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Introduction

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

että tämän vuoden 2023 Rapsodia opetukset tulevat 
varmasti edistämään hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi 
sekä auttamaan sinua menestymään erinomaisesti kaikessa 
tekemisessäsi.
Tämän julkaisun elämää mullistavat totuudet tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistelemaan 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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Läpi tämän koko kuukauden, ota päivittäin aikaa tai 
vähintäänkin seuraavan kahden viikon ajan tämän 

ylempänä olevan jakeen meditoimiseen. Makoile sängylläsi ja 
toistele tätä jaetta ääneen yhä uudelleen ja uudelleen. Kävele 
ympäriinsä ja sano: “Kristus minussa.” Minä tein tätä kauan 
aikaa sitten ja se todellakin muutti elämäni. Minun täytyi 
saada kiinni tämän jakeen ytimestä ja sen todellisuudesta. 
Tahdoin saada sen uppoamaan omaan henkeeni ja se upposi! 

“Kristus sinussa” ei ole mitään uskonnollista puhetta; se 
on jumalallinen todellisuus. Ikävä kyllä, tämä todellisuus ei 
ole vielä niin tehokasta ja voimallista joidenkin kristittyjen 
elämässä kuin mitä sen tulisi olla. Tämän takia he valittavat 
ja nurisevat: puutteista, pääkivuista ja kuumeesta! Ja tästä 
syystä joillakin on sellaisia haavoja, sairauksia ja tauteja, joiden 
sanotaan olevan parantumattomia.

Kuinka voisit olla sairaana, jos Kristus todella asuu 
fyysisessä kehossasi? Muista Aineaksen tapaus. Vaikka hän 
oli kristitty, hän oli maannut halvaantuneena vuoteessaan 
jo kahdeksan vuoden ajan. Sitten Pietari tuli hänen kotiinsa. 
Pietari sanoi ainoastaan: “Aineas, Jeesus Kristus parantaa 
sinut; nouse ylös!” Ja tämä mies parantui heti saman tien.

Pietari ymmärsi sen todellisuuden, voiman ja vaikutuksen, 
joka siinä on, kun Kristus elää ihmisessä. Mitä Paavali sanoi 
sitten Roomalaiskirjeessä 8:10? Hän sanoi: “Mutta jos Kristus 
on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta 
henki on elämä vanhurskauden tähden.” 

JUMALALLINEN TODELLISUUS 

keskiviikko 1

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka 
suuri pakanain keskuudessa on tämän 
salaisuuden kirkkaus: Kristus sinussa, 
kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 22:15-46 & 2. Mooses 22-23

Matteus 11:21-30 & 1. Mooses 32

Jesaja 60:1-2; 2. Korinttolaiskirje 3:9-11; 2. Pietari 1:17

Ennen kuin Kristus tuli elämään sinuun, kehosi oli 
kuolemaan tuomittu ja alttiina kuolemalle. Sinä olit alttiina 
synnin kiroukselle ja näin ollen myös Saatanalle, tuomiolle, 
sairauksille, taudeille, köyhyydelle ja kuolemalle. Mutta 
Raamattu sanoo seuraavaksi: “Jos nyt hänen Henkensä, 
hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, 
niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on 
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä 
kautta, joka teissä asuu” (Roomalaiskirje 8:11). Tämä on jo 
tapahtunut. Henki elää nyt sinussa ja on antanut sinulle 
elämän - elävöittämällä kuolevaisen ja aiemmin kuolemaan 
tuomitun kehosi. 

Sinun elämäsi on nyt, kun olet uudestisyntynyt, kuoleman-
kestävää. Sinun on kuitenkin itse pidettävä siitä kiinni, koska 
muutoin elämän olosuhteet tulevat runtelemaan sinua. Mutta 
kun meditoit jatkuvasti Kristusta ja Hänen elämäänsä sinussa, 
Hän tulee tuomaan itsensä julki fyysisessä kehossasi. Hän 
karkottaa pois kaiken, mikä ei ole Jumalasta. Kristus sinussa 
on siunauksista suurin!

Rakas Isä, kiitos tästä Kristus tietoisuudesta, joka inspiroi 
elämääni poikkeuksellista rohkeutta ja aikaansaa sen, että 
elän joka päivä iloa pursuillen kaikessa Jumalan kirkkauden 
täyteydessä. Kristuksessa minulle on myönnetty armo ja 
kyvykkyys hallita olosuhteiden ylitse! Minä voin tehdä 
kaiken Kristuksessa, joka vahvistaa minua. Kristus minussa 
on vakuuteni jumalallisesta terveydestä, vauraudesta, 
menestyksestä, voitosta ja hallintavallasta. Siunattu olkoon 
Jumala!

TUNNUSTUS
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Avausjakeemme sanoo, että jos kuulut Kristukselle, 
silloin sinä olet Aabrahamin siementä ja perillinen 

lupauksen mukaisesti. Tämä on niin syvällistä. Ja tämä tuo myös 
mieleeni sen, mitä apostoli Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä 1:3: 
“Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella 
hengellisellä siunauksella Kristuksessa.”

Sinua on jo siunattu taivaallisissa “KAIKELLA” 
hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä 
olet Kuningaskunnan siunausten perillinen. Tämä poistaa 
kaiken kamppailun elämästä. Ajattele Mestarin ilahduttavia 
sanoja Luukkaan evankeliumissa 12:32 (NKJV): “Älkää 
pelätkö, pieni lauma, sillä Isänne ilona on antaa teille 
Kuningaskunta.” Miten kukaan, joka tietää tämän, voisi enää 
kamppailla elämässään? Ja sitten vielä sen ajatteleminen, että 
Hän on jo tehnyt tämän, tekee tästä aivan käsittämättömän 
suurenmoista. Hän on jo antanut sinulle Kuningaskunnan.

Suurempi pitää sisällään vähäisemmän. Jos sinulla on 
jo Kuningaskunta, silloin sinulla on myös kaikki se, mitä 

SIUNAUKSEN PERILLISET

torstai 2

Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te 
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 
lupauksen mukaan (Galatalaiskirje 3:29).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 23 & 2. Mooses 24-25

Matteus 12:1-9 & 1. Mooses 33

Galatalaiskirje 3:9; Roomalaiskirje 8:16-17 NKJV; 
Galatalaiskirje 4:7

Minä olen Jumalan siunausten Kuningaskunnan perillinen; 
jumalallinen elämä, terveys, varallisuus, menestys, ilo, 
rauha ja voitto kuuluvat minulle Kristuksessa. Olen suuresti 
siunattu ja elän super-yltäkylläisyydessä, sillä minä olen 
Aabrahamin siementä. Minä kiitän sinua siitä, Herra, että 
tämä Kuningaskunta kuuluu minulle. Näin ollen minulla 
on kaikki mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, ja minä 
kukoistan suuresti kaikenlaisissa hyvissä töissä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Kuningaskunta edustaa: jumalallinen elämä, vanhurskaus, 
rakkaus, ilo, loputon varallisuus, jumalallinen terveys, rauha, 
ja paljon muutakin on jo sinun. Nämä kaikki kuuluvat 
Kristuksessa oleviin oikeuksiisi ja perintöösi.

Sinulla on Kristuksessa taivasten Valtakunnan avaimet, 
mikä tarkoittaa sitä, että sinulla on pääsy sekä hengellisiin että 
myös maallisiin siunauksiin. Elä joka päivä tässä tietoisuudessa, 
että Kuningaskunta kuuluu sinulle. Ja että tämä Kuningaskunta 
ei tullut luoksesi tyhjänä; se on ladattu täyteen siunauksia. 
Siunattu olkoon Jumala! 
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perjantai 3

HENGELLISET LOITSUT

Samoin myös Henki auttaa meidän 
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä 
meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla 
tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän 
puolestamme sanomattomilla huokauksilla 
(Roomalaiskirje 8:26).

Apostolien teot 2 kertoo meille, miten apostolit ja 
myös muut Jeesuksen opetuslapset olivat koolla 

yläsalissa Jerusalemissa helluntaipäivänä. Sitten tapahtui jotain 
todella merkittävää: he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja 
alkoivat puhumaan uusilla kielillä sen mukaan, mitä Henki 
antoi heille puhuttavaksi.

Osa paikalla olleista vitsaili, että he olisivat olleet vain 
viinistä juovuksissa. Mutta totuus on se, että he puhuivat 
hengellisiä loitsuja. Mitä he sitten sanoivat tarkalleen ottaen?

Heitä pilkanneille nämä opetuslapset vaikuttivat 
ainoastaan “sopertelevilta,” aivan kuten profeetta Jesaja on 
kirjoittanut Jesajan kirjassa 28:11: “Niin, sopertavin huulin 
ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle.” Tämä 
oli Jesajan paras tulkinta ja ilmaisu tästä upeasta Uuden 
testamentin siunauksesta. He eivät tienneet tästä vielä mitään 
Vanhan testamentin aikaan.

Jesaja saattoi kuulla saamassaan näyssä jonkinlaista 
änkytystä tai jotain puhehäiriön kaltaista - häiriöitä, joihin 
liittyi epäröintiä ja tiettyjen äänteiden tahatonta toistoa - joka 
siis ilmoitettiin Jesajalle Hengen kautta. Mutta Paavalille 
annettiin tähän enemmän näkökykyä, kun hän kertoi, että 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 24:1-35 & 2. Mooses 26-27

Matteus 12:10-21 & 1. Mooses 34

1. Korinttolaiskirje 2:7; 1. Korinttolaiskirje 14:2; 
1. Korinttolaiskirje 14:14

Rakas Isä, kiitos tästä siunauksesta, että saan puhua kielillä 
ja lausua Hengen loitsuja. Ja kun puhun nyt kielillä, minä 
puhun esiin sinun suunnitelmiasi, sanojasi ja ääniäsi, jotka 
Pyhä Henki antaa minulle. Minä puhun esiin sinun tahtoasi, 
suunnitelmiasi ja tarkoituksiasi. Tällä tavoin saan täydellisen 
tahtosi tapahtumaan elämässäni ja kaikissa pyrkimyksissäni, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

me puhumme “sopertelun” tai “änkytyksen” kautta Jumalan 
salattua viisautta salatulla kielellä: “Vaan me puhumme 
salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala 
on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän 
kirkkaudeksemme” (1. Korinttolaiskirje 2:7).

Toisin sanottuna, Pyhä Henki järjestelee meille annetun 
ääntelyn, jota me puhumme kielillä puhuessamme. Näissä ei 
ole kyse pelkistä tahattomista lausahduksista tai toisteluista; 
nämä ovat loitsuja. Loitsut ovat sanojen tai äänten rituaalisia 
lausahduksia, joilla uskotaan olevan maagista vaikutusta, ja 
ne toimivat synonyymina taikatempuille. Ja juuri näin me 
toimimme, kun me puhumme kielillä.

Kun rukoilet, saatat löytää itsesi toistelemasta yhtä ja 
samaa tavua; jatka sitä. Sinä toteutat Hengen loitsua. Puhut 
esiin Jumalan suunnitelmia Pyhän Hengen järjestelemien 
sanojen ja äännähdysten muodossa, jotka tulevat muuttamaan 
asioiden kulkua ja elämääsi pysyvästi.
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lauantai 4

Raamattu kertoo, miten Daavid sai leeviläiset 
siirtämään Jumalan liitonarkkia kohti sitä paikkaa, 

jonka hän oli valmistellut sitä varten Jerusalemiin. Mutta 
voimme havaita tässä nyt jotain todella silmiinpistävää, kun 
Raamattu sanoo: “...Jumala auttoi leeviläisiä, jotka kantoivat 
Herran liitonarkkia.” Eikö ole ihmeellistä?

Vaikka leeviläiset olivat kutsuttuina kantamaan arkkia, 
Jumala auttoi heitä silti toteuttamaan palveluksentyötään. 
Jumala auttoi myös miestä nimeltä Joosafat, joka toimi Juudan 
kuninkaana. Hän oli lähtenyt taisteluun syyrialaisia vastaan 
yhteenliittoutuneena Israelin kuninkaan Ahabin kanssa. Koska 
Syyrian kuningas ei tiennyt, että Joosafat oli myös mukana 
taistelussa, hän antoi komentajilleen käskyn lähteä ainoastaan 
Israelin kuninkaan Ahabin perään.

"Älkää ryhtykö taisteluun muiden kuin ainoastaan Israelin 
kuninkaan Ahabin kanssa ja tappakaa hänet,” hän käski heitä. 
Kun nämä miehet näkivät Joosafatin, he luulivat häntä Israelin 
kuninkaaksi ja piirittivät hänet. Mutta Raamattu kertoo miten: 
“...Joosafat huusi, ja Herra auttoi häntä, ja Jumala houkutteli 
heidät pois hänestä” (2. Aikakirja 18:31).

Raamattu kertoo meille myös nuoresta kuninkaasta 

SINULLE ON APUA

Ja kun Jumala auttoi leeviläisiä, jotka 
kantoivat Herran liitonarkkia, uhrattiin 
seitsemän härkää ja seitsemän oinasta 
(1. Aikakirja 15:26).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 24:36-51 & 2. Mooses 28

Matteus 12:22-30 & 1. Mooses 35

nimeltä Ussia, joka aloitti jo teini-ikäisenä. Hän oli vastuussa 
useista keksinnöistä ja Juudan teknisestä kehityksestä. 
Raamattu kertoo, että hän sai ihmeteltävästi apua Herralta, 
kunnes hän tuli lopulta hyvin mahtavaksi (2. Aikakirja 26:15).

Eikö meillä ole tänä päivänä tätä samaa ja paljon 
enemmänkin Pyhässä Hengessä, joka elää meissä? Hän on 
auttajasi! Pyritkö saavuttamaan jotain? Tai käytkö tällä hetkellä 
lävitse jonkinlaisia vaikeuksia elämässäsi? Sinun saataville on 
varattu yliluonnollista apua.

Pyhä Henki on sinussa auttaakseen sinua palvelutyössäsi, 
liiketoimissasi, raha-asioissasi ja ihmissuhteissasi. Hän tulee 
siirtämään vaikeudet sinusta loitommalle, aivan kuten Hän 
teki myös Joosafatin vihollisille. Hän antaa sinulle luovia 
ideoita, jotka saavat nimesi leviämään aina ulkomaille saakka. 
Sinä et ole millään tavoin epäedullisessa asemassa. Auttaja 
on sinussa ja Hän on Pyhä Henki. Halleluja!

Rakas Pyhä Henki, minä tunnistan sinut Auttajanani. Sinä 
olet aina kanssani ja minussa! Sinä olet pakopaikkani ja 
voimani. Minä omistaudun sinun johdatukselle, opastukselle 
ja voimalle. Opeta minua Jumalan Valtakunnan asioissa. 
Minä olen oikein asemoituna Jumalan täydellisen tahdon 
keskipisteeseen, sillä olen joka päivä sinun vaikutuksesi 
alaisuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Johannes 14:16 AMPC; Roomalaiskirje 8:26 AMPC
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sunnuntai 5

Daavidin aikaan oli kaksi telttamajaa: toinen 
Gibeonissa ja toinen Jerusalemissa. 1. Aikakirja 

16 puhuu näistä molemmista. Gibeonin telttamaja, joka oli 
Mooseksen telttamaja, toimi uhrauspaikkana: “Daavid jätti 
pappi Saadokin ja muut papit Herran telttamajan eteen 
Gibeonin korkealle kukkulalle uhraamaan polttouhreja 
Herralle polttouhrialttarilla säännöllisesti aamuin ja illoin, 
kaikki sen mukaisesti, mitä on kirjoitettuna Herran laissa, 
jonka hän on antanut Israelille” (1. Aikakirja 16:39-40 NIV).

Jerusalemin telttamajassa, joka oli Daavidin telttamaja, 
olivat leeviläiset laulajat, jotka Daavid oli määrännyt 
sinne palvelemaan Jumalan arkin eteen. “Ja hän (Daavid) 
asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja 
kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin 
Jumalaa” (1. Aikakirja 16:4). Leeviläisten tuli palvella arkin 
edessä päivin ja öin laulamalla ylistystä Herralle.

Samaan aikaan, kun Gibeonissa uhrattiin härkiä ja 
vuohia, Jerusalemissa uhrattiin puolestaan jatkuvaa ylistys- ja 
kiitosuhria Herralle. Daavid sanoi: “Niin minä veisuulla kiitän 
Jumalan nimeä ja ylistän häntä kiitosvirsillä. Se on Herralle 

YLISTYKSEN TELTTAMAJA

Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni 
yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan 
riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle 
minä veisaan ja soitan (Psalmi 27:6).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 25:1-30 & 2. Mooses 29-30

Matteus 12:31-38 & 1. Mooses 36

1. Aikakirja 16:39-40 NIV; Psalmi 150:1-6

otollisempi kuin härkä, kuin mulli, sarvipää ja sorkkajalka” 
(Psalmi 69:30-31).

Vuosikausia myöhemmin, Uuden testamentin puolella, 
Jaakob lainasi profetiaa, kun hän oli väittelemässä Seurakunnan 
vanhimpien kanssa Jumalan suunnitelmasta pakanoiden 
osalle: “Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 
sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen 
jälleen pystyyn” (Apostolien teot 15:16). Huomaa, että Herra 
ei sanonut: “Minä pystytän jälleen Mooseksen telttamajan.” 
Hän sanoi sen sijaan, että Hän tulisi rakentamaan jälleen 
Daavidin telttamajan, jossa ylistettiin lakkaamatta.

Tämä kertoo meille sen, mitä meillä tulisi olla tänä 
päivänä seurakunnissamme: loputonta ylistystä pyhäköissä! 
Tämä tulee johdattamaan meidät entistä korkeammalle ja 
kirkkaammalle elämän ja palvelutyön areenalle, kun olemme 
näin rakentamassa elävää telttamajaa, jota ei tulla koskaan 
tuhoamaan. 

Rakas Isä, minä siunaan Nimeäsi kaiken aikaa. Sinun ylistys 
on suussani jatkuvana virtana, julistan suurenmoisuuttasi 
kaikkeen maailmaan ja teen ihmetekosi tiettäviksi kaikille 
sukupolville. Kiitos kirkkaudestasi, joka on elämässäni. Sinä 
olet vanhurskas, pyhä, armollinen, ystävällinen ja puhdas. 
Kuningaskuntasi kestää ikuisesti ja sinä hallitset kansakuntia 
vanhurskaudellasi. Olkoon Nimesi ikuisesti siunattu, oi Herra. 
Aamen.

RUKOUS
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maanantai 6

Eräs tärkeä asia, minkä Pyhä Henki tulee aikaansaamaan 
tässä lopunajassa, on Evankeliumin julistuksen 

nopeuttaminen. Tämä Valtakunnan Evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille 
kansoille ja sitten tulee loppu. Tämä on se tehtävä, jonka 
Jumala on antanut Seurakunnalle. Aika on käymässä vähiin.

Jokaisen meistä tulee ymmärtää tämän hetken suuri 
kiireellisyys, tämä aika, jossa elämme. Jokaisen tulee ottaa 
vakavasti Jumalan Valtakunnan asiat. Julista Evankeliumia 
koko sydämestäsi. Julista sitä kaikella sillä rohkeudella ja 
rakkaudella, jonka Jumala on antanut sinulle.

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 28:18-20 “...
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja 
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti.” Mikä upea vahvistus!

Mikä muu voisi antaa meille samalla tavalla rohkeutta 
Evankeliumin nopeaan julistamiseen ja sen viemiseen aina 

ASIALLAMME ON KIIRE
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, 
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten 
tulee loppu (Matteus 24:14).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 25:31-46 & 2. Mooses 31

Matteus 12:39-50 & 1. Mooses 37

2. Timoteus 4:2; Markus 16:15-16

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä mahdollisuudesta, 
joka minulla on Evankeliumin julistamiseen ja monien 
saavuttamiseen tällä pelastuksen sanomalla. Minä liikun 
Hengen nopeudella ja kiireellisyydellä. Viisautesi ohjaa 
minua, kun olen johdattamassa monia vanhurskauteen. Minä 
vastaanotan lisääntyneen armon ja kyvykkyyden sovituksen 
viran täyttämiseen omassa maailmassani olevia kohtaan sekä 
myös kaukaisemmillakin alueilla olevia kohtaan, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS

maailman ääriin saakka kuin nämä juuri lukemamme Mestarin 
sanat. Elämme merkkien aikoja, ja viimeinen merkki on 
jo avautumassa aivan silmiemme edessä: valtava sielujen 
pelastuminen kaikkialla ympäri maailmaa! 

Me olemme jo vieneet Evankeliumin miljardeille ihmisille 
eri puolilla maailmaa kaikille tunnetuille kielille käännettynä 
Rapsodiassa. Mutta meidän tulee jatkaa aina siihen saakka, 
kunnes olemme tavoittaneet jokaisen ihmisen, aivan kuten 
Herra on meitä ohjeistanut. Muista, että Pyhä Henki on 
meissä ja Hän on tuonut meidät näin pitkälle. Ja Hän tulee 
myös viemään meidät aina maaliin saakka.
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Kun Herra Jeesus rukoi l i  Isää Johanneksen 
evankeliumin luvussa 17, Hän puhui eräitä kaikkein 

mielenkiintoisimpia lausuntojaan, jotka kiteyttävät Hänen 
rakkautensa meitä kohtaan sekä ykseytemme Hänen 
kanssaan. Ajattele, mitä Hän sanoi jakeessa 22: “Ja sen 
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut 
heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä.” 
Tämä on jotain aivan valtavan suurta! Jeesus on antanut 
sinulle kirkkautensa.

Kirkkaus tarkoittaa kauneutta, erinomaisuutta, menestystä, 
suurenmoisuutta ja hyvinvointia. Kirkkaus pitää sisällään 
terveyden. Raamattu sanoo: “Rakkaani, minä toivotan 
sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin 
sielusikin menestyy” (3. Johannes 1:2). Jumala ei tahdo 
sinun olevan sairaana. Hän tahtoo sinun olevan kaiken aikaa 
terveenä. Sellaista on kirkkauden elämä.

2. Pietarin kirje 1:3 (KJV) sanoo: “Hänen jumalallinen 
voimansa on antanut meille kaiken, mikä elämään ja 
jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa kautta, joka on 

KRISTUKSESSA KIRKASTETTUNA

Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on 
tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, 
kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27).

tiistai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 26:1-30 & 2. Mooses 32-33

Matteus 13:1-9 & 1. Mooses  38

Heprealaiskirje 2:10; 1. Tessalonikalaiskirje 2:12 ESV

kutsunut meidät kirkkauteen ja hyveellisyyteen.” Elämäsi on 
Jumalan kirkkautta varten.

Raamattu sanoo puhuessaan sinusta uutena luomuksena: 
“Mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös 
kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös 
vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, 
ne hän on myös kirkastanut” (Roomalaiskirje 8:30). Sinut on 
kirkastettu! Monet kristityt ovat kyllä uskoneet, että Jumala on 
edeltämäärännyt heidät, kutsunut heidät ja vanhurskauttanut 
heidät, mutta monet eivät tiedä tulleensa kirkastetuiksi.

Tuo julki Jumalan kirkkautta omassa työssäsi, taloudessasi 
ja perheessäsi. Julista aina vähän väliä: “Minut on kirkastettu 
Kristuksessa. Synnin, pimeyden ja sairauden hallintavalta 
on murrettu pois elämästäni. Elämässäni ja kodissani on 
ilo. Minä vaellan aina Jumalan kirkkaudessa!” Siunattu 
olkoon Jumala!

Minä olen syntynyt hallitsemaan ja tuomaan julki Jumalan 
Kuningaskunnan kirkkautta täällä maan päällä. Elämässäni on 
kyse jumalallisen kauneuden, erinomaisuuden, menestyksen 
ja suurenmoisuuden julki tuomisesta. Minut on kirkastettu 
Kristuksessa. Minä vaellan terveydessä, vauraudessa ja 
hyvinvoinnissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jeesuksella oli selkeä tarkoitus, jonka takia Hän tuli 
tähän maailmaan. Ensimmäisenä asiana oli paholaisen 

töiden tuhoaminen. Raamattu kertoo meille apostolien 
teoissa 10:38: “Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä 
ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, 
joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen 
valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.”

Jeesus ei kuitenkaan tullut ainoastaan tuhoamaan 
paholaisen töitä, Hän tuli, jotta meillä olisi yltäkylläinen 
elämä, josta voisimme nauttia. Raamattu sanoo Johanneksen 
evankeliumissa 10:10: “Varas tulee ainoastaan varastamaan 
ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä nautittavaksi, elämä yltäkylläisyydessä (aivan 
täytenä, kunnes se vuotaa yli)” (AMPC). Hän teki meistä 
elämän jakelijoita - Jumala-elämän jakelijoita. 

Kolmantena asiana, ja tämä on nyt kaikkein tärkeintä 
kaikesta siitä, mitä Hän tuli tekemään: Hän tuli tuomaan 
meidät yhteyteen jumaluuden kanssa. Raamattu sanoo: 
“Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut 
hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, 
yhteyteen” (1. Korinttolaiskirje 1:9). Tämä tarkoittaa, että 

KOLME TÄRKEÄÄ ASIAA, JOTKA JEESUS 
TULI TEKEMÄÄN

Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä 
perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä 
varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi 
tyhjäksi perkeleen teot (1. Johannes 3:8).

keskiviikko 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 26:31-56 & 2. Mooses 34-35

Matteus 13:10-23 & 1. Mooses 39

1. Johannes 3:8 AMPC; 2. Pietari 1:4; Roomalaiskirje 8:17

meidät on tuotu ykseyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. 
Meidät on tuotu ystävyyssuhteeseen Hänen kanssaan.

Hän tuntee sinut tässä yhteydessä henkilökohtaisesti. 
Hän jakaa oman elämänsä ja KAIKEN, mitä Hänellä on, ja 
mitä Hän edustaa, sinun kanssasi. Halleluja! Siksi Raamattu 
kutsuu meitä Kristuksen kanssaperillisiksi (Roomalaiskirje 
8:17). Me olemme osanottajina ja kumppaneina Jumalan 
kaltaisuudessa.

Ei ihme, että Paavali sanoi: “Kaikki on teidän” (2. 
Korinttolaiskirje 3:21), koska sinä olet yhtä koko universumin 
Hallitsijan kanssa - Hänen kanssaan, joka omistaa kaiken ja 
hallitsee kaiken muun ylitse.

Minä otan vastuun omasta elämästäni ja nautin elämästä 
kaikessa sen täyteydessä, sillä Kristus on tehnyt minut 
partneriksi ja osanottajaksi jumalalliseen luontoon. Minä olen 
osanottajana Jumalan kaltaisuudessa. Minut on vapautettu 
tämän maailman turmelevista vaikutuksista, sekä rappiosta 
ja tuhosta. Siksi otan kaiken hyödyn irti näistä Kristus-elämän 
valtavista aarteista ja suurista siunauksista. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Kaikkialla ympärillämme on eläviä asioita: ihmisiä, 
kasveja, eläimiä ja jopa mikroskooppisia eliöitä. 

Mutta mikä antaa niille elämän? Mikä on elämän substanssi? 
Ihmiset ovat ehkä kyenneet muotoilemaan ihmiskehon ja 
luomaan kasveja, mutta kukaan ei ole koskaan luonut elämää. 
Parhaimmillaankin on vain pystytty ottamaan elämää elävästä 
asiasta ja siirtämään sitä eteenpäin toiseen, koska elämän 
lähde on ihmiselle tuntematon, joten siksi ihminen ei pysty 
luomaan elämää.

Avausjae sanoo: “Ja elämä ilmestyi….” Mikä ihmeellinen 
lausunto! Tällä viitataan Jeesukseen Kristukseen, joka on 
elämän ruumiillistuma. Hän on elämän todellinen olemus. 
Elämä tuli kaikessa täyteydessään ihmiskehoon ja tuli meille 
julki Jeesuksen Kristuksen Persoonassa. 

Hän on se elämä, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille 
(1. Johannes 1:2). Kaikki saa elämänsä Häneltä. Kun Hän 
käveli täällä maan päällä, Hän ei tarvinnut elämää Jumalalta, 
sillä Hän oli elämä! Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 

ELÄMÄN LÄHDE

Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen 
ja todistamme siitä ja julistamme teille sen 
iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja 
ilmestyi meille (1. Johannes 1:2).

torstai 9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 26:57-75 & 2. Mooses 36-37

Matteus 13:24-33 & 1. Mooses  40

Johannes 14:6; Johannes 10:10 AMPC; 
1. Johannes 5:11-13 NIV

5:26: “Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän 
on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on 
elämä itsessänsä.” Tämä selittää sen, miksi Hän on kykenevä 
antamaan elämän kaikille ja kaikelle.

1. Johanneksen kirje 5:11-12 sanoo: “Ja tämä on se 
todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, 
ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä 
on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” 
Siunattu olkoon Jumala! Se elämä, jonka Jeesus antaa, tuhoaa 
ja karkottaa pimeyden työt ihmiskehosta.

Tule aina vain entistä t ietoisemmaksi omasta 
jumalisuudestasi ja vaella voitossa, sillä Kristus, meidän 
elämämme on nyt sinussa. Sellainen kuin Hän on, sellainen 
olet myös sinä tässä maailmassa. Aamen.

Minussa on Jumalan elämä ja luonto, koska minä olen 
uudestisyntynyt. Tämä Jumala-elämä tekee minusta 
voittamattoman ja se aikaansaa sen, että minä vaellan 
jumalallisessa terveydessä ja voitossa kaikenlaisten sairauksien, 
tautien ja tartuntojen ulottumattomissa sekä myös sen tuhon 
ulottumattomissa, joka tuhoaa luonnollisia ihmisiä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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perjantai 10

On olemassa sellaisia kristittyjä, jotka sanovat, että 
Jumala ei jaa kunniaansa muiden kanssa. Jotkut 

ovat hokeneet sitä niin pitkään, että nyt he luulevat sen jo 
olevan hengellistä, mutta se ei ole. He ovat väärinkäsittäneet 
sen, mitä Jumala sanoi Jesajan kirjassa 42:8 ja he käyttävät sitä 
tukemaan omaa kantaansa. Herra sanoi siinä: “Minä, Herra, 
se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä 
ylistystäni epäjumalille.” Jos ymmärrät Jesajan profetaalista 
palvelutyötä ja hänen käyttämiä ilmaisuja, silloin ymmärrät 
sen, että Jesaja kuvailee samaa totuutta kahdennettuna 
viestintänä useimmissa profetioissaan. Esimerkiksi se, 
mihin hän viittaa tällä ilmaisulla “toiselle”, tarkoittaa myös 
hengellisesti samaa, mitä hän kutsuu “epäjumaliksi”.

Tulet huomaamaan tämän saman asian Jesajan kirjassa 
48:11, kun Herra sanoo: “Itseni, itseni tähden minä sen teen; 
sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en 
minä toiselle anna.” Miten Jumalan nimi tulee häväistyksi? 
Kun Jumalan ylistys sekoitetaan epäjumalan palvelukseen. 
Joka kerta, kun Herra puhui siitä, että Hän ei anna kunniaansa 
toiselle, Hän viittasi sillä epäjumaliin, ei ihmisiin.

Jumalan suunnitelmana on ollut aina alusta alkaen jakaa 

HÄN JAKAA KUNNIANSA MEIDÄN 
KANSSAMME

Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle 
annoit, minä olen antanut heille, että he 
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä 
(Johanneksen evankeliumi (17:22-23).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 27:1-26 & 2. Mooses 38-39

Matteus 13:34-43 & 1. Mooses 41

Jesaja 60:1; 2. Korinttolaiskirje 3:18; Roomalaiskirje 8:30

Hänen kunniansa ihmisten kanssa. Hän on aina tahtonut jakaa 
sen. Kun Hän teki ihmisen, Hän kirkasti ihmisen, mutta kun 
ihminen teki syntiä, hän jäi Jumalan kirkkautta vaille: “Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” 
(Roomalaiskirje 3:23).   

Synti vei ihmisen eroon Jumalan kirkkaudesta. Mutta kun 
Jeesus tuli, Hän palautti ihmisille Jumalan kirkkauden: “Joille 
Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain 
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus 
teissä, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Tässä on 
kristinuskon ilmestys ja ydin.

Me emme yritä ottaa Jumalalta kirkkautta. Hän antoi 
meille oman kirkkautensa. Kiitä Häntä joka päivä siitä, että 
saat olla tässä kirkkaudessa. Hän on antanut sen sinulle ja se 
on sitä, miksi Hän on sinut tehnyt: sinä olet Jumalan kirkkaus! 
Halleluja!

Jumalan kirkkaus näkyy fyysisessä kehossani, se virtaa 
koko olemukseni lävitse ja vapauttaa minut kaikenlaisista 
heikkouksista ja vajaatoiminnoista. Tämä kirkkaus tulee 
nähdyksi perheessäni, työssäni, liiketoimissani ja jokaisella 
elämäni osa-alueella, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Avausjakeessamme oli viesti, joka oli osoitettu 
Saul Tarsolaiselle, joka tunnettiin myöhemmin 

Paavalina. Herra oli lähettänyt Ananias-nimisen opetuslapsen 
Damaskokseen, jossa hänen tuli laskea kätensä Saulin päälle 
ja kertoa hänelle myös siitä, miten hänet oli valittu tuntemaan 
Jumalan tahto! Mikä ihmeellinen viesti! 

Kaikki eivät tunne Jumalan tahtoa, vaikka se on koko 
elämän tärkein asia. Jotta voit miellyttää Häntä, sinun tulee 
aivan ensimmäisenä tuntea Hänen tahtonsa. Ainoastaan 
silloin, kun tunnet Hänen tahtonsa, voit alkaa täyttämään 
sitä ja elää sen mukaisesti. Tämän takia sinun tulee Jumalan 
lapsena kaikkein ensimmäisenä ja tärkeimpänä asiana päästä 
selville siitä, että mikä on Jumalan suunnitelma: mitä Hän 
sanoo sinulle nyt, ja mitä Hän tahtoo sinun tekevän? 

Saatat kysyä: “Onko Jumalan tahdon tietäminen todella 
mahdollista? Voinko todella tietää Hänen tahtonsa?” 
Ehdottomasti kyllä! Luetaan Efesolaiskirjeestä 1:9, jossa 
sanotaan: “Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa 
salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli 
nähnyt hyväksi itsessään tehdä.”  Jeesus sanoi: “...teidän on 

SINUN PERINTÖNÄSI ON HÄNEN 
TAHTONSA TUNTEMINEN

Niin hän sanoi: Meidän isiemme Jumala on 
valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa 
ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan 
hänen suunsa äänen (Apostolien teot 22:14).

lauantai  11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 27:27-44 & 2. Mooses 40

Matteus 13:44-52 & 1. Mooses 42

1. Korinttolaiskirje 2:9-12; Kolossalaiskirje 1:9-10; 
Luukas 8:10

annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta 
heidän ei ole annettu” (Matteus 13:11). Sinun perintönäsi 
on Isän tahdon tunteminen.

Herra ilmaisi myös Kolossalaiskirjeessä 1:9 toiveensa 
sinua kohtaan: “...tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista 
kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä.” 
Sinä tunnet Hänen tahtonsa, kun opiskelet Hänen Sanaansa. 
Jumalan Sana on ilmestystä Hänen tahdostaan.

Kun opiskelet Sanaa, Isän sydän - Hänen ajatuksensa, 
suunnitelmansa ja tarkoituksensa tulevat paljastetuiksi sinulle. 
Hänen valonsa alkaa sarastamaan sydämelläsi totuuden 
valjetessa sinulle. Silloin ymmärrät Jumalan ajattelutapoja ja 
tulet synkronoiduksi Hänen kanssaan.

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä valaistumisesta, 
joka on tullut henkeeni Sanasi kautta. Kun meditoin Sanaa 
ja vietän yhteistä aikaa Hengen kanssa, oma henkeni tulee 
valaistuneeksi niin, että minulla on näkökykyä mysteereihin 
ja salaisuuksiin. Minä vaellan viisautesi johdattamana ja 
täytän Kristuksessa olevan kutsumukseni kunniakkaasti, sinun 
kunniaksesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS



30

finnish

Siihen on syynsä, että Seurakunta on koko maailman 
vainotuin väestönryhmä: Saatana on meidän takia 

kauhuissaan, joten siksi hän pyrkii lietsomaan valtavasti 
pelkoa niin monien ihmisten sydämiin. Mutta hän on 
epäonnistuja. Ne mahtavat asiat, jotka tapahtuvat parhaillaan 
Jeesuksen Kristuksen Seurakunnassa ja sen kautta näinä 
meidän päivinämme, ovat nousemassa yhä korkeammille 
tasoille. 

Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 16:18: “...
tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan 
portit eivät sitä voita.” Sana “portit” on symbolista ilmaisua 
profetaalisessa kielessä viitaten “voimaan ja hallintavaltaan.” 
Helvetin voimat ja vallat eivät voi voittaa eivätkä tule koskaan 
voittamaan Seurakuntaa. 

Seurakunta on selvinnyt ja kestänyt aivan alusta alkaen 
aivan hirvittävää vainoa ja tulee aina elämään vihamiehiään ja 
halveksijoitaan pidempään. Koska Jumalan Sana sanoo aivan 
selkeästi: “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? 
Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, 
vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun 
tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään 

ME VOITAMME AINA
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina 
kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa 
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi 
hänen tuntemisensa tuoksun
 (2. Korinttolaiskirje 2:14).

sunnuntai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 27:45-66 & 3. Mooses 1-3

Matteus 13:53-58 & 1. Mooses 43

Roomalaiskirje 8:35-39; 1. Johannes 4:4; 
1. Korinttolaiskirje 15:57-58

teuraslampaina". Mutta näissä kaikissa me saamme 
jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut” 
(Roomalaiskirje 8:35-37).

Seurakunta tulee olemaan aina voitokas. Seurakunta 
murskaa kaikenlaisen vastustuksen ja valloittaa jokaisen, joka 
asettuu sen tielle. Tällainen siunaus on Seurakunnan yllä. 
Pyhä Henki on Seurakunnan Pomo ja Hän on Jumala. Hän 
tekee omaa työtään ja me työskentelemme yhdessä Hänen 
kanssaan. Meidän on mahdotonta epäonnistua. 

Me voitimme jo ennen kuin edes aloitimme. Me 
täytämme vain oman roolimme etukäteen kirjoitetusta 
käsikirjoituksesta. Amplified käännös avausjakeestamme 
sanoo: “Mutta kiitos Jumalalle, joka Kristuksessa johdattaa 
meitä aina voitossa [Kristuksen voiton pokaaleina]....” Juuri 
tästä on kyse. Me olemme Pyhän Hengen voitto-paraatissa. 
Sinun tulee vain pysyä keskittyneenä palvelutyöhösi ja viedä 
sitä eteenpäin ilolla. Halleluja!

Uudestisyntyneenä kuulun Seurakuntaan, Kristuksen 
Ruumiiseen. Näin ollen minä olen tuhoutumaton; riippumatta 
siitä, mitä tapahtuu, minä voitan aina, koska Sana vie minua 
aina eteenpäin ja takaa voittoni. Suurempi on Hän, joka on 
minussa kuin hän, joka on tässä maailmassa. Minä hallitsen 
Kristuksessa aina ja iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

TUNNUSTUS
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maanantai 13

Kun opiskelet Raamatun kirjoituksia, voit nähdä 
sieltä sen, miten Jumala on antanut ihmisille 

valinnanvapauden. Hän saattaa antaa sinulle useampia 
vaihtoehtoja ja näyttää mikä niistä on oikea vaihtoehto 
sinulle, mutta Hän ei koskaan pakota sinua tekemään valintaa. 
Avausjakeessamme Hän kertoi Israelille, että mitä valita: 
elämä kuoleman sijaan; siunaukset kirousten sijaan; mutta 
Hän ei pakottanut heitä siihen. 

Tässä on tärkeä läksy opittavaksi johtajille. Ainoastaan 
tyrannit pakottavat kuuliaisuuteen. Jeesus sanoi Matteuksen 
evankeliumissa 20:25 AMPC: “...Te tiedätte, että pakanain 
päämiehet hallitsevat heitä ja heidän suurmiehensä alistavat 
heitä [tyrannisoivat heitä].” Herra ei toimi näin. 

Ajattele Jeesusta ja Hänen rakkauden sanomaa: Hän 
antoi oman elämänsä kaikkien muiden tähden. Läpi aikojen 
ja aikakausien monet hallitsijat ja uskonnolliset johtajat 
ovat pakottaneet ihmisiä hyväksymään omia uskomuksiaan 
pelottelun, pelon ja terrorin avulla. Mutta Herra Jeesus antoi 
oman elämänsä meidän edestämme ja tekee meille siltikin 
vielä tiettäväksi, että meillä on valinnanvapaus joko hyväksyä 

HÄN EI KOSKAAN PAKOTA SINUA

Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan 
todistajiksi teitä vastaan, että minä olen 
pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, 
siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis 
elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte  

(5. Mooseksen kirja 30:19). 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 28 & 3. Mooses 4-5

Matteus 14:1-10 & 1. Mooses 44

Jesaja 30:21; Joosua 24:15; 5. Mooses 30:19

tai torjua Hänet. Ajattele! 
Vaikka Hän ei pakotakaan meitä tekemään valintojamme, 

Hän tekee meille kuitenkin tiettäväksi väärien valintojen 
seuraukset. Sinun tulee siis elää Hänen Sanansa ja Hänen 
Henkensä mukaisesti. 

Jos olet vielä uudestisyntymätön, kehotan sinua 
toimimaan NYT heti. Älä elä enää päivääkään ilman, että 
Jeesus Kristus on elämäsi Herrana! Sinulla on valta valita, 
joten tee oikea valinta NYT! Raamattu sanoo: “Sillä jos sinä 
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, 
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä 
pelastut” (Roomalaiskirje 10:9). Tämä on niin yksinkertaista, 
mutta voimallista.

Uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että hengessäsi on 
todella Jumalan luonto: Kristuksen aktiivinen elämä jokaisessa 
olemuksesi säikeessä - hengessäsi, sielussasi ja kehossasi. 
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, Pyhän Henkesi ja pyhän Sanasi opastuksen kautta 
teen viisaita ja täsmällisiä päätöksiä, jotka ovat linjassa 
täydellisen tahtosi ja kutsumuksesi kanssa minun elämääni 
varten! Sanasi toimii kaiken aikaa oppaanani ja Kristus on tehty 
minulle viisaudeksi; näin ollen teen ainoastaan jumalallisia ja 
Hengen inspiroimia päätöksiä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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Herra Jeesus on täydellinen esimerkki rukoilijasta, 
joka rukoili tuloskeskeisesti. Hänen rukouksensa 

tuottivat aina oikeanlaiset tulokset. Hän ei rukoillut vain 
rutiininomaisesti tai uskonnollisena velvollisuutenaan. Hänen 
opetuslapsensa huomasivat myös sen. Heitä kiehtoi niin 
suuresti se, miten tehokkaita Hänen rukouksensa olivat, että 
he sanoivat Hänelle: “Mestari, opeta meitä rukoilemaan” 
(Luukas 11:1).

Niitä hämmästyttäviä tuloksia, joita Jeesus sai aikaan 
täällä maan päällä ollessaan, ei voida kuitenkaan pitää erillään 
Hänen hämmästyttävästä rukouselämästään. Raamattu 
kertoo meille Markuksen evankeliumissa 1:35: “Ja varhain 
aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni 
autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.” Toisessa Raamatun 
paikassa sanotaan: “...hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa 
ja rukoili” (Luukas 5:16). 

Luukas näytti meille myös sen, miten Jeesus meni 
joskus korkealle vuorelle viettämään koko yön siellä 
Jumalaa rukoillen (Luukas 6:12). Hänellä oli todella tehokas 

TULOSKESKEINEN RUKOUS

Kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän rukoili 
ja aneli kovaäänisesti ja kyynelehtien Häneltä, 
joka pystyisi pelastamaan hänet kuolemalta. 
Ja Jumala kuuli hänen rukouksensa hänen 
jumalanpelkonsa tähden
 (Heprealaiskirje 5:7 NLT).

tiistai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 1:1-20 & 3. Mooses 6-7

Matteus 14:11-21 & 1. Mooses 45

Efesolaiskirje 6:18; Johannes 15:7; Johannes 15:16

rukouselämä ja aina ihmeellisiä tuloksia! Ja näin sen tulisi 
mennä myös meidän kohdallamme.

Rukoile kielillä usein. Jos sinulla on selkeä rukousaikataulu 
ja noudatat sitä kurinalaisesti, tulet huomaamaan, miten alat 
toimimaan uudella hengellisen kypsyyden ja tehokkuuden 
tasolla. Silloin tulet edistymään suuresti ja kokemaan 
suurenmoista menestystä kaikessa tekemisessäsi. 

Muista, mitä Juudaksen kirjeessä 1:20 AMPC sanotaan: 
“Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne [perustuen] 
pyhimmän uskonne perustukselle [kasvakaa, nouskaa 
kuin rakennus korkeammalle ja korkeammalle], Pyhässä 
Hengessä rukoillen.” Kun rukoilet Pyhän Hengen voimassa 
ja inspiraatiossa, se auttaa sinua saamaan aikaan huomattavaa 
menestystä ja tulet kohoamaan kuin rakennus korkeammalle 
ja korkeammalle.

Mitä enemmän rukoilet kielillä, sitä herkempänä olet 
Hengen puoleen vastaanottamaan ja seuraamaan Hänen 
johdatustaan. Ja Hänen johdattamana tulet toimimaan aina 
hallintavallasta ja voitosta käsin. Halleluja! 

Minä olen voitokas kaikenlaisissa olosuhteissa. Minä 
vaellan Herran siunauksissa, koska elän Sanan ja Jeesuksen 
Nimen auktoriteetissa! Minä julistan Jumalan suosiota ja 
vanhurskauden hallintaa kaikkien ihmisten, kansakuntien ja 
heidän johtajiensa ylle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

TUNNUSTUS
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keskiviikko 15

Kun Jumala käski Moosesta rakentamaan ilmestysmajan, 
Hän antoi Moosekselle siitä selkeän kuvauksen ja 

ohjeisti häntä rakentamaan tämän kuvauksen mukaisesti: 
“Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan 
mukaan, jonka minä sinulle näytän” (2. Mooseksen kirja 
25:9).  

Kun vaellat Herran kanssa ja teet työtä Hänen 
Valtakunnassaan, älä lähde mukaan kaikkiin ideoihin vain 
siksi, että ne ovat mielestäsi ihan kivoja. Pidä huoli siitä, että 
seuraat Jumalan käsikirjoitusta; sitä kaavaa tai kuvausta, jonka 
Hän on antanut. Tässä on yksi syy siihen, miksi sinun täytyy 
tuntea Sana itseäsi varten.

Hänen Sanastaan löydät esimerkkejä, kaavoja ja 
kuvauksia siitä, miten Hän tahtoo meidän elävän, mitä Hän 
tahtoo meidän tekevän ja miten Hän tahtoo meidän sen 
tekevän. Psalmin kirjoittaja sanoi Psalmissa 127:1: “Jos Herra 
ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa 
näkevät….” Meidän täytyy rakentaa Hänen suunnitelmansa 
mukaisesti. 

Herra Jeesus rakentaa omaa Seurakuntaansa tässä 
lopunajassa. Hän sanoi: “...Minä rakennan seurakuntani, 
ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matteus 16:18). Meille 

RAKENNA HÄNEN KUVAUKSENSA 
MUKAISESTI 

…Moosesta varoitettiin, kun hän oli aikeissa 
rakentaa ilmestysmajaa: “Katso, että teet 
kaiken sen kuvan mukaisesti, joka sinulle 
näytettiin vuorella (Heprealaiskirje 8:5 NIV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 1:21-45 & 3. Mooses 8

Matteus 14:22-33 & 1. Mooses 46

Heprealaiskirje 8:5 AMPC; 1. Samuel 15:22

on annettu Jumalan Sanassa kuvaus, joka näyttää meille sen, 
miten Hän tekee tätä. Raamattu sanoo, että Hän (Kristus Itse) 
“...antoi apostoleja, profeettoja, evankelistoja, pastoreita ja 
opettajia varustaakseen hänen ihmiset palveluksentyöhön 
niin, että Kristuksen ruumis tulee rakennetuksi” (Efesolaiskirje 
4:11-12 NIV).

Hänen suunnitelmanaan on rakentaa näiden johtajien 
kautta, mutta jokainen on tässä mukana. Jokainen meistä 
osallistuu tämän upean Kristuksen ruumiin rakentamiseen: 
“Josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen 
jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa 
sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on” 
(Efesolaiskirje 4:16). 

Joka kerta, kun johdatat jonkun Kristuksen luokse, sinä 
rakennat Kristuksen Ruumista ja tämä on aivan mahtava 
rakennus. Halleluja! Jatka oman osasi tekemistä voittamalla 
sieluja Jumalan Valtakuntaan. Näin osallistut tämän upean 
rakennuksen rakentamiseen siitä annetun kuvauksen 
mukaisella tavalla.

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanasi kyvykkyydestä hengessäni. 
Minä olen Sanan tekijä, en ole pelkkä Sanan kuulija. Minä 
elän Sanassa ja siitä seuraavat tulokset tulevat suurissa määrin 
julki kaikilla elämäni osa-alueilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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torstai 16

On olemassa asioita, jotka eivät pääse tapahtumaan 
omassa elämässäsi ja tässä maailmassa ennen kuin 

opit käyttämään koodattuja sanoja. Paavali kutsui näitä 
koodeja salatuksi viisaudeksi sekä hengellisiksi mysteereiksi 
ja salaisuuksiksi (1. Korinttolaiskirje 2:7).

Kun alat esimerkiksi rukoilemaan hengessä, ennen 
pitkään tulet sellaiseen pisteeseen, jossa alat kutsumaan ja 
tuomaan asioita hengen ulottuvuudesta tähän luonnolliseen 
maailmaan. Elämä on hengellistä ja me voitamme Hengen 
kautta. 

Pyhän Hengen kautta sinä voit tietää juuri oikeat sanat 
rukouksessa käytettäväksi. Nämä sanat ovat hengellisiä 
koodeja. Pyhä Henki saattaa laittaa sinut toistamaan yhtä 
sanaa tai jotain äännähdystä toistuvasti. Tämä tapahtuu siksi, 
että Hän tietää “koodin” yksityiskohdat.

Pyhä Henki tietää, kuinka monta kertaa sinun täytyy 
toistaa tiettyjä sanoja, jotta ne muodostavat oikean koodin. 
Voi olla, että kun olet rukoilemassa, sinun täytyy sanoa jotain 
tiettyjä sanoja tai toistaa jotain äännähdystä jopa 25 kertaa 
ennen kuin koko koodi on täydellinen ja valmis. Mutta jos 
lopetat kesken 24. äännähdyksen kohdalla, silloin se ei tule 
toimimaan, koska koodi jäi vajaaksi.

Kyse on samasta asiasta, jos yrittäisit kirjautua sisään 
salasanalla suojattuun järjestelmään tai käyttäjätilille. Et 

OIKEIDEN KOODIEN VAPAUTTAMINEN

Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan 
Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, 
sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä
 (1. Korinttolaiskirje 14:2).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 2:1-22 & 3. Mooses  9-10

Matteus 14:34-15:1-9 & 1. Mooses 47

1. Korinttolaiskirje 14:2 AMPC; 1. Korinttolaiskirje 2:11-13

pääse kirjautumaan sisään, jos yksikin kirjain tai merkki 
puuttuu salasanasta. Joten kun rukoilet ja lausut sanoja 
Hengessä, jatka eteenpäin aina niin kauan, kunnes Henki 
siirtyy seuraavalle tasolle. Muista, että Hän on se, joka antaa 
sinulle sanat puhuttavaksi. 

On asioita, joita ihmiset käyvät läpi elämässään, ja vaikka 
he ovatkin rukoilleet kielillä, tilanne voi näyttää  yhä siltä kuin 
mitään muutosta ei olisi tapahtunut. Tämä johtuu siitä, että 
hengen ulottuvuudessa edellytetään koodia, joka puuttuu 
yhä edelleen. Käytä oikeita koodeja ja sinä tulet saamaan sen 
lapsen, jota olet tahtonut jo niin pitkään. Käytä näitä koodeja 
ja raha tulee luoksesi, ja tulet saamaan uuden toimitilan 
seurakunnallesi tai liiketoimillesi. 

Se talo, jota olet tahtonut, on myös kätkettynä tähän 
koodikieleen. Käytä oikeita koodeja ja tulet saamaan sen. 
Vastaus siihen ongelmaasi on “koodattu” ja Pyhä Henki 
tietää tämän koodin. Rukoile kielillä aina niin kauan, että 
saat  Pyhältä Hengeltä kaikki tarvitsemasi koodit ja vapauta 
ne sitten. 

Rakas Isä, kun puhun tänään kielillä, henkeni valaistuu. 
Tiedän, mihin toimiin minun on ryhdyttävä tietyissä elämäni 
tilanteissa. Minä tiedän, mitä tehdä. Tiedän, milloin teen sen 
ja miten toteutan sen, sinun Nimesi kirkkaudeksi ja kunniaksi. 
Aamen. 

RUKOUS



42

finnish

perjantai 17

Nämä ylempänä olevat jakeet tuovat mieleeni 
Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumista 10:16. 

Hän sanoi: “Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät 
ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, 
ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma 
ja yksi paimen” (Johannes 10:16). Kun Hän antoi tämän 
lausunnon, Hän viittasi sillä juutalaisiin ja pakanoihin, jotka 
tulisivat uskomaan Häneen. Hän aikoi koota heidät kaikki 
yhteen ja olla heidän paimenensa. Siunattu olkoon Jumala!

Kuinka Herra Jeesus tahtookaan, että Seurakunta olisi 
yhtä! Hän tahtoo, että me puhuisimme yhtenä äänenä ja 
että meillä olisi sama visio ja että me tietäisimme, että meillä 
on yksi Isä ja yksi Herra, Jeesus Kristus. Kun Jeesus rukoili 
Isää kaikkien Jumalan lasten puolesta, Hän sanoi: “...että he 
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä” (Johannes 17:22).

Jumalan unelmana on koota kaikki Hänen lapsensa 
yhteen ykseyden hengessä. Älä kuitenkaan sekoita tätä 
Yhteen Maailman Uskontoon, jota elitistiset globalistit 
yrittävät perustaa. Sinun täytyy ymmärtää, että kun Jumala 
tekee jotain, Saatana tahtoo myös aina kehitellä siitä oman 
väärennöksensä. Jumala kokoaa meitä yhteen, mutta 

YHTÄ HENGEN JA SANAN KAUTTA

…koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen 
pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva 
kansan edestä, eikä ainoastaan tämän 
kansan edestä, vaan myös kootakseen 
yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset 
(Johannes 11:51-52).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus  2:23-3:1-12 & 3. Mooses 11-12

Matteus 15:10-20 & 1. Mooses 48

Efesolaiskirje 4:13; 1. Korinttolaiskirje 12:12-13; 
Filippiläiskirje 1:27

ei välttämättä fyysisesti, vaan meidän sydämissämme — 
yhdistämällä meidät Hengen ja Sanan kautta. 

Tänä päivänä monet meistä, eri puolilla maailmaa 
olevista Jumalan ihmisistä, ajattelevat samalla tavalla Herrasta, 
rakastamme Herraa samalla sydämen palolla ja julistamme 
Evankeliumia sekä pelastamme sieluja suuremmissa määrin 
kuin koskaan aiemmin. Me rakastamme toisiamme enemmän 
ja ymmärrämme selkeämmin Kristuksen Ruumiin salaisuuden 
hengen ykseydessä. Tämä on Jumalan unelma ja jokaisen 
meistä tulisi pyrkiä edesauttamaan tätä ykseyttä Kristuksen 
Ruumiissa. 

Ajattelepa tätä: koska niin monet meistä ovat 
työskennelleet yhdessä ympäri maailmaa, olemme saaneet 
Jumalan Sanan saataville kaikilla maailman elävillä kielillä 
Rapsodia Todellisuuksista päivän sanan kautta. Henki on 
yhdistänyt meidät tähän samaan näkyyn siten, että viemme 
yhdessä tätä samaa sanomaa eteenpäin. Pyhän Hengen 
kautta me kaikki ymmärrämme tämän saman sanoman 
ja julistamme sitä eteenpäin. Tämä tulee jatkumaan vielä 
suuremmissa määrin Seurakunnan aikakauden lähestyessä 
loppuaan. Kunnia Jumalalle! 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että teet Kristuksen Ruumiista 
täydellistä ja eheää. Kiitos, että olet antanut lapsillesi 
näkökykyä ymmärtää tätä samaa sanomaa, jota olemme 
yhdessä viemässä eteenpäin. Me täytämme sinun unelmasi ja 
pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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On olemassa ihmisiä, jotka ihmettelevät sitä, että 
miksi me käytämme Jeesuksen Nimeä rukouksessa. 

Tämä ihmettely johtuu siitä, että he eivät ymmärrä Raamatun 
kirjoituksia eivätkä Jeesuksen Nimen voimaa. Hänen Nimensä 
on jumaluuden nimi, kaikkein suurenmoisin nimi, ja kaikki 
taivaassa, maan päällä ja maan alla ovat alamaisina Hänen 
Nimelleen. Ei ole olemassa mitään tai ketään, joka olisi 
vapautettuna tämän Nimen vallasta ja auktoriteetista.

Ja vielä tämän lisäksi, me käytämme Hänen Nimeään, 
koska Hän käski meitä käyttämään sitä. Hän sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 14:13: “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.” Tämä on niin ihmeellistä. Ja tämä kertoo meille 
hyvin painokkaasti, että Jeesus antoi meille valtakirjan Hänen 
nimensä käyttämiseen; se on laillinen oikeutemme.

Luetaan Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumista 
16:23-24, jossa Hän sanoo: “Ja sinä päivänä te ette minulta 
mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte 
jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. 
Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; 
anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.” 
Hän sanoo tässä kohtaa, että me voimme rukoilla Hänen 

LUOTTAMUKSEMME ON HÄNEN 
NIMESSÄ

Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan 
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, 
ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 
Herra (Filippiläiskirje 2:10-11).

lauantai 18
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 3:13-35 & 3. Mooses 13-14

Matteus 15:21-28 & 1. Mooses 49

Johannes 16:23-24 TLB; Markus 16:17-18; 
Matteus 28:18-19

Nimessään. Hän antoi meille vallan ja laillisen auktoriteetin 
Hänen Nimensä käyttämiseen.

Luimme avausjakeestamme siitä, miten Jumala on 
antanut suvereenin määräyksen, lain hengen ulottuvuuteen, 
että Jeesuksen Nimessä jokaisen polven on notkistuttava: 
“niitten, jotka taivaissa ovat, niitten, jotka maan päällä ovat, 
ja niitten, jotka maan alla ovat.”

Kreikasta käännetty vastine sanalle “niitten” tarkoittaa 
myös “kaikkea”. Tämä viittaa kaikkeen olemassa olevaan - 
ihmiset, pedot, linnut ja erilaiset elementit - aivan kaikki - on 
alamaisena Jeesuksen Nimelle. Tämä pitää sisällään myös 
kaiken maan alla, joka viittaa helvettiin. 

Ei ihme, että Hän kertoo meille, että me voimme herättää 
kuolleita. Jopa silloinkin, jos joku joutuu helvettiin, me voimme 
kutsua hänet takaisin, koska Jeesuksen Kristuksen Nimessä on 
voima taivaassa, maan päällä ja maan alla. Näetkö nyt sen, 
miksi sinun tulee aina käyttää Jeesuksen Nimeä ja luottaa 
Hänen Nimeensä?

Elä jokainen päivä Hänen Nimessään ja elämäsi tulee 
olemaan erinomaista ja kirkkauden täyteistä: sinä tulet 
olemaan aina voitokkaana. Siksi Raamattu sanoo: “Ja 
kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran 
Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa” 
(Kolossalaiskirje 3:17).

Rakas Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen Nimessä olevasta 
voimasta ja siitä rohkeudesta, luottamuksesta ja auktoriteetista, 
jonka olen saanut tämän Nimen käyttämiseen paholaista, 
sairauksia, tauteja ja elämän kriisejä vastaan. Elämäni on 
tullut tämän Nimen voiman ja auktoriteetin ylläpitämäksi 
ja siksi elän sitä korkeampaa kirkkauden elämää, jonka sinä 
olet ennalta järjestellyt minun osakseni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 19

Herran Jeesuksen Nimi ei koskaan epäonnistu. Siksi 
Raamattu sanoo, että meidän tulee tehdä kaikki 

Hänen Nimessään. Mitä tämä tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, 
kun tahdot esimerkiksi syödä, että sinun tulisi sanoa: “Minä 
syön tämän ruuan Jeesuksen Nimessä”; tai kun tahdot tehdä 
jotain muuta, että sanoisit aina: “Minä teen tämän Jeesuksen 
Nimessä.” Ei! Kyse ei ole jatkuvasta ilmoittamisesta.  

Vaan sen sijaan, kyse on siitä, että sinä elät elämääsi 
Jeesuksen Nimessä kaikissa tilanteissa. Sinulla tulee olla 
tietoisuus siitä, että sinä elät Häntä varten, Hänessä ja Hänen 
edustajanaan kaikenlaisissa olosuhteissa.

Kun elät Hänen Nimessään, silloin tulet elämään 
hallintavallassa sairauksien, tautien ja heikkouksien 
ylitse. Hänen Nimensä on paikka: ehdottoman voiton 
ja turvallisuuden paikka. Tämän takia Salomo sanoi 
Sananlaskujen kirjassa 18:10: “Herran nimi on vahva torni; 
vanhurskas juoksee sinne ja saa turvan.” Näin tapahtui 
Vanhassa testamentissa.

KUN ELÄT HÄNEN NIMESSÄÄN

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, 
kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, 
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa 
(Kolossalaiskirje 3:17).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 4:1-20 & 3. Mooses 15

Matteus 15:29-39 & 1. Mooses 50

Kolossalaiskirje 3:17 AMPC; Luukas 10:19 AMPC; 
Johannes 14:13-14 NIV

Tänä päivänä me emme enää “juokse” Hänen Nimeensä, 
me elämme Hänen Nimessään. Hänen Nimensä on 
meidän yllämme. Kun sinä elät Hänen Nimessään, sinulla 
ei ole pelkoja. Kun elät Hänen Nimessään, sinä elät 
voitokkaana kaikenlaisten tilanteiden, pahuuden, rappion, 
turmeltuneisuuden ja tämän maailman vaarojen yläpuolella. 
Sinä elät loputtomassa rauhassa, vauraudessa, terveydessä, 
menestyksessä ja suurenmoisuudessa Isän kunniaksi. 
Halleluja!

Minä elän voitokkaana pahuuden, rappion, turmeltuneisuuden, 
korruption ja tämän maailman vaarojen yläpuolella, koska 
minä elän Jeesuksen Nimessä. Minä elän loputtomassa 
rauhassa, menestyksessä, terveydessä, hyvinvoinnissa ja 
suurenmoisuudessa Isän kunniaksi. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Huomaa, että Raamattu ei kutsunut Jeesusta Marian 
esikoiseksi, vaan sen sijaan Häntä kutsuttiin: 

“esikoiseksi kuolleista nousseitten joukossa.” Tässä puhutaan 
hengellisestä kuolemasta, koska Jeesus kuoli hengellisesti. 
Meidän syntimme laitettiin häneen (Jesaja 53:6; 1. Pietari 
2:24), koska Hän edusti kaikkia syntisiä. Mutta täytettyään 
ensin oikeudenmukaisuuden vaatimukset, Jumala herätti 
Hänet kuolleista. Halleluja!

Kun Hänet herätettiin kuolleista, Jumala julisti: “...Sinä olet 
minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt” 
(Apostolien teot 13:33). Tämän takia Häntä kutsutaan Isän 
esikoiseksi tai esikoispojaksi. Ennen kuolemaansa, Häntä 
kutsuttiin Isän ainokaiseksi pojaksi.

Se, että Jeesus on Isän esikoinen, tarkoittaa, että Hän on 
pää ja me, Seurakunta, olemme Hänen Ruumiinsa. Jumala 
herätti Hänet kuolleista yhdessä Hänen Ruumiinsa kanssa. Me 
olemme näin ollen erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan.  
Hän johtaa uutta luomusta, joka on syntynyt Isästä.

Raamattu sanoo: “Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, 

ISÄN ESIKOINEN

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, 
pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 
nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 
ensimmäinen (Kolossalaiskirje 1:18).

maanantai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 4:21-41 & 3. Mooses 16-18

Matteus 16:1-12 & 2. Mooses 1

Efesolaiskirje 2:19-22; Heprealaiskirje 2:11; Johannes 20:17

hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, 
että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa” 
(Roomalaiskirje 8:29). Hän on esikoisena meidän joukossa 
ja aivan kuten Hän on, sellaisia olemme myös me tässä 
maailmassa! Halleluja! 

Hän on Jumalan kirkkaus. Ja aivan kuten Hän, me olemme 
myös Jumalan kirkkaus. Raamattu sanoo, että Hän on tuonut 
monia poikia kirkkauteen (Heprealaiskirje 2:10). Hän oli 
ensimmäinen uudestisyntynyt. Ja nyt, aivan kuten Hän, me 
olemme myös uudestisyntyneet, mutta emme turmeltuneesta 
siemenestä, vaan turmeltumattomasta siemenestä Jumalan 
Sanan kautta, joka elää ja pysyy meissä ikuisesti (1. Pietari 
1:23). Siunattu olkoon Jumala!

Rakas Isä, minä kiitän sinua minun sijallani tapahtuneesta 
Jeesuksen uhrikuolemasta, jossa hän otti rangaistuksen 
synneistäni ja jossa hänet herätettiin kuolleista minun 
vanhurskauttamiseksi. Minä vaellan nyt tietoisena ykseydestäni 
Hänen kanssaan ja tuon kaikkialla julki sinun vanhurskauttasi. 
Minä hallitsen Kristuksessa taivaallisista ulottuvuuksista käsin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jotkut ihmiset eivät ymmärrä, mistä palvonnassa on 
kyse ja siksi he eivät pääse hyötymään siinä olevista 

siunauksista ja eduista. Palvonta on Jumalan hyvyyden, 
siunausten, ystävällisyyden ja vanhurskauden tunnistamista 
ja arvostamista. Kyse on Hänen luonteensa arvostamisesta 
ja tunnistamisesta, josta seuraa Hänen luonteenlaatuun 
liittyviä tunnustuksia. Näin ollen todellinen ylistäminen on 
siis palvontaa.

Kun esimerkiksi kiität Jumalaa sanomalla: “Herra, sinä 
olet niin hyvä, olet ystävällinen ja olet siunannut minua. 
Herra, olet vanhurskas,” silloin sinä määrittelet, tunnistat, 
arvostat ja kunnioitat Jumalan luonnetta. Herra arvostaa 
tällaista toimintaa, koska tämä näyttää sen, kuka Hän on 
sinun elämässäsi. Se erottaa Hänet kaikesta ja kaikista muista.

Kun kiität Häntä Hänen hyvyydestä, huolenpidosta, 
siunauksista ja kaikista niistä upeista asioista, joita Hän on 
tehnyt elämässäsi, silloin voit sanoa Hänelle: “Herra, minä 

TODELLINEN PALVONTA ON 
MUODOLLISUUKSIA JA RITUAALEJA SUUREMPAA

Sinun, Herra, on suuruus ja väkevyys ja loisto 
ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki 
taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on 
valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken 
pääksi (1. Aikakirja 29:11).

tiistai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 5:1-20 & 3. Mooses 19-21

Matteus 16:13-20 & 2. Mooses 2

Ilmestyskirja 21:22; Psalmi 96:9-10; Johannes 4:24

tiedän, että sinä olet se, joka on tehnyt tämän kaiken.” Kun 
annat kunnian kaikista kauniista asioista Hänelle, siitä seuraa 
se, että Hän tekee vielä entistä enemmän sinulle ja ilmaisee 
Itseään sinulle entistä suurenmoisemmalla tavalla. 

Palvonta saa aikaan aina suurempaa ilmestystä Jumalasta. 
Tämän vuoksi me palvomme ainoastaan Jumalaa, emme 
ihmisiä, enkeleitä tai mitään muutakaan luotua. Palvonta on 
todella tärkeää ja sen tulisi merkitä sinulle paljon enemmän 
kuin vain jonkinlaista muodollisuutta tai rituaalia. Palvonnan 
tulisi olla sellaista aikaa, jolloin sinä tunnistat Jumalan, annat 
Hänelle huomiosi ja todella kohtaat Jumalan sellaisena kuin 
Hän on.

Rakas Isä, minä kohotan käteni puoleesi palvonnassa ja uhraan 
sinulle ylistyksen ja kiitoksen uhria hengestäni käsin. Minä 
rakastan sinua Herra, sillä sinä yksin olet Jumala, iankaikkinen 
kunnian Kuningas, ainoa viisas ja todellinen Jumala. Olet 
niin armollinen ja ystävällinen, pyhä ja vanhurskas. Aina 
niin rakastava ja anteeksiantava. Kiitos Uuden testamentin 
siunauksista Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja!

RUKOUS
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Jumala odottaa sinun elävän tämän maailman 
yläpuolella, koska sinä et ole tästä maailmasta. 

Ei ihmekään, että Henki sanoi apostoli Paavalin kautta 
Kolossalaiskirjeessä 2:20: “Jos te olette Kristuksen kanssa 
kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin 
eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä.”

Kieltäydy antamasta tämän maailman vaikutusten ja 
alkeisvoimien vaikuttaa tekoihisi, reaktioihisi, ajatuksiisi, 
sanoihisi tai vastauksiisi. Tämä maailma on sinulle alamaisena.

Nyt, kun olet uudestisyntynyt, sinä elät kahdessa 
maailmassa: fyysisessä maailmassa ja hengellisessä maailmassa. 
Tule enemmän tietoiseksi hengellisestä ulottuvuudesta, johon 
sinä synnyit Jumalasta ja toimi sieltä käsin. Elä taivaan elämää 
täällä maan päällä, koska sinä olet taivaan kansalainen: 
“Mutta me olemme taivaan kansalaisia…” (Filippiläiskirje 

ELÄ TÄMÄN MAAILMAN YLÄPUOLELLA

Jos te maailmasta olisitte, niin maailma 
omaansa rakastaisi; mutta koska te ette 
ole maailmasta, vaan minä olen teidät 
maailmasta valinnut, sentähden maailma 
teitä vihaa (Johannes 15:19).

keskiviikko 22



55

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 5:21-43 & 3. Mooses 22-23

Matteus 16:21-28 & 2. Mooses 3

Kolossalaiskirje 1:12-13; Johannes 16:33 AMPC; 
Kolossalaiskirje 3:1-2

3:20).
Elämänkatsomuksesi ja ajatuksesi tulisi olla Sanan 

ohjaamia. Näin voitat aina, tapahtuipa maailmassa sitten 
mitä tahansa. Muistele Jeesuksen sanoja Johanneksen 
evankeliumissa 16:33: “Tämän minä olen teille puhunut, 
että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; 
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut 
maailman.”

Sinä olet voittanut tämän maailman Hänessä. Joten 
hallitse tätä maailmaa Jumalan Kuningaskunnan periaatteiden 
ja uskosi kautta: “Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, 
voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman 
voittanut, meidän uskomme” (1. Johannes 5:4).

Olen syntynyt Jumalasta ja siksi olen voittanut tämän 
maailman! Minä elän Kristuksen voitossa ja hallintavallassa 
tämän maailman yläpuolella. Olen täydellisessä levossa, 
terveydessä, vauraudessa, turvassa ja menestyksen rauhassa. 
Teen vaikutusta omaan maailmaani Jumalan kirkkauden 
Kuningaskunnan periaatteiden avulla. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Efesolaiskirjeessä 5:1 meitä kehotetaan “imitoimaan 
Jumalaa” hänen rakkaina lapsinaan. Tämä on 

mahdollista, koska Hänen elämänsä ja luontonsa ovat 
meissä. Me voimme vaeltaa ehdottomassa herruudessa ja 
hallintavallassa täällä maan päällä, aivan kuten Jeesuskin 
vaelsi. Koska sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).

Jos olet uudestisyntynyt, sinä olet syntynyt Toisen 
Aadamin, Jeesuksen Kristuksen, mukaisesti. Sinut on luotu 
Hänen kaltaisuuteensa vanhurskaudessa ja todellisessa 
pyhyydessä. 2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo: “Siis, jos joku 
on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus….” Tällä uudella 
luomuksella on Jumalan luonto. Tämän vuoksi sinä voit 
miellyttää Jumalaa ja elää Kristus-elämää. 

Riippumatta siitä, kuinka paljon yrität opettaa koiraa 
toimimaan niin kuin ihminen, siitä ei voi koskaan tulla 
ihmistä, koska sillä ei ole ihmisen elämää. Jotta joku voi 
olla ihminen, hänen täytyy syntyä sellaiseksi. Me olemme 
Jumalan kaltaisia ja me voimme jäljitellä taivaallista Isäämme, 
koska me synnyimme Hänen elämänsä ja luontonsa kanssa. 
Tämän vuoksi me pystymme tekemään samoja tekoja kuin 
mitä Jeesus teki.

HÄNEN LUONTONSA MEISSÄ

Pukekaa yllenne uusi luonto, joka on 
luotu olemaan niin kuin Jumala - todella 
vanhurskas ja pyhä (Efesolaiskirje 4:24 NLT).

torstai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 6:1-29 & 3. Mooses 24

Matteus 17:1-13 & 2. Mooses 4

2. Korinttolaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 5:1 NIV; 
1. Johannes 4:17

Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:12: “Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän 
on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, 
kuin ne ovat, hän on tekevä….” Sinä voit parantaa sairaita, 
herättää kuolleita, puhdistaa spitaalisia ja ajaa paholaisia ulos, 
aivan kuten Jeesuskin. Hän antoi sinulle auktoriteetin Hänen 
Nimessään. 

Tämän lisäksi me voimme jäljitellä Häntä meidän 
rakkauden-vaelluksellamme. Efesolaiskirje 5:2 sanoo: “ja 
vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä 
ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, 
Jumalalle suloiseksi tuoksuksi.” Koska Hänen luontonsa 
on sinussa, sinun on mahdollista osoittaa rakkautta omassa 
maailmassasi oleville, ansaitsivatpa he sitä tai eivät. Halleluja!

Jumalallisen luontoni vuoksi minä elän, rakastan ja puhun 
niin kuin minun taivaallinen Isäni. Jeesuksen kauneus ja 
myötätunto tulee nähdyksi minussa, ja ilmaistuksi minun 
kauttani, koska sellainen kuin Hän on, sellainen olen minäkin 
tässä maailmassa.

TUNNUSTUS
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Se rakkaus, joka Paavalilla oli Herraa kohtaan, toimi 
häntä eteenpäin ajavana valtavana voimana, jonka 

tähden hän julisti Evankeliumin totuutta ja puolusti sitä niin 
intohimoisesti. Lue Galatalaiskirje 2:11-21, josta näet, miten 
hän puolusti totuutta Pietaria vastaan. Hän sanoi: “Mutta 
kun Pietari tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten 
kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä 
ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän 
syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän 
vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, 
ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin 
juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi 
mukaansa Barnabaankin….”

Jakeissa 19-20 hän sanoi: “Minä olen Kristuksen kanssa 
ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan 
Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut 
itsensä minun edestäni.” Mikä vakaumus! Kyse oli hänen 
rakkaudestaan Herraa kohtaan.

RAKKAUTESI HÄNTÄ KOHTAAN

Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka 
olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on 
kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat 
kuolleet (2. Korinttolaiskirje 5:14).

perjantai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 6:30-56 & 3. Mooses 25

Matteus 17:14-21 & 2. Mooses 5

Johannes 14:15; 1. Johannes 5:3 AMPC; 1. Johannes 4:19

Kristuksen rakkauden, joka Herralla on meitä kohtaan 
ja joka ilmeni hänen sijaiskuolemassaan, tulisi aikaan saada 
meihin sellaista rakkautta, josta Paavali kirjoittaa tässä ja josta 
myös Johannes puhuu 1. Johanneksen kirjeessä 4:19: “Me 
rakastamme Häntä, koska Hän on ensin rakastanut meitä.” 
Kuinka paljon sinä rakastat Häntä?

On tärkeää, että avaat sydämesi aina vähän väliä 
rukouksessa Hänen puoleensa ja kerrot Hänelle: “Herra 
Jeesus, minä rakastan sinua koko sydämestäni, tänään ja 
iankaikkisesti. Minä tahdon rakastaa sinua ja toteuttaa sinun 
Sanaasi.” Rakkautesi Jeesusta Kristusta kohtaan merkitsee 
Jumalalle paljon enemmän kuin mikään muu asia, mitä voisit 
koskaan antaa hänelle. Joten rakasta Häntä koko sydämestäsi 
ja todista se pitämällä Hänen Sanansa.

Herra Jeesus, minä rakastan sinua. Minä todella rakastan sinua 
koko sydämestäni iankaikkisesti. Elän rakastaakseni sinua ja 
toteuttaakseni sinun Sanaasi. Rakkauteni sinua kohtaan saa 
minut julistamaan Evankeliumia ja viemään sitä nopeasti 
eteenpäin kaikkialla eri puolilla maailmaa. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Jumala on asettanut laillisesti kaiken Jeesuksen jalkojen 
alle (Efesolaiskirje 1:22). Jesajan kirja 9:6 KJV sanoo: 

“...ja valta on oleva hänen harteillaan….” Tämä on todella 
voimallista, koska tästä näemme sen, miten tämä liittyy meihin 
- Seurakuntaan!

Jos profeetta Jesaja olisi sanonut: “...ja valta on oleva 
hänen päänsä päällä,” tämä olisi viitannut Herraan Jeesukseen, 
koska Hän on pää ja me, Seurakuntana, olemme Hänen 
ruumiinsa. Joten, koska tämä valta on Hänen harteillaan, 
tämä tarkoittaa nyt sitä, että Hänen herruutensa, valtansa ja 
auktoriteettinsa on meidän yllämme. Siunattu olkoon Jumala!

Tämän vuoksi jokainen Kristuksen ruumiin jäsen on 
kaiken yläpuolella, koska kaikki on asetettu Jeesuksen jalkojen 
alle. Jumala on jo sanonut näin eikä mikään voi muuttaa 
sitä. Herra Jeesus hallitsee Seurakuntansa kautta kaiken 
yläpuolella.

1. Korinttolaiskirje 15:25 sanoo: “Sillä hänen pitää 

ME HALLITSEMME KAIKEN 
YLÄPUOLELLA

lauantai 25

Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa 
alle ja antanut hänet kaiken pääksi 
seurakunnalle (Efesolaiskirje 1:22).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 7:1-23 & 3. Mooses 26-27

Matteus 17:22-27 & 2. Mooses 6

Efesolaiskirje 2:4-6; Psalmi 110:2; Psalmi 145:13; 
Roomalaiskirje 5:17

hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki 
viholliset jalkojensa alle.” Tässä ei ole kyse siitä, että Hän 
hallitsisi taivaassa, vaan täällä maan päällä meidän kauttamme. 
Näinä lopun aikoina sinun tulisi toimia “kuninkaana” omassa 
maailmassasi ja täällä maan päällä! Joten tartu uskon aseisiin 
ja vahvistu Jumalan asioissa.

Puhu Sanaa rohkeudella. Julista, että sinun maailmassasi 
ja maailman kansakunnissa on rauha. Käske jokaista 
vastaantulevaa myrskyä rauhoittumaan Jeesuksen Nimessä! 
Hallitse kaikenlaisten olosuhteiden ja kaiken muunkin 
yläpuolella.

Kirkkauden täyteinen Isä, kaikkien aikakausien Kuningas, 
kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinun kuningaskuntasi on 
iankaikkinen kuningaskunta ja sinun hallitavaltasi kestää 
sukupolvesta sukupolveen. Kiitos, että olet kutsunut 
meidät  hallitsemaan, johtamaan ja vaeltamaan Kristuksen 
voitossa aina tätä maailmaa korkeammalla ja olosuhteista 
riippumattomina! Kiitos tästä suurenmoisesta etuoikeudesta.

TUNNUSTUS
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Raamattu kuvailee Sanan olevan: “Todellinen valo, 
joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee tähän 

maailmaan” (Johannes 1:9 KJV). Tämä tarkoittaa, että 
kenelläkään ei ole enää minkäänlaista tekosyytä omassa 
elämässään kompastelulle, horjumiselle tai epäonnistumiselle, 
koska meillä kaikilla on nyt etuoikeus vastaanottaa opastusta 
ja suuntaa Herralta.

Ei ihmekään, että Jeesus sanoi: “...Minä olen maailman 
valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä 
on elämän valo” (Johannes 8:12). Daavid kertoo meille myös 
jotain todella upeaa Psalmissa 119:130: “Kun sinun sanasi 
avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle 
ymmärrystä.”

Nämä ajatukset korostavat sitä, miten tärkeää meidän 
on saada valoa ja ohjausta Herralta, Hänen Sanansa kautta. 
Hänen Sanansa on valo. Jos olet joskus yrittänyt löytää 
tietä eteenpäin pilkkopimeässä, olet varmasti samaa mieltä 
kanssani siitä, että se ei ollut ihan helppoa. Törmäilit luultavasti 
tavaroihin ja esteisiin, joita et pystynyt näkemään pimeyden 
vuoksi. 

Tämän lisäksi, jos matkaat pimeässä eteenpäin, et 

HÄNEN VALONSA OHJAAMANA

sunnuntai 26

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja 
valkeus minun tielläni (Psalmi 119:105).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 7:24-8:1-13 & 4. Mooses 1-2

Matteus 18:1-11 & 2. Mooses 7

 1. Johannes 1:5-7; Efesolaiskirje 5:13

myöskään tiedä sitä, milloin olet saapunut perille tai tien 
risteykseen. Joten ajattelepa tätä: jos kerran luonnollinen 
valo on näin tärkeää, miten tärkeää onkaan sitten Jumalan 
Valo, Hänen Sanansa?

Tässä on yksi syy siihen, miksi sinun täytyy tuntea Sana 
itseäsi varten. Koska ilman Jumalan Sanaa, sinä tulet tekemään 
päätöksesi pimeydessä. Ja pimeydessä tehdyt päätökset 
eivät voi aikaansaada muuta kuin vain lisää pimeyttä ja tämä 
taas tekee ihmisen elämästä yhden suuren epävarmuuden, 
hämmennyksen ja kaikenlaisen turhautumisen vyyhdin.

1. Johanneksen kirje 1:7 kehottaa meitä vaeltamaan 
valossa niin kuin Hän (Jumala) on valossa. Hänen valossa me 
näemme valon (Psalmi 36:9); meidän tiemme valaistaan, jotta 
voimme nähdä ja hankkiutua eroon kaikenlaisista esteistä 
ja rasitteista, kun kuljemme elämässä eteenpäin. Halleluja!

Siunattu Isä, sinun Sanasi on todellinen valo, joka valaisee 
sydämeni ja polkuni, jotta tiedän, miten vaeltaa menestyksen, 
voiton ja kirkkauden polulla. Kiitos, että valaiset sydämeni, 
jotta voin tietää ja täyttää elämäni tarkoituksen ja päämääräni 
Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli 
ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
(1. Korinttolaiskirje 3:16).

maanantai 27

Minulla on eräänlainen tietoisuus: tiedän olevani 
jatkuvasti Jumalan läsnäolossa! Kun sinulla on 

tällainen tietoisuus, mikään ei järkytä sinua. Sinä et tule 
koskaan mistään hermostuneeksi. Olet aina täynnä iloa, 
koska Hänen läsnäolossaan on ilon täyteys ja Hänen oikealla 
puolellaan on siunauksia iankaikkisesti (Psalmi 16:11).

Joillakin kristityillä on sellainen ajattelutapa, että he 
luulevat olevansa Jumalan läsnäolossa vain silloin, kun he 
tulevat seurakuntaan. Ja sitten kun he lähtevät sieltä, he 
luulevat lähteneensä pois Jumalan läsnäolosta. Jotkut jopa 
rukoilevat, että Jumalan läsnäolo laskeutuisi heidän ylleen 
ja seuraisi heitä kaikkialle. Mutta jokin on nyt pielessä. 
Kristinuskossa me emme mene Jumalan läsnäoloon ja tule 
Jumalan läsnäolosta pois. Me olemme iankaikkisesti Hänen 
läsnäolossaan.

Hänen läsnäolonsa on meidän kotimme. Kun sinä saavut 
johonkin paikkaan, oli kyseessä sitten mikä tahansa paikka, 
sinä menet sinne Jumalan läsnäolon kanssa. Sinä kannat 
Hänen läsnäoloaan mukanasi. Sinä olet elävän Jumalan 
temppeli. Kun uudestisynnyit, Kristus tuli asumaan sinuun. 
Hän on sinussa nyt ja sinä olet Hänessä. Hän ei tullut sinuun 
lähteäkseen sinusta taas jokin ajan kuluttua pois. Hän on 

KOTONA HÄNEN LÄSNÄOLOSSAAN
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 8:14-26 & 4. Mooses 3-4

Matteus 18:12-20 & 2. Mooses 8

Johannes 14:16-18 AMPC; 2. Korinttolaiskirje 6:16

sinussa aina.
Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:16-

18: “Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska 
se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, 
sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä 
jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.” Pyhä Henki 
on sinussa nyt ja aina. Hän pysyy sinussa iankaikkisesti.

Tule yhä tietoisemmaksi siitä, että sinä todella olet 
Jumalaa kantava astia ja että sinä elät Hänen läsnäolossaan 
joka päivä — sinä olet jumalallisessa ympäristössä. Halleluja!

Jumaluuden kaikki täyteys asuu minussa, ja tämä on 
iankaikkisesti kestävää. Olen tietoinen siitä, että minä olen 
kotona Jumalan läsnäolossa. Olen Jumalaa kantava astia 
ja elän jumalallisessa ympäristössä. Mikä suuri siunaus 
tämä onkaan, että saan olla Jumalan jumalallisen läsnäolon 
kantajana ja temppelinä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 28

Tiesitkö, että uudestisyntyneenä sinun elämäsi on 
uusi ja jumalallinen? Tämän vuoksi omaksu myös 

uusi itsesi. Efesolaiskirje 4:24 sanoo, että tämä “uusi sinä” 
on luotu vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä. Sinä 
olet Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa. Sellainen 
kuin Jeesus on, sellainen olet sinä tässä maailmassa. Sinä olet 
Hänen kuvansa. Älä näe itseäsi “syntisenä”, joka kamppailee 
miellyttääkseen Jumalaa. Koska sellainen toiminta tekee 
sinusta tehottaman kristityn vaelluksellasi. Sinulla tulisi olla 
sen sijaan tietoisuus siitä, että sinä olet Jumalan vanhurskaus 
Kristuksessa.

Mietiskele jatkuvasti Kolossalaiskirjettä 1:22, joka kertoo 
siitä ihmeellisestä lopputuloksesta, jonka Kristuksen sijaisuhri 
kuolema sai aikaan sinua varten! Hän teki kaiken sen, mitä 
Hän teki, jotta Hän voisi asettaa sinut pyhänä ja syyttömänä 
Jumalan eteen. Ja Hän onnistui siinä. Hänen elämänsä ja 
luontonsa, joka on nyt sinussa, antaa sinulle voiman synnin 
yläpuolella elämiseen. Uusi sinä on luotu mukautumaan 
Sanan hallintavallan alaisuuteen, josta seuraa lopputuloksena 

UUSI SINÄ

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut
 (2. Korinttolaiskirje 5:17).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 8:27-9:1-13 & 4. Mooses 5-6

Matteus 18:21-35 & 2. Mooses 9

Efesolaiskirje 4:22-24; 1. Korinttolaiskirje 6:9-11

vanhurskauden hedelmiä ja tekoja. 
Vaikka apostoli Paavali nuhteli osaa Korinton kristityistä 

sen takia, että heidän elämäntapansa ei heijastellut heidän 
uutta vanhurskauden luontoaan, hän ei silti kutsunut heitä 
syntisiksi (lue 1. Korinttolaiskirje 6:9-11).

Paavali ymmärsi, että Kristuksessa meidät on puhdistettu 
kaikesta vääryydestä. Meidät on pesty, erotettu synnistä 
Jumalalle ja julistettu vanhurskaaksi Herran Nimessä ja 
Jumalamme Hengessä. Halleluja!

Tunnista uusi itsesi ja elä sen mukaisesti. Opiskele Sanaa 
entistä enemmän, koska se peilaa ja kuvailee todellista sinua. 
Se näyttää sinun todellisen kirkkautesi Kristuksessa. Ylistys 
Jumalalle!

Minut on pesty ja erotettu synnistä Jumalalle ja julistettu 
vanhurskaaksi Herran Nimessä ja Jumalamme Hengessä! 
Siksi minä vaellan vanhurskaudessa ja tuotan vanhurskauden 
hedelmiä ja tekoja. Minä olen valo pimeydessä, joka valaisee 
syntisten teitä, jotta he voivat nähdä ja tulla sisälle Jumalan 
Kuningaskuntaan. Halleluja!

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

elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

yhteyttä:

+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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