella 
olennaisen tärkeitä asioita. Oppiaksesi lisää uskosta ja 
siitä, miten se toimii, tilaa kirja, “How To Make Your 
Faith Work” (Miten saat uskosi toimimaan) Rhapsody 
of Realities App store:sta. Halleluja.

Uskoni kautta hyppään muurien ylitse. Maailma on 
maahan lyötynä edessäni. Minä hallitsen Saatanan 
ja tämän maailman vaikutusten yläpuolella. Elämäni 
on Jumalan kirkkautta varten. Hänen kirkkautensa 
minussa kasvaa jatkuvasti, kun täytän Hänen 
tarkoitusta elämääni varten, Herran Jeesuksen 
Nimessä! Aamen.

TUNNUSTUS
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torstai 28

Jotkut ovat nykyään hämmästyneitä siitä, että 
Jeesuksen Kristuksen Seurakunta on edelleen 

vahva sekä suurempi ja tehokkaampi kuin koskaan 
aiemmin. Ihmettelen, että mitä he oikein ajattelivat! 
He olettivat ja olivat niin varmoja, että Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunta tuhoutuisi heidän pahojen 
suunnitelmiensa vuoksi, mutta he olivat väärässä.

Siitä lähtien, kun Seurakunta perustettiin 
helluntaipäivänä Apostolien tekojen 2. luvussa, se on 
selviytynyt halveksijoidensa, vainoojiensa, vihaajiensa, 
vastustajiensa ja kaikkien vihollistensa keskellä. 
Seurakuntaa on mahdotonta tuhota. Niin ei tule 
koskaan tapahtumaan. Ne, jotka ylpeilevät Seurakuntaa 
vastaan, ovat ilmeisesti unohtaneet historiansa!

Apostolien tekojen aikaan, kun Seurakunta oli 
vielä nuori, oli niitä, jotka yrittivät tehdä kaikkensa 
tukahduttaakseen sen, mutta Seurakunta kesti. Joten on 
täysin turhaa, että joku ihminen tai jokin joukko alkaisi 
kuvittelemaan, että Seurakunta kuolisi sukupuuttoon tai 
jollakin tavalla kuivuisi kasaan ja että siitä tulisi historiaa. 
Seurakunnan hallintavalta ja herruus on loppumaton.

Täs tä  tu lee  mie leen  Nebukadnessa r in 
mielenkiintoisen unen tulkinta, jota kukaan ei osannut 
selittää ennen kuin Jumala antoi tulkinnan Danielille 
(Daniel 2). Danielin tulkinnassa kaikki ihmisten tekemät 
rakenteet, alkaen kuninkaan kultaisesta päästä, kaikki 
hopea, pronssi, rauta ja kaikki saveen sekoitettu rauta, 

SEURAKUNNAN HALLINTAVALTA ON 
IKUISTA

Ja minä sanon sinulle: sinä olet 
Pietari, ja tälle kalliolle minä 

rakennan seurakuntani, ja tuonelan 
portit eivät sitä voita (Matteuksen 

evankeliumi 16:18). 
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tuhoutuisivat “kivenlohkareen voimasta, joka irtaantui 
ilman ihmiskäden voimaa”.

Danielin kirjassa 2:44 sanotaan myös: “Mutta 
niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala 
pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton 
iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle 
anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat 
ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä 
iankaikkisesti.” Kivilohkare, joka irtaantui ilman 
ihmiskäden voimaa, tuli Jumalalta ja se tuhosi kaikki 
ihmisten tekemät rakennelmat ja pystytti valtakunnan, 
josta Raamattu sanoo, ettei sen valtaa toiselle kansalle 
anneta.

Seurakunta ei tule koskaan kaatumaan toisten 
valtaan tai herruuteen, vaan se pysyy vahvana loppuun 
asti, sillä Seurakunta on iankaikkinen. Raamattu 
sanoo Jeesuksesta, Seurakunnan päästä: “Ja tämä 
käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen 
pappi, Melkisedekin kaltainen, joka on tullut… 
katoamattoman elämän voimasta” (Heprealaiskirje 
7:15-16). Halleluja!

Rakas Isä, iloitsen tietäessäni, että Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunta jatkaa vahvistumistaan ja 
marssii eteenpäin kirkkaudessa. Kiitän siitä, että 
lapsesi ovat rohkeina julistamaan Sanaasi ja siitä, että 
ilmestys totuudestasi saa aikaan sen, että he elävät 
aina voitokkaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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perjantai 29

Raamattu sanoo: “HERRAN siunaus, se tekee 
rikkaaksi, eikä hän lisää siihen murhetta” 

(Sananlaskut 10:22 KJV). Köyhyys ei ole siunaus. 
Tästä syystä Jeesus vapautti meidät siitä. Raamattu 
sanoo, että Hän oli rikas, mutta meidän tähtemme 
Hän tuli köyhäksi, jotta me hänen köyhyytensä 
kautta rikastuisimme. Hän antoi meille vaurauden 
köyhyyden tilalle samalla tavalla kuin Hän antoi meille 
vanhurskautensa synnin tilalle.

Kun sanomme, että köyhyys ei ole siunaus, se 
ei tarkoita sitä, että jos joku on köyhä, hänessä olisi 
silloin jotain vikaa, ei! Kuka tahansa voi tehdä valinnan. 
Tämä muistuttaa siitä, miten Raamatussa kerrotaan 
monista, jotka kärsivät, mutta he eivät ottaneet 
vastaan vapautusta, jotta he saisivat paremman 
ylösnousemuksen (Heprealaiskirje 11:35).

Jotkut ihmiset ovat siis saattaneet valita köyhyydessä 
elämisen. Jos se on sinun valintasi, ei siinä mitään, koska 
se on valinta, jonka olet itse tehnyt. Se on uhraus, eikä 
sinun pidä hävetä sitä valintaa. Mutta jos tulit köyhäksi 
sattumalta tai muiden sortamisen seurauksena tai 
muista syistä, jotka eivät ole henkilökohtaisia valintojasi, 
silloin se ei ole ok. Sinulla on oikeus muuttaa asioita.

Jos olet päättänyt olla köyhä, älä yritä tehdä 
kenestäkään toisesta köyhää, paitsi jos he etsivät 
sinulta köyhyyden periaatteita, jotta hekin voisivat tulla 
köyhiksi. Osa meistä on kuitenkin kutsuttu tekemään 

KÖYHYYS EI OLE SIUNAUS

Sillä te tunnette meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, 
vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne 

köyhäksi, että te hänen köyhyydestään 
rikastuisitte (2. Korinttolaiskirje 8:9). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 23:26-49 & 2. Samuel 4-6

1. Korinttolaiskirje 1:10-21 & Psalmi 139-140 

2. Pietari 1:2-3; Psalmi 23:1-2; Roomalaiskirje 8:17

tiettyjä asioita tässä maailmassa, minkä vuoksi me 
emme voi olla eikä meidän tule olla köyhiä. Tämä ei 
johdu siitä, että rakastaisimme olla “rikkaita”, vaan 
siitä vastuusta, mitä meidän on tehtävä. Jumala luottaa 
siihen, että viemme Evankeliumin maailman ääriin. 
Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa 24:14, “Ja tämä 
valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa 
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten 
tulee loppu” (Matteus 24:14). Evankeliumi on ilmaista, 
mutta sen julkaiseminen ei ole halpaa.

Herra sanoi profeetan kautta Sakarjan kirjassa 
1:17 (KJV): “...Vaurauden kautta kaupunkini leviävät 
vielä ulkomaille....” Kieltäydy olemasta köyhä. Päätä, 
että tulet olemaan juuri niin vauras kuin Jumala on 
sinut tarkoittanut olemaan. Hän sanoi 3. Johanneksen 
kirjeessä 1:2, “Rakkaani, minä toivotan sinulle, 
että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin 
sielusikin menestyy.” Hän haluaa sinun menestyvän 
hengellisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Tee valinta, 
ettet aio olla yhtään vähempää.

Olen Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen; 
maailma kuuluu minulle. Kaikki asiat ovat minun; 
Elän yltäkylläisyyden valtakunnassa, jossa minulla 
on tarjolla kaikkea hyvää. Vaellan perinnössäni 
Kristuksessa menestyen ja eläen jumalallisessa 
terveydessä, niin kuin sielunikin menestyy. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Herra Jeesus ohjeistaa avausjakeessamme, 
että valosi tulee loistaa niin, että ihmiset 

näkisivät hyvät tekosi ja ylistäisivät taivaassa olevaa 
Isääsi. Sana “hyvät” viittaa tässä kohtaa johonkin 
merkittävään, valittuun, ylivertaiseen, arvokkaaseen, 
hyödylliseen, sopivaan, kiitettävään ja ihailtavaan — 
johonkin sellaiseen, joka on erinomainen luontonsa 
ja luonteenpiirteidensä puolesta ja näin ollen hyvin 
sitoutuneena omiin päämääriinsä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä sitoudut Jumalan 
lapsena tekemään aina kaikki tehtäväsi ja projektisi 
erinomaisesti, silloin valosi tulee loistamaan ihmisten 
edessä niin, että he näkevät hyvät työsi. Hyvät työsi 
tulevat puhumaan puolestasi eivätkä ihmiset voi jättää 
sinua huomiotta. Jumala tahtoo luovuttaa maailman 
sellaisten lastensa käsiin, jotka ovat koulutettuina 
vaeltamaan erinomaisuudessa. Niiden käsiin, jotka 
tekevät ylimääräistä, jotta saavutetaan parhaat tulokset. 
Osuuko tämä kuvaus sinuun?

Sinun on aika arvioida itseäsi ja tehdä tietoinen 
valinta sen suhteen, että sinä olet paras siinä, mitä 
teet. Torju keskinkertaisuus. Tee asiat erinomaisesti. 
Erinomaisuutta ei voida sivuuttaa tai jättää huomiotta. 
Tämä muistuttaa siitä, mitä Raamattu sanoo 

TEE PÄÄTÖS ERINOMAISUUDEN 
PUOLESTA 

lauantai 30

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

on taivaissa
 (Matteuksen evankeliumi 5:16).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 23:50-24:1-12 & 2. Samuel 7-8

1. Korinttolaiskirje 1:22-31 & Psalmi 141-142

Daniel 2:48; Daniel 6:3; Daniel 5:12

Sananlaskuissa 22:29 (KJV): “Näetkö ahkeran miehen 
omissa toimissaan? Hän tulee seisomaan kuninkaiden 
edessä, ei hän jää alhaisten eteen.” Kun sinulla on 
erinomainen mieli ja teet asiat erinomaisesti, et jää 
kenenkään jalkoihin.

Erinomaisuus on niitä varten, jotka tekevät 
henkilökohtaisen valinnan, että he tulevat tekemään 
asiat aina erinomaisesti. Kuvittelepa, jos paljastuisi, että 
jokin lentoyhtiö olisi säästänyt koneidensa huollossa 
ja heidän lentäjillään olisi tapana jättää tavanomaiset 
lentoa edeltävät tarkastukset tekemättä. Et taatusti 
tahtoisi lentää heidän koneillaan. Tästä samasta syystä 
sinun täytyy myös kieltäytyä vetämästä mutkia suoriksi 
ja olla hyväksymättä keskinkertaisia suorituksia omassa 
tekemisessäsi. Sillä ei ole merkitystä huomaako joku 
sitä vaiko ei. Tee oikea valinta erinomaisuuden puolesta 
ja toimi siinä. 

Minulla on erinomainen henki sekä erinomainen 
mieli ja teen erinomaisia asioita. Sisälläni oleva 
Jumalan Henki on antanut minulle poikkeuksellisen 
laajan ymmärryksen ja viisauden. Minulla terävä 
arvostelukyky ja tuomitsen oikein ja erinomaisesti. 
Siksi kiinnitän huomiota yksityiskohtiin ja toteutan 
erinomaisesti kaikki työni, Jumalan kunniaksi! 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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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
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