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Introduction

Eläköön! Suosikki päivän sanasi, Rapsodia Todellisuuksista, 
on nyt saatavilla kaikilla tunnetuilla kielillä! Luotamme 

siihen, että tämä vuoden 2022 painos tästä päivän sanasta on 
edistänyt hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä asemoinut 
sinut menestyksen tielle kaikessa tekemisessäsi.

Tämän julkaisun elämää mullistavat totuudet virkistävät, 
muuttavat ja valmistelevat sinua todella antoisaan, 
hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen Jumalan Sanan 
parissa.

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

-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.

                       -Pastor Chris Oyakhilome
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Jumala antoi Israelille Vanhassa testamentissa 
ilmestysmajan, jonka Hän jakoi kolmeen osaan. 

Ensimmäisessä osassa oli sisempi pyhäkkö, jossa oli Jumalan 
arkku. Sitä kutsuttiin myös Kaikkein Pyhimmäksi. Toisessa 
osassa oli ulompi pyhäkkö, jota kutsuttiin pyhäksi paikaksi. 
Ilmestysmajan kolmannessa osassa oli ulompi esipiha, jossa 
oli pronssinen alttari ja pesuallas.

Tämä Mooseksen telttamaja välittää meille kuvan 
ihmispersoonasta: henki, sielu ja keho. Ihmisen keho on 
ulompi esipiha, sielu on ulompi pyhäkkö ja henki on sisempi 
pyhäkkö.

Pyhä Henki asuu sisemmässä pyhäkössä, joka on uudeksi 
luotu ihmishenki. Kun ihminen uudestisyntyy, hänen henkensä 
tulee uudelleen luoduksi. Iankaikkinen elämä välitetään 
ihmisen henkeen ja Jumalan arkku pystytetään sinne heti 
saman tien. Mitä tässä arkussa oli Vanhan testamentin aikaan? 
Siellä oli Jumalan Sana kirjoitettuna kahteen kivitauluun (1. 
Kuningasten kirja 8:9, 2. Aikakirja 5:10).

Missä Jumalan Sana on tänä päivänä? Meidän 
sydämissämme, hengissämme. Hän sanoi: “Sillä tämä on se 
liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien 

SISEMPI PYHÄKKÖ
torstai 1

Ihmisen henki on Herran lamppu, tutkien 
kaiken ihmisen sisimmässä olevan 

(Sananlaskut 20:27 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 2:15-3:1-10 & Hesekiel 45-46

Ilmestyskirja 5:1-14 & Joel 1

2. Korinttolaiskirje 3:1-3; Heprealaiskirje 10:16; 
1. Korinttolaiskirje 3:16

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, 
ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä” (Heprealaiskirje 8:10). Ei 
ihme, että Paavali sanoi, että me olemme Kristuksen sanoja, 
jotka Henki kirjoittaa, mutta ei kivitauluihin vaan sydämen 
lihatauluihin (2. Korinttolaiskirje 3:3).

Tämä näyttää meille ihmishengen tärkeyden, koska 
Jumalan Sana on siellä tänä päivänä. Jumala elää siellä. 
Uudestisyntymisessä on kyse sisäisen ihmisen luomisesta 
uudeksi; ihmisen hengestä tulee Jumalan asuinpaikka, Hänen 
pyhä asuinsijansa. Kaikkein tärkein asia on siis henkesi 
kouluttaminen, ja se on mahdollista ainoastaan siten, että 
vastaanotat ja mietiskelet Jumalan Sanaa. 

Minun henkeni on Jumalan asuinpaikka, jossa Hän asuu 
kaikessa kirkkaudessaan ja majesteettisuudessaan. Minä 
kannan sydämelläni Jumalan läsnäoloa ja teen vaikutusta 
maailmaani jumaluuden siunauksilla. Minä olen taivaan 
lähettiläänä tälle maailmalle. Kaikkialle, minne minä menen, 
menee myös Jumala, sillä minä toimin Hänen elävänä 
asuinsijanaan, Hänen kotinaan ja päämajanaan. Halleluja!  

TUNNUSTUS
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Eräs sanoi kerran: “Minulla on niin paljon tekemistä 
ja niin vähän aikaa, joten tämän takia minulle jää 

vain todella vähän aikaa rukoilemiselle. Rukoilen vain viisi 
minuuttia aamuisin, koska päiväni ovat aina niin kiireisiä.” 
Tämä on iso virhe.

Älä koskaan jätä väliin tai vähennä yhteistä aikaasi 
Herran kanssa niiden muiden asioiden takia, joita saatat 
pitää “tärkeinä”. Menestykseen tarvitsemasi viisaus, opastus 
ja voima tulee Herralta. Muista tämä aina.

Kun sinulla on todella paljon tekemistä, silloin tarvitset 
rukousta. Itse asiassa, sinun tulisi rukoilla silloin vielä enemmän, 
koska sinä tarvitset hengellistä apua, jotta voisit saavuttaa 
tulokset nopeammin ja parhaalla mahdollisella tavalla. Sen 
sijaan, että tuntisit olosi liian kiireiseksi rukouksen suhteen, 
viisas henkilö sanoisi: “Minulla on niin paljon tekemistä, että 
minun täytyy ottaa enemmän aikaa rukoukselle.” Silloin tulet 
vastaanottamaan lisää energiaa ja inspiraatiota, joka saa 
aikaan nopeutta.

Jeesus sanoi, että ihmisen tulee aina rukoilla eikä 
luovuttaa (Luukas 18:1). Tämä kertoo meille sen, että meidät 
on luotu rukousta varten. Rukous on jotain sellaista, minkä 

MEIDÄN TULEE AINA RUKOILLA

perjantai 2

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että 
ihmisen tulee aina rukoilla eikä väsyä 
(Luukas 18:1 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 3:11-24 & Hesekiel 47-48

Ilmestyskirja 6:1-10 & Joel 2

1. Tessalonikalaiskirje 5:17; Jaakob 5:16-18; 
Efesolaiskirje 6:18 NIV

Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta ja siunauksesta, että 
saamme rukoilla. Kiitos rakastava ja armollinen Isä tästä 
mahdollisuudesta olla yhteydessä kanssasi! Sinä olet voimani 
lähde ja kyvykkyyteni. Olen varma, että tulevaisuuteni on 
turvattu, sillä minä pysyn antautuneena Hengellesi ja annan 
viisautesi johdattaa minua, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Jumala on rakentanut ihmiseen. Toisin sanottuna, tälle 
hengelliselle yhteydelle Jumalan kanssa tulee aina olemaan 
tarve. Tämän yhteyden kautta me voimme tulla rakennetuiksi, 
rohkaistuiksi ja ohjatuiksi. Ja voimme myös vastaanottaa 
Herran armon, laupeuden ja väliintulon ympärillämme 
vallitseviin olosuhteisiin. 

Sinun ei tulisi ainoastaan tahtoa rukoilla, vaan sinun tulisi 
aina rukoilla. Me emme rukoile vain silloin, kun tarvitsemme 
ihmettä. Me rukoilemme, koska me olemme rakastavassa 
suhteessa todellisen rakastavan taivaallisen Isämme kanssa.
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lauantai 3

RUKOILE AINA HENGESSÄ 

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja 
anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja 
sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä 
ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta 
(Efesolaiskirje 6:18).

Joka aika rukoileminen tarkoittaa jatkuvaa yhteydenpitoa 
ja yhteydessä olemista. Se on aina päällä. Herra opastaa 

meitä toimimaan näin, koska Hän tahtoo, että me olemme 
Hänen kanssaan yhteydessä kaiken aikaa. Kyse on jatkuvasta 
hengellisesti älykkäästä viestinnästä, jossa meille annetaan 
jatkuvasti sellaista tietoa, joka antaa meille etulyöntiaseman. 

Amplified käännös avausjakeestamme menee näin: 
“Rukoilkaa kaiken aikaa (kaikissa tilanteissa, kaikkina 
aikoina) Hengessä, kaikenlaisilla rukouksilla ja anomisilla.” 
Hengessä rukoileminen sisältyy siis näin ollen myös kaikkiin 
muihin rukouksiin. Olipa kyseessä sitten uskonrukous, 
esirukous tai mikä tahansa muu rukous, Hengessä rukoilemisen 
tulisi olla siinä myös mukana.

Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 14:14-15: “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 veisattava 
kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin 
ymmärrykselläni.” Tämä näyttää sen, että Hengessä 
rukoileminen on tärkeintä. Hengestä käsin tiedät sen, mitä 
sanoja sinun tulee käyttää. Kielesi inspiroidaan ja järjestetään 



11

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 4 & Daniel 1-2

Ilmestyskirja 6:11-17 & Joel 3

Luukas 18:1; Juudas 1:20; Filippiläiskirje 4:6-7

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle 
ymmärrystä, miten rukoilla tehokkaasti Hengessä. Kun 
puhun juuri nyt kielillä, henkeni tulee kohotetuksi toimimaan 
rohkeuden, tarkkuuden ja voiton näköalapaikalta käsin, 
mikä johtaa yhä suurempaan hallintavallan elämään 
Kristuksessa. Minä en kipuile enkä kamppaile, vaan nautin 
loppumattomasta kasvusta ja menestyksestä, kun vastaanotan 
ohjaustasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

RUKOUS

sanomaan oikeat asiat.
Kun lähdet ulos voittamaan sieluja, et ehkä tiedä vielä, 

mitä tulet sanomaan, mutta rukoile ensin Hengessä ja Hän 
tulee antamaan sinulle oikeat sanat. Sinä tulet sanomaan 
asioita, jotka ovat linjassa Hänen jumalallisen tarkoituksen 
kanssa, koska olet reaaliaikaisessa yhteydessä Hänen 
kanssaan Hengen kautta. 

Tämä muistuttaa siitä, mitä Jeesus sanoi Markuksen 
evankeliumissa 10:19-20: “Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä 
tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä 
toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'." Mutta hän sanoi 
hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut 
nuoruudestani asti". Halleluja! Tee siitä itsellesi tapa, että 
rukoilet aina hengessä ja Hengen kanssa.
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sunnuntai 4

Kun opiskelet Raamattua, noudata ahkerasti sieltä 
löytämiäsi periaatteita, näytteitä ja malleja. Kun 

luet profeettojen ja apostolien ihmeellisestä elämästä, tulet 
näkemään näytteitä uskosta ja siitä, miten he rakensivat oman 
elämänsä suuntaa Sanan kautta. 1. Korinttolaiskirje 10:11 
kertoo meille: “Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista 
ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen 
loppukausi on tullut.” 

King James käännöksen käyttämä sana “esikuva” 
ei viittaa nyt aivan samaan kuin “esimerkki”, vaan se 
tarkoittaa “näytettä”. Näyte on mallikappale, sellainen 
alkuperäiskappale, joka näytetään sinulle, ikään kuin sillä 
sanottaisiin: “Tällaista sen pitäisi olla.” Se on kuin sinulle 
annettu malli tai tuloste.   

Heprealaiskirje 11 antaa meille mallin. Raamattu 
sanoo: “Nyt usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, 
todiste siitä, mitä ei nähdä. Sen kautta vanhat saivat hyvän 
todistuksen” (Heprealaiskirje 11:1-2 KJV). Kun luet pidemmälle 
Heprealaiskirjeen lukua 11, tulet inspiroitumaan heidän 
poikkeuksellisista saavutuksista: siitä, mitä heidän uskonsa 
sai aikaan Jumalan Valtakunnan hyväksi (Heprealaiskirje 
11:32-33).

NÄYTTEET JA MALLIT

Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, 
on kirjoitettu meille opiksi, että meillä 
kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen 
kautta olisi toivo (Roomalaiskirje 15:4).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 5 & Daniel 3-4

Ilmestyskirja 7:1-10 & Aamos 1-2

Nämä uskon sankarit kukistivat valtakuntia ja tekivät 
suuria ihmeitä omana aikanaan. He hallitsivat omaa 
maailmaansa! Eikä siinä vielä kaikki! Heprealaiskirje 11:3 
sanoo: “Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on 
rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei 
ole syntynyt näkyväisestä.” Toisin sanottuna, eri aikakaudet 
tulivat rakennetuiksi Jumalan Sanalla (Jumalan “Rhemalla”). 
Kreikan kielen “Rhema” sanan käyttö tässä kohtaa viittaa nyt 
siihen, että tällä Jumalan sanalla tarkoitetaan näiden ihmisten 
suulla puhuttua sanaa.

Tässä jakeessa on olennaista huomata, että Jumala ei ollut 
se, joka rakensi “aioneita”, vaan tämän maailman järjestelmät; 
sosioekonomiset rakenteet ja ympäristönhallinta tulivat 
ohjelmoiduiksi uskon miesten ja naisten uskossa puhutun 
Jumalan Sanan kautta. Halleluja! Tämä näyttää sen, mitä sinä 
voit nyt tehdä tänä päivänä: voit rakentaa oman elämäsi asiat 
ja oman maailmasi synkronoitumaan Jumalan täydellisen 
tahdon kanssa, kun puhut esiin Jumalan Sanaa.

Minä seuraan uskosta ja puhutusta sanasta määritettyä mallia. 
Mieleni uudistuu Sanan kautta ajattelemaan oikeanlaisia 
ajatuksia ja puhumaan oikeanlaisia sanoja, jotka muuttavat 
elämääni ja olosuhteitani. Elämäni rakenne ja hallinta tulevat 
täydellisesti linjaan Jumalan täydellisen tahdon kanssa. Minä 
elän joka päivä terveydessä, rauhassa ja yltäkylläisyydessä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

2. Timoteus 3:16; Roomalaiskirje 15:4 AMPC; 
1. Korinttolaiskirje 10:11 NIV
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maanantai 5

Haluaisitko sinä saada hyvän todistuksen Jumalalta? 
Avausjakeemme sanoo, että hengellisen perheemme 

vanhat saivat uskon kautta hyvän todistuksen Jumalalta. Jos 
tahdot, että Jumala juhlii sinua tai jos tahdot, että Hän ylistää 
sinua, sen on tapahduttava uskon tekojesi kautta. Ei ihme, että 
Hän sanoo: “Mutta ilman uskoa on mahdotonta miellyttää 
Jumalaa…” (Heprealaiskirje 11:6).

Raamattu sanoo: “Uskon kautta oli Aabraham 
kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, 
jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, 
minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena 
lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen 
teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman 
lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla 
on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala” 
(Heprealaiskirje 11:8-10). Tämän seurauksena Jaakobin 
kirjeessä 2:23 sanotaan: “...Aabraham uskoi Jumalaa, ja se 
luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan 
ystäväksi.”

Entäpä sitten Eenok? 1. Mooseksen kirja 5:24 (KJV) 
sanoo: “Ja kun Eenok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, 
ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.” 
Heprealaiskirje 11:5 kertoo meille vielä enemmän, se sanoo: 
“Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, 
"eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". 

 HYVÄ TODISTUS JUMALALTA

Nyt usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, 
todiste siitä, mitä ei nähdä. Sen kautta vanhat 
saivat hyvän todistuksen 
(Heprealaiskirje 11:1-2 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Johannes & Daniel 5-6

Ilmestyskirja 7:11-17 & Aamos 3-4

2. Korinttolaiskirje 4:16-18; Heprealaiskirje 10:38; 
Heprealaiskirje 11:4-7

Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että 
hän oli otollinen Jumalalle.” Halleluja!

Lue myös kaik ista muista uskon sankareista 
Heprealaiskirjeen luvusta 11: Aabel, Nooa, Samuel, Saara, 
Joosef, Mooses, Baarak, Simson, jne. Raamattu sanoo, että 
he kaikki saivat uskonsa kautta Jumalalta hyvän todistuksen. 
Huomaamme tässä kuitenkin erään silmiinpistävän asian, 
jonka Raamattu kertoo meille: he eivät vielä saavuttaneet 
lupausta, koska Jumala oli varannut meitä varten jotain 
parempaa: “Nämä olivat todellisia sankareita, joita kiitettiin 
heidän uskonsa tähden, mutta he elivät vasta toivossa 
saamatta vielä kaikessa täyteydessään sitä, mitä heille oli 
luvattu. Mutta nyt Jumala on kutsunut meidät elämään 
vielä paremmassa kuin mitä heillä oli - uskon täyteydessä…” 
(Heprealaiskirje 11:39-40 TPT).

Näin ollen meillä ei ole mitään tekosyitä, vaan meidän 
tulee ilmaista uskoamme joka päivä. Elä uskon elämää. 
Harjoita Jumalan Sanaa, sillä uskossa on kyse Sanassa 
toimimisesta! Sillä tavoin saavutetaan hyvä todistus Jumalalta 
ja vaelletaan Kristuksen kirkkaudessa ja siunauksissa. 

Uskoni kasvaa Sanan kautta ja voittaa kaikenlaisen 
vastustuksen ja kaikki vastatuulet. Minun elämääni hallitsevat 
Kuningaskunnan iankaikkiset realiteetit ja sen siunaukset 
tulevat vapautetuiksi maailmaani. Uskoni toimii rakkauden 
kautta ja näin saavutan hyvän todistuksen Jumalalta eläessäni 
jokaisen päiväni voitokkaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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tiistai 6

Toivo liittyy yleensä tulevaisuuteen. Se on jotain 
sellaista, mitä odotat innolla tai toivot tulevaisuuteen. 

Se on kuva tai mielikuva toivotunlaisesta tulevaisuudesta. 
Kuva tulevasta saavutuksesta, omistuksesta tai täyttymyksestä. 
Mutta usko taas on toivon ydin. Toisin sanottuna, ennen kuin 
alat toivoa, kyseisellä kuvalla tai mielikuvalla ei ole vielä 
elämää. Siksi toivo on niin tärkeää.

Toivo on voimallista. Kun ihmiset tulevat toivottomiksi, 
he saattavat luovuttaa ja kuolla. Mutta kun sinulla on toivo, 
silloin toivomasi asia muuttuukin yhtäkkiä mahdollisuudeksi. 
Sinä näet sen olemassaolon.

Toivo on kuin “potentiaalista energiaa”. Tämä tarkoittaa, 
että se on mahdollisuus, joka voi toteutua, jos sinä “katsot” 
siihen hengelläsi, koska silloin se tulee todelliseksi. Tämän 
takia toivon täytyy muuttua uskoksi, jotta se voi tuottaa 
tuloksia. Toivon kautta näet ne siunaukset, jotka voivat 
seurata Jumalan Sanassa toimimisesta. Mutta uskon kautta 
sinä otat ne haltuun ja alat vaeltamaan näissä siunauksissa. 

TOIVON YDIN

Nyt usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, 
todiste siitä, mitä ei nähdä
 (Heprealaiskirje 11:1 KJV).
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

3. Johannes & Daniel 7-8

Ilmestyskirja 8:1-13 & Aamos 5-6

Heprealaiskirje 6:18; 1. Tessalonikalaiskirje 5:8; 
1. Tessalonikalaiskirje 1:2-3

Halleluja!

Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä siunatusta toivosta, joka 
meillä on Kristuksessa. Minä näen kuvia mahdollisuuksista, 
kun sovellan Sanaasi terveyteeni, talouteeni, elämääni ja 
palvelutyöhöni. Minä olen täysin varma siitä, että Kristus 
minussa tarkoittaa kirkkautta jokaiselle elämäni osa-alueelle, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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1. Mooseksen kirjan ensimmäinen luku näyttää meille, 
miten Jumala loi kaiken: se tapahtui sanojen kautta. 

Hän puhui ja kaikki, mitä Hän sanoi, kävi toteen. Näin 
tapahtui, koska puhe (sanat) luo ääniaaltoja - energiaa. Tämä 
on yksi syy siihen, miksi Sanan meditoiminen on niin tärkeää. 

Meditaatiossa on kolme eri vaihetta tai tasoa. Ensimmäinen 
taso on se, kun sinä kuiskailet hiljaisesti. Toisella tasolla sinä 
kirjaimellisesti puhut tai mumiset. Kolmas ja viimeinen taso 
on se, kun sinä huudat tai karjut; puhut kovaan ääneen. Tämä 
viimeinen taso on niin tärkeä sanoissa olevan äänienergian 
tähden.  

Tämän takia, kun luet Raamattua, sinun tulisi lukea sitä 
usein ääneen. Lue myös Rapsodia Todellisuuksista päivän 
sanaa ääneen, mukaan lukien rukoukset ja tunnustukset. 
Tekemäsi Sanan tunnustukset ovat niin tärkeitä. Jumala antoi 
meille kielen sitä varten, että me voisimme puhua. Ja kun sinä 
puhut, energia tulee vapautetuksi.

Sanoissa olevan energian kautta Jumala uudelleen 
loi ja toi järjestystä maailmaan, joka oli siinä kohtaa vain 
kaoottista massaa (1. Mooses 1). Efesolaiskirje 5:1 kehottaa 
meitä jäljittelemään Häntä niin kuin rakkaat lapset. Se, mitä 
Jumala teki 1. Mooseksen kirjassa, oli meitä varten, jotta me 
voisimme jäljitellä Häntä.

Sanojen kautta ylläpidät kauneutta ja kirkkautta omassa 

PUHEEN VOIMA

Uskon kautta me ymmärrämme, että 
maailmat on rakennettu Jumalan sanalla 
(Heprealaiskirje 11:3).

keskiviikko  7
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Juudas & Daniel 9-10

Ilmestyskirja 9:1-10 & Aamos 7

Markus 11:23; Sananlaskut 18:21; Matteus 12:37

elämässäsi, ja muutat olosuhteita mukautumaan Jumalan 
tahdon mukaiseen linjaan. Sanojesi kautta voit suunnata 
oman elämäsi kurssin kulkemaan voitossa ja menestyksessä. 

Jeesus sanoi, että saat sen, mitä sanot (Markus 11:23), 
joten älä ole vaiti. Puhumiselle on olemassa syynsä. Jopa 
pelastuksen periaate korostaa puhumisen tärkeyttä. Se 
sanoo: “...Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja 
suun tunnustuksella pelastutaan” (Roomalaiskirje 10:10). 
Tunnustus tarkoittaa tässä sitä, että ‘sanot sen, mitä Jumala 
on sanonut niin, että olet yhtä mieltä siitä.’ Se on käännetty 
kreikan sanasta “Homologeo,” joka tarkoittaa pääasiallisesti 
saman asian sanomista toisen kanssa yhteisymmärryksessä. 
Tämä tekee Hänen Sanasta tehokkaan elämässäsi.

Se ei vielä riitä, että “uskot” Jumalan Sanaan koko 
sydämestäsi, sinun täytyy myös julistaa sitä ulos suustasi, 
jotta voit kokea siinä olevia siunauksia. Raamattu sanoo, että 
Kristus on sinun elämäsi. Kristus on sinun  viisautesi. Kristus 
on sinun vanhurskautesi. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. 
Meditoi loppu päivä näitä totuuksia Kristuksesta sanomalla 
niitä aina vähän väliä ääneen.

Rakas Isä, minä kiitän sinua puheen lahjasta ja siinä olevasta 
voimasta. Kun puhun Sanaasi, valosi tulee julki karkottaen 
pois kaiken pimeyden polultani. Elämäni on kaunista, 
erinomaista ja täynnä kirkkautta. Minä vaellan terveydessä 
ja vahvuudessa. Minä menestyn kaikessa siinä, mitä teen, 
kasvaen yhä tuotteliaammaksi kaikessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Kun olin teini-ikäinen, keskustelin Jumalan Hengen 
kanssa useista eri asioista. En tahtonut elää elämääni 

puuhastellen erinäisiä asioita, yrittäen arvata ja selvittää sitä, 
mikä Jumalan tarkoitus olisi elämääni varten. Tahdoin tietää 
tarkalleen ottaen, että minne mennä, mitä tehdä ja miten 
asettaa purjeeni. Tahdoin tietää Jumalan suunnan elämälleni, 
koska ajattelin, että koska Hän tiesi jo tulevaisuuteni, siinä ei 
olisi varmasti mitään väärää, jos kyselisin sitä Häneltä.  

Ja arvaa mitä? Hän ohjasi mieleni ja henkeni Hänen 
Sanaansa. Hän sanoi minulle: “Minun Sanani on sinun 
kompassisi, joka valaisee polkusi. Jos seuraat Sanaani, et tule 
koskaan eksymään, vaan menestyt kaikessa tekemisessäsi.” 
Näin Hän sanoi myös Joosualle avausjakeessamme.

Psalmi 119:105 sanoo: “Sinun sanasi on minun 
jalkaini lamppu ja valo minun tielläni.” Herra Jeesus sanoi 
Johanneksen evankeliumissa 8:12 (KJV): “...Minä olen 

ASETA KESKITTYMISESI SANAAN

Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata 
tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun 
palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä 
poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että 
menestyisit, missä ikinä kuljetkin
 (Joosua 1:7).

torstai 8
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Ilmestyskirja 1 & Daniel 11-12

Ilmestyskirja 9:11-21 & Aamos 8-9

Joosua 1:8 AMPC; Matteus 24:35; Jesaja 55:10-11

maailman valo; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, 
vaan hänellä on oleva elämän valo.” Hän on Sana. Halleluja!

Aseta keskittymisesi Sanaan, silloin et tule koskaan 
epäonnistumaan: “Älköön tämä lain kirja sinun suustasi 
poistuko, vaan sinun tulee meditoida sitä päivät ja yöt… 
sillä silloin sinä teet oman tiesi menestyksekkääksi ja silloin 
sinä menestyt hyvin” (Joosua 1:8). Jumalan Sana on ehdoton 
totuus, voit luottaa siihen aivan täysin. 

Älä pelkää uskoa Jumalaan ja pysyä Hänen Sanassaan. 
Niin toimimalla et voi tehdä virhettä ja sitten katua sitä. Ne, 
jotka katuvat Jumalan Sanan seuraamista, eivät ole koskaan 
todella tunteneet Sanaa. He eivät seuranneet Sanaa, vaan 
omien sydäntensä haluja. Kun todella tavoittelet Sanaa, sinä 
pidät keskittymisesi siinä, riippumatta siitä, mikä yrittää häiritä 
sinua. Halleluja!

Rakas Isä, sinun Sanasi on valoni ja kompassini, jonka 
perusteella navigoin elämässäni eteenpäin. Sanasi valo opastaa 
minua eteenpäin menestyksen, voiton ja suurenmoisuuden 
polulla. Sanasi kautta vastaanotan näkökykyä Kuningaskunnan 
mysteereihin ja todellisuuksiin. Kiitos tästä siunauksesta, että 
saan olla sinun Sanasi opastuksessa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Jumalan Valtakunnassa, yliluonnollisessa ulottuvuudessa, 
on äärettömät mahdollisuudet. Tämä on se ulottuvuus, 

jossa me elämme; me olemme syntyneet tähän ulottuvuuteen. 
Sinun menestykselle ei ole olemassa minkäänlaisia rajoja. 
Halleluja! Jeesus sanoi avausjakeessamme: “Kaikki on 
mahdollista sille, joka uskoo.”

Raamattu sanoo: “Sydämellä (hengellä) ihminen uskoo”. 
Sinun hengessäsi on kapasiteetti äärettömiin mahdollisuuksiin. 
Kun henkesi saa kiinni Jumalan Sanasta, ei pystytä sanomaan, 
mitä kaikkea sinä voit tehdä; ei pystytä sanomaan, mitä 
kaikkea sinä voit olla; ei pystytä sanomaan, mitä kaikkea 
sinä voit saada!

Jos vain uskot, elämäsi tulee muuttumaan aivan 
täydellisesti. Sillä ei ole mitään merkitystä minkälaisia 
rajoituksia elämällesi on asetettu; olipa kyse sitten perheestäsi, 
ystävistäsi, sijainnistasi, työstäsi tai koulutuksestasi - sillä ei 
ole väliä - sinä olet äärettömien mahdollisuuksien äärellä. 
Jos voit vain uskoa.

ÄÄRETTÖMÄT MAHDOLLISUUDET

Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Jos voit!' Kaikki 
on mahdollista sille, joka uskoo
 (Markus 9:23).

perjantai  9
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Ilmestyskirja 2:1-17 & Hoosea 1-2

Ilmestyskirja 10:1-11 & Obadja 1

Roomalaiskirje 10:10; Saarnaaja 3:11 NIV; Matteus 12:35

Uskalla uskoa Jumalaan. Uskalla uskoa ja toimia Hänen 
Sanassaan, silloin elämänpolkusi tulee olemaan loputonta 
menestystä, voittoja ja eteenpäin menemistä. Julista 
aina vähän väliä: “Minä kuljen rajoitusten yläpuolella ja 
ulottumattomissa Jeesuksen Nimessä. Kaikki on mahdollista 
minulle. Minulla on kyvykkyys aivan kaikkeen. Aamen.”

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka tuo sydämelleni 
kuvia äärettömistä mahdollisuuksista, koska henkeni 
kapasiteetilla visioida, suunnitella ja luoda ei ole minkäänlaisia 
rajoituksia. Kiitän sinua siitä, että olet valaissut minua 
tietämään ja ymmärtämään voimasi suurenmoisuutta, joka 
tekee työtään minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 10

Avausjakeemme “Sana” tulee kreikan “Logos” sanasta. 
Ja se kuvailee meille Jumalan Sanaa, joka esitetään 

meille Hänen mielipiteinään, ajatuksinaan, ideoinaan, 
oppeinaan, tutkimuksinaan, kertomuksinaan, viisauksinaan, 
tietoinaan, suunnitelminaan ja tarkoituksinaan. Siksi Sanan 
tuntemus sekä ymmärryksemme Sanasta on todella tärkeää.

Kun Jumala puhuu Hänen Sanaansa sinulle, vaikka 
kyseessä olisi vain se, että Hän sanoo sinulle: “Mene siis”; 
tämä jae tulee opastamaan ja vartioimaan elämääsi kaikessa. 
Tämä johtuu siitä, että kaikki Hänessä ja kaikki, mitä Hän 
edustaa, on Hänen Sanassaan (jumalallinen logos). Halleluja!

Jumalan Logos teki kaiken: “Hän oli alussa Jumalan 
tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman 
Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” (Johannes 
1:2-3). Yhtäkkiä huomaamme, miten apostoli Johannes antaa 
Jumalan Logokselle persoonallisuuden, kun hän käyttää 
persoonapronominia “Hän” sanan “sen” sijasta. Sitten 
jakeessa 14 tämä selkiytyy vielä lisää, kun siinä sanotaan: 
“Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me 
katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, 
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa 

JUMALALLINEN “LOGOS” 

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, 
ja Sana oli Jumala (Johannes 1:1). 
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Ilmestyskirja 2:18-3:1-6 & Hoosea 3-6

Ilmestyskirja 11:1-10 & Joona 1-2

Heprealaiskirje 4:12-13; Johannes 1:1-4

ja totuutta” (Johannes 1:14).
Ajattele, kaikki Jumalan ideat, kaikki Jumalan tieto, kaikki 

Jumalan viisaus, kaikki se, mitä Hän on; persoonallisuudessaan, 
laadukkuudessaan ja kaikessa havainnointikyvykkyydessään 
— kaikki tämä oli jumalallisessa Logoksessa, joka tuli lihaksi 
ja asui meidän keskuudessamme. Tämä on Jeesus! Kyse on 
Sanasta, joka puhuttiin, eli “puheesta”, josta tuli ihminen; 
tämä Sana otti ihmisen muodon!

Jeesus on jumalallinen Logos. Kun he näkivät Hänet 
kävelemässä Raamatun päivinä, he näkivät Jumalan 
mielen kaikessa täyteydessään. Hän oli Isän tahto kaikessa 
täyteydessään. Hän oli Jumalan sanoma ihmislihassa. 
Johannes sanoi: “me katselimme Hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja 
hän oli täynnä armoa ja totuutta!”

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua mielipiteistäsi, 
ajatuksistasi, ideoistasi, opeistasi, tutkimuksistasi, 
kertomuksistasi, ilmestyksistäsi ja ymmärryksestäsi, jotka ovat 
talletettuina Sanaasi. Minä opiskelen ja meditoin Raamatun 
jumalallisia totuuksia ja suurta viisautta. Sanasi nostaa minut 
kaikenlaisten tilanteiden yläpuolelle niin, että saan aina loistaa 
kaikessa tekemisessäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kaikki Raamatusta löytyvät mahtavat Jumalan miehet 
ja naiset olivat Herralle ylistystä laulavia. Ei ihme, 

että he elivät kaikella tapaa niin poikkeuksellisen voitokasta 
elämää. Meidän on aika oppia ylistämään ja laulamaan 
Herralle, Kaikkein Korkeimmalle. Meidän tulee laulaa Hänelle 
hengen lauluja, sillä me olemme Hänen ylistyksensä laulajia!

Esimerkiksi sen jälkeen, kun Mooses oli ylittänyt Punaisen 
meren ja egyptiläiset sotapäälliköt olivat tuhoutuneet mereen, 
Mooses aloitti ylistyslaulun: “...Minä veisaan Herralle, 
sillä hän on ylen korkea… Herra on minun väkevyyteni ja 
ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun 
Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, 
ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari, Herra on 
hänen nimensä” (2. Mooses 15:1-3).

Kun israelilaiset taistelivat Jaabinin kuningasta vastaan 
ja tuhosivat hänet, Debora ja Baarak lauloivat Herralle näillä 
kauniilla sanoilla: “Johtajat johtivat Israelia, kansa oli altis - 
siitä te kiittäkää Herraa. Kuulkaa, te kuninkaat, kuunnelkaa, 
te ruhtinaat. Herran kiitosta minä laulan, minä veisaan 
Herran, Israelin Jumalan, ylistystä” (Tuomarien kirja 5:2-3).

Entäpä sitten Miriamin runollinen tunnustus siitä, miten 
Israel ihmeellisesti vapautettiin hyökkäävien egyptiläisten 

HÄNEN YLISTYKSEN LAULAJAT

Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa 
kaikista hänen ihmeistänsä
 (Psalmi 105:2).

sunnuntai  11
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käsistä? “...Laulakaa Herralle, sillä hän on voittanut upean 
voiton, hän syöksi hevoset ja miehet mereen” (2. Mooses 
15:21 GNB).

Uuden testamentin puolelta voimme lukea Jeesusta 
koskevan profetaalisen julistuksen, jossa sanotaan, että 
“Minä ylistän sinua seurakunnan keskellä” (Heprealaiskirje 
2:12). Näitkö sen? Tässä profetaalisessa julistuksessa 
Jeesukseen liittyen sanotaan siis, että Hän tulisi laulamaan 
Herralle ylistystä seurakunnan keskellä, veljiensä keskellä. 
Halleluja! Ja Hän teki sen. Hänen kavaltamistaan edeltävänä 
iltana, sen jälkeen, kun Hän oli tarjoillut opetuslapsilleen 
pyhän ehtoollisen, Raamattu sanoo: “He lauloivat hymnin 
ja lähtivät suoraan Öljymäelle” (Matteus 26:30 MSG). 
Halleluja! Ja sitten Luukkaan evankeliumissa 10:21 Hän teki 
jotain kaunista: Hän lauloi psalmin. Psalmit ovat hengellisiä 
lauluja. Halleluja!

Rakas Isä, sinun ylistys on jatkuvasti suussani ja huulillani. 
Minä ylistän sinun Nimeäsi ja palvon majesteettisuuttasi, 
sillä sinä olet parantaja, kaiken hyvän antaja ja kaikkia muita 
suurempi. Kiitos, että olet antanut minulle armon voittaa aina 
kaikenlaiset elämän olosuhteet, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Minä aloin jo hyvin nuoresta iästä lähtien oppimaan 
inspiroivien Raamatun kertomusten kautta, 

ensin kotona ja sitten lastenkirkossa, uskollisista Raamatun 
henkilöistä ja siitä, miten voisin jäljitellä heitä. Opin 
esimerkiksi Simsonista, legendaarisesta israelilaisesta, joka oli 
syntymästään saakka nasiiri; soturi ja tuomari, joka tunnettiin 
valtavista voimistaan. Hän johti Israelia ja pelasti kansaa 
filistealaisten sortajien käsistä (Tuomarien kirja 13-16).

Daavidin tarina on myös todella hämmästyttävä, miten 
hän mestasi vihamielisen Gatin Goljatin, joka terrorisoi 
israelilaisia. Daavid otti voiton Israelille ja sai filistealaiset 
pelkäämään Jehovaa (1. Samuel 17:20-58).  

Mordokain ja Esterin tarina oli myös hyvin inspiroiva, 
kun luin siitä, miten he onnistuivat puolustamaan juutalaisia 
Jumalan kansan vannoutunutta vihollista Haamania vastaan, 
kun hän oli uhannut heitä täydellisellä tuholla (Ester 3:5-
6). Nämä tarinat sekä profeettojen ja apostolien tarinat 
Raamatussa auttoivat minua muokkaamaan mielen- ja 
luonteenlaatuani varttuessani. Mutta kaikkein tärkein oli 
kuitenkin Jeesuksen elämä, joka ilmaisi Jumalaa. 

OSOITA HEILLE OIKEA SUUNTA

Kouluta lapsi sille tielle, jota hänen tulee 
kulkea, niin hän ei vanhanakaan poikkea 
siltä (Sananlaskut 22:6 KJV).

maanantai 12



31

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Kykenin erottamaan nuoruusvuosinani nopeasti 
oikeanlaiset roolimallit Raamatusta. Tämän takia on tärkeää 
kouluttaa lapset kulkemaan sitä tietä, jota heidän tulee kulkea; 
altistaa heidät Jumalan Sanalle ja oikeanlaisille Raamatun 
henkilöille jo varhaisessa vaiheessa. 

Meillä on Rapsodia Todellisuuksista lapsille, varhaisnuorille 
ja teini-ikäisille. Käytä näitä ja kaikkia muitakin lapsille 
suunnattuja materiaalejamme kasvattaaksesi ja kouluttaaksesi 
lapsiasi, nuorempia sisaruksiasi ja muitakin ympärilläsi olevia 
lapsia. Tee heihin vaikutusta, jotta he ajattelisivat niin kuin 
voittajat ja maailman muuttajat. Saa heidät ajattelemaan eri 
tavoin, olemaan innovatiivisia ratkaisujen tarjoajia. Osoita 
heille oikea suunta, niin he eivät koskaan eksy. 

Rakas Isä, minä rukoilen, että armosi työ kasvaa ja että 
kaikkialla eri puolilla maailmaa olevien lastesi sydämet ovat 
täynnä rohkeutta ja että heillä on oikeat sanat, kun he vievät 
Kristuksen rakkautta eteenpäin toisille heidän kouluissaan, 
kodeissaan ja ikätovereidensa keskuudessa ihmeiden ja 
merkkien avustuksella, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 13

Saatana ei toimi koskaan reilusti, joten sinun on 
oltava aina hyökkäys valmiudessa häntä vastaan. 

Avausjakeemme käskee vastustamaan häntä. Miten sinä 
vastustat häntä? Se tapahtuu Sanan kautta — Hengen miekalla. 
Älä ajattele, että paholainen olisi nukkumassa, koska hän ei 
ole! Raamattu sanoo, että hän kuljeskelee ympäriinsä niin kuin 
ärjyvä leijona, etsien, kenet hän voisi niellä (1. Pietari 5:8).

Älä odota hänen palavia nuolia ennen kuin alat laittamaan 
häntä kuriin. Paholainen tahtoo saada sinun huomiosi niin, 
että olisit aina puolustuskannalla, kun joudut taistelemaan 
saadaksesi takaisin rauhasi, terveytesi ja voimasi tai saadaksesi 
asiat jälleen palaamaan normaaliksi, aina taistelemassa jotakin 
takaisin; ei! Älä anna itsesi ajautua tällaiseen asemaan.

Samalla, kun neutralisoit uskollasi kaikki Saatanan 
sinua kohti heittämät palavat nuolet, ole aina myös 
hyökkäysasemassa Jumalan “Rhema” suussasi. Apostoli 
Paavali antoi Efesolaiskirjeessä 6:10-18 listauksen meidän 
suojavarustuksestamme. Jakeessa 17 hän antoi ainoan 

PIDÄ PAHOLAINEN PAKOSALLA

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta 
vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee 
(Jaakob 4:7).
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hyökkäysaseemme: “Hengen miekan”, joka on Jumalan 
“Rhema”.

Rhema tarkoittaa kreikaksi “puhuttua sanaa.” Tässä 
tapauksessa on kyse siitä, että sinä julistat sitä Jumalan Sanaa, 
josta olet inspiroitunut tiettyä hetkeä ja tilannetta varten. 
Kyse on aina sanasta, joka on sanottu, tai sanasta, jota ollaan 
sanomassa. Muutoin se ei ole miekka tai ase. Pidä Sana aina 
huulillasi, koska sillä sinä teet vihollisen neuvottomaksi ja 
voitat kaikenlaiset vastoinkäymiset. 

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi on sydämelläni ja suussani, ja se 
voittaa, kun puhun sen ääneen ulos suustani! Minä puhun 
vanhurskautta, viisautta, menestystä, voittoa ja yltäkylläisyyttä. 
Ja uskon kilvelläni sammutan ja neutralisoin kaikki pahan 
palavat nuolet, valheet, juonet ja juonittelut. Minä vaellan 
Herran voitossa. Aamen.
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Avausjakeemme kertoo, että Jumalan väkevyys ja 
Hänen vapauttava voimansa, aktivoituvat laulamisen 

kautta! Jotkut kristityt käyvät läpi niin monenlaisia ongelmia, 
mutta jos he vain soveltaisivat tätä Raamatun paikkaa, he 
tulisivat kokemaan suuria voittoja! Jumalan Henki reagoi 
laulamiseen ja Hän pelastaa sinut iloiten kaikenlaisista 
vaikeuksista. 

Läpi historian on voitettu suuria voittoja, koska Jumalan 
ihmiset ovat laulaneet. Ajattelepa tätä. 2. Aikakirjan luvussa 
20 Juuda oli piiritettynä ja jäänyt aivan alakynteen, kun kolme 
viholliskansaa oli valmiina hyökkäämään heidän kimppuunsa 
- Ammon, Moab ja Seirin vuoristo.   

Kun kuninkaalle kerrottiin asiasta, hän ei alkanut 
ensimmäisenä neuvottelemaan armeijansa kenraalien kanssa. 
Hän kokosi koko Juudan yhteen etsimään Herraa rukouksessa 
ja paastossa, ja Jumala sanoi profetaalisen viestinsä kautta: “...
älkää peljätkö, älkääkä arkailko; menkää huomenna heitä 
vastaan, ja Herra on oleva teidän kanssanne” (2. Aikakirja 
20:17).

Joosafat asetti sitten laulajat armeijan eteen ylistämään 
Herraa. Mutta tässä tulee nyt se, mitä tahdon sinun huomaavan. 
Hän antoi heille yksinkertaisen psalmin laulettavaksi; yhden 
lyhyen lauseen. He lauloivat: “Ylistäkää Herraa, sillä Hänen 
armonsa kestää iankaikkisesti” (2. Aikakirja 20:21). Ja sitten 

HÄNEN VOIMANSA AKTIVOIMINEN 
YLISTYKSELLÄ  

Herra, sinun Jumalasi, joka on keskelläsi, on 
voimallinen; hän pelastaa, hän ilolla iloitsee 
sinusta, hän lepää rakkaudessaan, hän 
iloitsee sinusta laulaen (Sefanja 3:17 KJV).

keskiviikko 14
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Ilmestyskirja 6 & Aamos 1-4
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Herra aikaansai hämmennyksen vihollisen leirissä niin, että he 
kääntyivät taistelemaan keskenään, kunnes he olivat täysin 
tuhonneet toinen toisensa. Halleluja! 

Apostolien tekojen luvussa 16 Paavalia ja Silasta syytettiin 
väärin perustein ja heidät vangittiin. Mutta “...keskiyön aikaan 
Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä 
Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui 
yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset 
järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien 
kahleet irtautuivat” (Apostolien teot 16:25-26).

He eivät pyytäneet Jumalalta vapautusta; he lauloivat 
vain ylistystä Jumalalle. He tiesivät, että jos he laulaisivat 
ylistystä Herralle, Hänen voimansa tulisi aktivoiduksi 
vaikuttamaan heidän vapautumisen hyväksi. Näissä 
molemmissa esimerkeissä, jotka näemme Raamatusta, heidän 
pelastus ei tullut ennen kuin he ylistivät, mutta kun he ylistivät 
Herraa, se tapahtui. Halleluja! 

Kun kohtaat ongelmia ja kun näyttää siltä, että kaikki 
on sinua vastaan, ja kun joka puolelta tulee painetta, ala 
laulamaan ylistystä Jumalalle! Aktivoi Hänen voimansa 
ylistyslaulujen kautta.

Rakas Isä, sinulle kuuluu kaikki suurenmoisuus ja voima. 
Kaikki taivaassa ja maan päällä on sinun. Sinä olet 
korotettuna kaiken yläpuolelle. Minä rakastan sinua Herra. 
Minä kiitän sinua siitä, että olet niin armollinen, vanhurskas 
ja todellinen. Aamen.

RUKOUS
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torstai 15

Avausjakeemme viittaa Herraan, Jeesukseen 
Kristukseen. Hänen kauttaan meidän tulee jatkuvasti 

uhrata Jumalalle hengellisiä kiitosuhreja. Ylistys on kiitoksen 
antamista: kiittämistä ja ylistämistä Jumalan majesteettisesta 
suurenmoisuudesta; tunnustamalla Hänen ystävällisiä 
tekojaan, joista olet kiitollinen.

Mutta tässä tulee nyt kaunis asia: kun ylistämme Häntä, 
kun tunnustamme Hänen suurenmoisuuttaan, olemme 
kiitollisia siitä, että Hänen suurenmoisuutensa kohdistuu 
meihin meidän parhaaksemme, koska Hän rakastaa meitä, 
pitää meistä huolta, siunaa meitä ja tekee hyväksemme 
lukuisia muitakin asioita. 

Hengen rukous Paavalin kautta Efesolaiskirjeessä 1:19 
selittää tätä lisää. Siinä sanotaan: “Ja mikä hänen voimansa 
ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - 
sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan.” 
Esimerkkinä tästä, kun Hän demonstroi tätä suurta voimaa 
herättämällä Jeesuksen kuolleista, Hän herätti samalla myös 
meidät yhdessä Hänen kanssaan. Halleluja!  

Kaikessa, mitä Hän on paljastanut meille Hänen 

HÄNEN SUURENMOISUUS ON MEIDÄN 
PARHAAKSEMME   

Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle 
joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten 
hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät 
(Heprealaiskirje 13:15).
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voimastaan ja suurenmoisuudestaan, on kyse meidän 
siunaamisesta. Hän on luonut kaiken: tähdet, kuun, auringon, 
kaikki planeetat, tiedossamme olevat asiat ja myös ne asiat, 
joista emme tiedä; näkemämme asiat ja myös ne, joita emme 
näe; kaikki tämä on tehty meitä varten.

Ei ihme, että Raamattu sanoo 1. kirjeessä Timoteukselle 
6:17, että Hän antaa meille kaikkea runsaasti nautittavaksemme. 
Hän jakoi kanssamme kaiken sen, mitä Hänellä on! 2. Pietarin 
kirje 1:3 sanoo: “Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken….” Ajattele! Ja sitten Hän sanoi 
1. Korinttolaiskirjeessä 3:21: “Kaikki on teidän.” Siunattu 
olkoon Jumala!

Kiitos siunattu Isä armosi mittaamattomasta, rajattomasta ja 
ylivertaisesta rikkaudesta, jonka suuressa ystävällisyydessäsi ja 
sydämesi hyvyydessä olet antanut minun osakseni Kristuksessa 
Jeesuksessa. Sinä olet ainoa todellinen ja viisas Jumala, joka 
hallitsee ihmisten elämiä, suuresti siunattu Jumala ja ainoa 
suvereeni hallitsija. Herra, sinulle kuuluu kaikki kirkkaus, 
kunnia, majesteettisuus, valta ja ylistys, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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perjantai 16

On tärkeää huomata, että Raamattu ei sano, että 
“sydämellä kristitty uskoo.” Ei, vaan siinä sanotaan: 

”sydämellä ihminen uskoo.” Tämä periaate on kaikkia ihmisiä 
varten, riippumatta siitä, ketä he ovat, mistä he tulevat tai 
mitä heillä on. He voivat uskoa ainoastaan sydämellään — 
hengellään. Tämä on vanhurskauteen johtava tie, mutta tässä 
ei ole vielä kaikki.

Jokainen mies, nainen, poika ja tyttö, joka on koskaan 
syntynyt ja joka tulee koskaan syntymään tähän maailmaan, 
on jo “pelastettu” Jeesuksen Kristuksen toimesta. Kun 
Jeesus kuoli, Hän kuoli pelastaakseen koko ihmiskunnan. 
Pelastuksesta tulee elävä todellisuus kuitenkin vain niiden 
elämään, jotka uskovat ja tunnustavat Jeesuksen Herruuden 
oman elämänsä ylle. Jeesukseen uskomisen lisäksi on vielä 
toinenkin askel otettavaksi, joka on Hänen herruutensa 
tunnustaminen: suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä on 
periaatteen toinen osa. 

PERIAATE KAIKKIA IHMISIÄ VARTEN

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä 
pelastut; sillä sydämellä ihminen uskoo 
vanhurskauteen; ja suun tunnustuksella 
pelastutaan (Roomalaiskirje 10:9-10 KJV).
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Pelastuksen vastaanottaminen ei tapahdu kyynelten tai 
hyvien tekojen kautta. Pelastus on Jumalan lahja (Efesolaiskirje 
2:8), joka otetaan vastaan tunnustamalla Hänen antamia 
sanoja. Kun uskot sydämelläsi, että Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista ja tunnustat suullasi, että Hän on elämäsi Herra, 
silloin henkesi uudestisyntyy välittömästi, kun iankaikkinen 
elämä välitetään sinuun Pyhän Hengen kautta.

Pelastuksen vastaanottaminen ei ole ollenkaan vaikeaa. 
Jotkut luulevat, että heidän olisi ensin sovitettava omat 
syntinsä, jotta he voisivat tulla oikeaan suhteeseen Jumalan 
kanssa. Mutta kyse ei ole omista hyvistä töistäsi, vaan uskostasi 
Kristuksen sijaisuhri kuolemaan ja ylösnousemukseen. 
Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua Evankeliumin voimasta ja 
pelastuksen armosta, joka on vuodatettu kaiken lihan ylle. 
Jopa juuri nyt, Valtakuntaasi tulee sisälle suuri sielujen 
sadonkorjuu, kun me julistamme lapsinasi Evankeliumia 
kaikkialla ympäri maailmaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 17

Jos olet joskus ollut veden alla, ainoa valo, joka vedessä 
on (jos siellä ei ole keinotekoista valaistusta),  on 

veden yläpuolelta tuleva valo. Raamattu sanoo, että koko 
maa oli pimeydessä ja se “valo”, joka oli veden yläpuolella, 
oli pimeyttä. 

2. Korinttolaiskirje 4:6 kertoo meille, miten Jumala 
kuitenkin muutti tämän tilanteen. Hän käski valoa loistamaan 
pimeydestä: “Sillä Jumala, joka käski valon loistaa 
pimeydestä, on loistanut meidän sydämiimme….” Tämä valo 
ei tullut taivaasta, koska taivaassa ei ole lainkaan pimeyttä. 
Tämä valo ei myöskään tullut Jumalasta, koska Hänessä ei 
ole mitään pimeyttä. Tämä valo tuli maan päällä olleesta 
pimeydestä.

Tämä tuo mieleeni eräiden tiedemiesten vuonna 1934 
tekemän hämmästyttävän löydön (sonoluminesenssi koe). 
He loivat kuplia veden alle ja aktivoivat ääniaaltoja näitä 
kuplia kohti puhkaistakseen ne. Näiden kuplien oli tarkoitus 
poksahtaa rikki puhkeamalla. Mutta kun kuplat puhkesivat, 
niistä lähtikin valoa. He oli hämmästyksissään. Miten tämä 
voi olla mahdollista?

He olivat tutkimassa jotain muuta, kun he törmäsivät 
tähän hämmästyttävään löytöön. Vuonna 1989 tehtiin 

VALO PIMEYDESTÄ
Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli 
autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, 
ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja 
Jumala sanoi: "Tulkoon valo". Ja valo tuli 
(1. Mooses 1:1-2).
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samantapaisia kokeita, mutta tällä kertaa vain yhdellä kuplalla, 
jotta tämän ilmiön havaitseminen olisi selkeämpää. Olisiko 
todella mahdollista, että ääniaallot saisivat vedessä tai jossain 
nesteessä olevat kuplat puhkeamaan ja siitä syntyisi valoa? 
He pohtivat.

He tekivät lisää kokeita ja huomasivat asian olevan niin: 
valoa syntyi, kun ääniaallot törmäsivät puhkeaviin kupliin. 
Nämä tiedemiehet saivat selville sen, mitä Jumala teki aivan 
alussa tuodessaan muodon ja järjestyksen kaoottiseen 
pimeyden maailmaan, kuten avausjakeessamme lukee: Hän 
puhui ja Hänen puheensa (sanat) loivat ääniaaltoja.

Kun me puhumme, me vapautamme energiaa ja tämä 
energia etenee ääniaaltojen muodossa. Joten kun Jumala 
sanoi: “Tuloon valo,” energiaa vapautettiin ja valo tuli esiin 
vedessä olevasta pimeydestä. Mitä tämä nyt kertoo meille? 
Sen, että kaiken alkuperäinen lähdemateriaali on Jumalan 
Sana. Halleluja!

Minun polullani ei ole mitään epävarmuutta tai hämmennystä, 
koska Kristus on valoni, viisauteni ja voimani. Minä vaellan 
Jumalan täydellisessä tahdossa, joka Hänellä on elämälleni, 
ja pysyn aina vakaasti suurenmoisuuden ja erinomaisuuden 
tiellä. Kun puhun, energiaa vapautuu luomaan sitä, mitä 
sanani ovat sanoneet, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Yksi suurimmista etuoikeuksista, joita meillä on 
Jumalan lapsina, on etuoikeus saada palvoa Häntä. 

Kun palvomme Herraa, se on jotain todella pyhää. Se ei 
ole jotain, mitä voisit tehdä puolittaisella keskittymisellä 
tai välinpitämättömästi.  Jotkut ihmiset saattavat kyllä 
olla ylistyksen ilmapiirissä, mutta he tulevat samalla niin 
monien muiden asioiden häiritsemiksi. Jotkut käyttävät 
jopa puhelimiaan tai vaihtavat kuulumisiaan, kun ylistys 
on meneillään. Se on todella epäkunnioittavaa ja kamalan 
kuritonta.

Herra ansaitsee ja vaatii todellista palvontaa. Todellinen 
palvonta lähtee sydämestä ja se annetaan ilman häiriötekijöitä. 
Todelliset palvojat ovat niitä, jotka ovat oppineet tuntemaan 
Isän. Muistele sitä keskustelua, jonka Mestari kävi samarialaisen 
naisen kanssa Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Jakeessa 
20 (KJV) nainen sanoi: “Meidän isämme ovat palvoneet tällä 
vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa 
tulee palvoa.”

Herra vastasi hänelle sanoen: “...Nainen, usko minua, 
tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä 
Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne; me palvomme 

ANNA HÄNELLE TODELLISTA 
PALVONTAA

Meidän tulisi olla kiitollisia siitä, että meille 
on annettu kuningaskunta, joka ei järky. Ja 
tässä kuningaskunnassa me miellytämme 
Jumalaa palvomalla häntä ja osoittamalla 
hänelle suurta kunnioitusta ja arvostusta 
(Heprealaiskirje 12:28 CEV).

sunnuntai 18
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sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista” 
(Johannes 4:21-22 KJV). Huomaa, että Jeesus ei sanonut, että 
samarialaiset eivät olisi palvoneet ollenkaan, vaan Hän sanoi, 
että he eivät tienneet, ketä he olivat palvoneet.

Sitten Hän sanoi jakeessa 23: “Mutta aika tulee ja 
on jo, jolloin todelliset palvojat palvovat Isää hengessä 
ja totuudessa; sillä sellaisia Isä etsii Häntä palvomaan” 
(Johannes 4:23 KJV). Joten todellisia palvojia on siis olemassa! 
Kun opit todella palvomaan Jumalaa sydämestäsi käsin, se 
tulee rakentamaan elämääsi ja se tuo sinulle suurenmoisia 
siunauksia. 

Ota nämä palvonnan hetket tosissasi, erityisesti silloin, 
kun palvot ja ylistät Jumalaa seurakunnassa. Me palvomme 
Jumalaa palvelemalla Häntä sekä myös niiden asioiden 
kautta, joita teemme Hänelle. Rukouksemme on myös osa 
palvontaa, ja me palvomme Häntä silloin, kun ylistämme 
Häntä ja tämä on kaikkein tärkeintä näistä kaikista. Ylläpidä 
aina kunnioittavaa elämäntapaa, ei ainoastaan asennetta, 
vaan sellaista elämäntapaa, jossa annat Herralle todellista 
palvontaa.

Rakas Isä, sinun on kaikki suurenmoisuus, voima, kirkkaus, 
majesteettisuus ja loistokkuus. Sinä olet armollinen, pyhä, 
vanhurskas, puhdas ja ystävällinen. Sinä yksin olet Jumala! 
Olet kaikkea muuta korkeampi ja minä kiitän sinua pyhyydessä 
ja totuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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maanantai 19

Yksi merkki aikuisuudesta on itsetuntemus. Toisin 
sanoen, sinä tunnet itsesi. Tiedät, kuinka ajattelet 

ja voit jopa tietää ennalta, miten tulet toimimaan. Voit 
esimerkiksi sanoa: “Sellaisissa tilanteissa minä reagoisin tai 
vastaisin tällä ja tällä tavalla.”

Ajattelepa nyt tätä: se, millainen sinä olet tänä päivänä 
— tämän hetkinen mielenlaatusi — on lopputulosta useista 
eri tekijöistä. Aivan ensimmäisenä tulee syntyperäsi. Olet 
perinyt vanhemmiltasi tiettyjä ominaisuuksia. Toinen tekijä 
on se yhteiskunta, jossa olet kasvanut, ne materiaalit, joita 
olet vastaanottanut (kirjat, joita olet lukenut, elokuvat, joita 
olet katsonut ja kaikki se, mitä olet kuunnellut), kaikki nämä 
yhdessä tekevät sinusta sen henkilön, kuka olet tänä päivänä.

Kaikki tieto, jonka olet saanut aistiesi kautta, on tallentunut 
mieleesi ja fyysiseen kehoosi. Kehollasi on mieli. Soluillasi on 
muisti. Kehosi fyysisillä osilla on muisti. Ne kaikki varastoivat 
tietoa. Joten, kaikki se tieto, jota olet vastaanottanut, on itse 
asiassa varastoitunut sinuun. 

Näin ollen jokainen aikuinen on hämmästyttävä 
kokonaisuus valtavan kokoluokan varastotiloista. Ajattelepa 

ANNA SANAN HALLITA MIELTÄSI

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä 
sieltä elämä lähtee (Sananlaskut 4:23).
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tätä. Sinun päässäsi on oma varasto, sinun kädessäsi, 
jaloissasi ja kaikissa kehosi järjestelmissä on niin paljon 
sisältöä. Kaikki nämä vaikuttavat lopulta siihen, miten reagoit 
erilaisiin ärsykkeisiin ja informaatioihin sekä toisten ihmisten 
toimintaan.

Ei ihmekään, että Raamattu sanoo: “Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, niin että osaatte arvioida, mikä 
on se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan tahto” 
(Roomalaiskirje 12:2). Meditoimalla tietoisesti Jumalan 
Sanaa, mielesi tulee järjestetyksi, uudelleen organisoiduksi, 
ohjelmoiduksi ja uudelleen ohjelmoiduksi. Mielesi sisältö ja 
sen toiminta tulee synkronoiduksi Jumalan ajatusten ja Hänen 
täydellisen tahtonsa kanssa, joka Hänellä on elämääsi varten.

Rakas Isä, kiitän sinua Sanassasi olevasta muuttavasta 
voimasta. Sanasi uudistaa mieltäni, muuttaa elämääni, 
uudelleen järjestelee ja ohjelmoi ajatukseni linjaan sinun 
täydellisen tahtosi kanssa, joka sinulla on elämääni varten. 
Mieleni on täynnä menestyksen, terveyden, rauhan ja 
mahdollisuuksien ajatuksia, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS



48

finnish

Tässä maailmassa ei ole mitään sellaista keinoa tai 
prosessia, jonka avulla ihminen voisi päästä eroon siitä 

väärästä informaatiosta, jota hänen inhimilliset järjestelmänsä 
ovat keränneet koko hänen henkisen ja fyysisen kehityksensä 
ajan. Tämä varasto on pysyvä. Maailmasta löytyy kaikenlaisia 
ihmisiä, joiden luonne on yhteenlaskettua summaa tai 
lopputulosta kaikesta siitä negatiivisesta informaatiosta, jota 
he ovat vastaanottaneet.

Mutta kun olet uudestisyntynyt, silloin on olemassa 
yksi materiaali, jolla on kyvykkyys poistaa, pyyhkiä pois ja 
hävittää kaikenlaiset väärät asiat mielestäsi ja antaa sinulle 
näin ollen uusi alku. Tämä materiaali on Jumalan Sana. Sana 
on aina ainoa materiaali, joka puhdistaa sydämen ja sielun 
sekä uudistaa myös mielen. 

Sanassa on puhdistavaa voimaa. Jeesus sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 15:3: “Te olette jo puhtaat sen sanan 
tähden, jonka minä olen teille puhunut.” Apostolien teot 
20:32 sanoo: “Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen 
armonsa sanan haltuun, joka on voimallinen rakentamaan 

SANA ANTAA SINULLE UUDEN ALUN

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan 
mukaan, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on 
Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 
täydellistä (Roomalaiskirje 12:2).

tiistai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 12 & Miika 6-7

Ilmestyskirja 16:11-21 & Sefanja 3

Joosua 1:8 AMPC; 1. Pietari 2:2 AMPC; 1. Pietari 1:23

teitä….” Jumalan Sanan avulla voit uudelleen rakentaa oman 
elämäsi, voit muokata omaa maailmaasi. Voit päättää, että 
tulet korjaamaan jonkin osa-alueen elämästäsi — olipa se 
mikä tahansa. 

Ota aina aikaa Sanan mietiskelemiselle ja näin tulet 
menemään elämässäsi eteenpäin sekä menestymään kaikessa 
tekemisessäsi. Silloin jokainen elämäsi osa-alue puhkeaa 
menestykseen Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi. 

Rakas Isä, antaudun sinun Sanallesi, joka rakentaa, kehittää 
ja vahvistaa minua suurenmoista elämää ja voittoja varten. 
Sanan palvelutyön kautta minä tulen uudelleen ohjelmoiduksi: 
mieleni on valmiina yliluonnollista kasvua varten. Jokaisella 
elämäni osa-alueella tapahtuu menestystä sinun Nimesi 
kunniaksi ja kirkkaudeksi. Aamen.

RUKOUS
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Joku saattaa katsella kaikkea tämän päivän maailmassa 
vaikuttavaa pahuutta, jumalattomuutta, petosta, 

kärsimystä ja julmuutta päätellen siitä sen, että tämä olisi 
seurausta Jumalan tuomioista ihmisten synnin tähden. Mutta 
tämä ei pidä aivan paikkaansa. Me elämme Jumala armon ja 
Hänen laupeutensa aikaa. Me olemme uudessa aikakaudessa, 
joka eroaa Vanhan testamentin ajasta.

Tässä maailmassa tapahtuvat pahat asiat eivät ole 
Jumalan tuomioita, vaan ne ovat Saatanan toimia ja tekoja 
maailmaa kohtaan. Voit erottaa tämän hyvin helposti Sanan ja 
Hengen kautta. Siksi Jumala odottaa meidän reagoivan tähän 
siten, että leikkaamme Saatanan pahuuden vaikutuksen pois 
maailmastamme ja ihmisten elämistä.

Syntiä kyllä on, mutta Jeesus on jo maksanut synneistä 
hinnan kaikkien ihmisten puolesta. Raamattu sanoo: 
“Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka 
Kristuksessa Jeesuksessa ovat” (Roomalaiskirje 8:1). Sana 
“kadotustuomio” vastaa tuomio sanaa. Jeesus tuomittiin 
meidän sijasta eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman. 
Raamattu sanoo: “Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä 
ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien” (1. 

HÄNEN ARMONSA JA LAUPEUTENSA 
PÄIVÄ

…Armo voittaa tuomion!
 (Jaakobin kirje 2:13 NIV).

keskiviikko 21



51

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 13:1-10 & Nahumin kirja 1-3

Ilmestyskirja 17:1-10 & Haggai 1

Apostolien teot 10:38; Roomalaiskirje 3:23-25; 
Efesolaiskirje 2:13-15

Johannes 2:2).
Saatana tahtoo saada ihmiset uskomaan, että Jumala 

olisi heille vihainen ja rankaisisi siksi heitä aiheuttamalla heille 
tuskaa, mutta Jumala ei ole sen takana, vaan Saatana. Meidän 
tehtävänämme on kertoa maailmalle, että Jumala ei ole heille 
vihainen, vaan Hän on tuonut vanhurskauden ja iankaikkisen 
elämän kaikkien saataville Kristuksessa Jeesuksessa (2. 
Korinttolaiskirje 5:19).

Raamattu sanoo: “Käykäämme sentähden uskalluksella 
armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja 
löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan” 
(Heprealaiskirje 4:16). Valitusvirret 3:22 sanoo: “Herran 
armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen 
laupeutensa ei ole loppunut.” Me olemme Hänen 
ylitsevuotavan armon ja laupeuden ajassa. Siunattu olkoon 
Jumala!

Rakas Isä, minä tuon julki kirkkauttasi ja perustan 
vanhurskauttasi ja tahtoasi tänne maan päälle. Minä voitan 
sieluja ja tuon ihmiset pimeydestä sinun ihmeelliseen valoosi. 
Vien rakkauttasi kaikkialle. Kiitos armostasi ja laupeudestasi 
sekä ylenpalttisesta hyvyydestäsi, joka vetää ihmiset 
parannuksen tekoon, Jeesuksen Nimessä. Aamen! 

RUKOUS
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Sinun todellinen persoonasi tulee paljastetuksi 
sanoissasi; sinä et eroa sanoistasi. Sanasi edustavat 

sinua. Ajattelepa tätä: ennen kuin Jeesus tuli ihmislihaan, 
Hän oli elävä Sana. Hän oli Jumalan Sana. Isän puhuma 
Sana tuli lihaksi, kuten on kirjoitettu: “...Ja Sana tuli lihaksi 
ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen 
kirkkauttansa…” (Johannes 1:14).

Tämän takia sinun sanasi ovat niin tärkeitä. Sinun sanasi 
ovat yhtä kuin “sinä.” Jos sinun sanasi tulisivat lihaksi, miltä 
kyseinen liha näyttäisi? Olisitko tyytyväinen siihen, mitä 
näkisit? Jos et, sinä voit muuttaa sitä. Elämäsi voi heijastella 
Jumalan kauneutta ja kirkkautta. Aloita Sanan opiskelulla ja 
meditoimisella. Anna Sanan täyttää sydämesi ja mielesi, sillä 
sydämen kyllyydestä suu puhuu (Matteus 12:34).

Puhu terveitä sanoja. Kun puhut kauniita, uskon täyteisiä 
sanoja, elämäsi muotoutuu näiden sanojen mukaiseksi ja tulet 
saamaan kauniin lopputuloksen.

KUKOISTUSTA SANOJEN KAUTTA 

Terve kieli on elämän puu, mutta kieroutunut 
kieli haavoittaa hengen 
(Sananlaskut 15:4 KJV).

torstai 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 13:11-14:1-20 & Habakuk 1-3

Ilmestyskirja 17:11-18 & Haggai 2

Matteus 12:36-37; Sananlaskut 15:4; Sananlaskut 16:24

Jotkut puhuvat kaiken aikaa rumia ja toisia satuttavia 
sanoja. Pidä huoli, että tämä kuvaus ei osu sinuun. Ole aina 
armollinen puheissasi ja auta myös toisia kukoistamaan 
sanojesi kautta.

Suuni puhuu sydämelläni olevasta Jumalan Sanan 
yltäkylläisyydestä käsin. Puhumani sanat ovat elävän 
veden virtoja, joilla laitan maailmani järjestykseen; muutan 
olosuhteita, tuon elämää ja nostan toisia. Elämäni on kaunista 
ja teen myös toisten elämästä kaunista puhumieni terveiden 
sanojen kautta. 

TUNNUSTUS
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Eräänä päivänä Herra puhui minulle ja Hän kertoi 
minulle siitä, kuinka paljon suurempi ja erinomaisempi 

tämä jumalallinen viisaus on, joka meillä on Kristuksessa, kun 
verrataan siihen, mitä Salomolla oli. Minä yllätyin ja sanoin: 
“Herra, Salomohan oli viisain mies, joka on koskaan elänyt.” 
Herra vastasi sanomalla: “Kyllä, mutta sinun viisautesi on 
minun viisauteni”, sillä Kristus on tehty meille viisaudeksi. 
“Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia 
tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan 
viisaus. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa 
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta 
ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi” (1. 
Korinttolaiskirje 1:24,30).

Hän ohjasi minut sitten tutkimaan Raamatusta niitä 
asioita, joista Salomo puhui: “...Salomo sepitti kolmetuhatta 
sananlaskua, ja hänen laulujansa oli tuhatviisi. Hän puhui 
puista, Libanonin setripuusta alkaen isoppiin asti, joka 
kasvaa seinän vieressä. Hän puhui myös karjaeläimistä, 
linnuista, matelijoista ja kaloista” (1. Kuningasten kirja 
4:32-33).

Salomo puhui puista, kasveista, eläimistä jne. Ja hän oli 
kaikkia muita ihmisiä viisaampi. Herra näytti minulle, että 
Kristuksessa me puhumme korkeammista asioista kuin mitä 

SUUREMPI VIISAUS

Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja 
ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, 
kuin on hiekkaa meren rannalla, niin että 
Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien 
Idän miesten ja kaikkien egyptiläisten 
viisaus. Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä… 
(1. Kuningasten kirja 4:29-31).

perjantai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 15 & Sefanja 1-3

Ilmestyskirja 18:1-12 & Sakarja 1-2

Efesolaiskirje 1:8-9; 1. Korinttolaiskirje 1:30; 
1. Korinttolaiskirje 2:6-13

Salomo tiesi. Me puhumme mysteereistä, salaisuuksista, 
jotka saavat ihmiset ymmälleen: “Vaan me puhumme 
salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala 
on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän 
kirkkaudeksemme” (1. Korinttolaiskirje 2:7). Me puhumme 
korkeammista Hengen ja Jumalan Valtakunnan asioista.

Yksi tapa, jolla me voimme tuoda tätä kätkettyä viisautta 
tähän maailmaan, tapahtuu Hengen kautta, kun me puhumme 
kielillä. Raamattu sanoo: “Sillä kielillä puhuva ei puhu 
ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, 
sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä” (1. Korinttolaiskirje 
14:2). Me puhumme Pyhän Hengen kautta mysteerejä. Ja 
sitten kielten tulkinnan lahjan avulla tiedämme, mitä nämä 
mysteerit ovat. 

Kun rukoilet kielillä ja kielten tulkinta alkaa tulemaan 
sinulle, joskus huomaat puhuneesi Raamatunpaikkoja tai 
että olet selittänyt Hengessä jotain Sanasta. Nämä ovat 
mysteerejä. Kun seuraavan kerran rukoilet kielillä, ole 
valppaana hengessäsi, koska viisaus puhuu sinun kauttasi. 
Jos jatkat rukouksessa, tulkinta tulee sinulle ja voit myös 
tarvittaessa pyytää itsellesi kielten tulkitsemisen lahjaa.

Jumalan viisaus, vanhurskaus, rakkaus ja armo tekevät 
työtään minussa aikaansaaden sen, että saan syvällisempää 
tietoa ja näkökykyä Valtakunnan mysteereitä ja salaisuuksia 
koskien. Ymmärrykseni silmät ovat valaistuneet näkemään 
Evankeliumin todellisuuksia ja totuuksia. Halleluja!

RUKOUS
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Roomalaiskirje 2:4 korostaa meille jotain todella 
voimallista Jumalan hyvyyttä koskien: se tarjoaa 

mahdollisuuden parannuksen tekoon. Vanhan testamentin 
aikainen Jumalan tuomion uhka ei saanut israelilaisia 
tekemään parannusta tai tottelemaan Jumalaa. Mutta Uuden 
testamentin ajassa Hän ei enää uhkaa meitä tuomioilla, 
sillä me olemme Hänen kuuliaisia lapsia (1. Pietari 1:14). 
Meidät kuvaillaan sellaisiksi, jotka ovat tulleet sydämestään 
“kuuliaisiksi” Hänen totuuden Sanalleen (Roomalaiskirje 
6:17). Hän toi meidät tällä tavoin hyvyytensä ja rakkautensa 
yhteyteen. Tuomion sijasta, Hän osoittaa meitä kohtaan 
armoaan.

Jumala tietää, että jos me julistamme ja kerromme 
maailmalle Hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään, he 
tulevat katumaan ja kääntymään Hänen puoleensa. 2. 
Korinttolaiskirje 5:18 (NIV) sanoo: “Ja kaikki on Jumalasta, 
joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Jeesuksessa 
Kristuksessa ja antanut meille sovituksen viran.” Tässä on nyt 
se ero. Hän tietää meidän tehneen syntiä, mutta Kristuksessa 
Hän ei lue syntejämme meitä vastaan.

HÄNEN HYVYYTENSÄ VETÄÄ 
PARANNUKSEEN 

. . .halveksi tko hänen hyvyytensä ja 
kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkö tiedä, että Jumalan hyvyys 
vetää sinua parannukseen?
 (Roomalaiskirje 2:4).

lauantai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 16 & Haggai 1-2

Ilmestyskirja 18:13-24 & Sakarja 3-4

Roomalaiskirje 1:16-17; Roomalaiskirje 5:6-10; 
Roomalaiskirje 10:13-15

Joel sanoi profetiassaan (Joel 2:10-13) ja samoin myös 
Sefanja, että ihmisten synnit luettiin heitä vastaan ja sen 
tähden heille oli tulossa tuomio (Sefanja 1:14-15). Mutta 
meidän päivinämme tämä menee toisin. Synti ongelma tuli 
ratkaistuksi, kun Jeesus uhrattiin meidän puolestamme.

Tämän uhrin kautta Jumala sovitti maailman Itsensä 
kanssaan. Hän toi ihmiskunnan rauhaan Itsensä kanssa. Ja 
Hän on nyt lähettänyt meidät viemään tätä sanomaa Hänen 
hyvyydestään ja rakkaudestaan kaikkeen maailmaan ja 
sovittamaan ihmiset Hänelle. 

Joten tee tästä Joulusta merkittävä jollekulle, joka ei vielä 
tunne Herraa. Saatat kohdata heidät ostoskeskuksessa. He 
ovat mukana siinä perhetapahtumassa, johon olet aikeissa 
osallistua. He ovat siinä leikkipuistossa, jonne viet lapsesi 
leikkimään. Saatat kohdata jonkun matkalla, kun palaat 
seurakunnasta kotiisi. Kerro heille, että Jumala ei rankaise 
heitä heidän synneistään. Hän on jo langettanut rangaistuksen 
Jeesukselle Kristukselle heidän sijastaan ja jos he vain uskovat 
tämän, silloin iankaikkinen elämä ja vanhurskaus tulevat 
välitetyiksi heidän henkiinsä. Halleluja!  

Herra, minä rukoilen, että lapsesi julistavat tänään 
Evankeliumia eri puolilla maailmaa niin, että vanhurskautesi 
tulee vuodatetuksi kaikkiin kansakuntiin aikaansaaden suuren 
sielujen sadonkorjuun Jumalan Valtakuntaan, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Joulussa on kyse Jeesuksen Kristuksen syntymän 
juhlimisesta. Hän syntyi täyttääkseen Isän tahdon. Hän 

oli Jumalan rakkaus, joka tuotiin meille julki. Hän oli Jumalan 
uhrikaritsa, joka kuoli ja maksoi hinnan koko maailman 
pelastamisesta, tuodakseen näin ihmiset jumalalliseen 
yhteyteen Isän kanssa.

Efesolaiskirje 1:5-6 sanoo: “Edeltäpäin määräten meidät 
lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 
hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa 
kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille 
siinä rakastetussa.” Jumala suunnitteli jo ennen maailman 
perustamista, että sinä tulisit elämään Hänen rakkaudessaan.

Hän suunnitteli, että sinä olisit Kristuksessa todiste 
Hänen hyvyydestään. Efesolaiskirje 2:10 AMPC sanoo: “Sillä 
me olemme Jumalan [omaa] käsityötä (Hänen tekoaan), 
uudelleenluodut Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi 
syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä, jotka 
Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut etukäteen) meille 
[kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän on valmistanut jo 
ennen aikaamme], että me niissä vaeltaisimme [eläen sitä 
hyvää elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja tehnyt 
valmiiksi meidän elettäväksemme].”

Jeesus koki Isän rakkauden sellaisella tavalla, jota 
kukaan ihminen ei ollut koskaan kokenut. Hän sanoi 
Johanneksen evankeliumissa 14:10: “Minä olen Isässä, ja 
Isä on minussa.” Hän vaelsi Isässä ja Isä vaelsi Hänessä. 
Meidän tulee toimia samoin, aivan kuten Efesolaiskirjeessä 

JUMALALLINEN RAKKAUS ISÄN 
KANSSA 

sunnuntai 25

Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, 
kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä 
edestä (Johannes 15:13).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 17 & Sakarja 1-3

Ilmestyskirja 19:1-10 & Sakarja 5-6

Efesolaiskirje 2:4-7; Johannes 3:16

5:1-2 AMPC kehotetaan: “Olkaa siksi Jumalan jäljittelijöitä 
[kopioikaa Häntä ja seuratkaa Hänen esimerkkiään], aivan 
kuten rakkaat lapset [matkivat heidän isäänsä]. Ja vaeltakaa 
rakkaudessa, [kunnioittaen ja ilahduttaen toinen toistanne] 
niinkuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän 
edestämme teurasuhriksi ja lahjaksi, Jumalalle [teidän 
edestänne niin, että se tuli] suloiseksi tuoksuksi". 

Hän pelasti meidät Hänen omalla rakkaudellaan ja antoi 
oman elämänsä meidän edestämme, jotta me voisimme 
kokea Isän rakkautta yhteytemme kautta. Nyt voimme 
ymmärtää paremmin enkelin sanoman paimenille Luukkaan 
evankeliumissa 2:8-14: “Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla 
vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, 
ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää 
peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka 
on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaamassa." Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa 
suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja 
sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha 
ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.”

Rakas Isä, sinä olet niin mahtava, loistokas, vanhurskas, 
pyhä ja oikeudenmukainen. Sinä olet armollinen ja aina niin 
ystävällinen. Kiitos tästä kunniasta, että saan olla yhteydessä 
kanssasi kokemassa tätä jumalallista rakkauttasi sellaisilla 
tavoilla, joka ylittää kaikenlaisen inhimillisen ymmärryksen. 
Kiitos, että olet tehnyt minusta rakkautesi ilmentymän. Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme sisältää paljon tärkeää ajattelemisen 
aihetta. Kukaan ei voi todella “voittaa” koko 

maailmaa ilman Jeesusta, koska maailma kuuluu Hänelle. 
Hän omistaa maailman. Sinä saatat tänä päivänä omistaa 
kiinteistön, mutta monia vuosia takaperin se omistamasi 
kiinteistö kuului jollekin toiselle, joka on varmasti kävellyt 
siellä edestakaisin sanoen: “Katsokaa, mitä minulla on.”  

Minä kysyn ihmisiltä: “Missä ovat Egyptin faaraot ja 
Euroopan muinaiset hallitsijat? Missä ovat keisarit?” He ovat 
olleet jo pitkään poissa. Vaikka he valloittivatkin maailmaa 
omana aikanaan ja ajattelivat, että he tulisivat hallitsemaan 
maailmaa ikuisesti, heidän täytyi kuitenkin ennen pitkää astua 
syrjään ja joku toinen otti hallintavallan.

Luonnollinen ihminen antaisi mitä vain siitä, että voisi 
elää ikuisesti. Mutta vaikka hän kuinka yrittäisi löytää 
parannuskeinoa kuolemaan, hänen on silti vastattava 
kuoleman kutsuun, halusi hän sitä tai ei. 

Jeesus opetti rikkaasta miehestä, joka sai niin runsaan 
sadon, että hänen täytyi purkaa varastorakennuksensa ja 
rakentaa uudet runsaan sadon varastointia varten. Hän oli 
innoissaan siitä, että oli saanut varastoitua itselleen niin 

MEIDÄN TODELLINEN 
TARKOITUKSEMME

maanantai 26

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän 
voittaisi omaksensa koko maailman, jos hän 
kadottaa oman sielunsa? (Markus 8:36 KJV).
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paljon, että siitä voisi riittää vuosikausiksi eteenpäin. Kun 
hän ajatteli tätä, Jumala tuli hänen luokseen ja sanoi: “Sinä 
typerys! Tänä yönä sinulta vaaditaan elämäsi takaisin. 
Kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut itsellesi?” 
(Luukas 12:20 NIV).

Mikä on elämäsi tarkoitus tässä maailmassa? Miksi sinä 
olet täällä? Minä kerron: siksi, että sinun tulee varmistaa se, 
että Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi menee aina maailman 
ääriin saakka. “Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä 
varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut 
palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut 
nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes 
ilmestyn” (Apostolien teot 26:16). Tämän takia Jumala jätti 
sinut tänne ja tämän tulisi olla sinun intohimosi kohde. Juuri 
tämän tulisi saada sinut innostumaan. Sinä et ehkä ole pastori, 
evankelista, opettaja, profeetta tai apostoli, mutta sinut on 
kutsuttu voittamaan sieluja.

Minä olen Jumalan lähettiläs ja Jeesuksen Kristuksen 
Evankeliumin todistaja. Minut on lähetetty taivaallisesta 
Valtakunnasta tänne maan päälle pelastamaan sieluja. 
Sydämeni keskittyy jumalalliseen päämäärääni eikä 
jokapäiväisen elämän arkipäiväisyyksiin. Päivittäisenä 
intohimoni kohteena on Jumalan Valtakunnan perustaminen 
kaikkien ihmisten sydämiin, ja teen sen Pyhän Hengen voiman 
kautta. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Hän vastasi ja sanoi: Sentähden, että teidän 
on annettu tuntea taivasten valtakunnan 
salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu 
(Matteus 13:11).

tiistai 27

Ne, jotka eivät tunne Jumalaa, saattavat sanoa 
hanakasti: “Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme, 

Hänen ajatukset eivät ole meidän ajatuksiamme.” Mutta 
meille, jotka olemme uudestisyntyneitä, Hänen tiensä ovat 
meidän teitämme. Me olemme syntyneet Hänestä, meidät on 
luotu Hänen kuvaksi ja Hänen kaltaisuuteen. Tämä tarkoittaa, 
että me näytämme Häneltä ja me toimimme niin kuin Hän 
toimii. Ja tämän lisäksi meillä on vieläpä sama elämä ja luonto 
Hänen kanssaan.  

1. Korinttolaiskirje 2:16 sanoo: “Mutta meillä on 
Kristuksen mieli.” Hän on antanut meille Hänen ajatuksensa, 
joten me voimme ajatella niin kuin Hän ajattelee. Efesolaiskirje 
5:1 kehottaa meitä jäljittelemään Häntä. Halleluja! Muista 
Mestarin sanat avausjakeessamme: Hän sanoi, että meidän 
perintönämme on tuntea taivasten Valtakunnan salaisuudet. 

Hänen luonteensa määritelmä paljastetaan meille 
selkeästi Raamatussa: pystyt kertomaan, kuka Hän on, 
voit kuvailla sitä, millainen Jumala on Jeesuksen Kristuksen 
kautta ja tietää myös sen, mitä voit odottaa Häneltä. Pystyt 
ennakoimaan Hänen vastauksensa. Hän on tuonut julki 
Itsensä ja Hänen tahtonsa meitä kohtaan kirjoitetussa 
Sanassaan ja Pyhän Hengen kautta. Raamattu kertoo, miten 

ME TUNNEMME HÄNEN TIENSÄ 
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1. Korinttolaiskirje 2:11-16; Markus 4:11

Hän näytti omat tiensä Moosekselle.  
Ainoa kerta, kun Hän sanoi: “Minun tieni eivät ole teidän 

teitänne” (Jesaja 55:8-9), ja jota jotkut lainaavat oikeasta 
asiayhteydestä irrotettuna, oli se, kun Israel vaelsi aikoinaan 
Jumalan teiden ulkopuolella, jolloin Jumala sanoi nämä sanat 
heille. Hänen toiveenaan on, että meidän tiemme olisivat 
yhtä Hänen teidensä kanssa.

Jos Hän ei olisi näyttänyt meille omia teitään, kuinka 
voisimme silloin kulkea samoja teitä Hänen kanssaan? Hänen 
tiensä eivät ole tuntemattomat, Hänen tiensä ovat meille 
paljastettuina Hänen Sanassaan. Jos tunnet Hänet Isänäsi, 
Hän ei ole enää mikään mysteeri. Kyllä, Hän on mysteeri 
maailmalle ja niille, jotka eivät tunne Häntä. Mutta me 
olemme Hänen perhettään, Hänen lapsiaan. Me elämme 
Hänen Valtakunnassa ja me tunnemme Hänen tiensä. Ylistys 
Jumalalle.

Kun opiskelen Sanaa, Isän sydän, Hänen ajatuksensa, 
suunnitelmansa ja tarkoituksensa tulevat minulle paljastetuiksi. 
Minulla on täydellinen, syvällinen ja selkeä tuntemus Hänen 
tahdostaan. En ole hämmentyneenä minkään suhteen 
elämässäni. Hänen valonsa loistaa sydämessäni paljastaen 
minulle totuutta; minulle annetaan lisää ilmestystä voiton ja 
loppumattoman ylistyksen elämän elämistä varten, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 28

Kun rukoilet, opettele puhumaan siunauksen sanoja; 
puhu asioita tulemaan todellisiksi. Saarnaajan 

kirja 11:3 (KJV) sanoo: “Jos pilvet ovat täynnä sadetta, ne 
tyhjentävät itsensä maan päälle….” On olemassa pilviä, jotka 
ovat onnettomuuden, katastrofien, tuhojen ja murheiden 
täyteisiä, mutta meidän pilvemme pitävät sisällään hengellisiä 
menestyksen, siunausten ja voittojen vesiä.  

Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 7:38: 
“Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen 
sisimmästään on juokseva elävän veden virrat.” Jae 39 
sanoo: “Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti 
saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä 
tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.”

Sinussa oleva Pyhä Henki on elämän lähde. Tästä syystä, 
kun sinä puhut, elämä ja siunaukset virtaavat suustasi ulos. 
Puhu aina siunauksia, sellaisia sanoja, jotka peruuttavat 
Saatanan suunnitelmat. Jopa juuri nyt, ala tekemään julistuksia 
omaa asuinmaatasi, kaupunkiasi, elämääsi tai mitä tahansa 

PUHU SIUNAUKSIA HÄNEN 
NIMESSÄÄN

Jos julistat jotain, se tulee tapahtumaan 
sinulle: ja sinun teillesi loistaa valo 
(Job 22:28 KJV).
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Ilmestyskirja 19:11-21 & Sakarja 9-11
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Job 22:28 AMPC; 1. Pietari 3:9; Sananlaskut 11:11

koskien, ja se tulee tapahtumaan sinulle (Job 22:28, Saarnaaja 
8:4).  

Muista, että oikeamielisten siunauksesta kaupunki 
kohoaa (Sananlaskut 11:11). Siunausten puhuminen 
jollekulle tai jotakin kaupunkia tai kansakuntaa varten, 
tapahtuu kiitoksen antamisen kautta. Anna siis kiitosta, 
kuten Sana meitä kehottaa 1. kirjeessä Timoteukselle 2:1: 
“Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten 
puolesta….” 

Rakas Isä, minä kiitän sinua Evankeliumin upeasta valosta, 
joka jatkaa loistamistaan kaikissa maailman kansakunnissa 
niin, että ihmeet ja merkit seuraavat Evankeliumin julistusta. 
Sinun kirkkauden tuntemus todellakin peittää koko maan 
niin kuin vedet peittävät meren, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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torstai 29

Jumalan lapsena sinun roolisi Evankeliumin työssä on 
määritelty selkeästi. Herra Jeesus sanoi: “Menkää 

kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille” (Markus 16:15). Matteuksen evankeliumissa 
Hän sanoi: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen“ (Matteus 28:19).

Aivan kuten tapahtui apostoli Paavalin kohdalla, sinun 
tulisi myös personoida oma roolisi Evankeliumin työssä ja 
sanoa: “Sen siunatun Jumalan kirkkauden evankeliumin 
mukaisesti, joka on uskottu minun vastuulleni” (1. Timoteus 
1:11 KJV). Evankeliumi on uskottu sinun vastuullesi. Miten 
uskollisesti sinä olet viemässä sitä kaikkeen maailmaan? Onko 
sinulle valjennut se, että sinä olet sotilas ja Evankeliumin 
vieminen jokaisen ihmisen maailmaan, kuten Jeesus on 
pyytänyt meitä tekemään, merkitsee sotaa? 

Jokaisessa maassa on sekä siviilit että armeija. Armeijalla 
on selkeästi määritelty rooli: sen tehtävänä on puolustaa 
kansakuntaa, suojella elintärkeitä kansallisia etuja ja 
täyttää kansalliset sotilaalliset velvollisuudet. Sinä olet 
Jumalan armeijassa (2. Timoteus 2:3-4). Sinä työskentelet 

SINUN ROOLISI EVANKELIUMIN 
TYÖSSÄ

Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se 
on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle 
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös 
kreikkalaiselle (Roomalaiskirje 1:16).
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synkronoidusti ja yhteistyössä näkymättömän taivaallisen 
sotajoukon kanssa, jotta koko maa saadaan peitettyä Jumalan 
vanhurskaudella.  

Nämä taivaalliset sotajoukot eivät voi Jumalan 
periaatteiden mukaisesti suorittaa ilman meitä niitä tehtäviä, 
joita heidän on määrä tehdä, ja on myös paljon, mitä me 
emme voi puolestaan tehdä ilman heitä. Sinulla on oma 
roolisi tässä kokonaisuudessa. Sinä toimit vartijana Jumalan 
puolesta. Sinä toimit Hänen suuna ja viestinviejänä.

Sinä olet Jumalan työtoveri; Hänen sovituksen viran 
palvelija: “Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman 
itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja 
hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Korinttolaiskirje 5:19). 
Kun taistelu ihmisten sieluista käy kiivaana, Jumala tarvitsee 
sinut voittamaan rukouksessa ja julistamaan Evankeliumia 
kaikella sydämesi palolla. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet nostanut esiin 
intohimoisia, sitoutuneita ja pelottomia työntekijöitä tähän 
lopunajan sadonkorjuuseen eri puolille maailmaa. Minä 
kiitän sinua siitä, että ihmisten sydämet on valmisteltu 
vastaanottamaan Evankeliumi suurella ilolla niin, että he 
tulevat sisälle Kuningaskuntaamme, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Huomasitko, että ensimmäisenä merkkinä siitä, että 
Henki on vuodatettu kaiken lihan päälle, toimii 

se, että miehet ja naiset profetoivat? Tämä näyttää meille 
profetian tärkeyden rukouksessa. Ennen kuin löydät itsesi 
profetoimasta rukouksessa, et ole vielä hyödyntänyt kaikkea 
rukouksen voimaa ja hyötyjä. 

Profetia on kaksiosainen: me puhumme ja ennustamme. 
Avainasemassa toimii se, että olemme Hengellä täytettyinä. 
Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä 5:18: “Älkääkä juopuko 
viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää 
Hengellä.” Alleviivattu ilmaisu viittaa johonkin sellaiseen, 
jonka on tarkoitus jatkua. Oikea tulkinta on itse asiassa: “olkaa 
jatkuvasti täyttymässä Hengellä”

Tämä tarkoittaa, että sinun tulee olla aina täynnä Henkeä, 
ei vain silloin tällöin. Jos olet täynnä, silloin rukouselämäsi 
tulee rikastumaan profetioilla, joissa puhut esiin Jumalan 
Sanaa ja kerrot tulevaisuutta etukäteen. Älä jätä omaa 
tulevaisuuttasi toisten käsiin. Luo oma “aionisi” — elämäsi 
kulkusuunta — profetioiden kautta.

INSPIROIDU PROFETOIMAAN
perjantai 30

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo 
Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken 
lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 
profetoivat… (Apostolien teot 2:17 KJV).
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Oman henkilökohtaisen elämäsi sujuminen riippuu 
paljon sinusta itsestäsi. Aivan kuten meidän täytyy myös 
Jeesuksen Kristuksen Seurakuntana tunnistaa se, että 
meillä on vastuu siitä, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. 
Siksi rukoustemme on oltava täynnä profetioita. Aina kun 
kokoonnumme yhteen rukoilemaan, meidän tulee tietää, 
että kokoonnumme yhteen määrittelemään kaupunkiemme, 
kansakuntiemme ja maailmamme tulevaisuutta tekemiemme 
profetaalisten julistusten kautta. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet laittanut Sanasi sydämeeni 
ja suuhuni, jotta minulla olisi näin ollen voima kontrolloida 
omaa tulevaisuuttani. Minä julistan, että liikun eteenpäin 
Pyhän Hengen voimassa. Otan valtavia harppauksia eteenpäin 
ja kasvan päivittäin vahvemmaksi kaikessa tekemisessäni, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kuvittelepa, että joku tuntemasi todella rikas henkilö 
antaisi sinulle allekirjoitetun shekin ja sanoisi: “Kirjoita 

siihen itse haluamasi summa.” Jumala antoi Salomolle avoimen 
shekin kysyessään häneltä: “Mitä sinä tahdot? Salomo pyysi 
viisautta ja ymmärrystä (1. Kuningasten kirja 3:8-9). Jumala 
ei kuitenkaan lähettänyt taivaasta enkeliä tekemään Salomoa 
viisaaksi. Jumala sanoi ainoastaan: “Salomo, sait pyytämäsi!” 
Sillä hetkellä, kun Jumala puhui nämä sanat, Salomosta tuli 
se, mitä Jumala sanoi.

On aivan valtava siunaus kuulla Jumalaa ja vastaanottaa 
Hänen Sanaansa. Hänen Sanansa sinulle, koskien mitä 
tahansa elämäntilannettasi, milloin tahansa, on kaikki se, 
mitä sinä tarvitset. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 
17:20: “Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, 
niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', 
ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta”. Näitkö 
sen? Hän kertoi sinulle tässä, että mikään ei ole sinulle 
mahdotonta. Tämä on Jumalan antama avoin shekki, joka 
odottaa lunastustaan. Sinun täytyy vain täyttää tyhjät kohdat, 
sillä shekki on jo allekirjoitettu. Milloin se on allekirjoitettu?

Se allekirjoitettiin silloin, kun Pyhä Henki tuli asumaan 
sydämeesi. Raamattu sanoo: “Kristuksessa, sen jälkeen, kun 

JUMALAN AVOIN SHEKKI 

lauantai 31

Nyt usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, 
todiste siitä, mitä ei nähdä 
(Heprealaiskirje 11:1 KJV).
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kuulitte totuuden ja uskoitte sen (sanoman pelastuksestanne), 
löysitte tien kotiin vapaana - allekirjoitettuna, sinetöitynä 
ja toimitettuna Pyhän Hengen toimesta” Efesolaiskirje 1:13 
MSG. Se on siis allekirjoitettu! 

Nyt on sen aika, että sinä täytät sen. Mutta miten? Se 
tapahtuu sinun suusi kautta! Raamattu sanoo: “...minun 
kieleni on kerkeän kirjurin kynä” (Psalmi 45:1). Sinä 
täytät tyhjät kohdat puhumalla, kun julistat uskon sanoja 
sopusoinnussa Jumalan kanssa, silloin sinä kirjoitat Hengessä 
ja luot hyvää! Halleluja!

Jos elämäsi on ollut hieman haastavaa ja olet joutunut 
kamppailemaan, se johtuu siitä, että sinä et ole vielä täyttänyt 
tyhjiä kohtia. Shekki on allekirjoitettu, mikä tarkoittaa, että 
sinä olet saanut valtuutuksen. Älä siis odottele enää, vaan 
ala puhumaan ja näe, miten elämäsi menee kirkkaudesta 
kirkkauteen.

Minä hyväksyn uuden todellisuuteni ja identiteettini 
Kristuksessa. Minä olen se, kuka Jumala sanoo minun olevan. 
Minä olen pyhä, syytön ja nuhteeton Hänen silmissään. Minä 
olen syntynyt turmeltumattomasta Jumalan Sanan siemenestä. 
Minä olen voittamaton ja tuhoutumaton, koska Jumalan 
Sana on minun elämäni. Jumalan vanhurskauden luonto on 
minun hengessäni ja minä elän ehdottomassa hallintavallassa 
kaikenlaisten elämän olosuhteiden yläpuolella. Halleluja!

TUNNUSTUS



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

elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

yhteyttä:

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

united kingdom:

+234 1 8888186
nigeria:

+27 11 326 0971
south africa:

+1 416-667-9191
canada:

+1(800) 620-8522
usa:
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Pastor i  Chr is  Oyakh i lome 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. 

Maai lmankuulussa Parantumiskoulussa (Heal ing 
School) hän tuo julki Jeesuksen Kristuksen parantavia 
töi tä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten tavoittamiselle 
Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista lähetyskäskyä hän 
on ollut täyttämässä jo yli 30 vuotta lukuisten evankeliointi-
tapahtumien(outreach), massakokousten(crusade) 
ja myös useiden erinäisten tapahtumien kautta, jotka 
ovat auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja  ta rko i tukse l l i s ta  e lämää Juma lan  Sanassa .

PELASTUS
RUKOUS

KIRJOITTA
JASTA
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