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Johdanto

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 7,000 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.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN HYÖDYN
SAAVUTTAMISEKSI-

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.

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
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PUHU ELÄMÄÄ
Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin
kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää
(Sananlaskut 18:21).

U

seita vuosia takaperin eräs herrasmies tuli
tapahtumaamme vaimonsa kanssa, joka oli hyvin
heikossa kunnossa ja kuolemansairas. Kun hän huomasi, että
olin palvellut monia ja olin jo valmistautumassa päättelemään
kokousta, hän yritti saada huomioni. Hän itki vuolaasti ja laski
vaimonsa lavalle makaamaan avuttomana!
Kokousavustajat yrittivät puuttua asiaan, mutta hän ei
suostunut lopettamaan. Hän kyynelehti. Kun kuulin hänet ja
käännyin hänen suuntaansa, kysyin häneltä: “Mistä on kyse?”
Hän vastasi: “Vaimoni on kuolemassa.” Minun täytyi saada
hänen huomionsa, joten sanoin tiukkaan sävyyn hänelle:
“Sinä puhut väärin. Jos sanot, että hän on kuolemassa, se
tulee silloin myös tapahtumaan!”
Kysyin häneltä sitten: “Mitä sinä tahdot tarkalleen
ottaen? Tahdotko vaimosi elävän vai kuolevan?” Olin ankara
häntä kohtaan siitä huolimatta, että hän oli epätoivoinen.
Hän vastasi sanoen: “Tahdon vaimoni elävän.” Annoin
hänelle ohjeeksi laskea kätensä vaimonsa päälle, puhutella
vaimoansa nimeltä ja kertoa hänelle, että hän tulee elämään
eikä kuolemaan! Kun mies puhutteli vaimoaan näin, jotain
tapahtui. Muutaman sekunnin päästä tämä nainen, joka oli
ollut todella heikossa kunnossa ja sairaana, kykenemättä
nousemaan itsekseen ylös, hyppäsi innoissaan ylös, sillä
hänen kehonsa oli vastaanottanut voiman! He saivat
6
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ihmeensä. Halleluja!
Mutta tämä nainen olisi todellakin voinut kuolla. Jonkun
täytyi opettaa hänen miehelleen, että miten hänen tuli toimia
ja mitä hänen täytyi sanoa. Hänen täytyi sanoa oikeat sanat,
sillä kuolema ja elämä ovat kielen varassa. Kun sairaus
hyökkää kehoasi vastaan, kyse on silloin kuolemasta, joka
hyökkää kehoasi päin. Sinun täytyy herätä tähän ja sanoa sille:
“Ei, Jeesuksen Nimessä, minä kieltäydyn olemasta sairaana!”
Sinun täytyy puhua elämää kehollesi, sillä tämä
saamamme Evankeliumi on elämän Evankeliumi: elämä
on tullut meihin. Halleluja! Jos kristityllä on esimerkiksi
diagnosoitu sydänsairaus, sanojen kautta hänen sydämensä
voidaan parantaa tai hän voi jopa saada uuden sydämen.
Kyse on siitä, mitä sinä sanot. Sanat ovat niin tärkeitä Jumalan
Valtakunnassa. Sanojesi kautta voit ohjata jatkuvasti elämäsi
kurssia kulkemaan voitossa ja menestyksessä. Sinä voit
uudelleenluoda elämäsi olosuhteet ja vaeltaa kaiken aikaa
terveydessä. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä kirkkaudesta ja muutoksesta,
jota saan kokea, kun Sanasi asuu runsaana sydämessäni
ja tulee ulos suustani. Minä vaellan tänään terveydessä ja
jumalallisessa viisaudessa sekä Hengen ilossa ja rauhassa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:23; Sananlaskut 15:4; 1. Pietari 3:10
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 15:35-58 & Sananlaskut 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Tessalonikalaiskirje 2:10-20 & Jeremia 18
7
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JEESUS KRISTUS — MAAILMAN
PELASTAJA

2

Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja,
joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa
(Luukas 2:11).

J

eesus Kristus on maailman pelastaja. Tämä on yksi
uskomme lähtökohta, jolle koko Evankeliumi perustuu.
Siksi ylempänä oleva jae on todella tärkeä. Raamattu sanoo
Matteuksen evankeliumissa 1:21: “Ja hän on synnyttävä
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän
on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”
Ainoastaan Jeesus Kristus kykeni pelastamaan ihmisen
täydellisesti ja tekemään jumalallisen elämän saatavilla olevaksi
niin, että kaikkien ihmisten on mahdollista vastaanottaa se.
Hän pelasti maailman antamalla Itsensä uhriksi. Jeesus
maksoi täyden rangaistuksen ihmisten synneistä ja otti meille
kuuluneen tuomion paikan.
Raamattu sanoo: “...Jumala sovitti maailman itsensä
kanssa Kristuksessa, eikä lukenut ihmisten rikkomuksia heitä
vastaan” (2. Korinttolaiskirje 5:19 NIV). 2. Korinttolaiskirje
8:9 sanoo: “Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän
tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Hänen sijaiskuolema tapahtui meidän tähtemme. 2.
Korinttolaiskirje 5:21 sanoo: “Sen, joka ei synnistä tiennyt,
hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”
Kun Hänet ristiinnaulittiin, Hän otti meidän paikkamme
8

finnish

ristillä. Jumala oli sanonut: “Sielun, joka tekee syntiä,
täytyy kuolla (hengellinen kuolema)...” (Hesekiel 18:20
KJV). Roomalaiskirje 5:12 sanoo: “Sentähden, niinkuin
yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin
kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten
osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.” Jumalasta eroon
joutuminen tarkoittaa hengellistä kuolemaa. Jeesus otti
meidän paikkamme ja koki tämän Isästä eroon joutumisen
ristillä roikkuessaan.
Mutta kiitos Jumalalle! Ihmisen pelastus saavutettiin, kun
Jeesus Kristus — Jumalan Karitsa — uhrattiin ottaakseen pois
maailman synnit (Johannes 1:29). 1. Johanneksen kirje 4:14
sanoo: “Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on
lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.” Halleluja!

RUKOUS
Elämä ilman Kristusta on elämä ilman Jumalaa, kadotuksessa.
Siksi rukoilen, että Jumalan ihmiset julistavat tänään
Evankeliumia eri puolilla maailmaa niin, että taivaat satavat
alas vanhurskautta ja pelastusta versoo maasta esiin kaikkialla.
Rukoilen, että ihmisten sydämet ovat avoimina kirkkauden
täyteiselle Kristuksen Evankeliumille, joka tekee syntisistä
vanhurskaita ja siirtää heidät kirkkauden ja totuuden elämään,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 4:12; Johannes 1:29; Johannes 14:6
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Korinttolaiskirje 16:1-24 & Sananlaskut 10-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Tessalonikalaiskirje 3:1-13 & Jeremia 19-20
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ASETA ELÄMÄSI SANAN VARAAN
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala
(Johannes 1:1).

S

anat ovat voimallisia, mutta Jumalan Sana on
kaikkivoipa. Sana teki kaiken. Jumalan Sana on
Jumala. Jumala tuo Itsensä julki Sanassa ja Sanan kautta.
Jumalan Sana on elämä. Jumalan Sana on valo. Jumalan Sana
on totuus.
Sana elää ja pysyy iankaikkisesti (1. Pietari 1:23).
Heprealaiskirje 4:12 sanoo: “Sillä Jumalan sana on elävä
ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka….” Kolmastoista jae sanoo: “Eikä mikään luotu ole
hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua
hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.”
Nämä Sanan ominaisuudet ovat Jumaluuden
ominaisuuksia. Joten kun asetat elämäsi Sanan varaan,
silloin asetat elämäsi Jumalan varaan. Ja Hän ei koskaan
epäonnistu. Raamatun kirjoitukset kuvailevat Jumalan Sanan
erehtymättömyyttä ja muuttumattomuutta: “Sen tähden,
kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin
tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton,
vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta
muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut
valehdella, saisimme voimallisen kehotuksen, me, jotka
10
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olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta
toivosta” (Heprealaiskirje 6:17-18).
Voitko nyt nähdä, miksi sinun tulisi aina pitää mielesi
Jumalan Sanassa? Raamattu sanoo, että Hän pitää täydellisessä
rauhassa — menestyksen rauhassa — ne, joiden mielet pysyvät
Hänessä (Jesaja 26:3). Sinä pidät oman mielesi Hänessä
mietiskelyn kautta.
Anna Sanalle aikaa ja huomiota. Aseta Sana etusijalle.
Tunnusta Sanaa tietoisesti kaikista kohtaamistasi vaikeuksista
riippumatta ja Henki tulee muuttamaan asiat sinulle
suosiollisiksi. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
Siunattu Isä, minä kiitän sinua Sanasi voimasta elämässäni.
Sinun Sanasi on minulle kaikki kaikessa. Kun mietiskelen
tänään Sanaasi, en saa siitä ainoastaan ohjausta, vaan se
tuottaa myös elämää, valoa, terveyttä, vaurautta, kehitystä,
etenemistä, suuria siunauksia ja kunniaa elämääni. Minä elän
tänään voitokkaasti, sillä elän uskossa iankaikkiseen Sanaasi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:1&14; Apostolien teot 20:32
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 1-2:1-4 & Sananlaskut 12-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Tessalonikalaiskirje 4:1-8 & Jeremia 21
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VOIMA SAIRAUDEN YLITSE
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat
käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he
panevat kätensä sairasten päälle, ja ne
tulevat terveiksi (Markus 16:17-18).

A

vausjakeessamme käsitellään osaa jumaluutemme
tunnusmerkeistä. Yksi näistä merkeistä on
hallintavaltamme sairauksien, tautien ja heikkouksien ylitse.
Meillä ei ole ainoastaan valtaa paholaisten pois ajamiseen,
vaan meillä on myös valta parantaa sairauksia ja tauteja.
Jeesus teki meistä parantajia. Hän sanoi Matteuksen
evankeliumissa 10:8: “Parantakaa sairaita, herättäkää
kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia.
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Huomaa, että
Hän ei sanonut: “Rukoilkaa, että minä parantaisin sairaat.”
Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 10:19: “Katso,
minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole
teitä vahingoittava.” Hän teki meistä ylivertaisia Saatanaan
nähden, joka on suurimmaksi osaksi vastuussa useimmista
sairauksista, joista ihmiset kärsivät. Miksi näistä tosiasioista
huolimatta on yhä edelleen olemassa kristittyjä, jotka ovat
sairauksien, tautien ja Saatanan vaivaamia?
12
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Psalmi 82:5-7 antaa meille tähän vastauksen. Siinä
sanotaan: “Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat
pimeydessä… Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni
Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset
kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.”
Monet ovat tietämättömiä Jumalan Sanan suhteen ja sen
seurauksena he eivät ole tietoisia siitä, että heillä on voima
sairauksien, tautien ja heikkouksien ylitse. He eivät tiedosta
sitä, että heillä on jumalallinen elämä.
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 10:34: “...Eikö
teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette
jumalia’?” Pietari kutsuu meitä “osanottajiksi jumalallisesta
luonnosta” (Roomalaiskirje 8:37). Sairaus ei voi eikä sen
todellakaan pitäisi kukoistaa sinun kehossasi, koska Kristus
on fyysisen kehosi elämä. Pyhä Henki on jo antanut elämän
ja elävöittänyt fyysisen kehosi (Roomalaiskirje 8:11). Usko ja
toimi tänään näissä totuuksissa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, sinä olet niin armollinen ja ystävällinen. Sinä olet
vanhurskas, pyhä, oikeudenmukainen ja tosi. Kiitos, tästä
elämästä, joka tekee minusta enemmän kuin voittajan.
Minä elän sairauksien ja tautien yläpuolella. Elämäni on
erinomaista ja kirkkauden täyteistä. Minä tuon tänään
julki Kristuksen hallintavaltaa ja vaellan siinä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 9:2; Luukas 10:8-9; Matteus 10:1
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

1. Tessalonikalaiskirje 4:9-18 & Jeremia 22
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VAAKALAUDALLA ON AIVAN LIIAN
PALJON OLLAKSEMME VAITI

…Mutta hänen sanansa oli sydämessäni
kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini.
Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää,
mutta en voinut (Jeremia 20:9).

J

otta Evankeliumi on voinut saavuttaa tämän meidän
aikamme, joidenkin ihmisten on täytynyt maksaa
siitä aivan äärimmäisen kova hinta. Osa Jumalan pyhistä ja
palvelutyöntekijöistä on joutunut uhraamaan omat elämänsä,
jotta tämä sanoma on voinut tavoittaa meidät. Ei tarvitse
mennä kovinkaan kaukaiseen menneisyyteen, kun elettiin
aikaa, jolloin Raamatun hallussapidosta joutui joko vankilaan
tai sai surmansa. Raamattuja täytyi printata tuolloin salassa.
Tänä päivänä meillä on Raamattuja kaikkialla. Voit saada
puhelimeesi jopa monta eri käännöstä. Mutta tämä ei ole
tapahtunut sattumanvaraisesti, vaan kyse on monien ennen
meitä eläneiden uskon, rukouksien ja työnteon tuottamista
tuloksista. Siksi on tärkeää, että heräämme nyt tähän aikaan.
Meidän tulisi inspiroitua niiden esimerkistä, jotka taistelivat
viedäkseen Evankeliumin sanomaa uusille alueille.
Jos toimit esimerkiksi kuljettajana, joka kuskaa
säännöllisesti matkustajia paikasta toiseen, tämän pitäisi
innostaa sinua julistamaan kyydissäsi oleville. Sillä ei ole
merkitystä, että pitävätkö he siitä, että kuulevat sanomasi
vaiko eivät. Kun he tulevat autoosi, sinä olet kontrollissa,
koska he ovat kyydissäsi määränpäähän saakka. Jos he eivät
halua kuulla sinua, he voivat korkeintaan pyytää päästä ulos
autostasi.
14
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Toimitko toimitusjohtajana tai oletko vaikutusvaltaisessa
asemassa työpaikallasi? Voit käyttää omaa vaikutusvaltaista
asemaasi Evankeliumin julistamiseen omille työntekijöillesi.
Älä anna sen vaivata sinua, että osa heistä saattaa tahtoa
lähteä pois sen seurauksena, että julistit heille. Muista,
että Jumala on antanut ennen kaikkea sinun liiketoimesi
nimenomaan sinulle. Siksi sinun tulee julistaa heille rohkeasti,
ei kuitenkaan niin, että pyrkisit pakottamaan heitä vaan niin,
että tarjoat heille mahdollisuuden kuulla ja uskoa Jeesukseen
Kristukseen, jotta heidän sielunsa voivat pelastua.
Ajattele, mitä kaikkea toiset ovat joutuneet käymään
läpi, kun he ovat taistelleet sen puolesta, että meillä voi tänä
päivänä olla nämä mahdollisuudet käytettävissämme. Aika on
käymässä vähiin ja Mestarin paluu on jo aivan lähellä. Pidä
huoli, että hyödynnät jokaisen mahdollisuuden, jonka Herra
antaa sinulle siihen, että saat todistaa toisille. Älä pidättele
enää, vaan anna palaa täysillä Evankeliumin puolesta!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, kiitän sinua sydämessäni roihuavasta
Sanastasi, joka saa minut julistamaan Evankeliumia ja
levittämään vanhurskauttasi ympäri maailmaa. Minä
kieltäydyn olemasta vaiti. Otan oman paikkani lopunajan
armeijassa etulinjan sotilaana ja vien jumalallisia totuuksia
omaan maailmaani. Minä seison vahvana uskossa, teen
vaikutusta toisten ihmisten elämiin ja aikaansaan sen, että
vanhurskautesi ja kirkkautesi tulee perustetuksi ympäristööni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 9:16; Luukas 4:43; 2. Timoteus 4:2
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

1. Tessalonikalaiskirje 5:1-11 & Jeremia 23
15
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OSANOTTAJINA PERINNÖSSÄ
Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä
pyhillä on valossa (Kolossalaiskirje 1:12).

M

iten armollinen ja rakastava Herra onkaan! Ajattele,
mitä luimme juuri avausjakeestamme: se ei ole
lupaus, vaan jotain sellaista, minkä Hän on jo tehnyt. Hän
teki meidät kelvollisiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä,
mikä pyhillä on valossa.
Efesolaiskirje 1:11 sanoo, että Hänessä me olemme
saaneet perinnön. Osa tästä perinnöstä on kuvailtu meille
Efesolaiskirjeessä 3:8 (AMPC) tutkimattomina rikkauksina:
“...julistaa pakanoille Kristuksen loppumattomista
(rajattomista, käsittämättömistä, mittaamattomista ja
ehtymättömistä) rikkauksista [vauraudesta, jollaista kukaan
ihminen ei voi kyetä keräämään].”
Koko maailma kuuluu Jeesukselle Kristukselle, sillä Hän
osti koko pellon. Raamattu sanoo, että koko maa ja kaikki,
mitä siinä on, kuuluu Herralle. Roomalaiskirje 8:17 sanoo, että
me olemme Kristuksen kanssaperillisiä. Näin ollen perintöösi
kuuluu mukaan myös koko maailma. Tämä on Jumalan Sanan
ehdoton totuus. 1. Korinttolaiskirje 3:21-22 sanoo: “...Sillä
kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas,
teidän on maailma…kaikki on teidän.”
Ajatellaanpa sitten sitä tosiasiaa, miten Jumala on tuonut
sinut yhteyteen Itsensä kanssa ja tehnyt sinut olemaan yhtä
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Hänen kanssaan. Tämä selittää kaiken. Hän antoi sinulle oman
Itsensä! Mikä voisi enää olla sitä suurempaa? Sinä olet nyt
osanottajana Hänen kunniaan, armoon ja vanhurskauteen;
Hänen jumalalliseen luontoonsa. Tämä on aivan valtavaa!
Tämän takia sinun tulee olla rohkea omassa elämässäsi
ja elää ilman pelkoa ja sellaista tunnetta ikään kuin sinulta
puuttuisi jotain, sillä sinä olet koko universumin Hallitsijan
perillinen. Tämä poikkeuksellisten siunausten elämä, jonka
Hän on antanut sinulle, ei ole seurausta omista “hyvistä
töistäsi” tai henkilökohtaisista vanhurskauden töistäsi. Kyse on
Hänen armosta tekemässä työtään. Hän teki sinut kelpaavaksi
perimään ja vaeltamaan Evankeliumin täysissä siunauksissa.
Opiskele Sanaa oppiaksesi lisää tästä perinnöstä ja kaikista
Kristuksesta löytyvistä ihmeellisistä siunauksista, ja vaella
näiden siunausten todellisuudessa joka päivä.

RUKOUS
Minä kiitän sinua siunattu Isä tästä poikkeuksellisten
siunausten elämästä, jonka olet antanut minulle Kristuksessa.
Kiitos, että olet tuonut minut yhteyteen kanssasi ja että
olet tehnyt minusta osanottajan kirkkauteesi, armoosi
ja vanhurskauteesi. Minä vaellan tänään menestyksessä,
terveydessä ja rauhassa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:12-13 AMPC; Efesolaiskirje 1:11
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 5:1-6:1-2 & Sananlaskut 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Tessalonikalaiskirje 5:12-28 & Jeremia 24
17
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RAKKAUS JA NÖYRYYS SYDÄMELLÄSI
Mutta hän antaa sitä suuremman armon.
Sentähden sanotaan: Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon
(Jaakobin kirje 4:6).

R

aamattu sanoo, että Jumala tutkii sydämet. Hän
tunnistaa sydämelläsi olevat ajatukset ja aikomukset.
Siksi Hän tahtoo sinun vartioivan sydäntäsi aina ja
hankkiutumaan eroon kaikesta sellaisesta, mikä ei ole linjassa
sinussa olevan jumalallisen luonnon kanssa. Jumala tahtoo
nähdä rakkauden ja nöyryyden aina sinun sydämelläsi.
Hän ei tahdo sinun katsovan tai kohtelevan ketään
halveksivasti. Hän tahtoo, että olet riittävän nöyrä, jotta voit
uskoa toisiin. Usko, että Herra voi käyttää myös toisia aivan
yhtä paljon kuin Hän voi käyttää sinua. Ehkäpä perheessäsi,
työpaikallasi tai seurakunnassasi joku tekee jotain merkittävää,
josta hän saa kehuja. Älä hymyile halveksivasti, vaan juhli
aidosti toisia heidän saavutustensa johdosta.
Opettele siunaamaan vilpittömästi Herraa, ylistä ja palvo
Häntä, kun Hän tekee jotain merkittävää jonkun toisen
elämässä. Jos näyttää siltä, että toisia arvostetaan sinua
enemmän, sen ei tulisi satuttaa sinua. Ole täynnä iloa heidän
puolestaan. Toisen menestys ei tarkoita sitä, että sinä olisit
epäonnistumassa. Joten juhli toisten menestystä. Kun Jumala
näkee tällaisen rakkauden ja nöyryyden sydämelläsi, Hän
tulee ylentämään sinut. Hän korottaa nöyrät.
Riippumatta siitä, mitä Jumala tekee kauttamme, Hän
ei koskaan tahdo meidän olevan ylpeitä. Ole ylpeä Hänestä
18
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ja siitä, mitä Hän on tehnyt sinusta. Ole ylpeä Hänen
kirkkaudesta, joka on elämässäsi, mutta älä koskaan korota
itseäsi kenenkään toisen yläpuolelle. Roomalaiskirje 12:3
sanoo: “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.”
Jae 10 sanoo: “Olkaa veljellisessä rakkaudessa
helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne
kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” Raamattu sanoo:
“Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja
elämä” (Sananlaskut 22:4). Halleluja! Ole sinä se mies tai
nainen, joka tunnetaan rakkaudellisuudesta, armollisuudesta,
erinomaisuudesta ja nöyryydestä.

TUNNUSTUS
Minä olen rakastava, armollinen, erinomainen, nöyrä
ja ystävällinen! Minä näen ja juhlin Jumalan kauneutta,
kirkkautta ja suurenmoisuutta toisissa. Kaikessa siinä, mitä
teen, motiivini ovat oikeanlaiset ja epäitsekkäät. Minä iloitsen
aidosti toisten saavutuksista ja menestyksestä. Kieltäydyn
vertailemasta itseäni kehenkään toiseen, sillä tiedän olevani
ainutlaatuinen. Minä elän elämääni Jumalan kunniaksi!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:3; 1. Pietari 5:5-6; 2. Aikakirja 12:12
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

2. Tessalonikalaiskirje 1:1-12 & Jeremia 25
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HÄN OPASTAA MEITÄ SANANSA
KAUTTA
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja
hänen armonsa sanan haltuun, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen
joukossa (Apostolien teot 20:32).

J

otkut ovat haaksirikkoutuneet uskossaan, koska he ovat
uskoneet tietynlaisiin uniin ja ilmestyksiin, joiden he
väittivät tulleen heille Jumalalta. Uudessa testamentissa Jumala
ei johdata meitä unien kautta. Hän johdattaa meitä Sanansa
kautta ja Pyhän Hengen kautta. Me voimme aina luottaa Pyhään
Henkeen, että Hän johdattaa ja opastaa meitä henkemme ja
Sanan kautta.
Saatat heti kysyä: “Entäpä sitten Apostolien teot 2:17?
Eikö se sitten viittaakaan siihen, että Jumala johdattaisi meitä
yhä unien kautta?” Ei, se ei viittaa siihen. Unet olivat ihmisten
aistitietoista sukupolvea varten. Siitä alkaen, kun Pyhä Henki tuli,
emme voi enää löytää apostoleista tai kenestäkään muustakaan
sellaista, että heitä olisi palveltu unien kautta. Mutta Pyhä
Henki kuitenkin johtaa näkyjen ja muidenkin ilmestysten, kuten
profetian, sisäisen todistuksen tai Hengen lahjojen kautta.
Yksikään näky, profetia tai ilmestys, joka ei ole Sanan
mukaisessa linjassa, ei ole Jumalasta. Tämä tuo mieleeni
tarinan eräästä miehestä, joka oli ollut kristittynä jo pitkään.
Hän oli nähnyt näyn, jossa joku oli kävellyt sisälle huoneeseen
sandaaleihin, valkeaan kaapuun ja pilveen verhoutuneena. Hän
kertoi katsoneensa tätä henkilöä jaloista ylöspäin nähdäkseen
hänen kasvonsa ja yhtäkkiä tämä kuva oli puhunut sanoen:
“Minun tahtoni ei ole parantaa sinua” ja sitten näky katosi.
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Hän uskoi heti, että kyse oli Jeesuksesta, koska hän oli
“tuntenut” Jumalan läsnäolon. Ja tästä eteenpäin hän oli uskonut,
että Jumalan tahtona ei ollut parantaa häntä. Mikä sai hänet
uskomaan siihen, että kyse olisi ollut Jeesuksen ilmestymisestä
hänelle? Oliko kyse valkoisesta viitasta? Vai siitä, että henkilö
oli verhoutunut pilveen?
Nämä eivät vielä ole riittäviä syitä, että voitaisiin olettaa,
että kyse oli Jeesuksesta. Jos kuulet näyssä äänen, joka kertoo
sinulle jotain, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa, se tulee
kyseenalaistaa. Täytyy kysyä, että tahtooko Jumala ihmisille
terveyttä? Kyllä, tahtoo todellakin! Lue 3. Johanneksen kirje
1:2. Hän ei tule koskaan luoksesi unessa tai näyssä kertoakseen
sinulle jotain ristiriitaista. Hän ei ole koskaan ristiriidassa Itsensä
kanssa. Jokaisen ilmestyksen täytyy olla alamaisena Jumalan
Sanalle! Tämän takia sinun täytyy opiskella Sanaa ja tuntea
Sana itseäsi varten.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Sanasi suunnattoman suurista siunauksista ja
Pyhästä Hengestäsi, joka johdattaa minua aina täydellisessä
tahdossasi. Sanasi on valoni ja olen niin suuresti siunattu
saadessani vastaanottaa tarvitsemaani tarkkaa opastusta, jotta
voin toimia viisaasti ja nauttia tästä siunatusta vanhurskauden
elämästäni Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 1:1-2;
Psalmi 119:105; Jesajan 30:21 TLB
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 7:2-16 & Sananlaskut 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Tessalonikalaiskirje 2:1-10 & Jeremia 26
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ODOTATKO SINÄ HÄNTÄ?
Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna
ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen
ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille,
jotka häntä odottavat (Heprealaiskirje 9:28).

R

aamattu tekee meille selväksi sen, että kaiken loppu
on lähellä. Herran takaisin paluu on jo niin lähellä:
“Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa raittiit ja
valvokaa rukoillen” (1. Pietari 4:7 KJV). Kysymys kuuluu nyt,
että oletko sinä hereillä Hänen takaisin paluunsa suhteen?
Odotatko sinä Häntä?
On olemassa kristittyjä, jotka eivät ota tätä vakavasti.
Joten he suhtautuvat välinpitämättömästi omassa suhteessaan
Jumalaan ja ottavat kristinuskonsa liian kevein mielin. He ovat
kuin ne viisi tyhmää neitsyttä, joista Raamattu puhuu (Matteus
25), jotka eivät odottaneet isäntänsä paluuta, joten he eivät
olleet valmiina, kun hän lopulta palasi takaisin.
Älä ole niiden joukossa, jotka sanovat: “Tästä pian
tapahtuvasta Jeesuksen takaisin paluusta on puhuttu iät ja ajat,
tuleekohan se edes tapahtumaan?” Tällaiset ihmiset tulevat
jäämään omaan tietämättömyyteensä, kun se lopulta tapahtuu,
koska he eivät odottaneet Häntä. Raamattu kertoo, että Hän
on toistamiseen ilmestyvä ilman syntiä pelastukseksi niille,
jotka odottavat Häntä. Tämän päivän maailman tapahtumat
viittaavat aivan selkeästi siihen, että Hänen paluunsa on jo
aivan lähellä.
Älä jää kiinni “nukkumisesta.” Kun apostoli Paavali kehotti
meitä olemaan nukkumatta 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5:6,
hän ei viitannut nukkumiseen luonnollisessa maailmassa. Hän
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puhui sellaisesta hengellisestä unesta, jossa olet niin syvällä
maallisissa asioissa, että et enää muista ja tiedosta ympärilläsi
olevia hengellisiä todellisuuksia. Jeesus käski meitä valvomaan
ja rukoilemaan: “Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä
hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee” (Matteus
24:44).
Olemme lähteneet ristiretkelle, jonka tavoitteena
on tavoittaa Evankeliumilla vähintään 7 miljardia ihmistä
ja valmistella heidät ylöstempausta varten. Liity sinäkin
mukaamme. Me tahdomme tyhjentää ylöstempauksessa
maailman kylät, kaupungit ja kansakunnat. Tämä on
tavoitteemme: emme jätä yhtäkään kiveä kääntämättä
sen varmistamisessa, että ketään ei jätetä jälkeen. Vieraile
osoitteessa www.reachoutworld.org, niin saat tietoa siitä,
miten voit osallistua tälle globaalille sielujen voittamisen
ristiretkelle.

TUNNUSTUS
Minä olen tehokkaana, liekeissä ja täynnä intoa Herraa ja
Hänen työtään kohtaan samalla, kun odotan hartaasti Herran
pian tapahtuvaa takaisin paluuta. Minä kannan vanhurskauden
hedelmää ja teen vaikutusta omaan maailmaani tällä armon
Evankeliumilla. Minä tuon suuntaa, kauneutta, kirkkautta ja
terveyttä omassa maailmassani olevien ihmisten elämiin ja
käännän heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallan alta
Jumalan tykö, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 24:14; Roomalaiskirje 13:11-14; Markus 13:32-36
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 8-9 & Sananlaskut 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Tessalonikalaiskirje 2:11-17 & Jeremia 27
25
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Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on
tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita,
ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen
tottelemattomia, kiittämättömiä,
epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia,
panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän
vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia,
pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa
rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori,
mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia
karta (2. kirje Timoteukselle 3:1-5).

M

e elämme viimeisissä päivissä ja sinun täytyy oppia
vaeltamaan Jumalan Sanan tuntemuksessa. Me
olemme nyt siinä, mihin Raamattu viittaa “haastavina tai
vaikeina aikoina.” The Living Bible -raamatunkäännös kääntää
avausjakeemme näin: “Sinun, Timoteus, on myös hyvä tietää
tämä, että viimeisinä päivinä kristittynä oleminen tulee
olemaan todella vaikeaa” (2. Timoteus 3:1 TLB).
Miksi se tulee olemaan joillekin todella vaikeaa? Se johtuu
niistä valinnoista, joita heidän täytyy tehdä: epäsuosittuja
valintoja. Puhun tässä nyt valinnoista, joissa seistään totuuden
ja vanhurskauden puolesta niin, että kieltäydytään tekemästä
minkäänlaisia uskon kompromisseja, Sanassa tiukasti kiinni
pysyen — tehden sen, mitä Sana sanoo — eikä sitä, mikä olisi
helpompaa.
Jotkut tulevat tekemään kompromisseja ja päätöksiä
rahan ja maallisten etujen tähden. Ja sen seurauksena he
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tulevat tekemään vääriä asioita, sellaisia asioita, jotka eivät
ole yhdenmukaisessa linjassa kristinuskon vaelluksen kanssa.
Sinun ei tulisi lukeutua siihen joukkoon. Älä tee omassa
elämässäsi päätöksiä valtavirran mielipiteen perusteella. Älä
koskaan mene vain massan mukana.
Muista, mitä Jeesus sanoi: “Menkää ahtaasta portista
sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta
se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat
ovat ne, jotka sen löytävät” (Matteus 7:13-14). Tämä on
todella opettavaista.
Anna Jumalan Sanan tuntemisen — Jumalan viisauden —
ohjata tekemiäsi valintoja ja päätöksiä. Sillä ei ole merkitystä,
vaikka sinä olisit ainoana puolustamassa Jeesusta Kristusta
ja Evankeliumia omalla asuinalueellasi, naapurustossasi,
koulussasi tai työpaikallasi, jatka sillä tiellä eteenpäin.
Kieltäydy tekemästä kompromisseja. Pysy sen sijaan tässä:
“...olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran
työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha
Herrassa” (1. Korinttolaiskirje 15:58).

RUKOUS
Rakas Isä, sinun viisautesi tulee yhä suuremmissa määrin
esiin Seurakuntasi kautta ja Sanasi kasvaa sydämillämme
vahvemmaksi kuin koskaan aiemmin. Me tulemme täyteen
tahtosi tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja
ymmärtämisessä, olemme aina innokkaat Herra työssä,
vahvoina uskossa ja annamme kaikesta kunnian Jumalalle,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Johannes 1:1-4; Kolossalaiskirje 1:9 AMPC;
Heprealaiskirje 10:39
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 10:1-18 & Sananlaskut 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Tessalonikalaiskirje 3:1-10 & Jeremia 28
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PAHUUDEN PIDÄTTELIJÄ
Sillä laittomuuden mysteeri on jo tekemässä
työtään. Ainoastaan hän, joka nyt pidättelee,
tulee jatkamaan pidättelyään, kunnes hänet
otetaan pois tieltä
(2. Tessalonikalaiskirje 2:7 ESV).

R

aamattu puhuu kolmesta pahuuden pidättelijästä,
joista yksi on esivalta. Roomalaiskirje 13:1-4 kertoo
meille, että ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta ja että se
on asetettu pidättelemään pahaa. Toinen pahuuden pidättelijä
on Pyhä Henki. Jeesus sanoi: “Ja kun Hän (Pyhä Henki)
tulee, Hän näyttää maailman synnin ja vanhurskauden ja
tuomion” (Johannes 16:8 NKJV).
Kolmas pahuuden pidättelijä on Seurakunta. Jeesus
sanoi, että me olemme maailman valo (Matteus 5:14), ja
kun valo loistaa, pimeys pakenee. Näistä kolmesta pahuuden
pidättelijästä Seurakunta on se, joka pidättelee pahuutta
Pyhän Hengen voiman kautta. Raamattu kertoo, että
pidättelijä tullaan “ottamaan pois tieltä”. Tällä ei todellakaan
viitata esivaltaan, koska antikristuksen hallintokaudella tulee
olemaan hallituksia. Itse asiassa, kun antikristus tulee, hän
tulee perustamaan hallituksen.
Pyhää Henkeä ei myöskään tulla ottamaan pois
maan päältä antikristuksen ilmestyessä, koska Hän tulee
aikaansaamaan sen, että 144 000 juutalaista miestä tulee
tekemään palveluksentyötä täällä maan päällä ylöstempauksen
jälkeen. Raamattu kertoo meille siitä, miten suuri joukko
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ihmisiä antaa sydämensä Herralle suuren ahdistuksen aikana.
Ja ainoa tie näiden ihmisten pelastumiselle on Pyhän Hengen
palvelutyön kautta.
Joten näistä kolmesta pahuuden pidättelijästä ainoastaan
Seurakunta tullaan ottamaan täältä pois ennen antikristuksen
ilmestymistä. Tänä päivänä Jumala odottaa, että Seurakunta
pidättelee pahuutta. Me olemme maailman valo ja maan
suola (Matteus 5:13-14). Kun me julistamme jotakin, se tulee
meille perustetuksi. Saatana ei voi hallita kansakuntia. Hän
ei voi jatkaa pahuuden töitään maailman kansakunnissa
ja ihmisten elämissä niin kuin hän tahtoisi, koska me
pidämme hänet kurissa. Me jatkamme hänen pidättelemistä
ja hallitsemme kunniakkaasti täällä maan päällä Jeesuksen
Kristuksen kautta aina siihen saakka, kunnes ylöstempaus
tapahtuu. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Kiitos Herra armostasi, joka on Seurakuntasi yllä, kun
me hallitsemme armon kautta vanhurskaudessa valaisten
kansakunnat ja ihmisten sydämet sinun valollasi ja
totuudellasi. Me pidättelemme pimeyden voimia niin, että
ne eivät voi hallita maailman kansakuntia. Julistamme, että
sinun vanhurskautesi, rauhasi, armosi ja totuutesi hallitsee
meidän kaduillamme, kouluissamme, kaupungeissamme ja
kansakunnissamme, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Tessalonikalaiskirje 2:6-8 AMPC
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 11:1-15 & Sananlaskut 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Tessalonikalaiskirje 3:11-18 & Jeremia 29
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HENGEN LAULUT
Puhuen itsellenne psalmeilla ja kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen
sydämessänne Herralle
(Efesolaiskirje 5:19 KJV).

T

ermi “hengelliset laulut” ylempänä olevassa jakeessa
tarkoittaa hengen lauluja. Apostoli Paavali viittasi
samaan 1. Korinttolaiskirjeessä 14:14-15, kun hän puhui
kielillä laulamisesta — laulamisesta hengessä: “Sillä jos
minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä
rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka
siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on
rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on laulettava
kiitosta hengelläni, mutta minun on laulettava myöskin
ymmärrykselläni.”
Hengellä laulaminen on kielillä laulamista. Nämä
laulut tulevat ulos sinun hengestäsi, ne eivät tule omasta
ymmärryksestäsi. Se tapahtuu samalla tapaa kuin silloin, kun
annat kielesi Pyhälle Hengelle kielillä rukoilemisessa, paitsi,
että tällä kertaa sinä laulat kielillä Herraa palvoen.
Jeesus sanoi: “Jumala on Henki; ja jotka häntä palvovat,
heidän tulee palvoa hengessä ja totuudessa” (Johannes 4:24
KJV). Hengessä palvominen on kaiken huipentumaa. Saatat
laulaa ja ylistää Herraa jo ymmärrykselläsi, joka on hyvä asia,
mutta nouse vielä korkeammalle tasolle laulamaan Hengen
lauluja, hengestäsi käsin! Palvo ja ole yhteydessä hengestäsi
käsin. Se on syvällisempää yhteyttä.
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Laulamasi Hengen laulut ovat ylistystä ja kiitosta
Herralle. Sinua kuulevat eivät ehkä pidä laulun sävelistä tai
harmoniasta, mutta sillä ei ole väliä, koska sinä et laula heille,
vaan Herralle! Sinä luot ylistys melodioita Herralle, aivan
kuten kielillä rukoilukaan ei kohdistu ihmisiin, vaan Jumalaan
(1. Korinttolaiskirje 14:2).
Hengessä palvominen saa aikaan jumalallista
kanssakäymistä: samalla, kun sinun henkesi välittää hengessä
sanoja Jumalan suuntaan, Pyhä Henki välittää sinun henkeesi
tietoa takaisin päin. Tällaisten ylistys- ja yhdessäolon hetkien
jälkeen sinä olet aivan täynnä Henkeä ja olet hallintavallassa.
Ja tässä pisteessä mikään ei enää horjuta sinua. Olet enemmän
kuin varma voitostasi. Sinun henkesi on hallintavallassa!
Kristinusko on hengen elämää, jota eletään sisimmästä
käsin ulospäin. Siksi sinun tulee opetella palvomaan Herraa
hengessä, omasta hengestäsi käsin ja Pyhän Hengen kautta:
“Sillä me olemme niitä ympärileikattuja, jotka palvovat
Jumalaa hengessä ja iloitsemme Kristuksessa Jeesuksessa,
emmekä luota lihaan” (Filippiläiskirje 3:3 KJV).

RUKOUS
Siunattu Herra, kirkkautesi täyttää koko maanpiirin
ja vanhurskautesi lepää kansakuntien yllä! Loisto ja
majesteettisuus käyvät edelläsi, voima ja kunnia ovat
asuinsijoillasi. Sinä olet tehnyt elämästäni niin kaunista ja
olet voidellut minut julistamaan rakkauttasi, armoasi ja
laupeuttasi. Minä laulan iankaikkisesta rakkaudestasi ja
ikuisesti kestävästä uskollisuudestasi. Olkoon Nimesi ikuisesti
siunattu.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 4:23-24 AMPC; Psalmi 150:1-5;
1. Korinttolaiskirje 14:2
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Korinttolaiskirje 11:16-33 & Saarnaaja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 1:1-7 & Jeremia 30
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SE ON SINUSTA ITSESTÄSI KIINNI
Älköön tämä lain kirja sinun suustasi
poistuko, vaan sinun tulee meditoida sitä
päivät ja yöt… sillä silloin teet oman tiesi
menestyksekkääksi ja silloin menestyt hyvin
(Joosua 1:8 KJV).

T

iesitkö, että oma hyvinvointisi ja se, miten hyvin tulet
menestymään elämässäsi, riippuu sinusta itsestäsi?
Tämä käy selkeästi ilmi avausjakeestamme. Siinä sanotaan,
että jos meditoit Sanaa päivät ja yöt, silloin tulet onnistumaan
ja tekemään tiesi menestyksekkääksi.
Saatat löytää itsesi sellaisista olosuhteista, joihin et ole
voinut vaikuttaa. Olet saattanut syntyä esimerkiksi köyhään
kotiin, johon et voinut itse vaikuttaa. Mutta nyt se on sinusta
itsestäsi kiinni, että mitä sinä teet asialle. Olet kyllä saattanut
syntyä köyhänä, mutta sinä et syntynyt ollaksesi köyhä.
Jumalan Sana näyttää sinulle menestyksen periaatteet,
mutta on sinusta itsestäsi kiinni, miten sovellat sitä ja
muutat oman tilanteesi. Niin paljon kuin Hän tahtookin
sinun menestyvän ja niin paljon kuin Hän tahtookin sinun
elävän terveenä, onnellisena ja vahvana, sinulla on kuitenkin
oma tärkeä roolisi pitää huolta siitä, että Hänen unelmansa
sinusta käy toteen. Hän sanoi 3. Johanneksen kirjeessä 1:2:
“Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt
ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.” 2. Pietarin
kirje 1:3 sanoo: “Koska hänen jumalallinen voimansa on
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen
tarvitaan….” Hän on jo tehnyt kaiken ja antanut sinulle
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kaiken, mitä voit tarvita täysin poikkeuksellista menestyksen
elämää varten.
Efesolaiskirje 1:3 sanoo: “Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka
on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä
siunauksella Kristuksessa” (Efesolaiskirje 1:3). Joten mitä
sitten seuraavaksi? Toimi Sanassa! Jos elämässäsi on tilanne,
johon tahdot muutoksen, Sana on vastauksesi. Luota Sanaan.
Meditoi sitä päivin ja öin niin kuin Hän on käskenyt.
Tämä ei ole jotain sellaista, mitä Jumala tai joku muu
voisi tehdä sinun puolestasi. 1. kirjeessä Timoteukselle
4:15 kerrotaan siitä seuraavista väistämättömistä tuloksista:
edistymisesi ja menestyksesi tulee “kaikkien nähtäville”
— ”phaneros” (kreikkaa), joka tarkoittaa aivan ilmeistä,
kiistämätöntä ja loputonta; se tulee leviämään ulkomaille
asti. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä iloitsen Sanastasi, sillä se on niin täydellistä ja
elämääni rikastavaa sekä kaunistavaa. Kiitos, että olet antanut
minulle aivan poikkeuksellisen elämän merkittävissä voitoissa,
jatkuvasti kasvavassa kirkkaudessa, loppumattomassa
menestyksessä ja yliluonnollisessa vauraudessa. Minä vaellan
sen valossa, kuka olen Kristuksessa ja seison vahvana Sanasi
perustalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:15 AMPC; Jaakob 1:22-25
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

1. Timoteus 1:8-14 & Jeremia 31
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VAELLA NÖYRYYDESSÄ
Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: Minä
olen maailman valo; joka minua seuraa,
se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on
oleva elämän valo (Johannes 8:12 KJV).

H

erra Jeesus toimii meille täydellisenä esimerkkinä
kaikesta: Hän oli nöyryys persoonan muodossa.
Kun Häntä seuraa tai jäljittelee, ei voi eksyä. Hän sanoi: “...
joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on
oleva elämän valo.” Et voi seurata Hänen askelia ja vaeltaa
ylpeydessä. Se on mahdotonta.
Jotkut sanovat pelkäävänsä, että ylpeys saisi otteen heistä.
Ei, se ei tule tapahtumaan, kun todella tunnet Jeesuksen ja
seuraat Häntä. Hänen seuraaminen tapahtuu Sanan kautta.
Ole Sanan tekijä. 1. Pietarin kirje 5:5 sanoo: “Samoin te,
nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa
kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä “Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”
Ole alamaisena Herralle ja Hänen Sanalleen. Sitä on
todellinen nöyryys. Henki kehottaa Filippiläiskirjeessä 2:3
(AMPC): ”Älkää tehkö mitään puolueellisista motiiveista
[kiistanalaisella mielellä, riitaisuudella, itsekkyydestä
johtuen tai arvottomin aikein] tai omahyväisin aikein
ja tyhjänpäiväisestä ylimielisyydestä. Vaan sen sijaan
nöyryyden hengessä (vaatimattomalla mielellä) pitäkää
toisianne itseänne parempana ja suorastaan ylempi
arvoisena itseenne nähden [ajatellen toisistanne parempaa
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mitä voitte itsestänne ajatella].” Pohjimmiltaan siinä siis
sanotaan: “Ole nöyrä!” Älä koskaan halveksi veljiäsi ja
sisariasi Kristuksessa, äläkä varsinkaan johtajiasi Herrassa.
Ole alamaisena.
Ylpeys on paholaisesta. Se johti hänet korottamaan oman
itsensä ja tämän ylimielisyyden tähden Jumala potkaisi hänet
pois kunnian paikalta. Tee tietoinen päätös siitä, että sinä
vaellat nöyryydessä. Se kuuluu osaltaan Kristuksen elämän
ilmenemiseen sinussa. Se tuo ylennyksen. Raamattu sanoo,
että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa lisää
armoa. Tästä armosta seuraa kunniaa, kasvua, kehitystä ja
eteenpäin menemistä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen alamaisena Jumalan Sanan auktoriteetille ja
vaikutusvallalle. Minä vastaanotan Sanan sydämeeni ja
toimin sen mukaisesti, ja teen selkeitä muutoksia omaan
luonteenlaatuuni sekä asenteeseeni Sanan kautta. Minä
vaellan joka päivä erinomaisessa sydämen nöyryydessä.
Tahdon myös ottaa uskollisuudessani Sanaa kohtaan vastuuta
toisten palvelemisesta ja se vetää luokseni jumalallista
suosiota ja ylennyksiä. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:7-9; 1. Pietari 5:5-6; Roomalaiskirje 12:3
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

1. Timoteus 1:15-20 & Jeremia 32
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SADONKORJUUN INSPIRAATIO
Ja hän sanoi heille: Eloa on paljon,
mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis
elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa (Luukas 10:2).

H

erra Jeesus sanoi: “...nostakaa silmänne ja katselkaa
vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi”
(Johannes 4:35). Tässä lopun ajassa on tapahtunut todella
suurta sielujen sadonkorjuuta Jumalan Valtakuntaan. Herra
tekee nopeaa työtä.
Tulemme todistamaan vielä suurempaa Hengen
liikehdintää, joka tulee kulminoitumaan aivan
ennennäkemättömään sielujen sadonkorjuuseen Kiinassa,
Lähi-idässä ja monissa muissakin niiden kaltaisissa paikoissa,
joita monet ovat pitäneet vaikeasti tavoitettavina alueina.
Nämä suuret sielujen pellot ovat kypsiä ja Kristuksen
Evankeliumi tulee saavuttamaan ne massiivisella tavalla.
Jumala on antanut meille kaikkien aikojen jaloimman
tehtävän, joka on Evankeliumin julistaminen kaikille luoduille.
Hän olisi myös voinut käyttää enkeleitään pelastuksen
Evankeliumin julistamiseen ihmisille, mutta Hän ei toiminut
niin. Sen sijaan Hän valitsi meidät.
Meidän käsiimme on uskottu maailman tärkeimmät
uutiset ja sanoma, joka on tarkoitettu jokaiselle sukupolvelle:
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi, josta Hän sanoi, että se:
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“...pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matteus 24:14).
Halleluja!
Ole hengessä palavana ja julista Evankeliumia kaikkialla
ja kaikille. Anna Kristuksen valon loistaa kauttasi jatkuvasti.
Johdata ihmiset Kristuksen luo. Tämä kantamamme sanoma
Häneltä on täynnä jumalallista voimaa ihmisten sielujen
pelastamiseksi ja ihmisten elämien muuttamiseksi. Julista
sitä sen tähden suurella intensiteetillä. Haasta, varoita ja
kehota ympärilläsi niitä, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet
Kristusta, että he ottaisivat Hänet vastaan. Me olemme suuren
sielujen sadonkorjuun ajassa ja Jumalan armo pelastukseen
on vuodatettu kaikkien ihmisten ylle.

TUNNUSTUS
Siunatun Jumalan kirkkauden täyteinen Evankeliumi on
uskottu minun vastuulleni, joten minä käytän jokaisen
tilaisuuden sielujen voittamiseen tuoden syntiset Kristukselle.
Minä käytän jokaisen mahdollisuuden hyväkseni, optimoin
ajankäyttöni Jumalan asettamana pelastuksen agenttina, kun
käännän syntiset pimeydestä valoon ja Saatanan voiman alta
Jumalan tykö! Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Ilmestyskirja 14:15; Apostolien teot 8:4-6;
1. Korinttolaiskirje 9:16-18
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 1:1-24 & Saarnaaja 9-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 2:1-15 & Jeremia 33
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PESTY JA PYHITETTY
Niin käykäämme esiin totisella sydämellä,
täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna
puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis
puhtaalla vedellä pestynä
(Heprealaiskirje 10:22).

E

nsi silmäykseltä avausjakeemme näyttäisi viittaavan
siihen, että meidän tulisi lähestyä Jumalaa sydän
vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumiimme
puhtaalla vedellä pestynä. Mutta jos tämä pitäisi paikkansa,
niin kuka tämän vihmomisen sitten suorittaisi? Tästä syystä
jotkut vihmovat jonkinlaista nestettä tänä päivänä ihmisten
päälle sanoen: “Tämä on Jeesuksen verta.” Mutta se on
väärin.
Kukaan ei voi enää vihmoa Jeesuksen verta. Joten älä
toimi niin. Raamattu ei sano: “...kehomme vihmottuna…”,
vaan siinä puhutaan meidän sydämistä. Tämä tarkoittaa, että
kyse on sydämen vihmomisesta ja tämä jae sanoo, että sinun
sydämesi on jo vihmottu pahasta omastatunnosta. Kyse ei ole
meneillään olevasta prosessista, sillä se on jo tehty!
Jotkut toiset käännökset, kuten Rotherham käännös,
sanovat tämän vielä selkeämmin. Siinä sanotaan:
“Lähestykäämme vilpittömin sydämin, täysi uskon
varmuus sydämellämme, joka on tullut vihmotuksi pahasta
omastatunnosta ja ruumiilla, joka on pesty puhtaalla
vedellä.” Halleluja! Jos et ymmärrä tätä, silloin yrität tehdä
sitä, mitä Jumala on jo tehnyt eikä se tule toimimaan.
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Kun siinä sanotaan: “...ruumis puhtaalla vedellä pestynä,”
kyse on samankaltaisesta asiasta kuin 1. Korinttolaiskirjeessä
6:11: “Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te
olette vastaanottaneet pesun, te olette pyhitetyt, te olette
vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” Halleluja! Kun
uudestisynnyit, sinut kastettiin Kristukseen (Pyhän Hengen
kaste). Pyhä Henki tuli sinuun, elääkseen sinussa.
Kun Hän tuli sinuun, Hänen tarkoituksenaan oli tehdä
sinun kehostasi Hänen temppelinsä, asuinsija, jossa Hän asuu.
Mutta ensin Hänen täytyi pestä tämä kyseinen temppeli.
Hänen täytyi puhdistaa ja pyhittää se. Tämä on Hänen työtään
ja uudessa syntymässä Hän pyhitti sinun kehosi ja teki siitä
oman kotinsa. Hän on tehnyt sinun sydämestä Hänen oman
kotinsa! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minut on pesty, pyhitetty ja vanhurskautettu Herran
Jeesuksen Nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä! Siksi
vaellan tietoisesti Jumalan Sanan valossa, vanhurskauteni
valossa, tietäen sen, että minä olen pyhä, syytön ja nuhteeton
Hänen silmissään. Teen vaikutusta omaan maailmaani
hengessäni olevalla Jumalan valolla niin, että käännän monet
vanhurskauteen. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:21-22; 1. Korinttolaiskirje 3:16; Titus 3:5
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 2:1-21 & Laulujen laulu 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 3:1-7 & Jeremia 34
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JEESUS KRISTUS ON SUURI JUMALA
Sillä Jumalan armo, joka tuo pelastuksen,
on ilmestynyt kaikille ihmisille. Se opettaa
meitä sanomaan “ei” jumalattomuudelle
ja maallisille intohimoille, ja elämään
hillittyä, oikeamielistä ja jumalallista elämää
tässä nykyisessä ajassa, kun odotamme
siunatun toivomme - suuren Jumalamme
ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen
loistokasta ilmestymistä (Titus 2:11-13 NIV).

J

umalan Sana on täynnä kiistattomia todisteita siitä, että
Jeesus on Itse Jumala. Hän on suuri Jumalamme! Ikävä
kyllä, on myös sellaisia kristittyjä, jotka eivät ole ymmärtäneet
tätä. Tästä syystä he ihmettelevät yhä sitä, että miksi Hän
sanoo olevansa Jumalan Poika, jos kerran Hän on Itse Jumala.
Siitä syystä, että ilmaisu “Jumalan Poika,” tarkoittaa Jumalaa
ihmislihassa!
Kun Jeesus tuli ihmislihaan, Hän siirsi sivuun kirkkautensa,
jotta Hän voisi olla 100% ihminen ja 100% Jumala. Näin Hän
sai oikeutuksen tekemälleen sijaistyölle meidän puolestamme,
koska muutoin se olisi ollut kyseenalaista. Raamattu sanoo,
että Hän: “...tyhjensi itsensä ja…hänet havaittiin olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyrtyi ja oli kuuliainen
kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti” (Filippiläiskirje
2:7-8).
Jeesus on täydellinen kuva Jumalasta, kuva näkymättömästä
Jumalasta (Kolossalaiskirje 1:15, Heprealaiskirje 1:3). Halleluja!
Mutta kuka Hän oli ennen kuin Hän tuli ihmiseksi? Hän oli Sana,
Jumalan Sana: “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja
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Sana oli Jumala” (Johannes 1:1). Jae 14 sanoo: “Ja Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme….” Sana, joka oli Jumala,
tuli lihaksi ja Hän sai nimen Jeesus. Halleluja!
Johanneksen evankeliumissa 10:30 Hän sanoi: “Minä ja Isä
olemme yhtä.” Kun Hän sanoi tämän, Raamattu kertoo, että
juutalaiset ottivat kiviä kivittääkseen Hänet kuoliaaksi, koska
he ymmärsivät, mitä Hän tarkoitti. He sanoivat: “...Hyvän teon
tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja
koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi” (Johannes
10:33). Hän ei tehnyt Itsestään Jumalaa. Hän oli ja Hän on
Jumala!
Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:7: “Jos te
olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni;
tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet.” Kenet
he tunsivat ja näkivät, jonka Hän rinnasti Isään? Jeesuksen! Kun
Filippus ilmaisi epäilyksensä seuraavassa jakeessa, Jeesuksen
vastaus kruunasi keskustelun mitä yksiselitteisimmällä tavalla.
Hän sanoi: “...Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän
kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt
minut, on nähnyt Isän…” (Johannes 14:9). Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Herra Jeesus, olet niin mahtava ja upea, olet
taivaan ja maan Herra, sinä yksin olet Jumala. Minä korotan
suurenmoisuuttasi ja ylistän pyhää Nimeäsi. Sinun valtakuntasi
kestää iankaikkisesti, hallintavaltasi on ikuista! Sinulle kuuluu
kaikki kirkkaus, kunnia, majesteettisuus, hallintavalta ja ylistys
aina ja iankaikkisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:10-11; Heprealaiskirje 1-3 AMPC;
Kolossalaiskirje 1:15-19
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 3:1-14 & Laulujen laulu 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 3:8-16 & Jeremia 35
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SEURAA HÄNEN SUUNNITELMIAAN
Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka
lopulta on kuoleman tie
(Sananlaskut 16:25).

1

. Samuelin kirjasta 15 voimme lukea Saulista ja siitä,
miten Jumala johdatti hänet voittamaan amalekilaiset.
Jumala antoi hänelle tarkat ohjeet, että amalekilaiset ja
heidän karjansa täytyi tuhota kokonaan. Mutta Saul ja hänen
joukkonsa tuhosivat kaiken sen, mitä he eivät itse tahtoneet ja
he pitivät osan saaliista itsellään. He jättivät jopa kuninkaankin
eloon.
Jumala sanoi Sauliin tyytymättömänä: “Minä kadun, että
tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta
eikä ole täyttänyt minun käskyjäni…” (1. Samuel 15:11).
Miten ikävää! Saul oli kuningas ja ihmisten oli määrä seurata
häntä, sillä hänen odotettiin seuraavan Herraa. Mutta hän
oli jatkuvasti tottelematon Jumalan suoria ohjeita kohtaan.
Kun profeetta Samuel otti Saulin kiinni hänen tekemästä
virheestä, hän syytti siitä toisia. Hän sanoi: “Sillä kansa
säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle,
sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon
omiksi” (1. Samuel 15:15). Se ei vielä riittänyt, että hän ei
noudattanut Jumalan hänelle antamia selkeitä ohjeita, vaan
hän vieläpä kieltäytyi ottamasta vastuuta omista teoistaan ja
syytti siitä toisia.
Lopulta Saul tietenkin menetti Jumalan kutsumuksen
oman tahallisen tottelemattomuutensa vuoksi. Raamattu
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kertoo myöhemmin: “Mutta Herran henki poistui Saulista,
ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä” (1. Samuel
16:14). Seuraa aina Jumalan ohjeita. Seuraa Hänen Sanaansa,
Hänen suunnitelmiaan ja Hänen johdatustaan.
Jotkut ihmiset tavoittelevat sellaisia päämääriä, joilla
ei ole mitään yhteyttä Jumalan tarkoituksen kanssa heidän
elämiensä suhteen. He eivät ole antautuneet Pyhän Hengen
johdatukselle. Älä elä sillä tavoin. Seuraa sitä, mitä Henki
käskee sinun tehdä. Hän on se, joka paljastaa sinulle mysteerit
ja jumalalliset salaisuudet ja Hän auttaa sinua löytämään itsesi
Jumalan unelmasta.
Olipa ideasi tai suunnitelmasi mikä tahansa, varmista, että
se on linjassa Hänen Sanansa — Hänen täydellisen tahtonsa
— kanssa. Antaudu Hänen Sanansa herruuden ja johdatuksen
alaisuuteen. Hänen Sanansa on valo ja jos seuraat Häntä
Sanassa, sinä et tule vaeltamaan pimeydessä, vaan sinussa
tulee olemaan elämän valo! Sinä tulet olemaan täynnä Hänen
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja
ymmärtämisessä.

TUNNUSTUS
Minä olen täysin antautuneena Pyhän Hengen ja
Hänen Sanansa johdatukselle. Hänen Sana toimii
lamppuna askeleilleni ja valona polulleni, jota pitkin
Hän johdattaa minua menestyksessä, voitoissa ja
ylenpalttisessa ilossa! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmi 119:105; Efesolaiskirje 2:10 AMPC; Jeremia 7:23
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 3:15-25 & Laulujen laulu 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 4:1-8 & Jeremia 36
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HENGEN ANTAMA ILMESTYKSEN
KAUTTA TULEVA YMMÄRRYS

[Sillä minä aina rukoilen] että meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden
ja ilmestyksen Hengen [ymmärrystä
mysteereihin ja salaisuuksiin] hänen [syvässä
ja läheisessä] tuntemisessaan
(Efesolaiskirje 1:17 AMPC).

M

atteuksen evankeliumissa 16:13-20 Jeesus kysyi
opetuslapsiltaan pari kiperää kysymystä koskien
Häntä itseään. Ensin Hän kysyi heiltä: “Kenen ihmiset sanovat
Ihmisen Pojan olevan?”
Kun hän oli saanut heiltä vastaukset, Hän kysyi seuraavan
kysymyksen: “Kenenkä te sanotte minun olevan?” (Matteus
16:15). Raamattu sanoo: “Simon Pietari vastasi ja sanoi:
Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matteus 16:16).
Pietarin tunnustus Jeesuksesta Kristuksena oli Jumalan antama
ilmestys, mutta Pietari ei itse tiennyt sitä, vaan hän luuli itse
päätyneensä siihen.
Jeesuksen täytyi kertoa hänelle: “Autuas olet sinä,
Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle
ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa” (Matteus
16:17). Halleluja! Aivan kuten Pietari, monet Jumalan lapset
ovat myös vastaanottaneet ilmestyksiä Jumalalta. Ajattelepa
tätä: Miten sinä tiesit sen, että Jeesus on Kristus? Pyhä Henki
paljasti sen sinun henkeesi. Raamattu sanoo: “...kukaan ei
voi sanoa: “Jeesus on Herra”, paitsi Pyhässä Hengessä” (1.
Korinttolaiskirje 12:3).
Sinä uskot myös Jeesuksen Kristuksen neitseelliseen
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syntymään. Olet lukenut siitä Raamatusta ja olet uskonut
sen. Tässä on kyse Pyhästä Hengestä, joka antaa sinulle
näkökykyä mysteereihin. Ja samasta on kyse Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksessa. Sinä et ollut paikan päällä,
kun se tapahtui, mutta sinä uskot siihen.
Sinä uskot myös siihen, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika ja että Hän kuoli sinun syntiesi tähden ja että Jumala
herätti Hänet kuolleista ja että Hän elää tänä päivänä. Tässä
kaikessa on kyse Jumalan antamasta ilmestyksestä. Aivosi
eivät kykene hahmottamaan tällaisia totuuksia. Tiede ei voi
koskaan vahvistaa näitä. Mutta sinulla on nämä hengessäsi,
koska Jumala on tehnyt ne sinun hengellesi tiettäviksi.
Tämä kuuluu omalta osaltaan Hengen tekemään
palvelutyöhön meitä kohtaan: totuuden paljastaminen. Joten
luota Häneen koko elämälläsi. Tee siitä suurin intohimosi
kohde, että tunnet Häntä enemmän ja että elät Hänen
Sanassaan. Tämän yhdessäolon kautta Hän tulee paljastamaan
sinulle lisää Itsestään sekä myös Kuningaskunnan suuremmista
mysteereistä.

TUNNUSTUS
Pyhä Henki on antanut minulle Hengen ilmestystä Sanan
kautta. Olen hengellisesti tarkkanäköinen ja toimin
viisauden Hengessä, joka ilmenee tarkkana erottelukykynä ja
tietämyksenä Hänestä, kun ruokin itseäni jatkuvasti Sanalla.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:9; Efesolaiskirje 1:15-18
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 3:26-4:1-20 & Jesaja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 4:9-16 & Jeremia 37
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KIITTÄMINEN ON KORKEINTA
PALVONTAA

Minä palvon sinua kumartuneena pyhään
temppeliisi päin ja ylistän nimeäsi rakastavan
ystävällisyytesi ja totuutesi tähden
(Psalmi 138:2 KJV).

I

hmiset näyttävät usein tekevän eron kiittämisen ja
palvonnan välille, koska he ajattelevat, että niiden
välillä olisi merkittävä ero. Mutta siinä ei ole: kiittäminen on
palvontaa. Ylistävä kiittäminen on yksi niistä asioista, joita sinä
teet palvoessasi Jumalaa. Itse asiassa, se on kaikkein korkein
muoto palvonnasta. Näiden välillä on vain se yksinkertainen
ero, että palvonta pitää sisällään myös muita asioita, joita
sinä teet Herralle. Esimerkiksi, Jumalan palveleminen on
palvonnan teko.
Kun ymmärrät kiitoksen antamisen palvonnan
korkeimpana osana, silloin tulet ymmärtämään sen, miten
tärkeää se on myös omassa suhteessasi Jumalan kanssa.
Raamattu sanoo: “Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä
hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan
hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat
Jumalalle mieluisia” (1. Pietari 2:5).
Seurakunta on pyhä papisto, joka on asetettuna
uhraamaan hengellisiä uhreja Jumalalle ja näitä uhreja on
monenlaisia. Esimerkiksi, kun luovut jostakin arvokkaasta
Jumalan tähden tai uhraat aikaasi vapaaehtoisen palvelutyön
tekemiseen. Mutta kaikkein korkeimpia uhreja ovat kiitosuhrit.
Raamattu sanoo: “Uhratkaamme siis hänen kauttansa
Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten
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hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät” (Heprealaiskirje
13:15). Huomaa, että siinä sanotaan, että meidän tulee uhrata
Jumalalle kaiken aikaa kiitosuhria, ei siis vain silloin tällöin.
Tästä näemme, miten tärkeää tämä on. Paavali kuvailee sitä
niiden huulten hedelmäksi, jotka Hänen nimeänsä ylistävät.
Daavid teki vastaavanlaisen viittauksen sanoessaan
Psalmissa 69:30-31: “Niin minä veisuulla kiitän Jumalan
nimeä ja ylistän häntä kiitosvirsillä. Se on Herralle
otollisempi kuin härkä, kuin mulli, sarvipää ja sorkkajalka.”
Näitkö sen? Hän sanoi: “Ylistän häntä kiitosvirsillä.”
Seuraava jae näyttää meille, miten tämänkaltainen
kiitoksen antaminen toimii valtavana todistuksena. Siinä
sanotaan: “Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat….” (Psalmi
69:32 KJV). Anna nyt heti saman tien kiitosta Herralle. Ylistä
Häntä runsaasti koko sydämestäsi käsin. Ajattele jotain, mistä
tahdot kiittää Häntä ja ala sitten ylistämään Häntä oikein
ylitsevuotavasti.

TUNNUSTUS
Rakas Isä, kiitos ihanasta läsnäolostasi elämässäni. Sinä olet
määrännyt kaiken yhdessä toimimaan minun parhaakseni ja
sydämeni ylitsevuotaa jatkuvaa kiitosta ja ylistystä siitä, että
tämä on sinun tahtosi minua varten Kristuksessa Jeesuksessa.
Minä olen voitokas kaikenlaisissa tilanteissa ja elämän
olosuhteissa, ja minä ylistän ja kiitän sinua siitä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmi 106:1; Psalmi 145:21; Psalmi 147:7
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 4:21-5:1-15 & Jesaja 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 5:1-10 & Jeremia 38
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LAILLINEN AUKTORITEETTIMME
HÄNEN NIMEN KÄYTTÄMISEEN

Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni,
sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin
Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun
nimessäni, niin minä sen teen
(Johannes 14:13-14).

K

un me sanomme, että Jeesus antoi meille valtakirjan
Hänen Nimensä käyttämiseen, monet eivät ymmärrä,
mitä tämä tarkoittaa. Termi “valtakirja” viittaa lailliseen
oikeutukseen, joka antaa valtuutuksen saaneelle vallan
toisen puolesta toimimiseen. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa
esittämässäsi pyynnössä on kyse samasta kuin että jos Jeesus
itse olisi pyytämässä sitä, koska sinä toimit Hänen Nimessään.
Apostoli Johannes kuvailee kirjoituksissaan elävästi
Jeesuksen sanoja, jotka selventävät vielä lisää tätä meille
annettua laillista auktoriteettia Hänen Nimessään. Esimerkiksi,
Johanneksen evankeliumissa 14:13 Jeesus sanoi: “Ja mitä
hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että
Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin
minun nimessäni, niin minä sen teen.” Herra puhuu tässä
Hänen Nimessään tehtävistä anomuksista. Tämä on todella
poikkeuksellista.
Paavali kertoo meille tästä samasta Kolossalaiskirjeessä
3:17: “Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää
Herran Jeesuksen nimessä….” Ja löydämme vielä toisen
kauniin viittauksen Johanneksen evankeliumista 16:23 KJV.
Siinä sanotaan: “Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy.
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Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin
Isältä minun nimessäni, on hän sen teille antava”.
Kun Hän sanoi: “Ja sinä päivänä…,” Herra viittasi uuden
liiton aikaan — pelastuksen päivään, jota Hän oli tullut
toteuttamaan. Tämä päivä alkoi Hänen ylösnousemuksesta.
Joten me olemme nyt “siinä päivässä,” jossa me käytämme
Hänen Nimeään ja elämme Hänen Nimessään. Jos olet joskus
ihmetellyt, miksi me käytämme kaikkialla ympäri maailmaa
rukouksessa Jeesuksen Nimeä, tässä on se syy.
Joten käytä nyt Hänen Nimeään ja aikaansaa muutoksia
omaan maailmaasi. Hän kertoi meille, että me voimme ja
sinun tulisikin käyttää sitä! Käsittele asuinmaasi ongelmia,
omaa fyysistä kehoasi, työpaikkaasi, kouluasi, jne. Hänen
Nimellä ja odota muutoksia.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että olet antanut minulle valtakirjan Jeesuksen
Nimen käyttämiseen muutosten aikaansaamista ja tilanteiden
hallitsemista varten. Jeesuksen Nimessä minä puhun rauhaa
kansakunnille. Minä julistan, että Evankeliumi etenee vapaasti
eteenpäin kaikissa maailman kansakunnissa. Minä vaellan nyt
ja aina voitossa ja hallintavallassa, koska elän ja teen kaiken
Jeesuksen Nimessä olevan voiman kautta. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 16:17-18; Apostolien teot 3:16; Johannes 16:24
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 5:16-26 & Jesaja 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 5:11-18 & Jeremia 39
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HÄN NÄKEE SYDÄMESI
Mutta minä, JUMALA, koettelen sydämen
ja tutkin mielen. Minä menen ihmisen
sydämeen. Menen asioiden alkujuurille.
Kohtelen asioita sellaisina kuin ne todella
ovat, enkä sellaisina kuin ne teeskentelevät
olevansa (Jeremia 17:10 MSG).

R

aamatusta löydämme todella merkittäviä esimerkkejä,
jotka auttavat meitä ymmärtämään sen, että Herra
todellakin koettelee ihmisten sydämiä. Ajattele Daavidin
tarinaa ja sitä, miten Jumalan valitsi Hänet Iisain talosta ja
kuinka hänen veljensä Eliab tuli niin merkittävällä tavalla
hylätyksi. Eliab oli ulkoiselta olemukseltaan kaikkea sitä, mitä
johtajan odotettaisiin olevan. Sillä hetkellä, kun Eliab tuli
paikalle ja profeetta Samuel näki hänet, profeetta Samuel
sanoi: “...Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen
voideltunsa” (1. Samuel 16:6).
Mutta Raamattu sanoo kuitenkin: “Mutta Herra sanoi
Samuelille: Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta
vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt… ihminen
näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen” (1.
Samuel 16:7). Huomaa nämä Herran sanavalinnat. Hän ei
sanonut: “Älä voitele Eliabia, koska en ole valinnut häntä.”
Jos Hän olisi sanonut näin, se olisi tarkoittanut, että Hän ei
olisi edes alun perin harkinnut Eliabin valitsemista. Mutta
Herra sanoi, “Minä olen hyljännyt hänet.” Tämä tarkoittaa,
että Herra harkitsi ensin hänen valitsemista, mutta sanoi: “Ei!”
Tiesikö Eliab itse siitä, että Jumala oli harkinnut, että
eräänä päivänä hänet voitaisiin asettaa Israelin kuninkaaksi?
Ei tiennyt! Mutta Jumala harkitsi häntä ja totesi hänet
kelpaamattomaksi. Aabrahamin tarina toimii tästä toisena
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esimerkkinä, mutta positiivisessa mielessä, koska Aabraham
läpäisi tämän testin. Aabraham ja Saara olivat tahtoneet jo
vuosikausia lasta, kunnes he lopulta saivat pojan vanhoilla
päivillään. Raamattu kertoo, että eräänä päivänä Jumala
kuitenkin koetteli Aabrahamia. Hän pyysi Aabrahamia
uhraamaan ainoan poikansa Iisakin (1. Mooses 22:2). Jumala
ei kuitenkaan ilmoittanut Aabrahamille: “Hei, tahdon koetella
sinua nyt,” ei! Mutta Aabraham osoitti uskovansa siihen,
että Jumala voisi herättää Iisakin jopa kuolleista, ja juuri näin
tapahtuikin vertauskuvallisesti (Heprealaiskirje 11:17-19).
Hän luotti Herraan koko sydämestään ja oli kuuliainen.
Sinä et välttämättä tiedä siitä, milloin sinua testataan
tai harkitaan seuraavan tason tehtävää tai ylennystä
varten. Tärkeintä on kuitenkin se, että sinua ei havaittaisi
kelpaamattomaksi. Siksi sinun täytyy vaeltaa uskossa,
toivossa ja rakkaudessa. Ole nöyrä ja tee aina parhaasi, ei
tekopyhyydessä, vaan rehellisellä ja vilpittömällä sydämellä,
koska Jumala todella näkee sydämesi.

TUNNUSTUS
Minulla on sydän, joka rakastaa suuresti Herraa ja palvelee
häntä uskollisesti. Herra, minun tahtoni on miellyttää sinua
aina. Vietän tänään aikaa Sanassasi, jotta voin tietää ja vaeltaa
sinun täydellisessä tahdossasi kaikkien asioiden suhteen niin,
että elämäni tuo sinulle kunniaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 17:3; Psalmi 26:2 NLT; 1. Samuel 16:1
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Galatalaiskirje 6:1-18 & Jesaja 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 5:19-25 & Jeremia 40
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TIETÄMÄTTÖMYYDEN VAARA
Jeesus vastasi ja sanoi heille: Te eksytte, koska
te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan
voimaa (Matteus 22:29).

J

umalan Sanan tunteminen on niin tärkeää. Jeesus sanoi
juutalaisille: “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia
ettekä Jumalan voimaa” (Matteus 22:29). Tämä, mitä Jeesus
sanoi aikoinaan juutalaisille, on yhä edelleen tänä päivänä aivan
yhtä merkityksellistä. Tilanne käy entistä huonommaksi, jos joku
toimii palvelutyöntekijänä, johtajana tai Sanan opettajana, mutta
ei tunne Raamatun kirjoituksia.
Kun Jeesus sanoi tämän avausjakeessamme olevan lausunnon,
ajattelepa sitä, että hän todella osoitti sanansa niille johtajille,
joiden odotettiin tuovan koko Israelin kansalle tietoa Jumalasta.
Heihin luotettiin todella paljon, mutta kävikin ilmi, että he olivat
tietämättömiä.
Nämä samat juutalaiset johtajat olivat niitä, jotka
ymmärtämättömyyttään tuomitsivat Jeesuksen Kristuksen.
He pilkkasivat Herraa kaikenlaisilla halventavilla nimillä ja
yrittivät estää kansaa uskomasta Häneen. He tuomitsivat Hänet
kuolemaan ja heidän silmiensä edessä Jeesusta häpäistiin, pilkattiin,
pahoinpideltiin ja Hänet ristiinnaulittiin. He kutsuivat Jeesusta
petoksen tekijäksi, mutta he itse olivat niitä, jotka pettivät ja olivat
tulleet petetyiksi.
Ei mikään ihme, että Paavali sanoi eräässä kirjoituksessaan:
“Meidän aikamme asiantuntijoilla ei ollut aavistustakaan siitä,
mikä tämä iankaikkinen suunnitelma oli. Jos heillä olisi ollut, he
eivät olisi tappaneet Jumalan suunnitteleman elämän tarkoitusta
täyttävää Mestaria ristillä” (1. Korinttolaiskirje 2:8 MSG). Paavali
sai myös osansa näiden juutalaisten johtajien pahansuovista
hyökkäyksistä.
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Hän oli kerran tovereidensa kanssa julistamassa Sanaa
Tessalonikassa. Kun Paavali saarnasi heidän synagogassaan, osa
pakanoista sekä myös monet merkittävässä asemassa olleet naiset
uskoivat hänen sanomansa. Mutta juutalaiset johtajat pahastuivat
ja yllyttivät eräitä kapinallisia aloittamaan mellakan kyseisessä
kaupungissa (Apostolien teot 17). He olivat tietämättömiä Jumalan
pelastussuunnitelmasta pakanoiden suhteen.
Tiedon puute Raamatun kirjoitusten suhteen saa ihmiset
tekemään monia kauheita asioita. Jopa Paavali viittasi tähän
tietämättömyyden vaaraan ja siihen, miten se johti hänet
vainoamaan Seurakuntaa ennen hänen kääntymystään kristityksi:
“Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta
Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut
uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan
ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden,
koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa” (1. Timoteus
1:12-13).
Opi tuntemaan Jumalan Sana: opiskele Raamatun
kirjoituksia itseäsi varten, aivan kuten Raamattu sanoo, “Opiskele
osoittautuaksesi Jumalalle hyväksyttäväksi, työntekijäksi, jota ei
tarvitse hävetä ja joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Timoteus
2:15 KJV).

RUKOUS
Rakas Isä, sinä johdatat ja opastat minua Sanasi kautta
täyttämään sen tarkoituksen, jonka olet suunnitellut minua
varten. Elän aina luottavaisena ja iloisena, koska tiedän
sen, että sinä työskentelet kanssani ja sisimmässäni, jotta
täyttäisin sinun täydellisen tahtosi. Kun opiskelen Raamatun
kirjoituksia, ymmärrykseni silmät tulevat valaistuneiksi
oppiakseni tuntemaan sinua entistä enemmän, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 18:15 AMPC; Johannes 5:39;
2. Timoteus 2:15
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 1:1-14 & Jesaja 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 6:1-16 & Jeremia 41
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RAUHAN ELÄMÄ
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen
mieli on elämä ja rauha
(Roomalaiskirje 8:6).

E

tkö sinä rakastakin Raamatun kirjoituksia? Mietipä
juuri lukemaamme asiaa: siinä sanotaan, että jos
sinä olet mieleltäsi lihallinen, se tulee johtamaan kuolemaan.
Mutta jos olet mieleltäsi hengellinen, sinulla tulee olemaan
elämä ja rauha. Hyvin yksinkertainen Raamatunpaikka, mutta
silti niin perustavanlaatuinen!
Tarkastele siis omaa elämääsi: elätkö sinä levottomuudessa?
Puuttuuko elämästäsi rauha? Kun ihmiset ovat hermostuneita,
kiihtyneitä, järkyttyneitä, häiriintyneitä ja hämmennyksen
vallassa, se johtuu siitä, että he eivät ole mieleltään hengellisiä.
Jumalan Sana on selkeä tämän suhteen: kun sinä olet
mieleltäsi hengellinen, sinulla tulee olemaan elämä ja rauha.
Mieleltään hengellisenä tai lihallisena olemisessa on kyse
sinun mielesi toiminnasta, siitä, mihin sinä keskität mielesi
huomion. Mieleltään lihalliset ihmiset vastaavat ainoastaan
tämän maailman asioihin; he ovat lihansa hallitsemia. Sinun
keskittymisesi tulisi kuitenkin olla aina Jumalan Sanassa ja
Hänen Valtakuntansa iankaikkisissa todellisuuksissa. Näin
sinulla tulee olemaan aina rauha ongelmien ja kaaoksen
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keskellä; elämä ilman levottomuuksia!
Jesajan kirjassa 26:3 KJV sanotaan, että Jumala pitää
täydellisessä rauhassaan - menestyksen rauhassa - hänet,
jonka mieli on keskittynyt Häneen: “Hänet, jonka mieli
pysyy sinussa, sinä pidät täydellisessä rauhassasi, koska hän
luottaa sinuun.”

TUNNUSTUS
Teen aina sen, mitä Jumalan Sana sanoo ja koen siksi
sisimmässäni sanoinkuvailematonta rauhaa. Olen rauhassa
myrskyjen keskellä. Elän huolista vapaata elämää, sillä Kristus
on aivan kaikkeni! Hänessä minä olen omavarainen ja minut
on vahvistettu tekemään kaikki asiat, sekä varustettu ja
linnoitettu yliluonnollisesti voitokasta elämää varten! Siunattu
olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 4:6-7; Roomalaiskirje 8:5–8;
Roomalaiskirje 8:13-14
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 1:15-2:1-10 & Jesaja 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Timoteus 6:17-21 & Jeremia 42
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SINÄ OLET KAIKEN YLÄPUOLELLA
Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle
ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle
(Efesolaiskirje 1:22).

R

aamattu kertoo, että Jumala on asettanut kaiken
Jeesuksen jalkojen alle. Tämä on todella voimallinen
ja syvällinen totuus. Jos kerran kaikki asiat ovat Jeesuksen
jalkojen alla, silloin tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki asiat
ovat alamaisena Seurakunnalle, joka on Hänen Ruumiinsa.
Jeesus on pää ja Raamattu kutsuu Seurakuntaa “Hänen
täyteydekseen” (Efesolaiskirje 1:23). Tämä tarkoittaa, että
ilman Seurakuntaa Jeesus ei olisi täydellinen tässä maailmassa.
Kyse on samasta asiasta kuin fyysisen kehosikin kohdalla.
Sinun pääsi on ylimpänä ja sen alapuolella on loput kehostasi
aina jalkapohjiisi saakka. Sillä ei ole väliä, missä tai minkä
päällä seisot, alimpana olevat kehosi osat — jopa varpaiden
kärjetkin — ovat sen yläpuolella, minkä päällä seisot.
Raamattu sanoo, että Jumala on asettanut kaiken
Jeesuksen jalkojen alle ja että Hän on antanut Jeesuksen kaiken
pääksi omalle Ruumiilleen, Seurakunnalle. Tämä tarkoittaa,
että Kristuksen Ruumiin jäsenenä, kristittynä, olipa sinulla
sitten mikä tahansa rooli tässä Ruumiissa (Seurakunnassa)
tai kuuluitpa mihin tahansa paikkaan Kristuksen Ruumiissa,
jos sinä vain olet Kristuksessa, silloin olet kaiken yläpuolella.
Minä todella toivon, että jokainen Kristuksen Ruumiissa
ymmärtäisi tämän totuuden. Kristuksen Ruumiissa kukaan
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ei ole merkityksetön. Ja vaikka sinä ajattelisitkin olevasi
merkityksetön, sinä olet silti kaiken yläpuolella. Tällä ei ole
mitään tekemistä oman voimasi tai kyvykkyytesi kanssa, vaan
tämä on tulosta siitä, kuka sinä olet: Kristuksen Ruumiin jäsen!
Sinä olet sairauksien ja tautien yläpuolella. Sinä olet
Saatanan, pimeyden ja kuoleman yläpuolella. Sinä olet
ylempänä korruptiota, valheita ja kaikkia lamaannuttavia
vaikutuksia, jotka tuhoavat ihmisten elämiä luonnollisessa
maailmassa. Sinä olet ylempänä tätä maailmaa!
Muista aina, kuka sinä olet. Sellainen kuin Jeesus on,
sellainen olet sinä tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Aivan
kuten Hänet on nostettu hallintavaltaan ja suurenmoiseen
kirkkauteen, ylemmäs kaikkea hallitusta, valtaa voimaa
ja jokaista nimeä, eikä vain tässä maailmassa vaan myös
tulevassa, niin aivan samoin myös sinut on nostettu. Joten
hallitse tätä maailmaa, sillä Hän on asettanut kaiken sinun
jalkojesi alle. Halleluja!

TUNNUSTUS
Otan hyödyn irti Kristuksen voimasta, hallintavallasta sekä
kirkkaudesta ja murran niillä Saatanan vaikutuksen maailman
kansakunnista, ja kaikkialla eri puolilla maailmaa olevien
ihmisten, johtajien ja erityisesti nuorten ihmisten elämistä!
Jumalan vanhurskaus täyttää maan ja ihmisten sydämet, koska
kaikki sielut kuuluvat Hänelle. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:19-23; Efesolaiskirje 2:4-6;
Roomalaiskirje 5:17
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 2:11-22 & Jesaja 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 1:1-18 & Jeremia 43
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SE TAPAHTUU SALAMANNOPEASTI
Odottaessamme autuaallisen toivon
täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä
(Titus 2:13).

J

otkut saattavat tulla hyvin helposti tämän maailman
huolten raskauttamiksi ja he elävät niin kuin tämä
maailma tulisi aina olemaan samanlainen kuin se on aina
ennenkin ollut.
Kun puhumme Seurakunnan ylöstempauksesta, on yhä
edelleen niitä, jotka ajattelevat sen olevan huijaus. Tämä
johtuu siitä, että he eivät ole lukeneet Raamattujaan. Raamattu
kertoo meille ylöstempauksesta (lue 1. Tessalonikalaiskirje
4:15-17). 1. Korinttolaiskirje 15:51-53 sanoo: “Katso, minä
sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet
nousevat katoamattomina, ja me muutumme….”
Huomaa, miten tämä tulee tapahtumaan yhdessä
hetkessä, silmänräpäyksessä. Tämä tarkoittaa, että yhdessä
sekunnin murto-osassa me poistumme tästä maailmasta!
Ylöstempaus ei tule olemaan mikään pitkä prosessi. Se ei tule
olemaan Jeesuksen Toisen Tulemuksen kaltainen, jossa Herra
tulee olemaan ilmassa niin pitkään, että kaikki maailman
kansakunnat näkevät Hänet; ei! Seurakunnan ylöstempaus
tulee tapahtumaan yhdessä hetkessä — salaman nopeasti ja
se on siinä — ja me olemme pois täältä. Mutta se on vain
niitä varten, jotka odottavat Häntä.
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Heprealaiskirje 9:28 sanoo: “(Kristus) on toistamiseen
ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä
odottavat.” Rakastatko sinä Hänen ilmestymistään? Odotatko
sinä Hänen paluutaan? Vaikka monet meistä sanovat: “Tule
Herra Jeesus!”, on myös niitä, jotka toivovat, että Hänen
paluunsa viivästyisi, koska he ovat lihallisia. Älä jää kiinni
siihen kierteeseen!
Eräät Mestarin viimeisistä sanoista Raamatussa ovat:
“Totisesti, minä tulen pian” (Ilmestyskirja 22:20). Joten
mitään viivyttelyä ei tule tapahtumaan. Jos sinä et ole elänyt
oikein Häntä odottaen, tee parannus, koska aikaa ei ole
enää paljon jäljellä. Ota yhteytesi Jumalan kanssa tosissasi.
Ole kuin se viisas palvelija, josta Raamattu kertoo, että hän
odotti mestariaan (Luukas 12:36-38).

TUNNUSTUS
Minä olen hereillä ja valppaana hengessä. Minua ohjaa
Jumalan rakkaus, Hänen Sanansa ja odotukseni Hänen takaisin
paluustaan. Tahdon voittaa ihmisiä Kristukselle enemmän kuin
koskaan aiemmin. Viedessäni eteenpäin Evankeliumia, monet
tulevat siirretyksi pimeyden valtakunnasta Jumalan poikien
kirkkauden täyteiseen vapauteen. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 9:28; 1. Tessalonikalaiskirje 4:15-17
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 3:1-21 & Jesaja 19-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 2:1-10 & Jeremia 44
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ELÄ HÄNEN NIMESSÄÄN
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä,
kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa
(Kolossalaiskirje 3:17).

J

eesuksen Nimi ei koskaan petä. Ei mikään ihme, että
Paavali sanoi, että kaikki, minkä teette sanalla tai työllä,
tehkää se Herran Jeesuksen Nimessä. Hänen Nimessään
kaiken tekeminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kun sinä
esimerkiksi puhdistat kenkiäsi tai peset lattiaa, sanot: “Minä
puhdistan nämä kengät Jeesuksen Nimessä” tai “Minä
luuttuan tämän lattian Jeesuksen Nimessä”, ei!
Se, mitä tämä todella tarkoittaa, on se, että sinun tulee
elää elämääsi Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Kaikissa
tilanteissa ja olosuhteissa sinun koko elämäsi julistaa Jeesuksen
Kristuksen Nimeä. Sinä elät täällä Hänen edustajanaan. Sinun
tulee elää joka päivä elämääsi tietoisena Hänen Nimessään
olevasta voimasta, kirkkaudesta ja hallintavallasta.
Kun toimit näin, et tule kamppailemaan terveydellisten
ongelmien kanssa, vaan elämästäsi tulee loputon siunausten ja
yliluonnollisuuden virta. Sinulla ei tule olemaan minkäänlaista
tietoisuutta tarpeista, koska Hänen Nimensä voima ja kirkkaus
saa kaiken toimimaan parhain päin sinun kohdallasi, sinulle
ja sinussa.
Kysymys kuuluu: “Miten Hänen Nimessään ja Hänen
edustajanaan eletään?” Se on hyvin yksinkertaista. Aivan
ensimmäisenä sinun tulee tulla tietoiseksi Hänen elämästään,
joka on sinussa. 1. Johanneksen kirje 5:11 sanoo, “Ja tämä on
se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän,
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ja tämä elämä on hänen Pojassansa.” Tämä elämä on sekä
kuolemasta-vapaa että sairauksien ulottumattomissa! Toiseksi,
älä koskaan elä pelossa. Elä rohkeudessa.
Raamattu sanoo, “Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan
täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on
rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi
rakkaudessa” (1. Johannes 4:18). Jos pelko on aina ennen
hyökännyt kimppuusi, sano tästä eteenpäin: “Minä kieltäydyn
pelkäämästä. Minä elän rohkeudessa, Jeesuksen Nimessä.”
Riippumatta siitä, mitä kohtaat elämässäsi, Hänen
Nimessään sinä olet voittaja. Olet voitokas iankaikkisesti.
Hänen Nimessään sinä elät olosuhteiden ja tämän maailman
vaarojen yläpuolella. Hänen Nimensä on vahva torni, jonne
sinä olet syntynyt, jotta eläisit siellä. Halleluja! Elä tässä
tietoisuudessa.

TUNNUSTUS
Rakas Isä, kiitän sinua Jeesuksen Nimessä elämisen voimasta
ja siunauksesta. Hänen Nimessään elän voitokkaasti kaikkien
olosuhteiden ja tämän maailman vaarojen yläpuolella. Elän
jatkuvasti rauhassa, menestyksessä, terveydessä, vauraudessa
ja suurenmoisuudessa Isä Jumalan kunniaksi. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 28:18-19; Kolossalaiskirje 3:17 AMPC;
Luukas 10:19 AMPC
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 4:1-16 & Jesaja 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 2:11-26 & Jeremia 45
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Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota
niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat
(Roomalaiskirje 8:1).

T

ämä sana “kadotustuomio” ylempänä olevassa jakeessa
tarkoittaa myös tuomiota. Tuomio on osana Jumalan
suunnitelmaa, vaikka on ihmisiä, jotka eivät ajattele sen olevan
niin. Raamattu paljastaa meille hyvin selkeästi kaksi ihmistä
koskevaa tuomiota. Ensimmäinen niistä tapahtui, kun Herra
Jeesus tuomittiin koko ihmiskunnan syntien tähden Ristillä.
Toinen tulee tapahtumaan Tuomiopäivänä Suuren Valkoisen
Valtaistuimen edessä.
Useimmat tuntevat näistä jälkimmäisen paremmin.
Roomalaiskirjeen 8:1 mukaan ihmisen ei kuitenkaan tarvitse
kohdata tätä toista tuomiota, koska Hän voi vastaanottaa
Jumalan vanhurskauden hyväksymällä sen totuuden, että
Jeesus tuomittiin hänen puolestaan Golgatan Ristillä. Jeesus oli
uhri meidän syntiemme puolesta ja hän maksoi rangaistuksen
kuolemallaan.
Roomalaiskirje 3:25-26 sanoo, että meidät on
vanhurskautettu Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa: “ja saavat lahjaksi vanhurskauden
hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon
kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska
hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa
kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan
nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa
sen, jolla on usko Jeesukseen.” Siunattu olkoon Jumala!
Kiitos Jumalalle, että Jeesus ei jäänyt hautaan. Hän nousi
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ylös kolmantena päivänä! Ja nyt tänä päivänä kuka tahansa,
joka uskoo Häneen, tulee vanhurskaaksi kaikesta synnistä
— eroon tuomiosta. Halleluja! Jeesus saavutti meille jotain
paljon suurempaa kuin vain syntien anteeksiannon. Hän siirsi
meidät täysin uuteen elämään; meillä on nyt täysin uusi luonto.
Halleluja!
Tämä on Evankeliumin sanoma: “Ja jos yhden ihmisen
lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta,
niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden,
Jeesuksen Kristuksen, kautta” (Roomalaiskirje 5:17). Nyt
jokainen ihminen voi tulla rohkeasti armon valtaistuimen
eteen vastaanottamaan armon (Heprealaiskirje 4:16). Mutta
eräänä päivänä, eikä se ole enää kovin kaukana, tästä armon
valtaistuimesta tulee tuomion valtaistuin niille, jotka hylkäsivät
Kristuksessa Jeesuksessa olevan pelastuksen. Tämän vuoksi
Hän lähetti meidät kertomaan koko maailmalle, että heidän
pelastuksestaan on maksettu hinta. Jeesus tuomittiin heidän
puolestaan.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, mikä suuri ilo onkaan tietää, että Jeesus
uhrattiin koko maailman syntien puolesta ja että hän maksoi
kertakaikkisesti koko rangaistuksen omalla kuolemallaan! Nyt
minä olen vastaanottanut sinun vanhurskautesi hyväksymällä
sen totuuden, että Jeesus tuomittiin puolestani Ristillä. Minut
on siirretty kauas kaikenlaisesta tuhosta ja tuomiosta, joka
tekee työtään tässä nykyisessä pimeyden maailmassa, koska
minä elän Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskunnassa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 3:25-26; Johannes 3:16-17;
Roomalaiskirje 3:25-26 NLT
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 4:17-5:1-2 & Jesaja 25-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 3:1-17 & Jeremia 46
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VASTAANOTA SANA VILPITTÖMÄLLÄ
SYDÄMELLÄ
Minä riemuitsen sinun sanoistasi niin kuin
riemuitaan suuresta saaliista (Psalmi 119:162).

K

un Jeesus saarnasi, paikalla oli niitä, jotka kuuntelivat
Häntä ja uskoivat, sekä myös niitä, jotka olivat kriittisiä
ja kuuntelivat Jeesusta vain löytääkseen Hänestä jonkinlaisen
virheen. Fariseukset lähettivät jopa vakoojia, jotka esiintyivät
viattomina kyselijöinä, toivoen, että he saisivat Jeesuksen
sanomaan jotain sellaista, mikä aiheuttaisi Hänelle ongelmia
Lain suhteen. He kysyivät Häneltä: “Kerro meille: Onko
verojen maksaminen Keisarille laillista vaiko ei?” (Luukas
20:22 MSG).
Tämä kysymys oli ansa, mutta Jeesus tunnisti sen ja
ymmärsi heidän kieroutensa ja kavaluutensa. Joten Hän näytti
heille roomalaisen denaarin (kolikon), jossa oli Keisarin kuva ja
sanoi, “...antakaa Keisarille, mikä hänelle kuuluu ja antakaa
Jumalalle, mikä hänelle kuuluu” (Luukas 20:25 MSG). Nämä
kyselijät eivät olleet paikan päällä kuuntelemassa Jeesusta,
uskomassa ja tulemassa siunatuksi, ei! He tahtoivat saada
Jeesuksen ansaan Hänen omista sanoistaan, mutta Jeesus on
viisauden ruumiillistuma.
Markuksen evankeliumi 12:13 (NIV) sanoo: “Ja he
lähettivät hänen luoksensa eräitä fariseuksia ja herodilaisia
saadakseen hänet kiinni omista sanoistaan.” Matteus kirjoitti
omassa kertomuksessaan: “Silloin fariseukset menivät
neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen
sanoistaan ansaan” (Matteus 22:15). Luukas 20:20 sanoo: “Ja
he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi
tekeytyviä urkkijoita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta,
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niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin.”
Pystytkö näkemään tästä, miten erilaisista syistä ihmiset
osallistuivat Hänen kokouksiinsa? Tiesikö Jeesus tästä?
Todellakin tiesi! Mutta Hän ei paljastanut heitä. Jeesus antoi
heidän tehdä omat päätöksensä kuunneltuaan ensin Hänen
opetustaan. Tästä on kyse myös tänä päivänä. Miten sinä
vastaanotat Jumalan Sanaa? Vastaanotatko sitä vilpittömällä
sydämellä?
Raamattu sanoo, “Joten hankkiutukaa eroon kaikesta
saastaisuudesta ja rehottavasta pahuuden kasvusta, ja
vastaanottakaa ja toivottakaa tervetulleeksi nöyrällä
(lempeällä, sävyisällä) hengellä Sana, joka istutettuna ja
juurtuneena [sydämiinne] pitää sisällään voiman teidän
sielujenne pelastamiseen” (Jaakob 1:21 AMPC). Kun kuulet
Jumalan Sanaa, ota se totuudessa vastaan sellaisena kuin se
on, aidolla, totuuden mukaisella, vilpittömällä ja rehellisellä
sydämellä. Ja muista, että Hänen Sanansa on Hänen viisautensa.
Sananlaskut 4:5-6 sanoo: “Hanki viisautta, hanki ymmärrystä,
älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä
sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua
suojaa.”

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos viisaudestasi, joka tekee työtään minussa.
Minä toimin erinomaisessa ymmärryksessä, minulla on
oikeanlaisia ideoita ja teen oikeita päätöksiä. Sana vie
minua eteenpäin elämässäni ja kuuntelen viisauden ääntä
oikeanlaisella sydämen asenteella. Puhun ja teen oikeita
asioita juuri oikeaan aikaan sekä oikeaa tarkoitusta varten
sinun kunniaksesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Korinttolaiskirje 4:2; 1. Tessalonikalaiskirje 2:13;
Heprealaiskirje 4:12; Jaakob 1:21 AMPC
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 5:3-21 & Jesaja 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 4:1-10 & Jeremia 47
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SINUN TUHOUTUMATON LUONTOSI
Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta,
voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka
on maailman voittanut, meidän uskomme
(1. Johanneksen kirje 5:4).

1

. Johanneksen kirjeestä 4:3 löytyy hyvin samankaltainen
jae avausjakeemme kanssa, joka sanoo: “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän,
joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”
Voimme lukea jotain yhtä inspiroivaa ja mielenkiintoista
Pietarin toisesta kirjeestä: “joiden kautta hän on lahjoittanut
meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden
kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja
pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen
tähden vallitsee” (2. Pietari 1:4).
Entäpä sitten Paavali? Luetaanpa, mitä hän kirjoitti meille
Hengen kautta Roomalaiskirjeessä 8:35-39: “Kuka voi meidät
erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai
vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka…
Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen
kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma
siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat,
ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä
syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.”
Kun apostolit julistivat näitä totuuksia, he todistivat
meille siitä elämästä, joka meillä on Kristuksessa; elämä
hallintavallassa yli Saatanan, maailman ja sen järjestelmien.
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Kristitty on voittamaton. Sinä olet voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa. Sinä hallitset tässä elämässä Hänen kauttaan.
Sinä et voi koskaan epäonnistua. Halleluja!
Herra Jeesus puhui myös sinun tuhoutumattomasta
luonnostasi. Hän sanoi, “Katso, minä olen antanut teille
vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen
voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava” (Luukas 10:19).
Markuksen evankeliumissa 16:18 Hän sanoi, että sinä voit
nostaa käsin käärmeitä ja että vaikka joisit jotain tappavaa,
sillä ei ole mitään vaikutusta sinuun. Kun lasket kätesi sairaiden
päälle, he tulevat terveeksi. Mikä suurenmoinen elämä!
Sinä olet voittanut tämän maailman. Vihollinen saattaa
kyllä pyrkiä aiheuttamaan ahdistavia tilanteita elämääsi,
mutta pysy rauhallisena, koska Kristuksessa sinut on jo
tehty voitokkaaksi: “Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka
aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa…” (2.
Korinttolaiskirje 2:14). Treenaa itsesi pysymään tässä
tietoisuudessa.

RUKOUS
Siunattu olkoon Jumala! Minä olen kukistumaton voittaja
Kristuksessa Jeesuksessa. Hallitsen tässä elämässä Kristuksen
kautta. Minä olen voittanut maailman ja maailmassa olevan
petoksen, epäonnistumisen, vihan, korruption, rappion
ja rajoitteet. Kristus hallitsee elämässäni ja tämän vuoksi
elämäni on takuuvarmasti täynnä jatkuvasti lisääntyvää
suurenmoisuutta, kirkkautta ja armoa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:17; 1. Johannes 5:4-5
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 5:22-6:1-9 & Jesaja 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 4:11-22 & Jeremia 48
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PELASTUSRUKOUS

uotamme 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:

united kingdom:

canada:

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

+1 416-667-9191

south africa:

+234 1 8888186

+27 11 326 0971

nigeria:
usa:

+1(800) 620-8522

PELASTUSRUKOUS PELASTUSRUKOUS PELASTUSRUKOUS

PELASTUSRUKOUS PELASTUSRUKOUS PELASTUSRUKOUS
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KIRJOITTAJASTA

P

astori 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 evankeliointitapahtumien(outreach), massakokousten(crusade)
ja myös useiden erinäisten tapahtumien kautta, jotka
ovat auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.
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